
 

 

 

 

 

 

 

 هیناترب فیشرآ دانسا

 

 ١٨٨٠ لاس رد ناتسناغفا
 

 )لباک ریما ناونع هب نمحرلادبع ییاسانش(

 

 دش هئارا سلجم ود ره هب ترضحیلعا روتسد هب

 ۱۸۸۱ ،ندنل

 

 

 داز لعل قلاخلادبع روتکد :نادرگرب

 ۲۰۲۲ یروربف ،ندنل
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 )۱۸۸۰ لاس( تسرهف

 

 ۹ .......................................................................... مجرتم راتفگشیپ

 

 راهدنق یلعریش هب نانیمطا :یرونج ۳ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۱ دنس

............................................................................................ ۱۱ 

 

 لتق اب طبترم عاضوا یسررب :یرونج ۷ ،هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۲ دنس

 ۱۲ .......................................................... لباک رد هیناترب تیرومام ماع

 

 ناتسناغفا دروم رد تسایس :یرونج ۷ ،هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۳ دنس

............................................................................................ ۲۱ 

 

 ناخ یلعریش رادرس هب نانیمطا :یرونج ۸ ،ارسیاو هب هجراخ ریزو مارگلت .۴ دنس

 ۳۲ ................................................................................... راهدنق

 

 نمحرلادبعرادرس روبع شرازگ :یروربف ۱۱ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۵ دنس

 ۳۳ .................................................................................... ومآ زا

 

 ۳۴ ... راهدنق رد یسایس تابیترت :چرام ۳ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۶ دنس
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 ۳۵ ............. قوف عوضوم دیئات :چرام ۴ ،ارسیاو هب هجراخ ریزو مارگلت .۷ دنس

 

 رادرس تخانش داهنشیپ :چرام ۱۴ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۸ دنس

 ۳۶ ....................................... یلامش ناتسناغفا مکاح ناونع هب نمحرلادبع

 

 ۳۷ .. قوف عوضوم طورشم دیئات :چرام ۱۵ ،ارسیاو هب هجراخ ریزو مارگلت .۹ دنس

 

 نمحرلادبعرادرس یاهتکرح :چرام ۱۷ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۱۰ دنس

........................................................................................... ۳۸  

 

 هب یلعریش رادرس تخانش :چرام ۳۱ ،)همیمض ۶ اب( دنه تموکح همان .۱۱ دنس

 ۳۹ ..................................................................... راهدنق یلاو ناونع

 

 تموکح تسایس :لیرپا ۷ ،)همیمض ۳ اب( هجراخریزو هب دنه تموکح همان .۱۲ دنس

 ۵۰ ...................................................................... ناتسناغفا رد دنه

 

 لیرپا ۱۳ رد لباک رابرد :لیرپا ۱۵ ،ستربار رس هب نیفیرگ یاقآ همان .فلا ۱۲ دنس

........................................................................................... ۵۷ 

 

 تارطاخرتفد :لیرپا ۲۷ ،)همیمض ۱ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۱۳ دنس

 ۶۷ ................................................................................. چرام ۱۵
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 رادرس اب هبتاکم :یم ۴ ،)همیمض ۴ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۱۴ دنس

 ۷۲ ............................................... نیفیرگ یاقآ هب تاروتسد .نمحرلادبع

 

 ۸۹ ..... لباک هیلخت خیرات :یم ۸ ،تراویتس رس هب نیفیرگ یاقآ همان .فلا ۱۴ دنس

 

 ترضحیلعا تموکح تسایس .یم ۲۱ ،دنه تموکح هب هجراخ ریزو هلسارم .۱۵ دنس

 ۹۱ ..................................................................... ناتسناغفا دروم رد

 

 تارطاخ رتفد :نوج ۱۵ ،)همیمض ۱ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۱۶ دنس

 ۱۰۳ ..................................... یلعریش یلاو هب ارسیاو همان ندرپس .یم ۱۱

 

 یلاو خساپ :نوج ۱۵ ،)همیمض ۲ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۱۷ دنس

 ۱۰۷ .............................................................. ارسیاو همان هب یلعریش

 

 رس لارنژ هب تاروتسد :)همیمض ۲ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۱۸ دنس

 ۱۱۱ ............................................ لباک یسایس عاضوا دروم رد تراویتس

 

 نمحرلادبع رادرس ییاسانش :یالوج ۲۷ ،هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۱۹ دنس

 ۱۲۰ ............................................... تارکاذم یسررب .لباک ریما ناونع هب

 

 ۱۳۴ .................. نمحرلادبع رادرس و نیفیرگ لیپیل یاقآ نیب تابتاکم .۲۰ دنس
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 رادرس اب وگتفگ :تسگا ۴ ،تراویتس رس هب نیفیرگ یاقآ همان .فلا ۲۰ دنس

 ۱۵۰ ............................................................................ نمحرلادبع

 

 هیلخت یارب تراویتس رس هیصوت :تسگا ۵ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۲۱ دنس

 ۱۵۷ .................................................................................... لباک

 

 ۱۵۸ ............ لباک هیلخت دیئات :تسگا ۶ ،ارسیاو هب هجراخ ریزو مارگلت .۲۲ دنس

 

 تراویتس رس داهنشیپ :)همیمض ۱ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۲۳ دنس

 ۱۵۹ ............................................ یلامش ناتسناغفا زا جورخ همادا یارب

 

 نمحرلادبع رادرس هب هزاجا :ربمتپس ۳ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۲۴ دنس

 ۱۶۵ ................................................ مرک یداو بویرآ هیحان لاغشا یارب

 

 زا جرخ :ربمتپس ۱۴ ،)همیمض ۱۵ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۲۵ دنس

 ۱۶۶ ................................. یروت هلیبق هدنیآ تموکح .مرک یداو و ربیخ لتوک

 

 و لباک هیلخت دیئات :ربمتپس ۳۰ ،دنه تموکح هب هجراخ ریزو هلسارم .۲۶ دنس

 ۲۴۴ .................................................................... یلامش ناتسناغفا
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 همان ندرپس :ربوتکا ۱۹ ،)همیمض ۱ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۲۷ دنس

 ۲۴۶ ........................... وا یسایس تیعقوم نییعت دروم رد نمحرلادبع ریما هب

 

 تموکح تسایس :ربمون ۱۱ ،دنه تموکح هب هجراخ ریزو هلسارم .۲۸ دنس

 ۲۴۸ ......................................................... راهدنق دروم رد ترضحیلعا

 

 یارب راهدنق یلاو داهنشیپ :ربمون ۱۲ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۲۹ دنس

 ۲۵۹ ............................................................... یچارک هب یگتسشنزاب

 

 یارب تابیترت :ربمون ۱۶ ،)همیمض ۱۱ اب( هجراخ ریزو هب دنه تموکح همان .۳۰ دنس

 ۲۶۰ ............................................................. یروت هلیبق تموکح هدنیآ

 

 راهدنق یلاو یگتسشنزاب شریذپ :ربمون ۱۷ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۳۱ دنس

.......................................................................................... ۲۸۵ 

 

 دروم رد تابیترت دیئات :ربمون ۱۹ ،دنه تموکح هب هجراخ ریزو هلسارم .۳۲ دنس

 ۲۸۶ ............................................................... مرک یداو و ربیخ لتوک

 

 راهدنق یلاو هدش نییعت جورخ :ربمون ۳۰ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۳۳ دنس

.......................................................................................... ۲۸۸ 
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 قوف عوضوم یمومع مالعا :ربمون ۳۰ ،هجراخ ریزو هب ارسیاو مارگلت .۳۴ دنس

.......................................................................................... ۲۸۹ 

 

 رادرس اب تارکاذم یسررب :ربمسد ۳ ،دنه تموکح هب هجراخ ریزو هلسارم .۳۵ دنس

 ۲۹۰ ............................................................................ نمحرلادبع

 

 ییاهن تابیترت دیئات :ربمسد ۱۷ ،دنه تموکح هب هجراخ ریزو هلسارم .۳۶ دنس

 ۲۹۶ ............................................................. یروت هلیبق تموکح یارب

 

 یلعریش رادرس ندیسر :ربمسد ۲۹ ،هجراخ ریزو هب اروش سیئر مارگلت .۳۷ دنس

 ۲۹۷ .............................................................................. یچارک هب
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 مجرتم راتفگشیپ

 

 زاغآرس ای ۱۸۸۰ لاس رد هیناترب فیشرآ دانسا زا یمهم گرب هک مراد ار نآ راختفا

 رارق روشک ناوج لسن رایتخا رد ار »ناتسناغفا« مان هب یدیدج روشک خیرات داجیا

 و دریگ یم لکش )۱۹۰۱ - ۱۸۸۰( نمحرلادبع نامز رد نآ یایفارغج هک مهد یم

 نیا هعلاطم زا .دوش یم نالعا )۱۹۲۹ - ۱۹۱۹( هللا ناما نامز رد نآ لالقتسا

 هک درب یپ مهدزن هدس رد یخیرات عطقم نآ رد یدایز قیاقح هب ناوت یم دانسا

 یشکرکشل ود هدمع لیالد ،تسا هدوب هچ هقطنم رد هیناترب یلصا تسایس و فادها

 هیناترب نویسایس تشادرب .تسا هدوب هچ »ناغفا تنطلس« ود ندناشاپورف و هیناترب

 لیلد و اه ناغفا یرادتموکح و گنهرف ،ناغفا نارادرس زا یهیناترب دنه نامکاح و

 هلماعم و هلداعم نیا یاجک رد رگید ماوقا و تسا هدوب هنوگچ اهنآ اب لماعت و طابترا

 .دنتشاد رارق
 

 میهافم دربراک ،دنک یم داجیا امش نهذ رد دانسا نیا هعلاطم هک یشسرپ نیتسخن

 »یبرغ ناتسناغفا« و )راهدنق( »یبونج ناتسناغفا« ،)لباک( »یلامش ناتسناغفا«

  !دراد توافت ردقچ ام زورما یاه تشادرب اب هک تسا ۱۸۸۰ لاس رد )تاره(
 

 »یرانواک لتق و کمدنگ هدهاعم« یاضما یگنوگچ زا دیهاوخ یم رگا ،نیا رب انب

 هب و »یبونج ناتسناغفا« یزاسادج زا دیهاوخ یم رگا ؛دیوش علطم لباک رد

 زا دیهاوخ یم رگا ؛دینک لصاح عالطا هیناترب طسوت نآ لالقتسا نتخانش تیمسر

 تامولعم سراپ هب »یبرغ ناتسناغفا« ندرپس داهنشیپ و سراپ اب هیناترب تارکاذم

 هاگآ »شکودنه لامش تایالو یراتخم دوخ« زا دیهاوخ یم رگا ؛دییامن لصاح
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 رگا ؛دیوش ربخ اب دنکشات زا نمحرلادبع ندمآ یگنوگچ زا دیهاوخ یم رگا ؛دیوش

 علطم نمحرلادبع اب »سیلگنا و ناغفا مود گنج« ناربهر تالماعم زا دیهاوخ یم

 ریما« ناونع هب وا نییعت و نمحرلادبع اب هیناترب تابتاکم زا دیهاوخ یم رگا ؛دیوش

 عالطا هیناترب اب »لیابق« لماعت و یریگعضوم زا دیهاوخ یم رگا ؛دینادب »لباک

 اهنآ ینادرگدوخ و لیابق لالقتسا یسانش تیمسر هب زا دیهاوخ یم رگا ؛دیبای

 اب نآ تهباشم لومش هب( رگید هلئسم اههد و دییامن لصاح یهاگآ هیناترب طسوت

 .دینک هعلاطم ار دانسا نیا ،)۲۰۲۱ رد روشک زا اهییاکیرما جورخ
 

 تموکح لیدبت نامز رد( ۱۸۸۰ ربمسد ۲۹ ات ۱۸۸۰ یرونج ۳ زا هک دانسا نیا

 لماش ،دریگ یم رب رد ار )۱۸۸۰ لیرپا ۲۳ رد »لاربیل« هب »راکهظفاحم« زا هیناترب

 هیناترب تموکح هجراخ ریزو نیب رد هدش هلدابم یاه تشاددای و اه همان ،اه مارگلت

 نادنمراک و ناهدنامرف ،دنه لک رادنامرف و )هنطلسلا بیان( ارسیاو ،دنه یارب

  .تسا هریغو ناغفا لیابق یاسور و نارادرس ،اههاگرارق و اهرهش رد هیناترب لوئسم
 

 زا سپ/شیپ یاهلاس زا هیناترب فیشرآ دانسا ریاس دنناوتب ام ناتسود مراودیما

 ناوج لسن رایتخا رد و هدومن نادرگرب ار ناتسناغفا/ناغفا نامکاح دروم رد ۱۸۸۰

 تالماعت و اهنارود نآ ثداوح زا یعقاو تشادرب و تسرد کرد ات دنهد رارق روشک

 هب )یهیناترب دنه و یرازت هیسور( نامز نآ گرزب یاهتردق هب هطبار رد یهقطنم

 ای و دنا هتشون ام روشک یارب یراکرس و یرابرد نازاس خیرات هچنآ هن .دیآ تسد

 .دنا هتشابنا دوخ نهذ زا یلصا عبانم هب یسرتسد نودب ام زیزع نارگ لیلحت هچنآ
 

 ندنل ،داز لعل         

 ۲۰۲۲ یروربف         
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 ۱ دنس

 هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ یرونج ۳ ،ارسیاو مارگلت
 

 ساسحا اج نیا رد لباک یاه یمارآان ریثات« :تراویتس ۱ خروم مارگلت لابند هب

 .تشاد همادا دجاسم رد زیگنا هنتف تاسلج بش ود .رگید یزاغ زورید .دوش یم

 هب ار شا هداوناخ ات تساوخ هزاجا راب ود و دوب نارگن )راهدنق یلعریش( رادرس

 زیچ مهبم یاه نیمضت زج مناوت یمن نم هک دیشاب هتشاد دای هب افطل .دتسرفب دنه

 دصق مهزاب هک مهدب لوق نام تسود هب مناوت یمن یتح و مهدب وا یارب یرگید

 .»میرادن ار راهدنق کرت
 

 راتفر بوخ رگا هک مهدب قیقد اما ،هنامرحم نانیمطا رادرس هب مناد یم مزال نونکا

 رد ار وا ات دریگ یم رارق ام تیامح دروم و وا یثوروم تموکح تحت راهدنق ،دنک

 نکمم هک میزاس رود نارگید ذوفن زا میاد تروص هب و میراد هگن دوخ عفانم تهج

 .دبای شیازفا ام تاین زا وا نانیمطا مدع لیلد هب تسا
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 )هصالخ( ۲ دنس

  دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو بانجیلاع هب
 

 ۱۸۸۰ یرونج ۷ ،مایلیو تروف        ،میاورنامرف

 یاضما زا شیپ ثداوح نایرج ،هتشذگ یالوج ۷ رد دوخ ۱۶۰ هرامش همان رد ام

 هدهاعم نیا لیالد و فادها ام .میدرک رورم ار ناخ بوقعیریما اب کمدنگ هدهاعم

 رارقتسا رد ار دوخ نآ ساسا رب هک میدرک نایب ار یاههنیمز و میداد حیضوت ار

 دوخ هجوت نامز نیع رد ام .مینادب قحم ناتسناغفا اب تابسانم دنمدوس و ددجم

 داجیا طباور ماود و تایصوصخ رب تسا نکمم هک میدرک بلج یلامتحا دراوم هب ار

 تساوخ ای راتفر هب اتدمع هدهاعم یلمع شزرا هک میدرک هدهاشم .دراذگب ریثات هدش

 نیرت هدننک راودیما اب و طیارش نیرت دعاسم رد هک یقفاوت .دراد یگتسب ریما دوخ

 بیسآ ناغفا ناگدازهش ینامیپتسس رثا رد تسا نکمم ،دیآ تسد هب اهزادنا مشچ

 لقتسم یهظحالم لباق هنوگ هب ار دوخ تیعقوم هک میدوب طاتحم ام ،نیارب انب .دنیبب

 هب دنه یلصا یاههار یهدنامرف تینما نیمات اب ،ناغفا نامکاح یاهیزابسوه زا

 بوقعی اب هچنآ هک مینک یم رکف مه زونه و میدرک رکف اما .مینک میکحت ،ناتسناغفا

 رواب ام .دریگ تروص تسناوت یم هک دوب یزیچ نیرتهب ،دش ماجنا کمدنگ رد ناخ

 کی ناونع هب شنارواشم نیرتهب و ریما یوس زا هدهاعم نیا ،نامز نآ رد هک میراد

 هب یورشیپ رگا یتح و دش یم یقلت اه تموصخ زا شخب تیاضر یریگ هجیتن

 هب نآ یدج تحلصم مدع ،ام نامگ هب ،دوب هیجوت لباق طیارش نیا رد لباک یوس



 13 

 ریذپان بانتجا و هتساوخان دیدجت زا یشان یسایس یمظن یب اب یفاک هزادنا

 .دش تباث اه تموصخ
 

 هدنامرف ،ناخ هللا بیبح یفوتسم هارمه هب ریما ،گمدنگ هدهاعم یاضما زا سپ .۲

 مان هب یرانواک سیول رُس مدختسم یموب رومام کی و هاش دواد لارنج دشرا

 هب ار هیناترب تیرومام زا ییاریذپ یتامدقم هفیظو هک تشگزاب لباک هب ناخرایتخب

 هب ینامز چیه ریما ،دش هداد شرازگ بانجیلاع هب البق هک هنوگ نآ .تشاد هدهع

 ،هیناترب تیامح یرورض طرش ناونع هب هیناترب لورتنک زا دوخ یجراخ طباور تیعبت

 شریذپ هب مزلم ار وا هک یعرف یاهشرازگ اب اعدا نیا .دوب هداد هن ناشن یلیم یب

 نودب ریما ،درک یم دوخ ورملق رد یصخشم یاهناکم رد هیناترب نارسفا تماقا

 فقوت یارب فرط ود تاداهنشیپ هب خساپ رد طرش ود نیا یتقو .دوب هتفریذپ دیدرت

 و بوخ داهنشیپ« ار یلوا وا ،دش داهنشیپ بانجیلاع هب یتسود دیدجت و تموصخ

 هتشاذگن یقاب در ای ثحب یارب ییاج چیه هک درک فیصوت یتسود یارب بسانم

 تحت دیاب هیناترب رسفا هک دوزفا ار هلمج نیا طقف ریما ،مود طرش یارب .»تسا

 اعطق ریما نابز ،یدعب تارکاذم نایرج رد و دنک تماقا لباک رد دوخ یروف تیامح

 هیناترب هدنیامن کی روضح هک تسا هدرک تشادرب وا هک درک یم اقلا ار روصت نیا

 داحتا نتخانش تیمسر هب و یلمع ریثات یارب هلیسو نیرتهب ،عومجم رد ،تختیاپ رد

 دوخ هدنیامن تماقا یارب ار لباک هک دوبن نیا ام دصق .تسا تموکح ود نایم

 ،دش باختنا ریما دوخ طسوت تحارص هب تختیاپ یتقو اما .مینک داهنشیپ

 لیلد چیه و تشاد دوجو بانجیلاع باختنا نتخادنا قیوعت هب یارب یدایز یاههزیگنا

 ترافس داجیا هب تبسن ریما رگا .تشادن دوجو نآ اب تفلاخم یارب یلوبق لباق

 داجیا یلکشم چیه ،تشاذگ هن شیامن هب یناشن چیه ،تشاد هارکا لباک رد هیناترب
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 یاهدنب زا یخرب اب تدش هب هک یلاح رد و درک هن داهنشیپ یعنام چیه ،درک هن

 هنوگ چیه ای هدنیامن شریذپ هب یلیم چیه ،رخآ ات لوا زا ،درک یم هزرابم هدهاعم

  .درکن زاربا وا زا تظفاحم یارب دوخ تردق هب یدامتعا یب
 

 ررقت هب ریخات نودب دیاب هیناترب هدنیامن هک میتسناد بسانم ام طیارش نیا رد .۳

 ،دنک یم دروخرب ام اب تین نسح اب ریما هکنیا ضرف اب .دهد همادا لباک رد دوخ

 هکیلاح رد ،دوب راکنا لباقریغ هدهاعم قبط ،ماگنهدوز مادقا زا فرط ود ره تیزم

 ریما عفانم یارب هکلب ،ام عفانم یارب اهنت هن تیلاعف مدع ای دیدرت دیسر یم رظن هب

 زا یتفایرد یاه شرازگ اب تیعضو زا هاگدید نیا .تشاد دهاوخ یفنم ریثات زین

 يهتسد هک داد یم رادشه یرانواک رس هب وا یاه همان هک دش هیوقت ناخرایتخب

 ریخا یاه تیقفوم ندرک یثنخ یارب یراکشآ یاه شالت ،هیناترب اب داحتا فلاخم

 اهنآ عفن هب وفع داوم هک یدارفا اب هنادازآ راتفر زا ار ریما و دهد یم ماجنا ام

 یصاخ هنوگ هب ،دوب اهنآ زا تیامح رد هژیو هب هیناترب تموکح مارتحا و هدش میظنت

 یرانواک سیول رس اب ماگنهدوز تاقالم یارب ار دوخ لیامت ریما دوخ .دوب نارگن

 ،دوب هدمآ دوجوب اه مایپ و اه همان زا هک یروصت و دوب هدرک زاربا ناخرایتخب هب

 هب تقو عایض نودب و دوش یهدنامزاس رت عیرس هچ ره تیرومام نیا هک دوب نیا

 هلمیس رد نامز نآ رد هک دوب یرانواک سیول رُس هاگدید کش نودب نیا .دورب لباک

  .تشاد دایز نزو اموزل دروم نینچ رد شرظن و دوب
 

 رد یرانواک سیول رُس طسوت اهنآ تظفاحم و یگدنیامن نادنمراک همانساسا .۴

 نیلربمچ لیوین رُس تیرومام اب یماظن یوق تظفاحم .دش یسررب تقد اب هلمیس

 هک یلامتحا یدراوم و دهد ماجنا دیاب نیظفاحم نیا هک یفیاظو اما .تشاد دنویپ

 نیلربمچ لیوین رُس .دنتشاد یتوافتم الماک یاه یگژیو ،دنک مهارف نآ ربارب رد دیاب
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 لیابق هقطنم هب دورو هناتسآ رد ،درک یم لمح یلعریش یارب یدنمشزرا یایاده هک

 رایسب وا تیرومام هب لباک تموکح لیامت هکیلاح رد ،دوب مصاختم الامتحا و هدنرد

 یمومع تنامض و نما راتفر اب یرانواک سیول رُس ،رگید یوس زا .دوب صخشمان

 ،هوالعرب .دش ناتسناغفا کاخ دراو ،دوب نامهم نامدوخ هاگرارق رد اریخا هک ریما

 ام رظن هب ،دش رکذ الاب رد هک یلیالد هب هچ رگ ،نیلربمچ لیوین رُس نیظفاحم تردق

 هب ار هناتسودریغ یفده هک دوب هدرک مهارف ریما یارب یهناهب ،دوب مزال الماک

 نارگید طسوت نانچمه نیا .تشاد هارمه تظفاحم نآ هک دهد یم تبسن یتیرومام

 ،دوب گرزب رایسب تظفاحم یارب هچرگ هک لیلد نیا هب ،دوب هتفرگ رارق داقتنا دروم

 دوب هدش هبساحم یتفلاخم نتخیگنا یارب و دوب کچوک رایسب شترا کی یارب اما

 طیارش یارب یداقتنا نینچ هکنآ اب .دنک هبلغ نآ رب تسناوت یمن تظفاحم چیه هک

 دنه تموکح هک یاهنآ اب تسناوت یم اما ،تسین دراو نیلربمچ لیوین رُس تیرومام

 هیلوا حرط رگا .دشاب طبترم ،تفرگ یم رظن رد یرانواک سیول ترافس اب طابترا رد

 اب ،تختیاپ زا ریغ هب ،ناتسناغفا طاقن یخرب رد سیلگنا نارسفا رارقتسا یارب ام

 هک دشاب تحلصم هب دوب نکمم ،دش یمن هتفرگ هدیدان لباک دروم رد ریما حیرصت

 مینک هوالع یلحم شروش یناهگان تالمح ربارب رد هدنیامن تظفاحم یارب ییورین

 تساوخ هب یرانواک رُس اما .دنک لقتسم ناتسناغفا تموکح زا تیامح رد ار وا هک

 هلصاف نیرت کیدزن رد و ریما دوخ هعلق رد ،ریما روشک تختیاپ رد ات تفر ریما هژیو

 یاهورین رایتخا رد هشیمه راصحالاب هک دوب مولعم .دنک تماقا ریما هاگتماقا هب

 هیکت اهنآ رب هجو نیرتهب هب دناوت یم هک تشاد رواب یعقاو مکاح هک دوب یلخاد

 نیا ،دیدش شروش و جرم و جره نیشیپ یاه هرود رد هک دش یم یروآ دای .دنک

 هدرک مهارف نما هاگانپ ،دندوب هدش نآ هب ندیسر هب قفوم هک ینارسفا یارب هعلق
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 هدنیامن نانیمطا یارب هک راصحالاب رد هیناترب ظفاحم ناگداپ کی تساوخرد .دوب

 تاماکحتسا رد هک دنشاب هتشاد هزاجا اهورین نیا ای دشاب یفاک دراوم همه رد

 رُس ترافس هک دوب یطباور لک اب راگزاسان ،دنشاب هتشاد رقتسم هاگیاج ریما دوخ

 شخب زا ار ریما ،یتساوخ نینچ زا تعاطا و درک یم یگدنیامن یرانواک سیول

 دیکات احیرص هدهاعم یاه همان تنامض هک دیشخب یم ییاهر یاه تیلوئسم هدمع

  .دوب هدرک
 

 هتفریذپ هعلق لخاد رد یگژیو و تردق نیا اب ییورین هک دراد لامتحا تیعقاو رد

 رایسب رهش هدودحم رد ام ترافس نداد رارق اب اهتفلاخم هک یلاح رد ،دش یمن

 ءوس و دروخرب رطخ یطیارش نینچ رد هک دهد یم ناشن براجت مامت .دوب یدج

 و حلسم تیعمج اب هک یهاگرارق ناوریپ و هیناترب نازابرس رامش تبسن هب مهافت

 و یرانواک رُس دوخ هک یتارطخ .دوش یم ربارب دنچ ،دنا سامت رد زیگنا ناجیه

 مجاهت ای بصعتم درف کی طسوت رورت رطخ ،دندرک یم یهارمه ار وا هک یناسک

 نیا زا و دوب ریما نازابرس و هیناترب ظفاحم نازابرس نیب ینابایخ عازن زا یشان

 لورتنک لباق و نیرت طسوتم هب وا نیظفاحم و نادنمراک هک دوب لیام اصخش ور

 هب دودحم یگدنیامن نادنمراک ،تاظحالم نیا اب قباطت رد .دبای شهاک هزادنا نیرت

 یماظن هتسباو کی و )یلیک رتکد( یکشزپ دنمراک کی ،)زنیکنج یاقآ( یشنم کی

  .دوب هدایپ ۵۰ و هراوس ۲۵ زا لکشتم هک نیظفاحم لوئسم )نوتلیمه ناوتس(
 

 رد و تفر لباک هب و تشذگ لت رد هیناتیرب دحرس زا یالوج ۱۴ رد سیئول رُس .۵

 ارزو لابقتسا دروم ندرگرتش لتوک یوس نآ رد وا .دش تختیاپ دراو هام نامه ۲۴

 ناونع هب و تشاد رارق هژیو هجوت دروم هار ریسم رد و تفرگ رارق ریما نازابرس و

 گرم .دش تیاده بانج یلاع هاگراب هب تزع و مارتحا هنوگ ره اب یمارگ نامهم
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 لاناک ،تشذگرد ریفس دورو زا شیپ و یناهگان هنوگ هب هک ناخرایتخب راوگان

 .دوب هتسب ار یحطس ریز تاکرحت ای اه هسیسد دروم رد تاعالطا زا یدنمشزرا

 یور زا ناوت یم ار وا دشرا نارسفا و ریما راتفر هک اج نآ زا ،نونکات لاح نیا اب

 و اه تساوخرد زا اهنآ تیعبت و هیسور هدنیامن یرانکرب دننام ،اهنآ یمومع لامعا

 هیناترب هیلع شنکاو هب یلیامت هجو چیه هب هک درک یبایزرا فلتخم یئزج تاداهنشیپ

 جوف زا زیمآ شروش و ناماسبان راتفر هب هدنیامن یاه مارگلت و اه همان رد .تشادن

 و مزع هب تبسن اما ،تسا هدش هراشا ،دنا هدیسر لباک هب تاره زا اریخا هک یاه

 نانیمطا نازابرس یتیاضران زا یشان تارطخ رب هبلغ ای عفر یارب ریما ییاناوت

 .تسا هدش هداد
 

 یفالتخا تاره نازابرس نیا زا یرامش و هیناترب نیظفاحم زا یهدع نایم رازاب رد

 تخادرپ تاره نازابرس .دش لصف و لح سیئول رُس تیاضر هب اما ،دوب هدمآ شیپ

 اهنآ راتفر و روضح زا یشان یتحاران و دنتفر یم ناش یاه هناخ هب و دندش یم

 تالکشم .تسا ندش عفر لاح رد هک دیسر یم رظن هب یدعب رابخا زا ،تختیاپ رد

 ردپ ناخ ییحی رادرس تفلاخم زا یشان ام هدنیامن طسوت هدش ینیب شیپ هدمع

 رد هدش داجیا یمومع یتیاضران و تشاد ریما رب یدایز ذوفن هک ریما رسمه

 .دش یم یشان لباک هتشذگ تموکح متس و ملظ و تیریدم ءوس زا روشک رسارس

 ییاهر نآ زا هیناترب یگدنیامن قیرط زا دندوب راودیما تاقبط همه هک یتموکح

  .دنبای
 

 یم مزلم لماک وفع رشن و شخپ هب ار ریما هک کمدنگ هدهاعم مود هدام دروم رد

 هطوبرم صاخشا اب هک درک هراشا دوخ تابتاکم رد رابکی زا شیب سيول رُس ،درک

 اهنآ اب هنادنمتواخس راتفر هب یلیامت چیه ریما و هدشن دروخرب یلاربیل هیحور اب
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 دوجو هدام نیا زا یعقاو فلخت چیه ،لاح نیا اب ،دوزفا وا .تسا هدادن ناشن

 رارق رازآ دروم ییاراد و یصخش هاگن زا نآ تیامح تحت دارفا هکنیا .تشادن

 .»درک دهاوخن و هدرکن یراک چیه« هماندهع نیا فالخرب بانجیلاع و دنا هتفرگن

 هک مدقتعم اصخش نم« :دبای یم نایاپ هلمج نیا اب )تسگا ۳۰( وا همان نیرخآ

 شتادهعت هب ار وا دوب میهاوخ رداق ام و دوب دهاوخ یبوخ رایسب دحتم ناخ بوقعی

 .»میراد هگن
 

 فیصوت شخب تیاضر ار ریما و دوخ یصخش طباور هشیمه یرانواک سيئول رُس

 رد )ارسیاو( ارسیاو هب وا یداهنشیپ رفس هک دوب هدرک داهنشیپ ریما .درک یم

 بانجیلاع .دوب هدرک زاغآ ار نآ نارجا یارب یتابیترت و دوش ماجنا ربمسد رخاوا

 تابتاکم زا یرایسب و دوب هداد شناهارمه زیهجت یارب مزال تاروتسد ناناگرزاب هب

 هک یصخش مارگلت نیرخآ .تشاد هراشا یتآ رادید تایئزج هب سیئول رُس یدعب

 ۲ مارگلت نآ خیرات .دوب هنیمز نیمه رد ،درک لاسرا ارسیاو هب باطخ سیئول رُس

 .دوب هدیسر نایاپ هب »تسا بوخ زیچ همه« ترابع اب و دوب ربمتپس
 

 لادروا گنه مان هب جوف هس هلمح دروم لباک رد هیناترب ترافس ربمتپس ۳ رد .۶

 .دندوب هدمآ راصحالاب تخادرپ هرادا هب هقوعم قوقح تفایرد یارب هک تفرگ رارق

 هدش لیکشت ینادرم زا و دندوب ریما یگناخ نایهاپس اه جوف نیا هک دوش یم هتفگ

 مادختسا کدرو هلیبق زا اتدمع هک دوش یم هتفگ و هدش باختنا رکشل لک زا هک دندوب

 زا رفن دنچ زور نآ رد و دندوب رقتسم هعلق یاهراوید ریز نمچ رد اهنآ .دندوب هدش

 تخادرپ هرادا رد گنه هس نیا زا جوف ود .دندوب هدرک زیهجت ار راصحالاب نانابهگن

 لماک هنوگ هب تسین رارق هک دنتفایرد نوچ ،دندز تسد زیمآ تنوشخ شروش هب

 ینادرم هک دسر یم رظن هب .دندروآ یور ترافس هب ناهگان اهنآ و دنوش تخادرپ
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 زا ار ترافس اهنآ .دنتسویپ نایشروش هب رهش مدرم زا یخرب و رگید یاه هورگ زا

 و دندیشک شتآ هب ار نامتخاس ،دندرک هرصاحم یدایز رامش اب و بناوج همه

 زا رطاخ هب دیاب دنه تموکح .دنتفر نیب زا هنادیمون تمواقم زا سپ نآ ناعفادم

 دنک فسات زاربا هشیمه یارب یرانواک سیئول ریذپان ناربج و ماگنهبان نداد تسد

 عفانم تهج رد و هدوب یروتارپما هب تمدخ هوکشاب هنومن دوخ گرم و یگدنز رد هک

 .هکل یب مان و دای زا رازگ ساپس رادساپ ،تشذگرد و درک یگدنز نآ
 

 زا سپ .دش تفایرد هتشذگ ربمتپس ۵ زور حبص رد هعجاف نیا تاعالطا نیلوا .۷

 یورشیپ یارب ات درک کرت یتاروتسد اب ار هلمیس ستربار لارنج ،دعب زور تشاچ

 یسام لارنژ هب .دزاسن عیاض ار تقو رفن رازه ۷ ات ۶ نیب یورین اب لباک تمس هب

 ریخست ار راهدنق تراویتس لارنژ و دنک لاغشا ار ندرگرتش هک دش هداد روتسد

 رازه ۶ رثوم هریخذ اب دابآ لالج لاغشا یارب تردق نامه اب ییورین نانچمه .دیامن

 یتامادقا جیاتن میرادن زاین ام .دش هداد صیصخت رواشپ و یدنپلوار نیب رد رفن

 .تسا هدش شرازگ امش بانج هب نیشیپ یسایس یاه همان رد هک مینک هصالخ ار

 هنابلطواد یریگ هرانک ،دابا لالج و راهدنق و لباک لاغشا اهنآ یلمع دمایپ

 تموکح لماک لالحنا و دنه هب شدوخ تساوخرد هب یو دیعبت و ناخ بوقعیریما

 رد هک ار یتیعضو و درک لطاب ار کمدنگ هماندهع اه دادیور نیا .دوب ناتسناغفا

 .داد یساسا رییغت ،دوب هدش هراشا نآ هب هدهاعم نآ
 

 هک داد میهاوخ حیضوت و نایب ار یلوصا ،)دوخ ۳ هرامش( یدعب همان رد .۸

 هک میراد رظن رد ،ترضحیلعا تموکح طسوت اهنآ دیئات هب طورشم ،نآ ساسارب

 نانچ تابث یارب یفاک یاه تنامض هک یتقو ره ،ناغفا مدرم اب ار دوخ طباور
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 یم نیمات ام ینونک یماظن تایلمع زیمآ تیقفوم لیمکت هجیتن رد هک یرارقتسا

 .مینک یزاسزاب ،دوش
 

 و سکوتس ،نوسناج ،یچیرتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیه ،نوتیل یاضما لحم

 نوسپمات
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 ۳ دنس

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو کوربنارک تنوکسیو ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ یرونج ۷ ،مایلیو تروف        ،میاورنامرف

 لاغشا نایاپ اب هک میدرک رورم ار یثداوح هلسلس ،دوخ زورما ۲ هرامش همان رد .۱

 یسایس عاضوا و هدرک لطاب ار کمدنگ هدهاعم ،ناخ بوقعی تموکح لالحنا و لباک

 هدهع رب نونکا .تسا هداد رییغت یلک هب ،دش یم لامعا نآ دروم رد هدهاعم هک ار

 یتسایس یلک طوطخ ،دراد دوجو نآ ماجنا ناکما رضاح لاح رد هک اجنآ ات تسام

 ینعی ،ام فادها یاتسار رد دیدج طیارش نیا رد هک مینک صخشم و داهنشیپ ار

 .دراد رارق ام یلامش یاهزرم رد یمیاد شمارآ و دنه یروتارپما تینما
 

 یم ،میهد همادا ناتسناغفا هدنیآ تسایس یسررب هب هکنیا زا شیپ ،لاح نیا اب .۲

 تسین بولطم یسایس افرص مادقا چیه هک مینک زاربا ار دوخ یوق داقتعا میهاوخ

 رثوم هنوگ هب یماظن یاه تمواقم مامت رب هک ینامز ات ،دشاب رثوم دناوت یمن ای

 مینک یم ساسحا نینچمه ام .دوش لیمکت لماک هنوگ هب یزاس مارآ و هدرک هبلغ

 شناد و درذگ یم ناتسناغفا رد نونکا هک یاهدادیور ناماسبان یگژیو لیلد هب هک

 یم رارق ریثات تحت ارابجا زور ره هک یرییغت لاح رد تاریثات زا ام صقان زونه

 نیعمان و طورشم یدودح ات دیاب اموزل هدنیآ تسایس زا یلعف هناشن ره ،دریگ

 هب طورشم ،تابیترت یلک لوصا اب میناوت یم طقف ام ،هصالخ هنوگ هب .دشاب

 .میزادرپب لیصفت هب ،دیآ یم تسد هب هبرجت و شناد شیازفا اب ادعب هک یتارییغت
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 کی ظفح تسایس نتشاذگارجا هب یارب ییاهن شالت رگنایامن کمدنگ هدهاعم .۳

 یریگ تهج عبات ارصحنم یجراخ تسایس اب ام دحرس رد لقتسم و یوق تنطلس

 یجراخ تازواجت ربارب رد تیامح یارب هیناترب تموکح رب یکتم یلم تدحو ،هیناترب

 یداحتا نینچ میکحت دیما هب .دوب عفانم داینب رب دنه اب طبترم یراجت متسیس و

 داد ناکما وا هب و درک کمک یلعریشریما هب هحلسا و لوپ اب هیناترب تموکح هک دوب

 دوخ تیمکاح تحت ار هتشذگ زا رت گرزب نیمزرس ،کیتامولپد تیامح و قیوشت اب ات

 تموکح زا یلعریش یگناگیب اما .تشاد رارق اه یزکراب تموکح ریز هک دهد رارق

 کی اب ساسح هظحل کی رد ماجنارس هکنیا ات تفای شیازفا وا تردق بسانت هب ام

 و اه همانرب دربشیپ رد وا یتسود راتساوخ اراکشآ و تفای دنویپ هناگیب تردق

 .دش دنه تموکح دض رب تاکرادت
 

 نایم یتسود و حلص ندنادرگزاب یارب شرسپ ،یلعریش گرم و یمارآان زا سپ .۴

 ات یلعریش یگناگیب ،میدقتعم مه زونه هک هنوگ نامه .درک یماگشیپ تموکح ود

 سپ ام .دوب یریگشیپ لباق یدح ات هک دوب یلیالد و اه مهافت ءوس زا یشان یدح

 یرادهگن اب دنه یروتارپما یمیاد تینما یارب مزال تابیترت ینعی دیما نیا زین نآ زا

 تسد زا ار تسود مکاح کی هطلس ریز رد ناغفا دحتم و لقتسم یهاشداپ کی

 مظن ظفح رد ناخ بوقعیریما .درک دیمون ار دیما نیا ،هلصاح جیاتن اما .میدادن

 ماکان یلک هب هیناترب ترافس هنانیاخ راتشک زا یریگولج ای شدوخ تختیاپ رد یتح

 هچراپ و هکت هبرض نیلوا رد ،دوب هدمآ تسد هب یلعریش تمحز اب هک یتنطلس .دش

 هطلس ریز رد اه هچراپ نیا هک دشاب بولطم یسایس رظن زا رگا یتح نونکا .دش

 .تسا راوشد ،دشابن یلمع رگا ،دنوش اجکی دحاو مکاح کی
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 تسود یربهر هب تنطلس کی رد ناغفا یاهورملق بذج هک درک شومارف دیابن .۵

 یدح ات و تقوم هرود کی اهنت ،یلعریش نامز رد یتدم زا سپ هرابود و دمحم

 تافالتخا زا سپ یزودس تنطلس ۱۸۱۸ رد .دوب اهنآ رخآ یسایس خیرات زا یفداصت

 رد تاره یانثتسا هب نآ یاهورملق مامت .دش هیزجت لماک هنوگ هب رایسب یلخاد

 و زارف زا سپ دمحم تسود .تفرگ رارق یزکراب هداوناخ فلتخم یاضعا تسد

 تاقلعتم ناونع هب نامز نآ زا هک ار یتایالو مامت دش قفوم ناوارف یاه بیشن

 ار دوخ یرترب ۱۸۵۰ رد طقف وا اما .دنک بحاصت ،دندوب هدش هتخانش ناتسناغفا

 رد شگرم زا شیپ ات تاره و دوب ادج ۱۸۵۶ ات راهدنق .درک داجیا ناتسکرت رد

 و هتخیر مه هب تنطلس ،دمحم تسود گرم زا سپ اروف .دشن وا میلست ۱۸۶۳

 بیقر نارس رقم تاره و لباک نآ نایرج رد هک دش یلخاد گنج دراو راگزاسان

 یرترب .تفای تسد نآ هب یلعریشریما ،جرم و جره لاس ۵ زا سپ هکنیا ات دندش

 .دنک تیبثت نیعم تنطلس کی رد هیناترب تیامح و قیوشت اب امسق تسناوت وا هک یا

 ات دیشک لوط لاس ۵ یلعریش یارب و رمع کی دمحم تسود یارب هک تنطلس نآ

 .دندش اهر مکاح نودب و تسسگ مه زا نآ تایالو .دش لحنم هرابود ،دوش یزاسزاب

 کی هب ار ام ،تموکح کی ریز رد اهنآ ددجم لیکشت یارب ام بناج زا یشالت ره

 تالکشم ریگرد ار ام اعطق هک دزاس یم دهعتم یسایس و یماظن تالخادم هرود

 .دبای یم نایاپ تسکش اب ،میراد رواب ام هک هنوگ نآ و دنک یم ینالوط و گرزب
 

 طوقس تنطلس یایحا عوضوم هب ناوت یمن نونکا هک میدقتعم ام ،نیارب انب .۶

 ییانبم ناونع هب ار نآ هدنهد لیکشت تایالو ییادج دیاب و تخادرپ اهیزکراب یهدرک

 یلکشم یسایس طیارش هکیلاح رد اما .میریذپب ناتسناغفا یسایس یزاسزاب یارب

 هک یفادها و یماظن تیعقوم ،دنک یم رییغت ،مینک مرن هجنپ و تسد نآ اب دیاب هک
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 .دنام یم یقاب رییغت نودب ،دوش تیاده اهنآ تمس هب ام یسایس و یماظن تامادقا

 شیوخ یرادا یاه تیلوئسم رتشیب شرتسگ و ینیمزرس قاحلا زا هک میراد لیم ام

 یروتارپما یاه درواتسد هک یاه تیالو رب طلسم ذوفن ظفح دوجو اب .مینک یریگولج

 یلخاد روما رد دوخ تلاخد هک میهاوخ یم نانچمه ام ،دنهد یم لیکشت ار ام دنه

 یماظن یاه تیعقوم نآ طقف هک تسا ام یوزرآ نانچه و میناسرب لقا دح هب ار اهنآ

 هارگرزب رب یهدنامرف قیرط زا ار دوخ ذوفن هک دزاس رداق ار ام ات میراد هگن ار

  .دننک یم روبع ام تادحرس زا هک مینک ظفح یاه
 

 نیمضت یماظن عضاوم باختنا هزادنا هچ ات هتشذگ نازخ تایلمع هکنیا هدهاشم

 هدوب یدنسرخ هیام ام یارب ،تسا هدرک هیجوت ار کمدنگ هدهاعم ساسا رب هدش

 یناهگان هنوگ هب لباک رد عیرس ییامیپهار کی ،هتشذگ ربمتپس رد هک یماگنه .تسا

 .دنتشاد هگن زاب ار یورشیپ یلصا طخ ود لبق زا ام یاهورین ،دش یرورض

 لیخ یلع رد ام هتفرشیپ تیعقوم و دوب رارقرب لکشم نودب دنه اب ام تاطابترا

 رب هک یتقو ات .تخاس رسیم ام یارب ار تختیاپ هب عیرس و هاتوک یسرتسد ناکما

 ناوت یمن ،تسا هتفاین هعسوت رتشیب عاضوا و میشاب هدرکن هبلغ اه تمواقم همه

 رظن اما .تسا مزال هشیمه یرادهگن یارب یماظن یاه تیعقوم مادک هک تفگ اقیقد

 تسا نیا دنراد ناتسناغفا رد ار یلاع یهدنامرف نونکا هک ینارسفا یارآ قافتا

 هدهاعم قبط هک دبای شرتسگ یطخ زا رتارف یدام رظن زا دیابن یماظن یاهزرم هک

 طیارش هک ییاج ات مینک یم داهنشیپ ام و دوب هدش هتفرگ رظن رد هتشذگ لاس

  .میشاب دنبیاپ طخ نیا هب ،دهد یم هزاجا
 

 ار تالکشم نیرت تخس تسدرود تایالو ،هدنگارپ ناتسناغفا اب ییورایور رد .۷

 نونک ات .تسا هدش هتخانش زابرید زا دنه یارب تاره شزرا .دنروآ یم دوجوب
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 لقتسم تموکح کی تسد رد ار نآ هک تسا هدوب نیا ترضحیلعا تموکح تسایس

 اما .تسا ناسکی ام عفانم اب ناتسناغفا دحرس رد نآ عفانم هک دراد هگن ناغفا

 تموکح .تسا هدرک رییغت الماک نونکا ،درک یم هتکید ار تسایس نآ هک یطیارش

 نودب تسا مزال .درادن دوجو رگید ،دنتشاد رایتخا رد ار تاره هک ناغفا یاه

 و هعلق نیا رد دوخ عفانم ظفح یارب یهزات تابیترت ،توافتم یانبم رب و یلطعم

 ار نآ ،دنه زا تاره هلصاف هک تسا یهیدب ،لاح نیا اب .میهد ماجنا مهم تیالو

 لورتنک لامعا ،نیارب انب و دهد یم رارق ام یماظن تایلمع لومعم هدودحم زا رتارف

 تاره رد هن ،راهدنق ای لباک هب تاره قاحلا .دزاس یم راوشد ار یسایس میقتسم

 رد هژیو هنوگ هب هک دنک یم نیمات ار یتیالو یسایس تینما هن و دراد تیبوبحم

 هب ،تاره هکیلاح رد .دراد رارق دنمتردق ناگیاسمه یاه هنتف و اه هسیسد ضرعم

 دتسیاب دوخ یاپ یور دناوتب هک تسا نآ زا رت فیعض ،هناگادج تموکح کی ناونع

 دنه زا لورتنک مدع ضرف شیپ تروص رد هک دوش روبجم تسا نکمم هجیتن رد و

 یرگید یاج رد تیامح و تظفاحم لابند هب )تسا راوشد میتفگ البق هک هنوگ نآ(

 البق ،میدیمهف هک هنوگ نآ ،میتسه قفاوم یمیمصت اب ام ،لیالد نیارب انب .دشاب

 بجوم هب ،هتفرگ رارق یتنطلس تسایس ساسا رب ترضحیلعا تموکح دنسپ دروم

 یفاک یاه نیمضت لدب رد ار تاره هک دوش هداد هزاجا سراپ هب یتقوم هنوگ هب نآ

 ام قح هژیو تاظوفحم اب و دنه و هیناترب عفانم یفاک تظافح و بوخ هرادا یارب

  .دنک لاغشا ،صاخ طیارش رد هیناترب یاهورین اب نآ لاغشا یارب
 

 تفایرد ترضحیلعا تموکح یوس زا سراپ اب مهافت نیا طورش هک یلاح رد .۸

 اروف ام ،دریگ یم رب رد هک یعفانم و هیضق یگرزب هب بسانتم هجوت اب ؛دش دهاوخ

 یم ریثات ناتسناغفا هیقب اب ام تالماعم رب امیقتسم هک مینک یم هجوت یطیارش هب
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 تاره یارب هک تسا یهدنیآ دحرس ،اهنآ نیرت مهم زا یکی ،نایم نیا زا .دراذگ

 ناتسناغفا هیقب یسایس و یضرا ددجم میظنت هب یردق هب هتکن نیا .دوش یم نییعت

 ینیمزرس تعسو دروم رد فالتخا ای مهافت ءوس یارب ییاج رگا هک تسا طبترم

 و یمگردرس تسا نکمم ،دنام یم یقاب دوش هداد صاصتخا سراپ هب دیاب هک

 دحدرس نیا میناوتب هک میتسین یتیعقوم رد زونه ام .دنک داجیا یدایز یگدنمرش

 هب و اتدمع دیاب هک تسا یعوضوم هلئسم نیا ،مینک یم روصت اما ،مینک نییعت ار

 اعطق هک میرواب نیا رب ام .دوش یریگ میمصت دنه تسایس و عفانم ساسا رب هژیو

 یم هتشاذگ سراپ فرصت ریز هک یاهورملق زا دیاب زین نیوجشال المتحا و هارف

 .دنوش جراخ ،دوش
 

 هک میراد رواب و میتسه راهدنق تمس هب نهآ هار دربشیپ لاح رد هنالاعف نونکا ام

 قطانم زیمآ تملاسم هعسوت یارب اهنت هن نیمطم نیمضت یطابترا نینچ حاتتفا

 یمیاد تینما یارب اما .تسا ام تادحرس یمیاد تینما یارب هکلب ،یروبع

 تکراشم تاره ات طخ نیا ییاهن شرتسگ رد دیاب سراپ هک میادرظن رد ،تادحرس

 هار شرتسگ هک دش دهاوخ نشور ترضحیلعا تموکح یارب .دشاب هتشاد یساسا

 سراپ یسایس تابیترت هنوگره تابث زا نانیمطا یارب هلیسو نیرترثوم ،راهدنق نهآ

 دهاوخ شتادهعت ماجنا رد سراپ یدام هیوقت ثعاب و دوب دهاوخ تاره اب هطبار رد

 .دش
 

 یرواد رد ام هلخادم هک یطیارش .دراد کیدزن طابترا تاره اب ناتسیس هلئسم .۹

 هک دوش هتفرگ میمصت رگا .دوش یمن لامعا رگید ،درک یم هیجوت ار ۱۸۷۲ رد

 عفن هب زین ار ناتسیس دحرس رد یرگنزاب هک میا هدامآ ،میراپسب سراپ هب ار تاره

 یتیعقوم رد زونه ام هک تسا یلاوس زین نیا ،لاح نیا اب .مینک هیصوت سراپ
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 هک میراد نانیمطا ام دنچ ره .مینک نایب یعطق رظن نآ دروم رد میاوتب هک میتسین

 تیالو یمومع دودح دیدحت هک دش دهاوخ راذگاو تموکح نیا هب لمع رد نآ میمصت

 .دوش هتفرگ رظن رد ناتسناغفا یاه
 

 سراپ هب طورشم هنوگ هب ،ناتسیس زا یشخب المتحا و تاره هکنیا ضرف اب .۱۰

 رد تسا نکمم هک یتالاوس هناگادج یسررب یارب ندنام ظوفحم اب و دوش هداد

 هک مینک یم داهنشیپ ،دوش یم حرطم لقتسم همین لیابق زا یخرب تیعضو دروم

 زیامتم یموب یاه تموکح عبات ،میقتسمریغ ای میقتسم هنوگ هب ناتسناغفا هدنامیقاب

 لباک زا راهدنق ییادج یدنمدوس رد هک مینک یم کرد ام .دنشاب راهدنق و لباک زا

 ار بلاغ هقبط هک ناتسناغفا بونج یاه ینارد .درادن دوجو یدیدرت و کش چیه

 یارب هراومه هک یتموکح ،دنرادن لباک تموکح هب یلیامت چیه ،دنهد یم لیکشت

  .تسا هدوب رگمتس و هناگیب تموکح کی راهدنق مدرم هدوت
 

 تحت ازجم و لقتسم تلایا کی ناونع هب راهدنق تیالو هک مینک یم داهنشیپ نیاربانب

 نامکاح یاه هداوناخ ناگدنیامن نایم زا هک دریگ رارق یمکاح یثوروم تیمکاح

 هک یاه تیلوئسم و تاره هب سراپ یورشیپ هب هجوت اب .دنوش یم باختنا یمیدق

 رد دوخ ذوفن ظفح نینچمه و هدش هتشاذگ ام هدهع رب تیالو نآ هب هطبار رد

 کیدزن ای راهدنق رد هیناترب ناگداپ کی ظفح هک مینک یم داهنشیپ ،یبرغ ناتسناغفا

 یمن رکف تیالو یلخاد روما رد هلخادم هنوگ چیه هب اما .دوب دهاوخ یرورض نآ

 نآ ساسا رب هک یدادرارق ای هدهاعم قیقد طیارش و تیالو ییاهن تادحرس .مینک

 یتیعقوم رد زونه ام هک دراد دوجو یاه شسرپ ،دوش یم راذگاو یموب مکاح هب

 هک ینامز اما .مینک حرطم ترضحیلعا تموکح یارب ار دوخ تارظن هک میتسین
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 دهاوخ بلج اهنآ هب ام هجوت نیلوا ،دش یریگ میمصت یسایس رت هدرتسگ لیاسم

 .دش
 

 کمدنگ هدهاعم ساسا رب ناخ بوقعیریما طسوت مرک و یبیس ،نیشپ یحاون .۱۱

 یراذگاو دروم رد ام .دنوش یم هرادا ام نارسفا طسوت نونکا و هدش راذگاو ام هب

 ساپ هب تالک ناخ هب یبیس لاقتنا و نآ دیدج یساسا نوناق تحت راهدنق هب نیشپ

 رارق یسررب دروم ار نآ ،ینونک و رخاتم یماظن تایلمع رد وا هنارادافو تامدخ

  .میا هداد
 

 ریز ینامز هک یاه تیعمج نداد رارق اب یاه تفلاخم هک دسر یم رظن هب مهنآ اب

 یبیس ،نیا رب نوزفا .دراد دوجو یموب یاورنامرف کی ریز رد ،دنا هدوب ام تیریدم

 لباق شخب هک دنراد رارق راهدنق-دنس یداهنشیپ نهآ هار ریسم رد ود ره نیشپ و

 نهآ هار روبع تیعقاو هکیلاح رد .درذگ یم یحاون نیا قیرط زا ریسم زا یهجوت

 ،دنک یم لیهست ار طخ نیا رامعا و راک کش نودب ام تیریدم ریز ورملق قیرط زا

 ،درذگ یم اهنآ زا نهآ طخ هک یقطانم هعسوت زا ام هک دوب دهاوخ بولطم و تسرد

 یایازم نینچمه .دوش یم هتخاس ام هنیزه اب هک میروآ تسد هب یتیزم و دوس

 ناغفا یاه تیالو نایم هیناترب تیریدم تحت ورملق دنبرمک کی نداد رارق رد یسایس

 رد یلعف رییغت هنوگ چیه ام ،لماوع ریاس و لیالد نیاربانب .دراد دوجو چولب و

 .مینک یمن هیصوت ار هدش نییعت یحاون تیعضو
 

 یماظن تایلمع هک یتقو ،تسا راوشد رضاح لاح رد لباک هدنیآ زا تبحص .۱۲

 تیالو نیا هک میا هدیقع نیا رب هناعطاق ام .دراد نایرج تختیاپ فارطا رد زونه

 تیعمج و دورب نیب زا اه تمواقم همه هک ینامز ات دنامب یماظن لاغشا رد دیاب
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 ینامز ات .دنوش دعاقتم الماک نآ اب هزرابم یگدوهیب و ام یماظن تردق هب نآ هتفشآ

 و زیمآ نیهوت ،یسایس لصف و لح یارب شالت هنوگره ،دوشن ققحم رما نیا هک

 دایز رادقم طبض اب ،نیا زا شیپ ستربار لارنژ ،لاح نیا اب .دوب دهاوخ کانرطخ

 یلعریشریما هک یماظن تردق فیعضت هب ،عونتم یگنج تامهم و هحلسا ،لسلسم

 هجیتن رد هک میراد نانیمطا ام .تسا هدرک یدایز کمک ،دوب هدروآ دوجوب هناطاتحم

 و دش ماجنا لماک هنوگ هب هفیظو نیا یتقو .دش دهاوخ هتسکش الماک یلعف تایلمع

 شخب نیا رد .دش دهاوخ مهارف روشک یسایس لصف و لح ناکما ،نامز نآ ات هن

 لح لباقریغ و رت یوق ،مظن یب رصانع و هدش لیمکت یهزادنا ات یمظن یب روشک

 نآ یط هک درک ینیب شیپ تقد اب ناوت یمن رضاح لاح رد .دنا رگید یاهاج زا رت

 .دشاب هدیسر نایاپ هب الامتحا فارطا قطانم رب ام میقتسم رادتقا و تختیاپ لاغشا

 رد و میناسرب لقادح هب ار لورتنک و لاغشا نیا هک تسا نیا ام فده ،لاح نیا اب

 هک مینک راذگاو نامدوخ اب فالتئا رد یموب مکاح کی هب ار یلخاد هرادا ،تیاهن

 هکنیا زا .دوش لورتنک و ینابیتشپ بسانم طاقن رد هیناترب یوق ناگداپ کی طسوت

 یتیعقوم رد زونه ،دشاب هنوگچ لباک اب طابترا یمیاد طخ و دشاب اجک رد ناگداپ نآ

 رتزجوم شیامزآ و رت قیقد شناد مزلتسم اه شسرپ نینچ نییعت .مییوگب هک میتسین

 تسا اه نهآ هار ای اه هداج یارب اهنآ یاه تیفرظ و ددعتم یاهریسم هب تبسن

 .تسا هدش ماجنا هتشذگ رد هک
 

 یاه تیالو دروم رد صخشم یاهداهنشیپ هئارا هب رداق رضاح لاح رد ام .۱۳

 قطانم نآ عاضوا و ثداوح دروم رد ام تاعالطا .میتسین ناتسناغفا یومآ هزوح

 هدش ادج لباک زا یوق یعیبط دحرس کی اب اهنآ .تسا کدنا رایسب رضاح لاح رد

 مک و يیزج اتبسن یحاون نیا رد ،یسایس هچ و کیژتارتسا هچ ،ام عفانم و دنا



 30 

 هزوح زا رتارف ار یناغفا ناتسکرت همه هیسور هک ینامز ات ،نیاربانب .تسا تیمها

 مینک یراددوخ تایالو نیا رد هلخادم زا دیاب ام ،دهد یم رارق دوخ یسایس لمع

 لالقتسا زا دنچره ،دننامب یقاب لباک مکاح عبات یرهاظ هنوگ هب تسا نکمم هک

 تامادقا عبات یدایز دح ات دیاب ام تسایس ،وس نیا زا اما .دنشاب رادروخرب یلمع

 راهب رد ار ومآ هب اهورین لاقتنا دصق اهنآ هک دشاب یتاعیاش ای قیاقح ،هیسور

  .دنراد ناتسناغفا دض رب ناهنپ یاه هشقن اب هدنیآ
 

 دیدهت ریز یدج هنوگ هب تایالو نآ ای دوش ومآ تایالو دراو یجراخ تردق کی رگا

 هنوگ ره ،تیعقاو رد .میناد یم نکممریغ ار لباک زا دوخ جورخ ام ،دریگ رارق

 همانرب یراسمرش ثعاب یریذپان بانتجا هنوگ هب ،ومآ یاروام زا یسایس هلخادم

 تموکح هک میراد دامتعا اقیمع ام ،لاح نیا اب .دوب دهاوخ لباک هیلخت یارب ام یاه

 مزلتسم اهنت هن هک ،یلامتحا هنوگره ربارب رد ار ام دوب دهاوخ رداق ترضحیلعا

 روز اب دوخ یرترب ظفح هب روجبم ار ام الامتحا هکلب ،دشاب لباک لاغشا همادا

  .درک دهاوخ مهارف ،دنک ومآ لحاوس ات هحلسا
 

 ددجم رارقتسا یارب دیاب ام هک یتابیترت نیرت بسانم تسا نینچ ،یلک هنوگ هب .۱۴

 یدام طیارش هک یتقو ره ،میریگ رظن رد ناغفا یاه تموکح اب دوخ یمیاد طباور

 اب هک میراد رظن رد ام .دوش نیمات رثوم هنوگ هب یتابیترت نینچ یرادیاپ یارب مزال

 ،دنا هدش میسرت بیترت نیا هب هک یلک طوطخ ،تصرف ندمآ شیپ و نامز تشذگ

 یور شیپ یروف هفیظو هکنآ اب .دنوش رپ مکحم هنوگ هب تیزم و نما اب دنناوت یم

 ربارب رد تمواقم ای هناحلسم دیدهت یارب دوجوم یاهرازبا مامت یدوبان ای فذح ام

 لیمکت هفیظو نیا یتقو هک میدقتعم ام ،تسا یلامش ناتسناغفا رسارس رد ام تردق

 لاغشا ای میقتسم قاحلا زا رت دعاسم الاب رد هدش رکذ یسایس تابیترت ،دش
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 و تمحازم یب حلص ناونع هب البق هک یفادها هب یبایتسد یارب ،یمیاد یماظن

 هب اه نیا هک ییاج ات ،میدرک فیصوت دنه یروتارپما هتفای دوبهب یعافد تردق

 رتارف یاهروشک اب طباور عزانم نودب تیهام و یبرغلامش تادحرس یماظن تردق

 .دراد یگتسب
 

 ناتسناغفا رد ام یماظن تایلمع قیقد نامز تدم ینیب شیپ رضاح لاح رد .۱۵

 زا شیپ دیاب تروص ره رد ام یاهورین هک میراد رظن رد ام .تسا نکممان یلامش

 اب اهنت اما .دننک رادید لباک تیالو رد شکودنه تادحرس و ینزغ زا یمیاد جورخ

 یارب یدج عنام چیه ام ،داد ماجنا ناوت یمن زونه هک تادحرس نییعت هب هجوت

 و راهدنق رد دوخ ینونک همان ۸ و ۷ یاه هرقف رد ثحب دروم لوصا هیلوا ققحت

 .میسانش یمن تاره
 

 نوسپمات ،سکوتس ،نوسناج ،یچیرتس ،کرلک ،تانتیبرا ،زنیه ،نوتیل یاضما
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 ۴ دنس

 )هصالخ( ارسیاو هب ،۱۸۸۰ یرونج ۸ ،هجراخ ریزو مارگلت
 

 .دینک غالبا وا هب راهدنق یلاو ناونع هب ار یلعریش زا ام تیامح دصق دیناوت یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 ۵ دنس

 هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ یروربف ۱۱ ،ارسیاو مارگلت
 

 لاغشا ار یروغ ،هدومن روبع ومآ زا نمحرلادبع هک هدیسر ناتسکرت زا یتاعیاش

 ردیح مالغ طسوت هدش هداتسرف نازابرس و هتسویپ وا اب ناخ دارم ناطلس ،هدرک

 .دنا هتفر وا یوس هب وا اب تفلاخم یارب
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 ۶ دنس

 )هصالخ( هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ چرام ۳ ،ارسیاو مارگلت
 

 راهدنق هب اروف ناج تنس .تسا هدروآ ار یلعریش رادرس هناتسود همان ناج تنس

 ار ینزغ زا تراویتس تمیزع دروم رد هناگادج یسایس تیلوئسم ات ددرگ یم زاب

 دهد خساپ یلعریش هب ارسیاو بناج زا وا هک دوش یم هدید حالص .دریگ هدهع رب

 هار رکذ اب ار راهدنق دروم رد یداهنشیپ تابیترت عوضوم یمسرریغ هنوگ هب و

 یارب ار یجراخ طباور رب هیناترب لورتنک و نازابرس هنیزه یارب ییزج هنارای ،نهآ

 .تسا هداد یهافش یاه نیمضت طقف رضاح لاح رد رادرس .دنک مالعا رادرس

 .دوش یمن ینیب شیپ وا فرط زا یضارتعا چیه
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 ۷ دنس

 ارسیاو هب ،۱۸۸۰ چرام ۴ ،هجراخ ریزو مارگلت
 

 .دش دیئات یلعریش دروم رد امش تاداهنشیپ .امش صلخم
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 ۸ دنس

 )هصالخ( هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ چرام ۱۴ ،ارسیاو مارگلت
 

 هیلخت اب میناوتب هک مینک ادیپ ار یموب تاماقم زا یخرب ،ریخآت نودب تسا مزال

 ،جرم و جره رطخ نودب ،رتدوز ناکما تروص رد و هدنیآ نازخ زا رترید هن ،لباک

 هب یدرم نتفای یارب یزادنا مشچ چیه .مینادرگزاب وا هب ار یلامش ناتسناغفا

 هب زا نم ،ور نیا زا .درادن دوجو روشک رد روظنم نیا یارب یوق یفاک هزادنا

 و دمحم تسود عورشم ثراو ناونع هب نمحرلادبع ماگنهدوز نتخانش تیمسر

 هب ناتسناغفا تخت و جات داهنشیپ یارب هیناترب تقفاوم اب رادرس ینلع یگدنیامن

 .منک یم عافد ،جرم و جره زا روشک تاجن هلیسو اهنت ناونع
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 ۹ دنس

 )هصالخ( ارسیاو هب ،۱۸۸۰ چرام ۱۵ ،هجراخ ریزو مارگلت
 

 ناتسناغفا زا و دشاب روشک لوبق دروم نمحرلادبع هکنیا ضرف اب .امش صلخم

 .تسا بولطم لباک رد وا زا تیامح ،دشاب یضار یلامش
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 ۱۰ دنس

 هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ چرام ۱۷ ،ارسیاو مارگلت
 

 تقو نمحرلادبع قیقد لحم نییعت یارب شالت رد و دسر یم لباک هب ۲۰ رد نفیرگ

 رادرس هک مدرک تفایرد یربتعم تاعالطا نونکا نم اما ،دهد یمن تسد زا ار دوخ

 هک ییاج ،تسا هدیسر اج نآ هب ناشخدب زا اریخا هک تسا یناغفا ناتسکرت رد

 .تسا هدرک رارف جوتسم هب ریم و هداد تسکش ار نسح هدازهش ریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 ۱۱ دنس

 )هصالخ( ۱۸۸۰ لاس ۸۱ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو کوربنارک تنوکسیو ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ چرام ۳۱ ،مایلیو تروف        ،میاورنامرف

 زا هخسن کی هک مراد ار راختفا نیا ،یلاع ترضح چرام ۴ مارگلت هب دانتسا اب

 تیالو لقتسم مکاح ناونع هب ناخ یلعریش رادرس ییاسانش هب هطبار رد اه همان

 .میامن میدقت ترضحیلعا تموکح عالطا هب ار راهدنق
 

 نوسپمات زرویر و نوسناج ،نوتیل یاضما

 

 

 ۱۱ دنس رد ا همیمض

 ۱۸۸۰ یروربف ۱۱ ،مارگلت

 هتکلک ،هجراخ رترکس هب ،راهدنق ،تراویتس رس زا
 

 .دش تفایرد نم نامرف تحت ینزغ هب یورشیپ یارب داتس سیئر یمسر تاروتسد

 تساوخرد منک یم شهاوخ .میشاب تکرح تیعقوم رد چرام ۲۰ ات مراودیما

 نتفر زا زونه رادرس .منک رارکت اجنیا رد ار یسایس طباور موادت دیئات تاروتسد

 هب دیاب لاقتنا نیاربانب .دوب دهاوخ هدنیآ تابیترت نارگن اعبط و تسا عالطا یب نم
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 وا هک منک یم رکف نم .دشاب یناهگان رتمک ناکما دح ات هک دوش تیریدم یهنوگ

 رارق رگا .دوش علطم یداهنشیپ یسایس تابیترت و تکرح زا تصرف نیلوا رد دیاب

 اما ،درک مهاوخ هئارا دیئات یارب ار تایئزج اروف ،دوش هدرپس نم هب اه نیا دشاب

 یتح مناد یم هک مسرپ یم ار یئبمب یاهورین یهدنامرف هب بوصنم رسفا مان ادتبا

 سپ ناج تنس ایآ نینچمه .دنام دهاوخ یقاب نم لورتنک تحت راهدنق کرت زا سپ

 ؟دنک کرت دناوت یم تیمس ناوی ندیسر زا

 

 ۱۱ دنس رد ۲ همیمض

 )هصالخ( ۱۸۸۰ یروربف ۱۲ ،۵۹۳ هرامش ،مارگلت

 راهدنق ،تارویتس لارنژ هب ،هتکلک ،هجراخ رترکس زا
 

 یسایس تابیترت یارب ار یلصفم تاداهنشیپ افطل .امش مهدزای خروم طابترا هب

 و وا زاین دروم یاه کمک ،رادرس اب تابسانم یتآ طیارش هلمج زا ،راهدنق رد

 لاقتنا یارب ناج تنس .دییامن هئارا ار دریگ یم رارق وا تموکح تحت هک یورملق

 .دش دهاوخ لابند اهورین یهدنامرف یارب رسفا مان .دنامب یقاب هیلوا

 

 ۱۱ دنس رد ۳ همیمض

 ۱۸۸۰ یروربف ۱۶ ،راهدنق ،۶۸ هرامش

 ناتسناغفا رد ترضحیلعا یاهورین هدنامرف ،تراویتس رس دبهپس زا

 هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس ،لایل هب ،یبونج
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 هک مراد ار راختفا ،امش ۱۲ خروم مارگلت رد هدش غالبا تاروتسد هب هجوت اب

 هدنیآ یسایس تابیترت یارب طیارش تحت ناکما دح ات و لیصفت هب ار یتاداهنشیپ

 .منک هئارا یبونج ناتسناغفا رد

 رادرس تارایتخا تیهام و دودح ،لوا ،دوش یم میسقت شخب ود هب اعبط عوضوم

 .دنک یم لامعا وا یرادتموکح رب دنه تموکح هدنیامن هک یلورتنک و ناخ یلعریش

 .لورتنک نیا مزیناکیم ،مود
 

 تیمسر هب نآ رد رادرس لقتسم رادتقا تسا رارق هک یتموکح یاهزرم لقادح .۲

 هب ،دوش یم راهدنق یلصا تیالو لماش و هدش نییعت المع البق ،دوش هتخانش

 دنمله طسوت هک یناغفا ناتسیس شخب نآ الامتحا و یبیس و نیشپ یحاون یانثتسا

 تشپ یحاون ؛دش ادج راهدنق زا ۱۸۵۵ رد هک یزلغ تالق هیحان ؛دوش یم یرایبآ

 طوبرم الصا هک هارف هیحان و دندش ادج شیپ لاس ۹ دودح هک روادنیمز و دور

 تیالو ناونع هب هک ۱۸۶۳ رد لباکریما طسوت نآ ریخست نامز زا اما ،دوب تاره

 .تسا هدش لیکشت هناگادج
 

 زا هک ار یتموکح یاهزرم قیقد نییعت ،قطانم نیا هشقن زا ام دودحم شناد .۳

 شرب اما ،دزاس یم نکممریغ ،دنا هدش لیکشت اه هیحان و اه تیالو نیا عمجت

 نآ یبیرقت دودح و هرتسگ ،یورس هرادا طسوت هدش رداص هشقن نیرخآ زا همیمض

 یم رابدور نییاپ ات دنمله هزوح لک لماش اهنآ ،یلک هنوگ هب .دهد یم ناشن ار

 هرازه و لقتسم یاهروشک زا هک نآ یاه هخاش یالاب یاه هرد یانثتسا هب ،دنوش

  .یزلغ تالق هیحان یاروام رد کنرت هرد مه و دنریگ یم همشچرس  ناتپ و
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 رد و تسا دورهارف و دوریره یاه هرد ینیاپ شخب لماش دیدج تموکح نیا لامش

 نیب رد هک دراد رارق ناراخ عبات ورملق فارطا یاه تشد زا یاه شخب نآ بونج

 دازآ .تسا صخشمریغ الماک رضاح لاح رد نیا .تسا عقاو چولب و سراپ ورملق

 ار دوخ ییادج و لالقتسا ،تسا نم تسد رد نونکا هک یتابتاکم رد ناراخ ناخ

 تموکح ،نم نامگ هب هک دناد یم راهدنق عبات ار دوخ و هدومن مالعا تالک ناخ زا

 یبونج دحرس ،دشاب هنوگ نیا رگا .تسا هتخانش تیمسر هب ار نآ ترضحیلعا

 هلئسم اما .تسا هدش هداد ناشن هابتشا رایسب لارنژ همیمض هشقن رد ناتسناغفا

 .تسا رادروخرب یمک تیمها زا راهدنق یارب دنمله بونج یاه تشد رب تیمکاح

 یگتسباو زا ییاهر ،هدرک مالعا ناتسناغفا عبات ار دوخ هک ناراخ ناخ فده هناگی

 زا ای دنامب راهدنق اب ناراخ هکنیا زا .تسا تالق و سراف ،شکیدزن هیاسمه ود هب

 ناخ یلعریش رادرس یارب یتوافت یب عوضوم ،نم رواب هب ،دوش ادج راهدنق

 .دوب دهاوخ
 

 هب هک یتلایا ،دوش هداد راهدنق هب نآ رواجم یاه تشد و ناراخ هکنیا ضرف اب .۴

 کیدزن ،دوش یم هداد ناشن مظنمان لکش هب هشقن رد و دریگ یم لکش بیترت نیا

 ۷۰ دودح و هدوب لیام ۴۰۰ دودح عالضا لوط اب عالضالا یواستم ثلثم کی هب

 رد ای هدش تشک نیا زا یمک رایسب شخب .دریگ یم رب رد ار عبرم لیام رازه

 رفن نویلم کی ات مین نیب ،نم رواب هب نآ نانکاس رامش .تسا تشک لباق تیعقاو

 یعقاو ای لیصا یاه ناغفا اهنت ناش دوخ هتفگ هب ای ینارد اهنآ مراهچ هس و هدوب

  .دنا
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 نیمخت کل ۲۰.۵ ناج تنس درگرس طسوت )۱۸۸۱ – ۱۸۸۰( هدنیآ لاس دیاوع .۵

 اب و تفای دهاوخ شیازفا یدایز دح ات رقتسم تموکح طسوت عومجم رد هک هدش

 .تفای دهاوخ رتشیب شیازفا راهدنق هب دنه زا نهآ هار تخاس
 

 یهرظتنمریغ هنوگ هب روما نایرج هک تسا یتلایا زا هاتوک فیرعت ،قوف دراوم .۶

 .تسا هدناوخارف نآ رب تموکح یارب ار ناخ یلعریش رادرس
 

 نیا هکنیا هب هیصوت رد ،دوش هداد وا هب دیاب هک یتارایتخا نازیم دروم رد .۷

 هیصوت نم هک یاه تیدودحم هناگی .مرادن یدیدرت ،دشاب دایز ناکما دح ات تارایتخا

 قیرط زا الماک دیاب وا یجراخ طباور هک تسا نیا ،دریگ رارق وا رایتخا رد منک یم

 نکمم هک یموب تموکح ره یانثتسا هب ،دوش ماجنا ترضحیلعا تموکح هدنیامن

 دنه تموکح رایتخا رد و دودحم دیاب وا یماظن یورین .دوش داجیا لباک رد تسا

 لصاوف رد دیاب یراجت طباور .دشاب یجراخ نانمشد ربارب رد راهدنق زا عافد یارب

 .دشاب هبناجود قفاوت عبات و هدش صخشم ینامز
 

 داهنشیپ وا یارب بسانم بقل ار »یلاو« ناونع نم هک ار رادرس ،دراوم ریاس رد .۸

 ای لخاد رد هک هیناترب یورین زا تیامح یارب اما .دشاب دازآ الماک دیاب ،منک یم

 و هلغ ای هکس صخشم رادقم دیاب وا ،دوش یم یرادهگن شروشک یاهزرم رد

 .دزادرپب هلغ احیجرت
 

 لاح رد تکراشم هنوگره رب رارصا ،نهآ هار و فارگلت یرادهگن و تخاس یارب .۹

 ره یانثتسا هب تسا نکمم تراجت دننام عوضوم نیا اما .تسا نکممان رضاح

 .دشاب هدنیآ یاه قفاوت عبات یرگید یهدهاعم
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 رظن هب اما .تسین همان نیا ثحب دروم اه لتوک یالاب رد ورین لحم عوضوم .۱۰

 فارطا ای راهدنق دوخ رد نیشپ یاج هب یلصا ناگداپ ناکم هک دوش یم هیصوت نم

 باترپ کی هلصاف رد ای هعلق رد هیناترب نازابرس رگا ،منک یم رکق نم اما .دشاب نآ

 ساسحا لقتسم ار دوخ زگره رادرس ،دنشاب هتشاد رارق وا یاه هزاورد زا گنس

 ناگداپ هک منک یم رکق ،نیاربانب .دنناد یمن لقتسم ار وا شمدرم ای دنک یمن

 و دنوش رقتسم تختیاپ زا یهلصاف رد طیارش ندش مهارف ضحم هب دیاب هیناترب

 .دوش هتفرگ رظن رد نکد رد دابآردنکس ناگداپ تیعقوم اب دیاب اهورین تیعقوم
 

 .مرادن ار ناگداپ یارب لحم نیرتهب دروم رد یعطق رظن هئارا هدامآ زونه نم .۱۱

 نهآ هار هلئسم لح رظتنم دیاب و تسا زاین دروم روشک زا یرت قیقد یاه یسررب

 رتشیب ای جنپ زا رتمک دیابن هدش تباث لحم منک یم رکف نم اما .دوب تاکن ریاس و

  .دشاب هتشاد هلصاف رهش زا لیام ۲۰ زا
 

 هیور زا یوریپ ،حرط نیرت نما هک منک یم رکف ،یسایس لورتنک دروم رد .۱۲

 هب ،تسا هناگادج یاه تسد رد یماظن و یسایس تارایتخا ظفح اب یلومعم

 یاهرظن هطقن زا .دشاب نایرج رد مهم یماظن تایلمع هک صاخ دراوم یانثتسا

 ،کش نودب و دوب دهاوخ تحار درف کی هب هفیظو ود ره ندرپس کش نودب ،نیعم

 نم ،لمع رد اما .دنشاب هتسیاش هفیظو ود ره یارب هک دنوش یم تفای ینارسفا

 رارق یرسفا تیریدم تحت ،روشک نآ اب ام یسایس طباور رگا هک متسه نیمطم

 شحاف ترارش هب رجنم دیاش ،دسرب یماظن یهدنامرف هب تسا نکمم هک دریگ

 .دوش
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 ظفح .دراد قیقد یسررب هب زاین هک تسا یدراوم زا یکی لاوس شخب نیا .۱۳

 نارسفا لابق رد ناغفا تاماقم دروخرب و راهدنق مکاح اب شخب تیاضر تابسانم

 یدایز دح ات ،دنریگ یم هدهع هب ار یبونج ناتسناغفا رد روما هرادا هک هیناترب

 یارب تموکح طسوت هک تشاد دهاوخ یرسفا یصخش تیحالص هب یگتسب

 یوق دیاب نم رظن هب .دوش یم بوصنم شخب نآ رد یسایس اتدمع رادتقا یرادهگن

 هدنیامن و میقم دیاب وا .دوش باختنا مهم هفیظو نیا یارب یسایس رسفا نیرت

 شرتسگ ناتسچولب ات دیاب وا تارایتخا .دشاب یبونج ناتسناغفا رد لک رادنامرف

 نیاربانب .دریگ رارق وا لورتنک تحت الماک دیاب یسنجا نآ روما لک هرادا و دبای

 نم رظن هب تامادقا نیا .تسین یرورض ناتسچولب رد یرگید هدنیامن باصتنا

 ،تسا نیا تیمها نیرخآ اما ،تشاد دهاوخ یمومع عفانم یارب یدایز یایازم

 اب دروخرب یارب مزال طیارش دجاو ،دوش یم باختنا هفیظو نیا یارب هک یرسفا

 ییاناوت ای یسایس هبرجت ،یسراپ نابز شناد رظن زا هاوخ ،دشاب ناغفا تاماقم

 .دنک یم هلماعم اهنآ اب هک یناسک مارتحا و دامتعا ،یتسود ظفح و بسک یارب
 

 هتفرگ رظن رد یلک حرط کی ناونع هب افرص دیاب الاب رد یداهنشیپ تامادقا .۱۴

 یبونج ناتسناغفا هب هطبار رد ترضحیلعا تموکح طسوت دیاب نم رظن هب هک دوش

 هجوت دروم رایسب تقد اب دیاب یتامادقا نینچ تایئزج .دوش لابند راهدنق رادرس و

 مزاع زور نیا رد هک ناج تنس گنهرس .دوش دیئات یلک یانبم رگا ،دنریگ رارق

 هدنیآ دروم رد ناخ یلعریش رادرس یاه هتساوخ و اه هشیدنا زا ،دوش یم هتکلک

 ییانشآ عوضوم نیا یور لماک نانیمطا اب و تسا هاگآ الماک روشک شخب نیا

 یسررب یارب لماک هنوگ هب ات ما هدرک رومام تارظن و اه هاگدید نیا اب ار وا .دراد

 .دیامن میلست دنه تموکح هب
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 ۱۱ دنس رد ۴ همیمض

  و ارسیاو بانجیلاع هب یلعریش رادرس همان هصالخ همجرت

  ،دنه لک هدنامرف

 ۱۸۸۰ یروربف ۱۶ قباطم یرمق ۱۲۹۷ لوالا عیبر ۵
 

 نیا رد ناج تنس گنهرس بانج منابرهم و راوگرزب تسود نوچ ،تافراعت زا سپ

 همان نیا اب هک مدید تحلصم ،تسا بانجیلاع رظتنم و نتفر لاح رد هدنخرف مایا

 گنهرس بانج رادید زا سپ مراودیما .مناسرب بانجیلاع عالطا هب ار دوخ صالخا

 هب( دوخ راوتسا تدارا و تین نسح اب هطبار رد نم هک ار هچنآ مامت ،ناج تنس

 .دوش رکذتم بانجیلاع روضح رد ،ما هدرک هئارا ناشیا هب )هیناترب تموکح
 

 تموکح زا یگدنیامن هب ارم و هدوب نابرهم رایسب تراویتس رس لارنژ هک اجنآ زا

 تموکح زا ،تسا هدرک بوصنم نآ قلعتم یاه شخب و راهدنق یلاو ناونع هب هیناترب

 رب گرزب ینابرهم نیا یارب .منک یم رکشت بانجیلاع و روتارپما هکلم ترضحیلعا

 رد اهنآ نارسفا و ناج تنس گنهرس ،تراویتس رس لارنژ زا هک تسا بجاو نم

 و هدربمان نارسفا یارب هژیو هب اهنآ کمک و تبحم رطاخ هب بانجیلاع روضح

 .میامن رکشت ،دنا هدرک نیمات تیالو نیا مدرم یارب ار شمارآ و حلص هک شنادنمراک

 یم نادردق و رکشتم هیناترب تموکح یاه تبحم رطاخ هب ار دوخ تیالو نیا مدرم

 .دنناد

 

 ۱۱ دنس رد ۵ همیمض

 نآ تاقلعتم و راهدنق یلاو ناخ یلعریش رادرس بانجیلاع
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 ۱۸۸۰ چرام ۱۳ ،مایلیو تروف      ،یمارگ و دنمجرا تسود

 دیاب و دش نم یلاحشوخ ثعاب بانجیلاع همان رد جردنم یتسود تارابع ندناوخ

 لماک ینادردق دروم بانجیلاع حیرص و هنافیرش راتفر هک مهد نانیمطا امش هب

 ناگداون زا یکی هکنیا .دنام دهاوخ یقاب هیناترب تموکح هرطاخ رد هشیمه و تسا

 یب و یتزع یب ،یبآ یب یارحص رد و هداد همادا میقتسم طارص هب ناخ هدنیاپ

 کیربت هیام ینارد مدرم یارب مه و سیلگنا یارب مه ،تسا هدشن نادرگرس ینامیا

 .تسا
 

 نانآ هب دنوادخ هک یناسک رب و تسا تلادع بوخ راتفر و یراکوکین شاداپ نوچ

 نانآ هدهع رب هک یهفیظو زا هک تسا بجاو ،تسا هداد الاو یتموکح ناوت و دلوت

 ترضحیلعا هک منک مالعا امش هب ،ملاحشوخ رایسب نیاربانب .دننکن یهاتوک تسا

 هب هجوت اب راهدنق تیالو لقتسم مکاح ناونع هب ار بانجیلاع هک تسا دنسرخ هکلم

 تردق میکحت یارب .دسانش یم تیمسر هب ،دش دهاوخ صخشم ادعب هک یدودح

 هک تسا مزال ترضحیلعا یروتارپما تادحرس زا بسانم یرادساپ یارب و امش

 .دنامب یقاب نآ کیدزن ای راهدنق رد ناگداپ کی رد یروتارپما یاهورین زا یشخب

 قفاوت اب هک ،هلغ دمآرد زا ینیعم شخب هک دوب دهاوخ بسانم و تسرد نیاربانب

 .دبای صاصتخا اهورین نیا هب تاکرادت هیهت یارب هنالاس ،دوش یم نییعت هبناجود

 تاطابترا هلیسو ناونع هب هژیو راد هجرد رسفا کی هک تسا نآ تحلصم نینچمه

 ورملق تادحرس رد تالایا اب هیناترب تموکح طباور و دنک تماقا ناگداپ رد هناتسود

 بانجیلاع تسد رد لماک هنوگ هب تموکح ،مهافت نیا اب .دنک هرادا ار یلاع ترضح

 .دنام دهاوخ یقاب ناتسلگنا گرزب تموکح تیامح تحت و
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 رد ترضحیلعا هک یطیارش زا یمسر شرازگ کی هک دشاب مزال دیاش هدنیآ رد

 روما هک ینامز ات دیاب رما نیا اما ،ددرگ هیهت دهد یم رارق امش روشک رایتخا

 دنه عفانم هک یتقو ،دتفیب قیوعت هب ،دوش لصف و لح ناتسناغفا قطانم ریاس

 .دش دهاوخ هتخانش لماک هنوگ هب راهدنق و یهیناترب
 

 هتخاس یبیس هب ینهآ هار ترضحیلعا تموکح هک دناد یم کش نودب یلاع ترضح

 روشک بیصن دناوت یمن نیا زا رتشیب یتعفنم چیه .دبای همادا راهدنق ات هک تسا

 نیمضت بیترت نیا هب هک هناتسود طباور یمومع تاناکما و یراجت تیزم اب اریز ،درک

 دنمتردق و گرزب تموکح اب اهنآ کیدزن طابترا و ینارد مدرم تداعس ،دوش یم

 .دوش یم داجیا مکحم هنوگ هب هللااشنا ،هیناترب
 

 و هتشاد زاربا ،متسه لیاق ترضحالاو یارب هک ار ینادردق بتارم مدنمشهاوخ

  .دیناسرب ترضحالاو هب ار هنامیمص یتسود
  

 نوتیل یاضما

 دنه لک هدنامرف و ارسیاو

 

 ۱۱ دنس رد ۶ همیمض

 ۱۸۸۰ چرام ۲۳ ،مایلیو تروف ،۱۰۹۳ هرامش

 رُس دبهپس هب ،هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس نواعم ،دنروید زا

 یبونج ناتسناغفا رد هدنامرف ،تارویتس
 

 هک منک دیئات ار امش یروربف ۱۶ خروم ۶۸ هرامش همان ات دش هتساوخ نم زا

 .تسا هدرک هئارا یبونج ناتسناغفا رد هدنیآ یسایس تابیترت یارب یاه داهنشیپ
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 سردآ هب لک هدنامرف و ارسیاو یهمان زا یهخسن ،امش عالطا یارب ،خساپ رد .۲

 هکلم ترضحیلعا هک متسرف یم ار ۱۸۸۰ چرام ۱۳ خیرات هب ناخ یلعریش رادرس

 هجوت اب راهدنق تیالو لقتسم مکاح ناونع هب ار رادرس هک تسا دنسرخ روتارپما

 لیوحت یارب همان لصا .دسانشب تیمسر هب ،دش دهاوخ صخشم ادعب هک یدودح هب

 .تسا هدش هدرپس ناج تنس گنهرس هب ،رادرس هب
 

 حرطم امش همان رد هک یددعتم تامادقا هب خساپ رد هک منک هفاضا دیاب ار نیا .۳

  .دش دهاوخ یسررب لیصفت هب ،تسا هدش
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 ۱۲ دنس

 )هصالخ( ۱۸۸۰ لاس ۹۰ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو کوربنارک تنوکسیو یلاع ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ لیرپا ۷ ،مایلیو تروف        ،میاورنامرف

 رد هدش رکذ قاروا زا یهخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب هک میراد راختفا

 ناتسناغفا ینونک عاضوا نداد ناشن یارب هک مینک هئارا ار هارمه بلاطم هدیکچ

 .دوب دهاوخ دیفم
 

 و ارسیاو بانجیلاع یهلسجتروص رد مینک ارجا میهاوخ یم ام هک یتسایس .۲

 .دهد یم لیکشت ار هلسارم نیا یاه همیمض زا یکی هک هدش هصالخ لک رادنامرف

 ناونع هب ار ناخ یلعریش رادرس ،دش شرازگ البق هک هنوگ نآ ،تسایس نیا یپ رد

 نآ زا یهخسن هک رادرس هب همان .میتخانش تیمسر هب راهدنق تیالو لقتسم مکاح

 هدشن هداد وا هب یمسر هنوگ هب زونه ،دوب هدش لاسرا ام چرام ۳۱ هلسارم رد

 هک دهد یم شرازگ ،تسا نآ تبقارم لوئسم هک ناج تنس گنهرس اما ،تسا

 ناونع هب وا زا هک تسا دهعتم نونکا ترضحیلعا تموکح و هدش علطم نآ زا رادرس

 هتشاد زاربا ناونع نیا شریذپ یارب ار دوخ یگدامآ وا .دنک تیامح تیالو نآ مکاح

 وا تموکح شرتسگ میکحت هب زاین تروص رد هک تسا هدش هداد نانیمطا وا هب و

 هداد وا هب یدام و یلام یاه کمک ،ترضحیلعا دنه یروتارپما عفانم یاتسار رد
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 لالقتسا و تسا هدش ماجنا تیعقاو کی لباک زا راهدنق ییادج نیاربانب .دش دهاوخ

 .تسا هدش نیمضت الماک ناخ یلعریش
 

 و روشک هتفشآ تیعضو .تسا هتفرگن تروص ییاهن یگنهامه زونه لباک رد .۳

 ار ام ،یزکراب یلصا یاهرادرس نایم رد ذوفن و تیفرظ اب یدرم نتفای یراوشد

 سپ اما .میزادنیب قیوعت هب ار سیئر کی نتخانش تیمسر هب هک تسا هدرک روبجم

 رد شروضح هک نمحرلادبع رادرس هک میدیسر هجیتن نیا هب قیقد یسررب زا

 تاره نودب ار لباک تیالو دهاوخب رگا ،تسا دیدرت نودب نونکا یناغفا ناتسکرت

 تباث قفوم مکاح کی هداوناخ نیا رگید وضع ره زا شیب دیاش ،دریذپب راهدنق ای

 .مینک رارقرب طابترا وا اب هک میتسه شالت رد نونکا ام ؛دوش
 

 تنس گنهرس مارگلت زا .میرادن عاضوا قیقد یسررب هب یزاین ،تاره دروم رد .۴

 بویا رادرس هک دوش یم مولعم ،تسا هدش همیمض نآ هخسن هک لیرپا ۶ رد ناج

 چیه .دروآ تسد هب دوخ ناونع یارب ار ام ییاسانش ات تسا شالت رد ارهاظ ناخ

 تروص هب ار دوخ یاه تساوخ وا هکنیا رگم ،دوش یمن رارقرب وا اب یطابترا

 .دنک هئارا حضاو
 

 .درادن لصف و لح یارب یراشف هب زاین ،ام رظن هب ،تاره هدنیآ تموکح تیهام .۵

 دهاوخ نیمات نهآ هار طسوت تاره رب راهدنق زا ذوفن هلیسو هک مینک یم رکف ام اما

 .دوش لیمکت راهدنق ات هدنیآ لاس لیاوا رد میراودیما هک دش
 

 و دنک ییامیپهار ینزغ هب ات هدش هداد روتسد تراویتس لارنژ هب ،نایم نیا رد .۶

 رارقرب ستربار رس اب یمیقتسم طابترا و دنکشب اجنآ رد ار نکمم یتفلاخم هنوگره

 رد ام هک مدرم ندرک دعاقتم و نافلاخم رب هبلغ یارب مادقا نیا ،ام رظن هب .دزاس
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 ساسارب میراد راکورس اهنآ اب هک ار یلیاسم لصف و لح هک میتسه یتیعقوم

 یاهورین هک میتسین لیام ،لاح نیا اب .دوب یرورض ،مینک یم هتکید دوخ طیارش

 دش دهاوخ ذاختا یتابیترت و دنامب یقاب ینزغ رد ینالوط تدم یارب تراویتس رس

 .دنک کرت ار لحم دناوتب اه تفلاخم همه نایاپ ضحم هب هک
 

 چیه هب ام هک تسا هدوب راوتسا لصا نیا رب ناتسناغفا رد ام یاهورین تکرح .۷

 هتشادن ینامز ات ار یماظن لاغشا ظفح یگدامآ هک مینک یمن یورشیپ یهطقن

 زا و دشاب یرورض یسایس طیارش یاضتقا هب انب اجنآ رد ام روضح هک میشاب

 نیا اریز .تسا هدشن فارحنا ینزغ هب یداهنشیپ ییامیپهار رد لصا نیا

 طخ دادتما رد یبناج تکرح کی افرص هکلب ،تسین یورشیپ کی ییامیپهار

 یم لصو لباک رد ستربار لارنژ اب ار راهدنق تراویتس لارنژ هک تسا یمیقتسم

 رد هک لاگنب یاهورین اریز ،دوب دهاوخن ینیشن بقع چیه مزلتسم ینزغ هیلخت .دنک

 لباک هب دنناوت یم ینزغ رد روضح ماگنه ،دراد دوجو تراویتس لارنژ رکشل بیکرت

 زاب دنه هب مرک هار زا امیقتسم ای و دنوش دنه دراو ربیخ قیرط زا اجنآ زا و دنورب

 تیعضو نامز نآ ات و دوش هدید تحلصم دیاش ینزغ هب اهنآ دورو ماگنه .دندرگ

 .تفای دهاوخ هعسوت رتشیب یسایس
 

 نوسناج و نوتیل یاضما

 

 ۱۲ دنس رد ۱ همیمض

 ۱۸۸۰ چرام ۳۰ ،ارسیاو هسلجتروص
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 هب یروف خساپ رد ۲۹ خروم تراویتس رس لارنژ مارگلت یهخسن لماش همیمض نیا

  .تسا یماظن رتفد
 

 زاغآ نونکا هک ار یهحاس تایلمع همانرب تراویتس رس ارچ هک منک یمن کرد نم

 .تسا هدرکن تفایرد ،تسا هدش
 

 تموکح رظن دروم یسایس فادها و تایلمع حرط لک زا اروف دیاب وا هک تسا رورض

 .دوش علطم دنه
 

 رتدوز هچ ره ات تسا قاتشم تموکح .درک هصالخ بیترت نیا هب ناوت یم ار یمود

 جراخ راهدنق یانثتسا هب ،کمدنگ هدهاعم یوس نآ طاقن مامت و لباک زا ار اهورین

 ادج راهدنق زا هک دوش ادیپ لباک یارب یمکاح تسا رتهب راک نیا ماجنا یارب .دنک

 .تسا هدیدرگ ذاختا یتامادقا دصقم نیا هب .تسا هدش
 

 ناشن ات میراذگب شیامن هب ناتسناغفا رد یتردق نانچ ام تسا مزال نامز نیع رد

 بولطم اما .میرب یم نیب زا ار یتیاضران و میتسه طلسم عاضوا رب ام هک دهد

 نوتس ای ،مینک شخپ روشک زا یعیسو یاه شخب رد ار دوخ یاهورین هک تسین

 ساسحا و میتسرفب ،دنوش یم هجاوم تفلاخم اب هک ییاج ره هب ار یکچوک یاه

 لارنژ هک تسا مزال اهنت یسایس رظن زا .میهد شیازفا ار دوخ هیلع تموصخ

 نآ یگیاسمه ای اجنآ رد ار نکمم یتفلاخم ره ،دنک یشکرکشل ینزغ هب تراویتس

 دناوت یم وا .دزاس رارقرب لباک رد ستربار رس لارنژ اب میقتسم طابترا و دنکشب

 ،تسا مزال هک هنوگ نآ ای ،دهد ماجنا یشوخ ای میقتسم ریسم قیرط زا ار راک نیا

 .دنک ذاختا ینزغ رد
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 نیاربانب .دنامب ینزغ رد ینالوط تدم یارب تراویتس رس نازابرس هک تسین بولطم

 ضحم هب دناوتب وا ات دریگ تروص روظنم نیا هب یماظن تابیترت مامت تسا مزال

  .دنک کرت ار ینزغ اجنآ رد راکشآ تفلاخم هنوگ ره بوکرس
 

 سيئر کی رما تحت دوز هچره ناتسناغفا رد تایلمع ماجنا هک تسا بولطم رایسب

 اب میقتسم طابترا یرارقرب ضحم هب دیاب تراویتس رس ،نیاربانب .دوش هتشاذگ

 یوس زا مه ،هنازور دیاب وا ،نایم نیا رد .دریگ هدهع رب ار یلاع یهدنامرف ،لباک

 شخب ره ای لباک زا یتفایرد رابخا مامت اب یماظن رتفد یوس زا مه و هجراخ رتفد

 قیقد تیعضو زا لماک هنوگ هب و میاد ات دوش علطم مرک ای ربیخ یطابترا طوطخ

 .دشاب هاگآ اج همه رد
 

 هب هدرتسگ هنوگ هب فارگلت قیرط زا اروف دیاب همیمض اب اجکی هسلجتروص نیا

 فارگلت قیرط زا اروف هک دوش تساوخرد یلاع بناج زا و دوش غالبا شترا داتس

 دیاب یتاروتسد هچ طیارش نیا قبط هک دننک مالعا یماظن رتفد ،تموکح رترکس هب

 .دوش لاسرا تراویتس رس و ستربار رس لارنژ یارب

 

 ۱۲ دنس رد ۲ همیمض

 ،ارسیاو هب ،راهدنق ،تراویتس رس لارنژ زا ۱۸۸۰ چرام ۲۹ ،مارگلت

 هتکلک
 

 تفایرد ار یهحاس تایلمع همانرب زونه و متسین تموکح تاروتسد نایرج رد نم

 هب قیرط نیا زا نم هک منک هراشا دیاب اما .تسا هدش عورش نونکا هک ما هدرکن

 زا ییاپورا رتشیب تاکرادت هب یزاین یم هام نایاپ ات و مهد یم همادا هامود تدم
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 هب ینزغ زا نم رما تحت رکشل تسا رارق رگا .مرادن مرک ای لباک قیرط زا دنه

 هقلح هک ییاج ،دوش یروآ عمج تاکرادت مرک زا ییاج رد دیاب ،دورب مرک یوس

 ساسارب .دنراذگب رس تشپ ار مرگ یاوه هدنامیقاب تسا نکمم نم رما تحت یاه

 یمن هجاوم ینزغ رد یتفلاخم چیه اب الامتحا ،تسا هدیسر نم هب هک یتاعالطا

 اب تاقالم یارب لباک زا نوتس کی تکرح .دنکن هبلغ اهنآ رب نم یاهورین هک میوش

 تاکرادت زاین هک داد دهاوخ شیازفا روشک رب ار یراشف ،نم نامرف ریز ناگداپ

 زا اتدمع البق ملاع کشم و ناج دمحم نامرف ریز لیابق هعومجم .دراد یپ رد یموب

 رد هک یفیلکتالب و دنا هدرک هدافتسا ینزغ یگیاسمه رد هیهت لباق یتاکرادت عبانم

 لاسما راهب رد نالک تاقوعم تشک زا عنام کش نودب ،تسا مکاح روشک رسارس

 اب نم نامرف ریز رکشل ات هدمآ تسدب یراوشد اب یفاک لقن و لمح .تسا هدش

 رادراب تاناویح تافلت ینیزگیاج یارب هبساحم لاح رد و دنک تکرح لماک تازیهجت

 تسا بولطم رایسب ،میوگ یم لمات یارب .میتسه ینزغرد هدش ماجنا یاهدیرخ اب

 تروص یشوخ زا شیپ مرک ای لباک یهدنامرف هب هتسباو یاهورین زا یتکرح چیه هک

 طقف وا هکنیا رب ینبم مدرک تفایرد ستربار رس زا یفارگلت حبص زورما .دریگن

 و دنک هیهت رکشین الامتحا و رکش ،یاچ ینزغ رد نم رکشل یارب دنک یم داهنشیپ

 یزاین نم هک دوش کرد مراودیما .مشاب هتسباو روشک هب دیاب رگید مزاول همه یارب

 رد نم رکشل هک دوش هداد روتسد رگا .مرادن لباک زا تاکرادت یتامدقم هیهت هب

 ،دوش هتساوخ رگا و درک مهاوخ رارقرب طابترا مرک ای لباک اب اروف ،دنامب ینزغ

 تاراهظا نیا نم .متسرف یم مزال تاکرادت ندناسر یارب ار دوخ تالاقتنا لیاسو

 ات تسا نیا یارب هکلب ،منک یمن نایب بوصم یتایلمع همانرب ندز مهرب یارب ار
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 ینونک لصف رد ینزغ رد گرزب یورین کی هیذغت یراوشد دروم رد یهابتشا روصت

 .دشاب هتشادن دوجو

 

 ۱۲ دنس رد ۳ همیمض

 ۱۸۸۰ لیرپا ۶ ،مارگلت

 هتکلک ،هجراخ رتفد هب ،راهدنق ،ناج تنس گنهرس زا
 

 و دوب هدمآ تاره زا بویا هدنیامن ناونع هب هتشذگ ربمسد رد هک مالسلادبع رادرس

 سراپ رنشیمک دورو رب ینبم یهمان اب ار دوخ مرحم راگتمدخ ،تشگ زاب یرونج رد

 دشاب ام عفن هب بویا اب طابترا هطساو هک دنک یم داهنشیپ وا .دوب هداتسرف میارب

 سیلگنا تموکح هکنیا رب ینبم یهمان ای و دوش هداتسرف تاره هب یفخم رومام کی و

 و سراپ نیب بویا هک دنک یم هراشا وا .تسا بویا اب تامدخ و یتسود هب لیام

 رنشیمک هک دهد یم شرازگ ناسرمایپ .دراد لیامت یمود هب اما ،تسا ددرم سیلگنا

 وا ،دوش یم هتفگ همان رد هکیلاح رد ،دوب هدرک کرت ار اجنآ شیپ زور ود سراپ

 هک دراد رارق یلباک نازابرس تسد رد المع بویا هک دیوگ یم وا .تسا اجنآ زونه

 دسر یم رظن هب .دنا هداد هن شیارب ار شا هناخ زا وا جورخ هزاجا هام ود تدم

 ماکان سراپ هب وا کسمت هک تسا تاره رد بویا ناونع ییاسانش دیئات ،همان فده

 ،دوش هداد خساپ یلبق تابتاکم قبط همان هب تسا نکمم نم نامگ هب .تسا هدنام

 و میهاوخ یمن وا زا یزیچ ام ؛دهد ماجنا ،دراد تسود هک یراک ره بویا ینعی

 .دنک نایب ار شیاه هتساوخ ،دهاوخ یم ام زا یزیچ وا رگا
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 فلا ۱۲ دنس

 ۱۸۸۰ لیرپا ۱۵ ،لباک ،۵ هرامش

  ،یقرش و یلامش ناتسناغفا ،یسایس دشرا رسفا ،نیفیرگ لیپیل زا

 لباک رد هدنامرف ،ستربار رس دبهپس هب
 

 و اسور ،نارادرس مامت نآ رد هک دش رازگرب یرابرد ۱۳ هبنش هس زور ۴ تعاس

 رامش .دنتشاد روضح راجت تاقبط و اه هرازه زا یرایسب ،فارطا و لباک ناکلم

 یهاتوک ینارنخس اب هسلج .دنتشاد روضح زین لباک رد هیناترب نارسفا زا یدایز

 اب و دوش یم لاسرا اج نیا رد نآ یاه هخسن هک دش زاغآ ستربار رس دبهپس زا

 مومع و اهرادرس یارب مه مدرک یعس نآ رد هک دیسر نایاپ هب نم ینارنخس کی

 هدوب هچ تموکح یمومع دصقم هک مهد حیضوت نادیم ناگدنیامن یارب مه و مدرم

 تساوخرد هخسن کی :دوب هدش هئارا هک یاه یگدنیامن هب تیانع اب هژیو هب و تسا

 رد هک تموکح همانرب شخب نآ .تسا هدش لاسرا امش یارب البق ینزغ هورگ یاه

 لیلد نیا هب ،دوب یلامش ناتسناغفا زا تاره ییادج ،مدرکن هراشا نآ هب ینارنخس

 هدشن ذاختا تاره دروم رد ییاهن تابیترت چیه هک مدوب هدیمهف دنه تموکح زا هک

 ترورض نوچ ،تروص نیا رد .تسین مولعم زونه نآ یتآ عضو ،هجیتن رد و تسا

 رگا نم رظن هب ،تشادن دوجو دروم نیا رد تموکح تسایس مالعا یارب یصاخ

 رت تحار تموکح یارب ،دتفیب قیوعت هب لباک زا یبرغ ناتسناغفا ییادج مالعا

  .دوب دهاوخ
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 زا یدایز رامش هچ رگ ،تسا هدش شرازگ بوخ تاهج یرایسب زا رابرد ریثات

 رایسب ،دش در هناعطاق ناخ بوقعیریما تشگزاب هکنیا زا کش نودب ناگدنیامن

 .دش داد عطاق یاه خساپ یخرب هک دندوب یضار همه ،مه نآ اب .دندش دیماان
 

 تیعمج ؛نآ نمشد هن و تسا مالسا تسود هیناترب تموکح هکنیا دروم رد نانخس

 و ؛دنراد یگدنز لماک یدازآ رد دنه رد هیناترب هطلس ریز رد ناناملسم زا یگرزب

 ظفح یارب رفن و لوپ فازگ یاه هنیزه اب راب نیدنچ هیناترب تموکح هک تیعقاو نیا

 و تفرگ رارق لابقتسا دروم ؛تسا هدرک هلخادم هیکرت ناطلس ورملق یگچراپکی

  .تسا هتفرگ رارق ثحب دروم رگید یاهاج و دجاسم رد اتدمع

 

 دش هراشا نآ هب الاب رد هک یاه هخسن

 ۱۸۸۰ لیرپا ۱۱ رد یسایس دشرا رسفا هاگشیپ هب هک یدنس همجرت

 دش هئارا
 

 هب ار ریز تاداهنشیپ ناتسناغفا لیابق ناگدنیامن ناونع هب ریز ناگدننک اضما ام

 :مینک یم میدقت هیناترب تموکح
 

 شیپ یاه لاس دننام دیاب هیناترب گرزب تموکح و ناتسناغفا مدرم نیب یتسود .۱

 نیا زا فرط ود ره هافر و عفانم ادخ تساوخ هب هک اجنآ ات دوش رارقرب هرابود

 .ددرگ نیمات قیرط
 

 لیابق دارفا ام .ددرگ زاب دوخ یلبق تردق هب و دوش دازآ دیاب ام مکاح و هاشداپ .۲

 تموکح اب ار هنامیمص و رادیاپ یتسود دنوادخ تکرب هب وا هک مینک یم نیمضت

 .تشاد دنهاوخ یناسکی عفانم فرط ود ره و درک دهاوخ ظفح هیناترب
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 هیناترب یاهورین مامت هکیلاح رد ،دشاب ناملسم دیاب ،دشاب هک ره ،هیناترب رومام .۳

 .دنوش جراخ ام روشک زا دیاب
 

 دناوت یم قیرط نیا زا .ددرگ زاب نآ مکاح و هاشداپ هب دیاب ناتسناغفا تیمامت .۴

 .دنک هلباقم دوخ یجراخ نانمشد اب
 

 هک دنک هئارا ناتسناغفا مکاح و هاشداپ هب ار یکمک نینچ دیاب هیناترب تموکح .۵

 .دشاب فرط ود ره عفن هب تسا نکمم
 

 هدنامن یقاب یشزرا اب زیچ چیه و تسا هدش ناریو روشک هکنیا هب هجوت اب .۶

 هاگآ الماک هیناترب تاماقم هک هنوگ نآ ،دریگ تروص یروف کمک ریما هب دیاب ،تسا

 .دنا
 

 لمع هماج ناتسناغفا لیابق یاه تساوخ نیا هب گرزب هیناترب تموکح میراودیما ام

 تاماقم دزن همه ام .دننک یم تروشم فرط ود عفانم دروم رد اهنآ اریز ،دناشوپب

 یاه تساوخ .میوش هدیشخب نام تیمکاح و ام هک میهاوخ یم و میا هدمآ هیناترب

 .تسا هدش نایب الاب تارقف رد ام

 )۱۸۸۰ لیرپا ۹( ۱۲۹۷ یناثلا عیبر ۲۹ هعمج

 

 ناگدننک اضما رهم و اه مان

 ،ردیح مالغ .۴   ،رورس دمحم .۳  ،ناج دمحم .۲  ،میلع دمحم .۱

  ،روفغلادبع .۸  ،رهاط دمحم .۷ ،میرکلادبع .۶ ،نسح دمحم .۵

 ،دمحم لعل .۱۲   ،دمحم ناطلس .۱۱ ،لضفا دمحم .۱۰ ،دمحم هاش .۹

 ردیح مالغ .۱۳



 60 

 

 رفن ۱۵  اه لیخ نامیلس

  ۸    اهردنا

 ۱۷ تمرز یاه یزدمحا

 ۱۷   اه کدرو

  ۱۵ اه یراوناخ و اه یرگول

 ۴۶   اه یزدمحا

 ۵   اه کیجات

 ۹  ینزغ یاه کیجات

 ۱۴   نادیم مدرم

 ۴۳ اه لیخاتوت و ات لگنم

 

 ۱۸۸۰ لیرپا ۱۳ ،لباک سلجم رد ستربار کیردیرف رس دبهپس هینایب
 

  ؛ناکلم و نارادرس

 هب ،منک یم ییاریذپ رابرد رد اج نیا رد ار امش زورما هک ملاحشوخ رایسب نم

 دنا هدش بیغرت ناخ هلا بیبح یفوتسم مبوخ تسود رتفد قیرط زا هک یناسک هژیو

 هک مراد نانیمطا نم .دننک مالعا نم یارب ار دوخ یاه تساوخ و دنیایب لباک هب هک

 مدرم اب هک دوب دهاوخ ریذپ ناکما ام یارب نونکا و تسا نایاپ زاغآ رابرد نیا

 نیب رادیاپ یتسود و هنادنمتفارش حلص هک مینک ذاختا یتابیترت نینچ ناتسناغفا

 .دنک نیمضت ار هیناترب و اهنآ
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 هکنیا سرت زا ،دیتشاد دیدرت یفوتسم اب یهارمه رد امش زا یخرب هک مناد یم

 و دشابن ،دوب هداد هدعو امش هب وا هک هنوگ نآ ام یوس زا امش لابقتسا و راتفر

 هیناترب رسفا کی نانخس ساسا رب امش تینما هک یماگنه .دیایب امش رس رب ییالب

 یمن زیچ کی اه سیلگنا .دیشاب هتشاد یسرت نینچ دیابن زگره ،تسا هدش نیمضت

 و هدش راتفر مارتحا اب ،دیا هدمآ هک امش اب .دنهد یمن ماجنا یرگید زیچ و دنیوگ

 یتقو هک مراد نانیمطا نم .دیورب هک دیتسه دازا یگمه رابرد نیا نایاپ زا سپ

 امش زا یخرب هک هچنآ زا یرت هناتسود ساسحا هکنیا نودب ،دیدرک کرت ار لباک

 هشوگ زونه امش هورگ زا هک یاهنآ و تشاد دیهاوخ ام اب ،دیا هدرک روصت لاح ات

 یارب امش هک یبوخ یوگلا زا هک دوب دنهاوخ لقاع یفاک هزادنا هب ،دندش نیشن

 .دنیایب لباک هب و دنریذپب ار ام توعد و دننک یوریپ ،دیتشاذگ ناش
 

 یو اب البق هک یقرش و یلامش ناتسناغفا رد یسایس دشرا رسفا نیفیرگ یاقآ

 دهاوخ خساپ امش یاه تساوخرد هب دنه تموکح فرط زا نونکا ،دیا هدش انشآ

 .داد

 

 یسایس دشرا رسفا هینایب
 

 ؛لباک ناکلم و ناناخ ،نارادرس

 هب و منک تاقالم رابرد رد ار امش همه ات تسا هدوب نیا نم یوزرآ هک تسا یتدم

 یصوصخ هنوگ هب البق هک هنوگ نآ .مهدب تاحیضوت امش هب ینلع و یعمج هنوگ

 هداد ماجنا ار ناتسناغفا لصف و لح دروم رد هیناترب تموکح دصق ،ما هداد ماجنا

 ناکلم و نارس زا یخرب یاه تساوخرد هب دیاب هک تسا یدعاسم تصرف نیا .ما

 حیاصن هب ماجنارس اما ،دنتشاد ینمشد اه تدم هک دوش هداد خساپ ینزغ تالحم
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 داتسرف نانیمطا یارب ار وا ستربار رس لارنژ هک دنداد شوگ هللا بیبح یفوتسم

  .دننک حرطم تموکح ربارب رد هنامرتحم ار دوخ یاه تساوخرد ات
 

 نما راتفر هدعو تموکح یتقو .دنا هدماین ناربهر نیرت مهم هک تسا فسات یاج

 ای ناج زا ،دندوب فلاخم رتشیب هک یناسک یارب یتح هک تشادن دوجو یلیلد ،داد

 ،دنا هدرک هزرابم نآ اب هنافصنم هک یناسک هب هیناترب تموکح .دنسرتب دوخ یدازآ

 هک ینامز ره هک دنا دازآ ،دنا هدمآ لباک هب هک یناگدنیامن و دنک یمن یهاوخدب

 راتفر نامهم و تسود ناونع هب ناش تماقا تدم رد و دننک کرت ار نآ دنهاوخب

 اهنآ یاضما هک دننک روصت دیابن دنا هدنام نادیم رد هک یاسور اما .دش دنهاوخ

 لیلد میناد یم هک ییاج ات .دوش یم یقلت اهنآ روضح لداعم تساوخرد هگرب رد

 هب و دننک یم اعدا هک ار یفده یناهنپ هنوگ هب هک تسا نیا اهنآ زا یخرب ندماین

 مالغ لارنج زا ،دیتشگرب نادیم هب یتقو .دنا هتشاذگ رانک ،دنا هداد لوق نارگید

 .دننک کرت ار وت دنهاوخ یم تقو هچ هک دیسرپب ناج دمحم و ناخردیح
 

 راوجمه ماوقا ریاس و کدرو و یزلغ لیابق یاسور و رگول و نادیم و ینزغ ناکلم

 و ما هدرک تاقالم امش اب یصوصخ یاهوگتفگ رد راب کی زا شیب نم ،ناش

 انلع مهاوخ یم طقف .ما هتشاذگ نایم رد امش اب هناتسود ار امش یاه تساوخرد

 مه اهنآ هب امش هزادنا هب هک لباک تالحم و رهش مدرم و نارادرس عالطا یارب و

  .میوگب ،ما هتفگ امش هب البق هک ار هچنآ ،دوش یم طوبرم
 

 ایحا دیاب ناتسودنه هکلم تموکح نیب نیشیپ یتسود هک دیا هتساوخ لوا امش

 دیاب هیناترب شترا و ددرگزاب دوخ راک هب هرابود و دوش دازآ ناخ بوقعیریما ،دوش

  .دوش جراخ ناتسناغفا زا
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 تروص ناخ یلعریشریما طسوت یتسود رد للخ هک موش یم روآدای ادتبا ،خساپ رد

 زونه و هدوب ناتسناغفا اب یتسود ناهاوخ هشیمه اهنت هن هیناترب تموکح .تفرگ

 ،دشاب هتشادن یتسود یاعدا هک ریما ناونع هب ار یسک هکلب ،دهاوخ یم مه

 اراکشآ ار دوخ هکنیارگم ،دشاب ریما هک دهد یمن هزاجا وا هب و دنک یمن بوصنم

  .دهد ناشن شنانمشد نمشد و سیلگنا ناتسود تسود
 

 زاب ناتسناغفا هب ناخ بوقعی دمحم هک تسا هتفرگ میمصت ارسیاو تلع نیا هب

 .درکن یلمع ،دوب هداد هیناترب تموکح هب هک یاه هدعو وا هک دیناد یم ایآ .ددرگن

 هکیلاح رد .داد شاداپ ،دندوب هدرک تفلاخم ام اب هک یناسک هب وا هک دیناد یم ایآ

  .دندش رانکرب ناش یاه ماقم و نیمز زا ،دندوب هدرک کمک ام هب هک یناسک
 

 هتشادن تشگزاب هزاجا ناخ بوقعی رگا هک دیتفگ نم هب یصوصخ هنوگ هب امش

 ،دنک باختنا ریما ناونع هب تسا نکمم تموکح هک ار یسکره هک دیرضاح ،دشاب

 ربارب رد بسانم نامز رد مرتحم ناکلم زا یدایز دادعت یوزرآ نیا .دیریذپب

 رادرس یدزمان زا تیامح هب لیام تسا نکمم هک یناسک اب هارمه ارسیاو بانجیلاع

 ره ای ناخ بویا رادرس ،ناخ یسوم رادرس ،ناخ مشاه رادرس ،ناخ دمحم یلو

 رارق ،دشاب مدرم زا یدایز رامش دیئات دروم و دشاب مکاح هداوناخ زا یرگید وضع

 .دش دهاوخ هداد
 

 هک یزیچنآ زا شیب و درادن ناتسناغفا ندرک همیمض یارب یدصق چیه تموکح

 تیالو اما .درک دهاوخن لاغشا ار نآ ،دشاب مزال دوخ تادحرس تینما ظفح یارب

 یزکراب هدازهش کی لقتسم تموکح تحت هکلب ،دنام دهاوخن اجکی لباک اب راهدنق

 تسا قاتشم تموکح ،دنا هتسباو لباک هب هک یتایالو هرادا یارب .تفرگ دهاوخ رارق
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 هیناترب اب دوخ یتسود رد و دشاب یوق دوخ مدرم هرادا یارب هک دنک نییعت ار یریما

 .دنامب مدق تباث
 

 تساوخ هک تسا قاتشم و لیام تموکح ،دوش نیمات اه یگتسیاش نیا طقف رگا

 ار اهنآ رظن دروم ریما و دسانشب تیمسر هب ار لیابق یاسور و ناتسناغفا مدرم

 درگ اج نیا رد هک امش .تفرگ میمصت ناوت یمن رضاح لاح رد اما .دنک یفرعم

 تساوخ و تارظن زا دیاب و دینک یم یگدنیامن ار مدرم زا یکچوک شخب ،دیا هدمآ

 .درک لصاح نانیمطا ،دنتسین لباک رد هک نارادرس و اسور زا رگید یرایسب یاه
 

 تموکح میمصت ات هک یتروص رد ناخ بوقعی کیدزن هداوناخ عفن هب امش یارآ اما

 رارق هجوت دروم و هدوب رطاخ هب ،دنک یراد دوخ هنامصخ مادقا هنوگره زا اقلطم

 یریما ار وا تموکح هک دیشاب هتشاد راظتنا دیابن امش نآریغ رد .تفرگ دهاوخ

 .دنشاب نآ یگشیمه نانمشد شناتسود هکیلاح رد ،دنادب هناتسود
 

 نامز دنادب تموکح هک دوش یم جراخ ناتسناغفا زا ینامز هکلم یروتارپما شترا

 انب ،دنا هدشن ناتسناغفا دراو امش هزاجا هب هک هنوگ نآ .تسا هدیسر ارف بسانم

 و دش مارآ هرابود روشک هک ینامز .دننک یمن ینیشن بقع زین امش تساوخرد هب

 ناتسناغفا رد ندنام هب یلیامت تموکح ،دش باختنا تسود ریما کی هک ینامز

 .درادن
 

 زا یخرب هک دنک تازاجم ار حلص نامز رد دوخ ریفس لتاق ات دمآ لباک هب شترا

 عیجف تیانج ار نآ هیناترب تموکح اما ،دیدناوخ راب فسات هثداح کی ار نآ امش

 .دنام دهاوخ یقاب ،دوش لصاح شخب تیاضر لصف و لح هک ینامز ات و دناد یم

 رد ،دنک یم تکرح ینزغ یوس هب راهدنق زا یرکشل نونکا هک هدش هتفگ امش هب
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 رد موس رکشل .تسا هتفرگ راهدنق رد ار نآ یاج یئبمب زا یرگید شترا هک یلاح

 .تسا رواشپ و ربیخ ،دابآ لالج رد مجنپ رکشل و لباک رد مراهچ رکشل ،مرک
 

 دننک تکرح نادیم یوس هب لباک زا ادرف یوق یاهورین هک تسا هداد روتسد لارنژ

 هک یورین نیا هب کمک یارب ،دیشاب لقاع رگا .دنیامن یراکمه راهدنق شترا اب ات

 اهنآ ،دشاب هناتسود مدرم راتفر رگا ؛دینک یم یراکمه ،هدشن هداتسرف امش دض رب

 یارب طقف هک دیهد شوگ یناربهر نانخس هب ،سکعرب رگا .داد دهاوخن رازآ ار

 هاگنآ ،دنوش یم تموکح اب تموصخ بکترم و دنهد یم بیرف ار امش دوخ عفانم

 هنابش ،شیپ هتفه هس ینایگوخ لیابق .تشاد دهاوخ یپ رد اعطق و تعرس هب باذع

 تخادرپ هب روبجم نامز نآ زا .دندرک هلمح کمدنگ یکیدزن رد هیناترب هاگرارق کی هب

 رد کراصح مدرم .تسا هدش رجفنم اهنآ جرب جنپ و دندش همیرج هیپور رازه ۱۰

 یاهورین .دنرب یم دوخ اب ار اهواگ و نادرم و دنوش یم تنوشخ بکترم اه هداج

 هتفرگ رظن رد همیرج رازه ۱۵ و هدش هداتسرف کراصح هب لارنژ طسوت یگرزب

 هناتسود راتفر امش اب و دشاب امش تسود هک تسا لیام الماک تموکح .تسا هدش

 دوش تعاطا اهنآ زا دنراد رارق روشک رد هک یتقو ات تسا میمصم الماک اما .دیامن

 هناگی هک دیراد یلثملا برض امش .دنک تازاجم تدش اب ار یراکشآ تفلاخم ره و

 دیهاوخ یم ار مادک ره هک تسامش اب لاح .تسا لوپ و روز ناتسناغفا رد تردق

 .دینک باختنا
 

 دراد هگن دوخ ناتسود یارب ار لوپ و نانمشد یارب ار ریشمش دراد دصق تموکح

 یم غیلبت ار داهج هک یناسک .تسناد دیهاوخ ام تسود ار دوخ دیشاب لقاع رگا و

 دنه رد .دنا مالسا نمشد اه سیلگنا هک دنیوگ یم و دنهد یم بیرف ار امش ،دننک

 روشک ره زا رتشیب تینما و یداش و یدازآ زا هکلم تموکح تحت ناملسم نویلم ۵۰
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 هنیزه فرص اب اهراب هک دوب هیناترب تموکح نیا .دنا رادروخرب ناهج رد یرگید

 .تسا هدرک تظفاحم شنانمشد ربارب رد هیکرت ناطلس یروتارپما زا هنازخ و ناسنا

 .نآ یهدننک بیرخت هن تسا مالسا ظفاح و تسود هیناترب تموکح
 

 کمک و لباک رد ناملسم هدنیامن کی نییعت یارب امش رگید یاه تساوخ دروم رد

 یور زا امش تساوخرد نیا هک میوگب مناوت یم طقف دیدج ریما هب یدام و یلام

 دناوت یم هک دنا یدراوم اه نیا نوچ .تسا هدش حرطم امش بناج زا یهاگآان

 ماجنا ،دننک یم بوصنم ریما ناونع هب ار وا هک یسیئر اب و دنه تموکح طسوت

 تباب نیا زا .دننک تبحص اهنآ دروم رد هک تسین بسانم کچوک دارفا یارب .دوش

 نکمم قیرط ره زا دنک باختنا ارسیاو هک ار یسک ،دیشاب هتشاد نانیمطا طقف

 ناشن نآ هب تبسن هناتسود تین هک ینامز ات داد دنهاوخ رارق تموکح تیامح دروم

 .دهد
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 ۱۳ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۹۳ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 یفخم

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو کوربنارک تنوکسیو ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ لیرپا ۲۷ ،هلمیس         ،میاورنامرف

 یبونج ناتسناغفا یهحاس یورین یمسر هلجم زا یهخسن هک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ترضحیلعا تموکح عالطا هب ۱۸۸۰ چرام ۲۱ ینایاپ هتفه یارب ار
 

 رزیرف و نوسپمات ،نوتسناج ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوتیل یاضما

 

 ۱۳ دنس رد ۱ همیمض

 ۱۸۸۰ چرام ۲۵ ،راهدنق ،۱۳۲ هرامش تشاددای

  ،لایل هب ،راهدنق یهحاس یورین ،یسایس رسفا ،تیمس ناویا درگرس زا

 هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس
 

 همیمض یراج هام ۲۱ ات ۱۵ زا ار یمسر هلجم زا یهخسن هک دراد ار راختفا نیا

 .دزاس

  ،یبونج ناتسناغفا یهحاس یورین هدنامرف ،یمسر هلجم

 )هصالخ( یسایس رتفد
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 و رهش هدمع نیناوخ و اهالم زا تشاچ زا سپ لارنژ :چرام ۱۵ ،هبنشود

 ماگنهرید همان هجیتن رد و دندوب رفن ۲۹ اهنآ .درک ییاریذپ رابرد فارطا یاهاتسور

 نآرق رب یگمه هک دنهد عالطا وا هب ات دندوب هدمآ رادرس هب تارویتس دلانود رس

 دصق و دندوب هیناترب تموکح ناهاوخدب هک ار یاهنآ مامت هک دنا هدرک دای دنگوس

 .دنراپسب تلادع هاگتسد هب اروف ،دننک ترارش ناگداپ نازابرس اب دنتشاد
 

 دنچ دهاوخ یم هک داد عالطا اهنآ هب ،دینش ار اهنآ نانخس لارنژ هکنیا زا سپ

 یگدنیامن ار رت لوقعم و رت هدرک لیصحت تاقبط اهنآ هک هنوگ نآ ،دیوگب اهنآ هب هملک

 دوخ نانطومه رب رش و ریخ رد یهجوت لباق ریثات ،دناد یم هک هنوگ نآ و دننک یم

 .دنراد
 

 دراو راب نیلوا یارب اه سیلگنا هک یلیالد و طیارش هاتوک هنوگ هب سپس وا

 ابقاعتم و دننک لاغشا ار نآ هک دندش روبجم مود راب یارب و ،دندوب هدش ناتسناغفا

 اهنآ هب اراکشآ وا .داد حیضوت ،دندناشن راهدنق تموکح هب ار ناخ یلعریش رادرس

 تموکح لابق رد ار دوخ هنارادافو ریسم نیمه یلعریش رادرس هک ینامز ات ،تفگ

 تیامح دروم لماک هنوگ هب ،تسا هدرک لابند لاح هب ات هک دنک یم لابند هیناترب

 .دریگ یم رارق اه سیلگنا
 

 زا یکی سیئر ،ناخ یلعریش رادرس ندناسر تردق هب اب هک درک ناشنرطاخ وا

 تامهم و گنفت ،هحلسا ،لوپ یاطعا اب و ناتسناغفا یاه هداوناخ نیرت هدش هتخانش

 و لیامت رب ینبم هناشن نیرتشیب دنه تموکح ،داد ماجنا تموکح هک هنوگ نآ وا هب

 هدرک هئارا ار اه ناغفا دوخ طسوت نآ هرادا و ناتسناغفا کرت یارب دوخ دصق

 ار رادرس ،وا تموکح تیبثت و یرورضریغ هلخادم هنوگره زا زیهرپ رطاخ هب .تسا
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 اب ار نآ نکمم خیرات نیلوا رد ات دندرک کمک و دنتشاذگ راهدنق تموکح سار رد

 تیمکاح تحت هرابود راهدنق هک تشادن دوجو یسناش چیه .دنزاس لقتسم و تابث

 .دریگ رارق لباک رد یلاع مکاح کی
 

 دلانود رس هب دیاب رادرس هک یهظحل و دتسیا یم ییاهنت هب هدنیآ رد راهدنق

 تیلوئسم ات دنک یم تیبثت یفاک هزادنا هب ار دوخ تردق هک دهد عالطا تراویتس

 .دراپسب وا هب ار نآ هک دوب دهاوخ هدامآ الماک لارنژ ،دریگب هدهع رب ار رهش
 

 رواب اریز ،دناد یم یرورض ار تاراهظا نیا نایب وا ،تفگ تارویتس دلانود رس

 .دراد دوجو راهدنق تلایا هدنیآ هراب رد روشک جراخ رد یتسردان روصت هک دراد

 نامز رد و لومعم شور هب دیاب تموکح دصقم و میمصت مظنم و یمسر عالطا

 نامه تموکح تسایس هک دنشاب نیمطم مدرم اما ،دش یم ماجنا رادرس هب بسانم

 .دش هداد حیضوت اهنآ یارب نونکا هک تسا
 

 نتفگ دصق هچنآ ندش نشور یارب نانخس نیا هک دیناسر اهالم عالطا هب سپس وا

 و نارسفا ناج هب رخاتم هنادرمناوجان و هنابصعتم تالمح هب هطبار رد نانآ هب

 یبوخ هب راضح .تسا یرورض ،دنراد ار راهدنق یهحاس یورین عافد یب نادرم

 .تسا نایدا همه نیناوق فالخرب یتالمح نینچ هک دنناد یم
 

 کش ناوت یمن نآ دوجو اب اما ،درادن دوجو اهنآ یارب یهیجوت چیه مالسا نید رد

 مادقا اب ،دنداد تسد زا ار دوخ یاه ناج روآ مرش هار نیا رد هک یناتخبدب هک درک

 .دندش قیوشت دنسپان هویش نیا هب اهنآ ذوفن زا هدافتسا اب و کیرحت اهالم میقتسم

 هوالعرب هک درک هراشا نابصعتم یاه شالت نیا یگدوهیب هب تراویتس دلانود رس
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 یدروم ره رد ،دندوبن قفوم نارگید یگدنز نتفرگ رد و دنتشادن یفده چیه هکنیا

 .دنداد تسد زا ار ناش دوخ ناج
 

 زا یخرب هک دوب هاگآ وا .دندوب هناراکتیانج مه و هناقمحا مه اه شالت نیا ،نآربانب

 یتاقافتا نینچ دندوب راودیما هک دوب رادرس نانمشد کیرحت زا یشان اه شالت نیا

 مدرم .دوش سیلگنا تموکح و رادرس نیب ینونک هناتسود طباور یراسمرش ثعاب

 رهش رد هچنآ زا تراویتس دلانود رس ،وا .دش دهاوخن نینچ هک دنشاب نیمطم دیاب

 عالطا ،دش یم هظعوم و تبحص اه هنتف نآ رد بلغا هک یسلاجم رد و تشذگ یم

 هب لیامت زا یشان اه هنتف نیا هزادنا هچ ات تسناد یم نوچ اما ،تشاد قیقد

 .تسا هدرک یراددوخ اه نآ هب هجوت زا نونکات ،تسا ییامندوخ
 

 یبوخ هب اهنآ .دوب دهاوخن دایز ردق نآ هشیمه وا ربص هک داد رادشه اهالم هب اما

 چیه و دندوب هاگآ ،هدش راهدنق نانکاس بیصن اه سیلگنا لاغشا زا هک یایازم زا

 قلطم تینوصم و لام و ناج تینما هار رد هک دنتسناد یمن ناش دوخ زا رتهب سک

 .دنا ام نویدم ردقچ ،هدش اهنآ اب هک یرابدرب و متس و ملظ زا
 

 رمتسم هنوگ هب ربخ یب و عافد یب نازابرس ناج ،رما نیا لدب رد لاح نیا اب

 رارق هدافتسا ءوس دروم ،دنا هدش کیرحت بصعتم یاه هزومآ اب هک ینادرم طسوت

 داد عالطا نیناوخ و اهالم هب تراویتس دلانود رس ،هشیمه یارب راب کی .تفرگ یم

 هعماج لک یارب هک یتامادقا اب اه شالت نیا موادت تروص رد تسا ممصم هک

 تازاجم هدننک نیمضت رما نیا و دنک زاربا ار دوخ ساسحا ،تسا دنیاشوخان رایسب

 دنا طابترا رد یتخبدب دارفا اب یوحن ره هب هک دوش یم یناسک همه یارب دیدش

 .دنتسین رصقم ناشدوخ زا رتمک هک دنوش یم یناسک یحارط رازبا هک
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 یکی ،نایاپ رد .دنداد شوگ تراویتس لارنژ تاراهظا هب قیمع هجوت اب سلجم مامت

 یاه یزاغ تامادقا نانخس نیرت عطاق اب و درک لمع وگنخس ناونع هب اهنآ زا

 یشان و ربمایپ ریتاسد فالخ تامادقا نیا هک دومن مالعا و درک موکحم ار بصعتم

 .دنوش یدنب هقبط نید نیبم ای الم ناونع هب دنناوت یمن هک تسا نالهاج میلاعت زا
 

 یتسایس هب تبسن ار دیئات و ینادردق قیمع سح ،نارضاح زا یگدنیامن هب نارنخس

 رد هک دوب هتفرگ شیپ رد راهدنق مدرم لابق رد تراویتس لارنژ هک دنداد ناشن

 رگید رابکی وا .دوب لامش رد گنج و جرم و جره و اجنیا رب مکاح توکس اب داضت

 هیناترب تموکح ناهاوخدب همه یریگتسد رد هک داد نانیمطا تراویتس دلانود رس هب

 دجاسم رد هک نابلاط بوخ راتفر یارب اهنآ هکیلاح رد ،درک دهاوخ ار کمک تیاهن

 .دنک یم داجیا تینما ،دنوش یم رضاح دوخ
 

 جورخ ماگنه رد دوخ درکیور زا ار اهنآ و درک تصخر ار نارضاح سپس لارنژ

 هدش زاغا تموکح روتسد تحت وا طسوت هک یتسایس ،تشاد راهظا و دومن هاگآ

 طسوت اعطق ،دننک راتفر تموکح و رادرس هب یرادافو اب مدرم هک ینامز ات ،تسا

 .تفای دهاوخ همادا وا نیشناج
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 ۱۴ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۱۰۴ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم
 

 ۱۸۸۰ یم ۴ ،هلمیس       ،سیوکرام میاورنامرف

 رسفا یاه فارگلت زا یاه هخسن ترضحیلعا تموکح عالطا یارب هک میراد راختفا

 نمحرلادبع رادرس و هیناترب تاماقم نیب تابتاکم دروم رد لباک رد یسایس دشرا

 .مینک لاسرا ار ناخ
 

 لیپیل یاقآ هب ]۱۸۸۰ لیرپا ۲۷ خروم ۱۴۹۱ هرامش[ همان زا یلقن نانچمه ام .۲

 تموکح یاه هاگدید هک مینک یم همیمض ار لباک رد یسایس دشرا رسفا ،نیفیرگ

 رادرس اب طابترا رد ییامنهر یارب یاه لمعلاروتسد و لباک عاضوا دروم رد دنه

 .دراد رب رد ار
 

 رزیرف و نوسپمات ،نوسناج ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوتیل یاضما

  

 ۱۴ دنس رد ۱ هیمض

 ،هجراخ رترکس هب ،لباک ،نیفیرگ لیپیل یاقآ زا ،۱۸۸۰ لیرپا ۲۲ ،مارگلت

 هلمیس
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 زا وا ینالوط مایپ .تشگ زاب بشید ،مدوب هداتسرف زدنق هب هک ار دصاق ناخرورس

 حرش هب نم همان خساپ رد نمحرلادبع رادرس همان .دش دهاوخ لاسرا تسپ قیرط

 :یظفلا تحت همجرت – تسا ریز
 

 هک مدرک تفایرد ار هیناترب نارسفا زیمآ تبحم همان ،شوخ مایا نیا رد هکیلاح رد

 وزرآ هچ ناتسناغفا رد هک دنتشون یتسود و تلادع هیحور اب و دندروآ دای هب ارم

 هک دنناد یم یبوخ هب ،گرزب هیناترب تموکح نارازگتمدخ ،مدنمجرا ناتسود .مراد

 تشگزاب دیما هب زور و بش ،هیسور یروتارپما یهاشداپ رد دیعبت لاس ۱۲ لوط رد

 دوبن یسک و درک توف ناخ یلعریشریما موحرم یتقو .مدوب ما یردام نیمزرس هب

 نوچ اما ،موش ناتسناغفا دراو هرابود هک مدرک داهنشیپ ،دنک هرادا ار ام موق هک

 .مدروآ یور دنکشات هب ،دوبن ریدقت
 

 ناونع هب ،هیناترب تموکح اب حلص و قفاوت زا سپ ناخ بوقعی دمحمریما ،هجیتن رد

 یاه هروشم هب و تشاذگ رانک ار امش هکنیا زا اما .دش نییعت ناتسناغفا ریما

 نادان درم ود هکنیا ات ،دیناسر تردق هب ار اه قمحا و داد شوگ ضرغم صاخشا

 رسپ ۱۸ هک نم گرزبردپ نامز رد هکیلاح رد ،دنتفرگ تسد رد ار ناتسناغفا روما

  .دوب نشور زور لثم هک دش یم هرادا نانچ ،تشاد اناوت
 

 یم هک نونکا سپ .دش ناریو و اوسر اهروشک همه ربارب رد ناتسناغفا ،هجیتن رد

 یروتارپما هک ینامز ات :زا دنا ترابع اه نیا ،دینادب ارم یاهوزرآ و اهدیما دیهاوخ

 حلص و شمارآ رد دیاب ناتسناغفا لیابق ،نم نانطومه ،دراد دوجو هیسور و امش

 رد اهنآ نیب رد دیاب ام و دننادب رادافو و قداص ار ام روشک ود نیا هک دننک یگدنز

 دنتسین اه یروتارپما اب هزرابم هب رداق نم هلیبق دارفا نوچ ؛میشاب حلص و شمارآ



 74 

 و کمک اب هک میراودیما امش یتسود هب ام ؛تسا هدش ناریو تراجت زاین لیلد هب و

 تردق ود هنادنمتفارش تیامح رد هشیمه یارب ار اهنآ ،ناتسناغفا مدرم اب یدردمه

 شمارآ و ناتسناغفا هب ار حلص ،دیازفا یم ود ره رابتعا هب نیا .دیراد هاگن رقتسم

 اب میمصت ،هیقب یارب .تسا نم یوزرآ نیا .دشخب یم ادخ قلخ هب ار شیاسآ و

 .تسامش

 

 ۱۴ دنس رد ۲ همیمض

 ،هجراخ رترکس هب ،لباک ،نیفیرگ لیپیل یاقآ زا ،۱۸۸۰ لیرپا ۲۳ ،مارگلت

 )هصالخ( هلمیس
 

 .دیسر زدنق هب مهد رد و  درک کرت مود زور رد ار لباک ام رومام ناخرورس دمحم

 نیا زا همان نتم[ داد ار مایپ و همان ؛تفرگ رارق نمحرلادبع رادرس مرگ لابقتسا دروم

 :تسا رارق
 ؛لیرپا لوا ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب

 یفخم ناسر مایپ کی طسوت همان نیا و دیا هدش ناتسناغفا دراو امش هک هدش مولعم الاح – تافراعت زا سپ

 دورو زا نات فده هب هطبار رد سیلگنا تموکح هب دیهاوخ یم هک یگدنیامن هنوگره ات دوش یم لاسرا امش هب

 .»دییامن هئارا لباک رد سیلگنا نارسفا هب ،ناتسناغفا هب
 

 هیناترب تموکح هک دهد عالطا رادرس هب دش هتفگ وا هب .دش هداد حیرص و لماک یهافش تاروتسد ناخرورس هب

 تسا دیقف مکاح هداوناخ هتسجرب یاضعا زا یکی هک وا و تسا هدرک لاغشا ار ناغفا تموکح تختیاپ لباک

 هک دیوگب تسا مزال وا یارب .تسا هدرک لاغشا هحلسا روز اب اج نآ رد ار یاهاج و هدش ناتسکرت دراو هک

 .تسا هتخیگنارب ار وا هیناترب تموکح هب تبسن هنامصخ ای هناتسود ساسحا ایآ و تسا هدمآ یفده هچ اب

 دروم یدح ات ار وا تسا نکمم تردق نآ اب وا کیدزن رایسب طباور و هیسور رد رادرس ینالوط تماقا هکنیا

 .درادن دوجو وا هب تبسن یهنامصخ ساسحا ،دشاب هتشادن هیناترب اب ییاوعد وا رگا ،دهد رارق نظ ءوس

 عفانم ضوع هب وا رگا .دناسرب وا هب یگرزب دوس دناوت یم هیسور تموکح اب هسیاقم رد هیناترب تموکح

 الاح .درک دهاوخ زاب ار لباک رد هیناترب نارسفا اب هناتسود هبتاکم اروف ،دنک یوریپ درخ و لقع زا یصخش
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 یگدنیامن هنوگره و دیامن راتفر تاظحالم مامت اب وا اب تسا لیام هیناترب تموکح ؛تسا هدیسر ارف وا تصرف

 رومام کی تسد هب ار نآ خساپ دوخ عفانم تشادرظن اب و همان نیا تفایرد اب .دریگ رظن رد وا یارب ار بولطم

 ندرک همیمض دصق هیناترب تموکح .دوش ییاریذپ راختفا اب لباک رد ادعب و دتسرفب مرتحم و دامتعا دروم

 تهج رد فرص طابترا نیا ابقاعتم و تسا لباک رد تسود و یوق سیئر کی راتساوخ طقف و درادن ار روشک

		.]هیناترب تموکح عفانم تهج رد هن ،تسا وا دوخ عفانم
	

 تمدخ رد هکنیا زج یزیچ ؛تسا هدش لاحشوخ مایپ زا هک تفگ شیارب رادرس

 اه سیلگنا اب هک تسا هتشون شناتسود هب وا .دهاوخ یمن ،دشاب هیناترب تموکح

 ناتسناغفا راظتنا رد یرتهب یاهزور .دنزاسن بارخ ار ناش دوخ و دننکن تفلاخم

 مایپ و رومام هب یفخم رسفا راهچ روضح رد رادرس خساپ زور جنپ زا سپ .تسا

 :تسا هداد ریز حرش هب یهافش
 

 لسن هس تسود کیتامتسیس هنوگ هب اه سیلگنا هک تسا تسرد الماک نیا

 تیهام منادب متسه قاتشم نم .دنا هدرکن یدب نم هب تقو چیه و دنا هدوب ناتسناغفا

 ،مهد یم حیجرت رومام نداتسرف یاج هب .تسیچ ،دنراد وزرآ نونکا هک اهنآ یتسود

 اصخش اج نآ رد و میایب راکیراچ هب زابرس ۵۰۰ یارمه مدوخ ،توعد تروص رد

 یلو ،رفن هس ای ود ،دوش دیئات رما نیا رگا .مراذگب نایم رد سیلگنا نارسفا اب

 هب یتصرف و دنوش هتشاذگ رانک دیاب ،دنا تردق رد نونکا هک مشاه و ناخ دمحم

  .مهد ماجنا حلص عفن هب مناوت یم یراک هچ هک مهد ناشن ات دوش هداد نم
 

 نم .ما هدرک تفایرد اهنآ زا یدایز یاه فطل و مدوب اه سور نامهم لاس ۱۲ نم

 و دزاس رابتعا یب اهنآ شیپ رد ارم هک دوش لیمحت نم رب یطیارش مرادن تسود

 دیاب ،دنهد رارق تردق رد ارم دنهاوخ یم اه سیلگنا رگا .دهد هولج ساپسان ای

 ار نم تینما ،روشک زا جورخ زا شیپ و دننک مهارف ار منانمشد یرانکرب تامدقم
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 یزیچ و مشاب تردق ود ره تسود هک درک مهاوخ یعس هشیمه نم .دنیامن نیمات

 دوخ روشک یارب و موش بوسحم سیلگنا تسود هک مهاوخ یمن نآ زا رتشیب

 نآ زا سراپ هک نانچ ،منک نیمضت یجراخ تالخادم زا یتنطلس تینوئصم

  .تسا رادروخرب
 

 .تشادن دامتعا لباق ناسر مایپ هک تشون هن امش هب یرطاخ هب لوا هک تفگ رادرس

 ناسر مایپ جورخ زا سپ زور ۲۰ و دنام دهاوخ زدنق رد خساپ تفایرد نامز ات وا

 هزاجا هیسور هک تفگ رومام خساپ رد رادرس .دمآ دهاوخ راکیراچ هب لباک زا

 یماگنه .دومن لقتنم دنکشات هب ار وا و درک در ار ناتسناغفارد وا تخب شیامزآ

 ،لارنژ یشنم .دوب گروبنروا رد نمفاک لارنژ ،دیسر بوقعی دیعبت یفارگلت رابخا هک

 ناتسکرت هب ات داد یدازآ وا هب و تفگ شیارب ار ربخ نیا ،داتسرف وا لابند ار یسک

 ات تساوخ تقو زور هس رادرس ،دورب تساوخ وا زا یشنم هکنیا زا سپ .دورب

 رپنهد-گنفت ۲۰۰ هیده و اراخب یالط رازه ۵ ماو تفایرد اب وا .دنک نایب ار شرظن

 هیسور اب دهاوخ یمن و تسا هدروخ ار سور کمن رادرس .درک تقفاوم تامهم و

 زا وریپ ۱۰۰ اب ار دنکشات .دنک یم یگدنز حلص رد ،دوش ریما رگا اما ،دنک اوعد

 زدنق رد رادرس .درک کرت قاتسر رد ومآ زا روبع اب ،بالوک ،راصح ،هپت اروا قیرط

 ،تسا هدمآ هک یتقو زا .تسا یرطب ود و هراوس جوف ود ،ماظن هدایپ راهچ یاراد

  .تسا هدش اطعا اهنآ هب لماک یاه کمک و هتفر دنکشات هب دنقوق زا شا هداوناخ
 

 زا رادرس هک تسا مولعم :مییامن یم هیصوت و مینک یم رکف نم و ستربار لارنج

 زا وا مهنآ اب .دنک اوعد اهنآ اب دهاوخ یمن ای تسا هدش هداتسرف هیسور فرط

 هکلب ،دسر یمن رظن هب طیارش دجاو ،دوش یم باختنا تموکح طسوت هک ینامز

 رانک سیلگنا طیارش اب هک تسا قاتشم کش نودب وا .دشاب نآ زا رتشیب دیاش



 77 

 هنوگ نآ ،دشاب راکیراچ ای هیتوم رد دناوت یم نیا .تسا یرورض وا اب وگتفگ .دیایب

 نارسفا زا رفن هس ود ام .تسا یرورضریغ الامتحا اما ،تسا هدش داهنشیپ هک

 اعطق و میتسرف یم رادرس دزن ار تموکح یموب تاماقم زا یکی ،ماقم یاراد

 یجراخ طباور و تادحرس ،یتسود ،راهدنق هباشم طیارش اب ار یریما داهنشیپ

 یم ثحب تایئزج مامت ،دیایب لباک هب و دریذپب ار ام داهنشیپ وا رگا .مینک یم هیارا

 ،دشاب ظوفحم دناوت یم راکیراچ تاقالم هنیزگ .دمآ دهاوخ انیمطم ابیرقت وا .دوش

  .دریذپن ثحب نودب ار طیارش ای و دنک در ار لباک هب ندمآ الامتحا وا رگا

 

 ۱۴ دنس رد ۳ همیمض

 ۱۸۸۰ لیرپا ۲۵ ،۱۴۶۰ هرامش مارگلت

 لباک ،نیفیرگ لیپیل هب ،هلمیس ،هجراخ رترکس زا
 

 تفایرد تاداهنشیپ و تاظحالم اب نمحرلادبع همان یواح ۲۳ و ۲۲ خروم یاه مارگلت

 رد .دوش یم لاسرا امش هب هبنشود زور هب فارگلت و همان طسوت ریتاسد و دش

 هب ،دشاب مزال رگا و دیروآرد قیلعت تلاح هب ار رتشیب تارکاذم دنور نامز نیع

 .تسا یسررب لاح رد وا همان هک دیهد عالطا نمحرلادبع

 

 ۱۴ دنس رد ۴ همیمض

 ،دنه تموکح رترکس ،لایل زا ،۱۸۸۰ لیرپا ۲۷ ،هلمیس ،۱۴۹۱ هرامش

 لباک ،یسایس دشرا رسفا ،نیفیرگ لیپیل هب ،هجراخ رتفد
 

 ۲۳ و ۲۲ خروم یاه فارگلت لک رادنامرف هک مناسرب امش عالطا هب مراد راختفا

 تاحیضوت هصالخ و ۲۱ رد نمحرلادبع رادرس یهمان همجرت اب هارمه ار امش
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 و ستربار رس دبهپس هب یداهنشیپ یاه هیصوت نتم و دوب همان همیمض هک یهافش

 .داد رارق یسررب دروم اروش رد و درک تفایرد ار امش
 

 تحلصم امش هب مهم هیغالبا نیا دروم رد دوخ تاروتسد لاقتنا رد دنه تموکح .۲

 ،دیا هدرک لمع نآ ساسا رب یلامش ناتسناغفا رد نونک ات هک ار یلوصا ،دهد یم

 تیعضو ،تسا هدش هتفرگ رظن رد نآ رد هک ار یهاگدید حوضو هب ،دینک رورم

 .دنک یم فیرعت ار روشک نآ ینونک
 

 هراومه تموکح نیا یناغفا تسایس و دیناد یم یبوخ هب نآ زا هک یفده هناگی .۳

 ،مهنآ اب .تسا دنه یبرغلامش تادحرس تینما ،هدش دودحم و فوطعم نآ هب

 اب دحرس نیا تینما هک هدرک لمع و هتشاد ار داقتعا نیا هراومه دنه تموکح

 دنه تموکح .تسا راگزاسان ناتسناغفا تلایا گرزب زرم هب یجراخ ذوفن هنوگره

 ای و هداد رارق تیامح تحت ار لباک ناریما اررکم ،یذوفن نینچ عفد ای فذح یارب

 تسد رب حالس اهنآ دضرب رابکی زا شیب نینچمه .تسا هدرک کمک یرگید وحن هب

 هدرکن تلاخد اهنآ تنطلس روما رد یرگید فده چیه یارب زگره اما .تسا هتفرگ

 .تسا
 

 و لباک نامکاح اب ام راتفر ،فده نیا رب تیدودحم و لصا نیا رب میظنت اب .۴

 تینما یارب مزال یاه تنامض اهنآ توق و یتسود رد هک دوب نیا ام هنیرید شالت

 یفده هب میدش ریزگان ام َ،ششوک نیا رد تسکش اب .مینک ادیپ ار دوخ تادحرس

 نآ هب فوطعم ارصحنم مه زونه و دوب فوطعم نآ هب ام ناتسناغفا تسایس هک

 یطیارش نینچ زا لقتسم ناکما دح ات ار دوخ تادحرس یمیاد تینما داجیا ،تسا

 .مینک وجتسج
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 یلعریشریما تیامح لیلد هب هک ینامز یتح .دشن هتفریذپ هارکا نودب دهعت نیا .۵

 تموصخ هب روبجم ،هیناترب تموکح اب تسسگ و هیسور اب داحتا زا دیقف ناخ

 مشچ ناغفا هناتسود و یوق تردق کی اب طباور دیدجت یارب دوخ لیامت زا ،میدش

 ام تیامح و ام اب داحتا لابند هب ابقاعتم یلعریش رسپ هک یماگنه .میدرکن یشوپ

 تقفاوم ،دننک یم ینادردق ار تواخس راهظا ترضحیلعا هک یطیارش اب اروف ،دش

 یاه یرگاشفا و کمدنگ هدهاعم هدننک لالحنا تیانج زا سپ ،لاح نیا اب .دندرک

 تبقارم هب دهعتم عفانم هک دش دعاقتم دنه تموکح ماجنارس ،دادیور نآ زا سپ

 نتسشن رمث هب عبات هک دتفیب رطخ هب یتسایس هب رتشیب نتسویپ اب دناوت یمن

 هدازهش ره یدارفنا تیصخش ای ضورفم یصخش عفانم ،تین نسح ،ینادردق

 .دشاب ناغفا
 

 دراو مود راب هتشذگ ربمتپس هام رد ترضحیلعا یاهورین هک یماگنه ،نیاربانب .۶

 ماع لتق ماقتنا ،لوا .دنتشاد اراکشآ و صخشم الماک فده ود ،دندش ناتسناغفا

 زا کمدنگ هدهاعم یاه تنامض ظفح مود .دوب لباک رد هیناترب یگدنیامن هنانیاخ

 .رت زیمآ هرطاخم رتمک و رت یساسا تیهام یاراد یاه نیمضت هئارا قیرط
 

 ناراکتیانج تازاجم و لباک فرصت اب یلوا – تسا هدمآ تسد هب فده ود نیا .۷

 .لباک تردق زا راهدنق یزاسادج اب ،یمود ؛اجنآ رد
 

 یارب یلیامت ای هزیگنا چیه رگید ،دوخ فادها هب یبایتسد زا سپ دنه تموکح .۸

 نیمضت هلدابم و تابیترت .درادن لباک نامکاح اب دیدج یاهدادرارق هب ندش دراو

 عاونا و اه هنارای اب هارمه دنه تموکح یوس زا هک یلعریشریما اب هناتسود یاه

 الماک هکنآ اب ،دش هجاوم تسکش هب دوب رظن دروم فادها هب ندیسر یارب تیانع
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 هدهاعم .دوب هیناترب تردق اب هسیاقم رد اه ناغفا عفانم و تینما یارب و هناتسود

 نامه هب ،درک یم نیمضت وا یارب ار ام یدام تیامح و یتسود هک ناخ بوقعی اب

 البق هک ار یتیعضو ،ریخا تابیترت و ثداوح ،نیارب هوالع .دوب رثا یب هزادنا

 عضاوم .داد رییغت یساسا هنوگ هب ،تشاد ناتسناغفاریما اب ام تالماعت و تابتاکم

 دنه اب هطبار رد ار لباک یسایس تیمها مرک و راهدنق رد ام یدحرس هتفرشیپ

 طباور ،درک میهاوخ ینادردق نآ مکاح یتسود زا هشیمه ام هچ رگا و هداد شهاک

 هب رگید هک تسا تیمها مک ردق نآ ام تسایس یلصا فادها یارب نونکا وا اب ام

 .میرادن زاین وا یاه ورملق زا یشخب چیه رد هیناترب لماوع ظفح
 

 ات یلامش ناتسناغفا زا ام یاهورین یروف جورخ مدع یارب ام لیالد ،نیاربانب .۹

 زا یخرب هنامصخ شرگن و لباک فارطا رد مارآان و یناجیه تیعضو الوا ،نونک

 لباک نارادرس یناوتان ،امود .تسا هدوب ینزغ یکیدزن رد حلسم یاههورگ ناربهر

 ام هیلخت زا سپ ار مظن دناوتب هک یوق مکاح باختنا دروم رد دوخ نایم قفاوت رد

 .دنک ظفح لباک رد
 

 خروم هسلجتروص رد لک هدنامرف و ارسیاو .درادن دوجو رگید لیالد لوا شخب .۱۰

 زا ار دوخ یاهورین رتدوز هچره ات تسا نآ قاتشم تموکح« هک دنتشاد راهظا ۳۰

 یارب .دنک جراخ ،راهدنق زج هب ،کمدنگ هدهاعم زا جراخ طاقن مامت زا و لباک

 ،دوش ادیپ یمکاح ،دوش یم ادج راهدنق زا هک لباک یارب تسا رتهب راک نیا ماجنا

 نیع رد .تسا ماجنا لاح رد روظنم نیا یارب )دنداد همادا بانجیلاع( یتامادقا

 دهد ناشن هک میراذگب شیامن هب ناتسناغفا رد ار یتردق نانچ ام تسا رورض لاح

 هطقن زا راک نیا یارب .میربب نیب زا ار یتیاضران و میتسه طلسم عاضوا رب ام

 یتفلاخم ره ،دنک یشکرکشل ینزغ هب تراویتس لارنژ هک تسا مزال یسایس رظن
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 لارنژ اب میقتسم طابترا و دیامن بوکرس ،دنک ادیپ یگیاسمه رد ای اجنآ رد هک ار

 تیقفوم مادقا اب هدش فیرعت یماظن تایلمع .»دزاس رارقرب لباک رد ستربار رس

 .تسا هتفای نایاپ ینزغ رد تارویتس لارنژ زیمآ
 

 ،دش رکذ یلامش ناتسناغفا رد ام یاهورین ندنام یارب هک مود لیلد هب هجوت اب .۱۱

 یارب یلیلد دنه تموکح هک لباک تخت و جات دزمان ناونع هب نمحرلادبع روهظ

 طسوت الامتحا و هدش بیوصت هک دسر یم رظن هب و درادن وا یاعدا اب تفلاخم

 هتساوخ هکنیا ینیب شیپ یارب ار یبسانم هنیمز ،دوش یم تیامح مدرم دایز دادعت

 یم هدروآرب ام تمیزع زا شیپ روشک شخب نآ رد مظن یایحا هب هطبار رد ام یاه

 .دنک یم مهارف ،دوش
 

 ماجنا هدنیآ ربوتکا ات رثکادح لباک هیلخت هک تفرگ میمصت اروش رد لک هدنامرف .۱۲

 باطخ نمحرلادبع رادرس مایپ و همان هک تسا میمصت نیا هب صاخ هراشا اب و دوش

 .تفرگ رارق یسررب دروم تقد هب اروش رد بانجیلاع طسوت امش هب
  

 هب لیامت ،دنک یم هجوت بلج همان نآ یاه اعدا یسررب رد هک یزیچ نیلوا .۱۳

 یروتارپما کرتشم تیامح تحت ام یدردمه و کمک اب ناتسناغفا یمیاد رارقتسا

 رادرس هتشونان مایپ رد لماک هنوگ هب هک داهنشیپ نیا .تسا هیسور و هیناترب یاه

  .تسین ثحب لباق ،تسا هدش نایب
 

 فذح دنه تموکح هدش مالعا میمصت و یلوا فده ،دش هتفگ البق هک هنوگ نآ .۱۴

 هناتسود طباور یساسا طرش نیا .تسا هدوب ناتسناغفا رد یجراخ هلخادم ای ذوفن

 دنه یروتارپما یمیاد تینما یارب یطیارش ره رد و نامز ره رد ناتسناغفا اب

 تموکح حیرص تاروتسد نونک ات ،بیترت نیا هب .تسا هدش یقلت یرورض
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 زگره نینچمه .تسا هدش ظفح دنه یپ رد یپ و لک ناهدنامرف طسوت ترضحیلعا

 .تسا هتفرگن رارق ضارتعا دروم امسر و هدشن هتفرگ هدیدان هیسور تموکح طسوت

 ار یاه نیمضت ،ناتسناغفا رد طیارش رییغت ره تحت و اهراب تموکح نآ ،سکعرب

 ناتسناغفا هیسور« هک تسا هدرک دیدجت ،هداد هیناترب تموکح هب یمسر هنوگ هب هک

 .»دناد یم دوخ ذوفن هزوح زا جراخ الماک ار
 

 نتخانش تیمسر هب فده اب تموکح ود نیب تارکاذم ینامز هک تسا تسرد .۱۵

 ذوفن یاه هزوح نیب رد فرط یب هقطنم ناونع هب صاخ یاه نیمزرس هبناجود

 کی ناونع هب ناتسناغفا هک دش داهنشیپ هیسور یوس زا ینامز و دوب عورشم

 ماجنارس ،دوب هجیتن یب تارکاذم نآ ،هکنآ اب .دوش دروخرب فرط یب نیمزرس

 هیسور تموکح ۱۸۷۶ رد و دش نییعت هبناجود قفاوت اب ناتسناغفا یلامش دحرس

 فرط ود ره هک یلاح رد« ،درک رارکت ار یریگ هجیتن نیا هب دوخ یدنباپ امسر

 ،دنامب یقاب هیسور تامادقا هریاد زا جراخ هکنیا و ناتسناغفا دودح دروم رد قفاوت

 هک دننک خسف ار ینایم هقطنم هب طوبرم یتارکاذم دیاب هنیباک ود ؛دننک یم ظفح

 .»تسا هتشادن یپ رد یلمع هجیتن چیه
 

 هب اددجم ،دش لصف و لح و فیرعت تالماعت نیا طسوت هک ناتسناغفا تیعقوم .۱۶

 تموکح و دش دیئات ۱۸۷۹ رد یربزلاس سیوکرام طسوت هکلم تموکح زا یگدنیامن

 زیمآ حلص تظافح یساسا تایرورض زا یطرش و دیق هنوگ چیه نودب ار نآ دنه

 ار یتصرف امش ،تسا بولطم نیاربانب .دناد یم ترضحیلعا یدنه یاهورملق زا

 یاه یروتارپما اب ناتسناغفا طباور هک دیروآ تسد هب نمحرلادبع عالطا یارب

 یراددوخ رادرس اب وگتفگ زا دیاب دنه تموکح هک تسا یتاعوضوم هیسور و هیناترب

 و هدرک هطاحا دنه اب ار نآ یبرغلامش تادحرس ناغفا لیابق و تالایا نوچ .دنک
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 ره اب تکراشم شریذپ هب لیام هشیمه دنه تموکح ،دنا هتسویپ مه اب دح زا شیب

 .تسا اه تموکح و لیابق نآرب هدش هتخانش و ینوناق ذوفن لامعا رد یتردق
  

 زا رادرس هک تسا نارگن همه زا شیب اروش رد لک رادنامرف ،لاح نیا اب .۱۷

 مهافت ءوس هیسور هب تبسن وا یصخش تادهعت و تاساسحا هب دنه تموکح هاگدید

 زگره تموکح نیا ،دنشاب هروشم عیطم لباک نامکاح هک ینامز ات .دشاب هتشادن

 و دوخ یسور هیاسمه هدش هتخانش عفانم و قوقح هب مارتحا یللملا نیب هفیظو رب

 ای نیهوت ثعاب یزکرم یایسآ رد یسور تاماقم یارب هک یمادقا ره زا یراددوخ

 هب رادرس یاه مایپ و همان رد هک یتواکذ و شوه .تسا هدرکن دیکأت ،دوش تیاکش

 نیا ساسا رب هک یراتفر نیب توافت ات دزاس یم رداق ار وا ،تسا نایامن امش

 مامت یلعریش تخت و جات نداد تسد زا تمیق هب هچنآ و دوش یم میظنت لوصا

 مکاح چیه رب تسا هتساوخ زگره هن و تسا لیام هن تموکح نیا .دنک کرد ار ،دش

 کی ناونع هب هیسور هک دشاب راگزاسان یراتفر اب هک دنک لیمحت ار یطیارش لباک

 میناوت یم هنوگچ .دشاب هتشاد راظتنا وا زا دراد قح هیاسمه و دنمتردق یروتارپما

 تظفاحم و یزاون نامهم زا هیسور ورملق رد هک یهدازهاش رب ار طیارش نینچ

 یعیبط راجزنا رد هک منک یم هدهاشم نیاربانب .مینک لیمحت ،تسا هدوب رادروخرب

 ار ناش کمن هک یناسک ربارب رد ار وا تسا نکمم« هک یطیارش زا نمحرلادبع

 هنامرتحم الماک ساسحا اروش لک رادنامرف ،»دهد هولج ساپسان ،تسا هدروخ

 یم راگزاس نامدوخ هب تبسن ار وا تین نسح و دهد یم صیخشت رادرس یارب

 .دزاس
 

 »ام یتسود تیهام« دروم رد نمحرلادبع لاوس هب یفاک خساپ تادهاشم نیا .۱۸

 هداد حیضوت ار دوخ عضوم هک یتحارص اب وا .داد دهاوخ امش هب »نآ طیارش« و
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 .دنک تفایرد ام زا طرش و دیق نودب هینایب کی هک دهد یم وا هب ار قح نیا ،تسا

 هیناترب یاه یروتارپما نیب هک نمحرلادبع طسوت هدش زاربا یوزرآ رد دنه تموکح

 میهس هنامیمص ،"دننک یگدنز شمارآ و شیاسآ رد وا نانطومه و لیابق" ،هیسور و

 میهد رارق یتردق هب تبسن هناتسودریغ تیعقوم رد ار اهنآ میهاوخ یمن ام  .تسا

 رارق "دوخ لمع هزوح زا رتارف الماک" ار ناشروشک ،تسا هدش دهعتم ام هب هک

 هک تسا ناتسناغفا ینونک تیعضو زا یشان ناتسناغفا تراجت هب بیسآ .میهدب

 هداعا دروم رد .تسا دنه تموکح ینادردق دروم الماک و هدرک هراشا نآ هب رادرس

 رد .درادن دوجو یلکشم چیه یراجت طباور هعسوت و ایحا ،روشک ود نیب حلص

 لباقتم و هناقداص هک ینامز ات و دوش لابند هنامیمص رگا ،ام یتسود هب هطبار

 .میوش یمن لئاق نآ هب یرگید طرش چیه ام .تفای دهاوخ همادا لماک هنوگ هب ،دشاب

 چیه اعقاو هک درک دهاوخ کرد رادرس و میتسین نآ نداد ای زایتما چیه راتساوخ ام

 .درادن دوجو ام و وا نیب هلماعم ای هرکاذم یارب یزیچ
 

 وا .دشاب حیرص یلیخ دناوت یمن نمحرلادبع هب امش خساپ ،دروم نیا رد .۱۹

 یناسک تنایخ و تموصخ ،ناتسکرت هب رادرس دورو زا شیپ هک دنک یم فارتعا

 ینیمزرس تابیترت دوخ تادحرس زا رتهب تظافح یارب هک درک راداو ار دنه تموکح

 ،تفلاخم ای تیاضر عبات هجو چیه هب تابیترت نیا ظفح .دهد ماجنا یمیاد و یدام

 یردق هب ار اهنآ یگژیو امش .تسین لباک رد یسیئر چیه تین ءوس ای تین نسح

 بوخ ار نآ نمحرلادبع الامتحا هک دیا هداد حیضوت لباک رگید نارادرس همه یارب

 تیعقوم دروم رد رادرس اب یتآ طباور و ام یلعف شزیمآ هکنیا یارب ،اما .دناد یم

 ،دهدیم هزاجا امش هب اروش رد لک رادنامرف ،دشاب دیدرت و کش زا یلاخ الماک وا

 هب کمدنگ هدهاعم بجوم هب هک یقطانم مامت هک دوش هدنامهف وا هب موزل تروص رد
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 لباک تردق هب زگره راهدنق تیالو زا یشخب چیه مه و هتفای صاصتخا ام

 .دش دهاوخن هدنادرگزاب
 

 یلعریش هب تسا زاجم ترضحیلعا یوس زا دنه تموکح ،راهدنق تیالو دروم رد .۲۰

 هکلب ،دسانش یم تیمسر هب ار وا اهنت هن هک دهد نانیمطا ،راهدنق یلعف یلاو ،ناخ

 یکی ناخ یلعریش .دنک یم تظافحم تیالو نآ مکاح ناونع هب وا زا هیناترب تموکح

 هب لماک یرادافو و بوخ ساسحا ،ییاناوت اب وا .تسا راهدنق یموب فارشا زا

 هب هک ینامز ات و هداد هیناترب ناگداپ کی زا تیامح لوق وا هب هک هیناترب تموکح

 دناوت یمن اروش رد لک رادنامرف .دنک یم هرادا ار تیالو ،دراد زاین یتیامح نینچ

 تموکح هک تفریذپ دهاوخ ار یدهعت نآ نمحرلادبع رادرس هک دشاب هتشاد کش

 نارادفرط هک دنا هدرک تباث رگید یاهاج و راهدنق رد هک یناسک همه یارب هیناترب

 هک یاه نیمضت هب یدامتعا یب اب ناخ بوقعی .درک دهاوخ هگن ،دنا رادافو و لاعف

 تسد زا ار دوخ تخت و جات و ام داحتا ،دوب هداد ام هب هچنآ لعج و میداد وا هب

 تموکح ناتسود هک دنک شالت و دوش هارمگ وا دننام ناخ بوقعی نیشناج رگا .داد

 ماقتنا ای تظفاحم یارب هرابود نآ تردق ،دنک بوکرس ای دناسرب همدص ار هیناترب

 هب اددجم لباک یدعب مکاح رگا ،بیترت نیمه هب .دوش یم هتفرگ راک هب اهنآ زا

 اددجم دنه تموکح ،دهد هزاجا ار ام فلاخم یجراخ ذوفن دوخ روشک ای رابرد

 .درک دهاوخ ذاختا ،دنادب تحلصم یدروم نینچ هب یگدیسر یارب هک ار یتامادقا

 یم ناشن ار اهنآ وا هک دشاب یهنوگ هب نمحرلادبع تاساسحا رگا ،لاح نیا اب

 یرادا و یضرا تابیترت ،لاح نیمه رد .دنهد خر دنناوت یمن تالامتحا نیا ،دهد

 و هرکاذم لباق ،تسا هدش لیمکت دوخ عفانم یمیاد ظفح یارب ام طسوت البق هک

 .دشاب یمن لباک تخت و جات رب رگید یعدم ره ای نمحرلادبع اب وگتفگ
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 لک رادنامرف ،تسا هدشن هدناجنگ یلیمکت تابیترت نیا رد هک تاره دروم رد .۲۱

 یهراشا چیه نمحرلادبع هب دوخ خساپ رد هک دهد یمن هزاجا امش هب اروش رد

 هک هتفرگ تروص ترضحیلعا تموکح طسوت تاره هدنیآ لصف و لح .دیشاب هتشاد

 .تسین انشآ مهم هلئسم نیا اب هطبار رد نآ یلعف هاگدید اب زونه دنه تموکح
 

 امش تابتاکم رد داهنشیپ یارب یعوضوم دناوت یمن لباک زا ام هیلخت نینچمه .۲۲

 تموکح دزمان ناونع هب نمحرلادبع روهظ زا لبق اه تدم مادقا نیا .دشاب رادرس اب

 نآ تلع .تسا هدش نییعت دنه تموکح طسوت ،میراد ار نآ هیلخت دصق هک یروشک

 .تسین یناغفا تردق چیه تین نسح هب طورشم نیاربانب و هدوبن تموصخ
 

 یوحن نیرتهب هب ار لباک هیلخت هک تسا لیام رایسب دنه تموکح ،لاح نیا اب .۲۳

 زا شیب وا عفانم میدقتعم ام هک دهد ماجنا ،دشاب نمحرلادبع یصخش عفن هب هک

 ،لیلد نیمه هب .دراد تقباطم ناتسناغفا مدرم یمومع عفانم اب یرگید رادرس ره

 یارب ام لیامت و لباک هیلخت یارب ام دصق زا ار نمحرلادبع امش هک تسا بولطم

 جراخ اجنآ زا ام یاهورین هک یقطانم طرش و دیق نودب لاقتنا تصرف زا هدافتسا

 یماظن نارسفا هک دینک هفاضا دیراد هزاجا امش .دیهد عالطا وا هب ،دش دنهاوخ

 داهنشیپ یلمع بیترت هنوگره هک تشاد دنهاوخ ار رایتخا نیا لباک رد ام یسایس و

 رد وا فرط زا هک یلاقتنا زیمآ تملاسم و عیرس ماجنا یارب ار رادرس طسوت هدش

 اب دیاب یرییغت نینچ ،لاح نیا اب .دنهد ماجنا وا یراکمه اب ،تسا هدش هتفرگ رظن

 هیناترب تموکح هب اهنیمزرس نیا لاغشا لوط رد هک یدارفا لابق رد ام تادهعت

  .دشاب راگزاس ،دناهدرک کمک نآ هب و هدرک تمدخ
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 تقو رادرس هک تسا بولطم اروش رد لک رادنامرف رظن هب ،روظنم نیا یارب .۲۴

 ،امش و تراویتس لارنج اب سنارفنک رد و دهدن تسد زا لباک هب نتفر یارب ار دوخ

 ار وا هدنیآ تموکح تمحازم یب رارقتسا هجو نیرتهب هب هک ار یتامدقم تابیترت

  .دیامن لصف و لح ،دنک یم جیورت
 

 ،درادن داهنشیپ نیا رب راشف هئارا هب یلیامت اروش رد لک رادنامرف ،لاح نیا اب .۲۵

 هب ،ام یاهورین جورخ زا شیپ لباک رد یو روضح هک دسرب رادرس رظن هب رگا

 وا تیبوبحم فیعضت ثعاب تسا نکمم هیناترب تاماقم اب یصخش یوگتفگ روظنم

 الماک دیاب هتکن نیا ،دوش شا هدنیآ عابتا مشچ رد وا تیعقوم نتخادنا رطخ هب ای

 هک دنادیم کش نودب نمحرلادبع اما .دوش هدرپس رادرس دوخ لیامت و تواضق هب

 دنتسین ذوفنیب هک دنراد دوجو یاهتیصخش ،نآ فارطا و لباک رد ،رضاح لاح رد

 اب دیاش هک دنراد یدایز ناراداوه زین ناخ بوقعی هداوناخ ؛دنا تیمکاح لابند هب و

 وا رگا ،دننک هدافتسا رادرس رادتقا اب تفلاخم یارب ام یاهورین جورخ زا هدافتسا

 .دشاب هتشادن روضح نآ تابثا یارب اصخش
 

 تموکح نیا تسایس هک دننک کرد و دنشاب هتشاد رطاخ هب بناج ود ره دیاب .۲۶

 کی هرادا رد هدناوخان تلاخد ای ناتسناغفا مدرم رب بوبحمریغ مکاح کی لیمحت

 دامتعا دراد لیامت و تسا رداق هک دنک تباث نمحرلادبع رگا .تسین هناتسود تموکح

 نیمات ،تسا نآ لابند هب هک ام اب مهافت نسح نداد تسد زا نودب ار دوخ نانطومه

 .تشاد دهاوخ تیعقاو نیا زا یسایس کرد رد ار ام تیامح نیرتهب انیمطم ،دنک

 یاهورین تروص ره رد هک یروشک تموکح طرش و دیق یب یراذگاو یارب ام لیلد

 یم رظن هب ،عومجم رد هک تسا نیا ،دش دنهاوخ جراخ نآ زا هام دنچ زا سپ ام

 یسک نیرتهب مه و دزاس رارقرب ار مظن دناوت یم هک تسا یسیئر نیرتهب وا دسر
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 ام کمک ،زاین تروص رد نآ یارجا رد .تسا هفیظو نینچ ماجنا قحتسم هک تسا

 دافم ای طورش اب میهاوخیم هن و میراد زاین هن ام اما .درک دهاوخ تفایرد ار

 رب ظفح قاتشم دنکیم مالعا وا هک میوش وا تیمکاح قیاقح لامعا عنام یتامدقم

 .تسا هیناترب تموکح اب یتسود و حلص هیاپ
 

 صوصخ رد اروش رد لک رادنامرف دصاقم و اه هاگدید دروم رد رضاح هینایب .۲۷

 هب خساپ رد یفاک تقد اب ار اهنآ هک دهد یم ار ناکما نیا امش هب نمحرلادبع

 تموکح خساپ هک تسامش هفیظو نونکا .دینک یگدنیامن رادرس هناتسود تاراهظا

 .دیناسرب وا عالطا هب ریخات نودب ار نمحرلادبع یوس زا یتفایرد مایپ و همان هب دنه

 نیا رد هک ار یتین نسح و تحارص هیحور هک دنک یم نانیمطا ساسحا بانجیلاع

 هجوت دیاب اما .درک دیهاوخ نایب ،دوش یم ماجنا الباقتم و هدش تفایرد تابتاکم

 داهنشیپ تسا نکمم هک ینایب هنوگ ره زا هک منک بلج مهم عوضوم نیا هب ار امش

 و رادرس یبسن عضاوم هب هجوت اب ثحب ای هرکاذم یارب یعوضوم نتفریذپ ای

 .دینک بانتجا ،دهد ناشن ار دنه تموکح
 

 دیشاب بوخ ردقنآ همان نیا تفایرد اب هک منک یم تساوخرد امش زا ،همتاخ رد .۲۸

 دلانود رس لارنج هب نآ بلاطم لاسرا یارب ار ینامز ،لباک هب ندیسر تروص رد هک

 ستربار لارنژ هب ار اهنآ انیمطم امش ،تروص ره رد .دیهدن تسد زا تراویتس

 دیهاوخ لمع اهنآ هب ،لحم رد یماظن دشرا ماقم اب تروشم اب و داد دیهاوخ عالطا

 .درک
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 فلا ۱۴ دنس

 )هصالخ( ۱۸۸۰ یم ۸ ،لباک ،۱۰ هرامش

 هب ،یقرش و یلامش ناتسناغفا ،یسایس دشرا رسفا ،نیفیرگ لیپیل زا

 ناتسناغفا رد ترضحیلعا یاهورین هدنامرف ،تراویتس رس دبهپس
 

 .تسا روشک هیلخت نامز ،دنام یم یقاب یریگ میمصت یارب هک یرگید هتکن اهنت

 یالاب یریثأت هچ ام طسوت لباک لاغشا ،لوا :تسا هظحالم ود عبات عوضوم نیا

 ار تدم ینالوط لاغشا هزاجا شترا یارب دوجوم تاکرادت ایآ مود .دراد دیدج ریما

 .ریخ ای دهد یم
 

 تختیاپ زا جورخ تقو عرسا رد دیدج ریما بصن زا سپ یسایس لیالد هب الامتحا

 هک ینامز ،سیئر تیبوبحم ای تینما رب سیلگنا یاهورین روضح .دوش یم هیصوت

 هب یماظن تایضتقم ایآ هک میوگب مناوتیمن اما .دیازفا یمن ،درک تیبثت ار دوخ

 دیفس یاههنماد و کمدنگ ،نازولش ،لیخ یلع هب ینیشنبقع هزاجا ام یاهشترا

 اهنآ ییامیپهار ای تماقا .ریخ ای دهدیم ار ینایگوخ و یراونش قطانم رد هوک

 نم تامولعم .دشاب هتشاد یگتسب لباک رد هیهت لباق تاکرادت هب یدایز دح ات دیاب

 هک دراد یم او کش نیا هب ارم ،تسا هدش یروآ عمج یرایسب قثوم عبانم زا هک

 زا تادراو نودب ،تسا لباک یگیاسمه رد نونکا هک ار یگرزب یورین ناوت یم ایآ

 یم ام هک دنا یاهاتسور کدرو و نادیم ،رگول ،لباک یاهاتسور .درک تیامح دنه

 هظحل رد بلغا نایشروش حلسم یاه هورگ اجنیا رد یتح و مینک هیکت اهنآ هب میناوت

 اما دنا زیخلصاح هچ رگ اه هرد نیا .دندنب یم ار اه هار ،ام یاهورین جورخ

 تالغ طقف ،دمآرد هدزاب هب هجوت اب ،اهاتسور زا یرایسب و دنراد یمک تحاسم
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 یبولطم لصف الاح ،نیارب هوالع .دننک یم دیلوت ناشدوخ فرصم یارب یفاک

 هتسباو هک ییاهنآ اما ،دوب دهاوخ بوخ یبآ یاه نیمز رد دیلوت هک یلاح رد ،تسین

 داوم ریاخذ زا البق اه هرد نیا .تشاد دنهاوخ یفیعض لوصحم ،دنا یگدنراب هب

 ،هدشن دیدزاب ام یاهورین طسوت زونه هک ناتسهوک و دنا هدش هیلخت دوخ ییاذغ

 دروم ،دننک یم یگدنز اهاتسور رد دازآ یاه هلحم رد هک یزاغ یاه هورگ طسوت

 زا نآ یلصا لوصحم .تسین هلغ روشک مه ناتسهوک .دنراد رارق تیذا و رازآ

 هن ،دنک یم تخادرپ یدقن ار دوخ دمآرد و تسا نآ یاه ناتسغاب و اه ناتسکات

 .تالغ
 

 هجوت هک تسا یعوضوم ،لباک هیلخت خیرات هدننک میظنت ناونع هب ،تاکرادت هلئسم

 هب یسایس عاضوا اب نآ طابترا اما ،دنک یم فوطعم دوخ هب ار یماظن تاماقم

 .درک فذح رضاح تشاددای زا ار نآ ناوت یمن یتسرد هب هک تسا کیدزن یردق
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 ۱۵ دنس

 اروش رد دنه لک هدنامرف بانجیلاع ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ یم ۲۱ ،ندنل ،دنه رتفد      ،سیوکرام میاورنامرف

 هدهاعم ،۱۸۷۸ نازخ رد گنج لصاح هک ار ناتسناغفا تیعضو ترضحیلعا تموکح

 و ماقتنا یارب دیدج یماظن تایلمع و لباک رد هیناترب ریفس لتق ،۱۸۷۹ کمدنگ

 .دراد رارق دوخ یدج ینارگن تحت ،دوب ناتسناغفا رد تازاجم
 

 و راهدنق ،لباک یاهورین ،تسا نم رایتخا رد هک یتاعالطا نیرخآ ساسا رب .۲

 نیا .دنا ییاپورا اه نآ رازه ۱۶ دودح هک تسا زابرس رازه ۵۵ لماک هنوگ هب مرک

 رفن رازه ۱۴ زا شیب یورین مه و باجنپ زرم رد درم رازه ۱۸.۵ دودح لماش اه

 یم یرادهگن ناتسناغفا رد تمدخ یارب هک تسا لاگنب هاگتماقا رد و دنس رد

 .دنوش
 

 ،ام یاهزرم زا جراخ رد دنه شترا زا یگرزب شخب مادختسا هک تسا یهیدب .۳

 ینیگنس یلام یاه هنیزه ،دنا تمدخ هدامآ یرگید هجوت لباق یورین هک یلاح رد

 نینچ رد ام یاهورین تدم ینالوط لاغتشا و دراد هارمه هب دنه عبانم رب ار

 تلاخد اهنآ ییاراک اب شیپ اه تدم ،یموب یاه گنه دروم رد هژیو هب ،یطیارش

 .تشاد
 

 ورین ندروآ تسد هب هک تسا هدش هداد عالطا نم هب بانجیلاع فلس طسوت البق .۴

 نازابرس دیدش یرازیب زا یشان اتدمع هک یلکشم ،تسا راوشد رایسب دنه رد

 رد بسانمان و هنیزهرپ تامادقا یتح و ناتسناغفا رد تدم ینالوط تمدخ زا یموب
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 تیقفوم اب تامادقا نیا هک هدشن هداد عالطا نم هب زونه .تسا یزابرس هزیگنا دروم

 ناتسناغفا رد هک یموب نازابرس هب لومعم یصخرم قیلعت همادا .تسا هدش ماجنا

 دنه رد نازابرس هب هباشم یاه تیمورحم ای یلامتحا دیدمت و دننک یم تمدخ

 شود رب شترا زا یگرزب شخب بایغ رد هک ینیگنس فیاظو هجیتن رد ،یهیناترب

 اب هک منکیم روصت نم .دشاب هتشادن یدب ریثات دناوتیمن ،تسا هدش هتشاذگ اهنآ

 هیصوت ،ام تادحرس زا رتارف ای لخاد رد یموب گنه ۷۶ زا لکشتم یورین نتشاد

 .دوب دهاوخ راوشد رایسب اهنآ ضیوعت یارب یحرط هنوگ ره
 

 هجاوم یدیدش یاه تفلاخم اب هتشذگ یشکرکشل لوط رد ام یاه شترا هچرگا .۵

 ،یموب و ییاپورا ،ترضحیلعا نازابرس راکشآ یراکادف و تعاجش لیلد هب اما ،دش

 اب .تسا هدش یرادهگن و هدش تباث کش نودب ام یاهورین یرترب ،دراوم همه رد

 .تسین شخب تیاضر نادنچ ،یماظن رظن زا یتح هجیتن ،مهنآ
 

 کی اب راهدنق رد ،نآ یگیاسمه و لباک رد ار دوخ عضاوم ناتسناغفا رد شترا .۶

 نیا نیب تاطابترا طوطخ زا تظفاحم رانک رد مرک هرد و یزلغ تالق رد هاگساپ

 یطابترا طوطخ نیا هک مراد نانیمطا نم .تسا هدرک هاگن ام تادحرس و اه ناکم

 یناج تافلت و تمحازم زا ،زورما ات اما ،دنا ناما رد یدج رطخ هنوگ ره زا نونکا

 طسوت اعقاو هک یعضاوم زا رتارف هک یلاح رد .دنا هدوبن فاعم ریسم هس ره رد

 البق هک یتموکح .میرادن یلورتنک چیه دراوم رثکا رد ام ،هدش لاغشا ام یاهورین

 نارس رگم ،درادن دوجو روشک رد یرادتقا چیه و تسا هدش دوبان تشاد دوجو

 ینمشد هک درک ساسحا ناوتیمن یتینما چیه ،نیاربانب .فلتخم لیابق رب لقتسم

 یعضاوم زا میوشن روبجم رگید و دوشن رارکت هظحل ره رد تسا نکمم اههلیبق نیا

 .مینک عافد ،میراد هک
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 ییورین هب الامتحا ،مظن و میلست هب نآ شهاک و روشک لک لاغشا یارب شالت .۷

 نامز نآ رد هک یمظن یتح و دراد زاین میراد ناتسناغفا رد هچنآ زا رتگرزب رایسب

 تسا مزال ،نیاربانب .تشاد دهاوخن لاغشا هرود زا رتارف یامنرود ،دوش رارقرب

 یارب یدیما هک هدش لصاح یتابیترت ذاختا تهج رد یتفرشیپ هچ هک میریگ رظن رد

 زا جورخ هب رداق ار ام تسا نکمم و دهد یم رقتسم تموکح کی ددجم داجیا

 .دنک روشک
 

 مدش هجوتم ،دش ماجنا نم فلس و دنه تموکح نیب هک یتابتاکم هب هراشا اب .۸

 حیضوت لماک هنوگ هب نوتیل درال تموکح ،۳ هرامش ،یرونج ۷ خروم هلسارم رد هک

 هدش ذاختا یتسایس ،دوب نکمم نامز نآ رد هک هنوگ نآ ،نم نامگ هب ،تسا هداد

 هدهع هب ای یضرا قاحلا زا بانتجا .۱ :زا دندوب ترابع نآ هدمع یاه یگژیو .دوب

 .۲ و ناتسناغفا هب هطبار رد دنه تموکح طسوت یرادا یاه تیلوئسم رتشیب نتفرگ

 يزاسزاب یارب ییانبم ناونع هب ناخ یلعریش ریما موحرم تنطلس هیزجت" شریذپ

 تادحرس تيافك وسكي زا ثداوح ،نوتيل درال تموکح هاگن زا .»روشك يسايس

 تخاس راکشآ رگيد يوس زا و داد ناشن ار كمدنگ هدهاعم طسوت هدش نيمات يماظن

 ،تسین ریذپ ناکما المع دحاو تیمکاح کی تحت ناتسناغفا تنطلس يزاسزاب هك

 و تاره تقوم فرصت اهنآ ،ساسا نیا رب .دشاب بولطم یسایس رظن زا رگا یتح

 کی تحت هناگادج تلایا کی ناونع هب راهدنق تیالو داجیا ،ناریا طسوت ناتسیس

 کی طسوت ینابیتشپ و میدق نامکاح یاه هداوناخ ناگدنیامن نایم زا یثوروم مکاح

 دروم رد یهباشم بیترت و دنتفرگ رظن رد ار نآ کیدزن ای تختیاپ رد هیناترب ناگداپ

 .دنشاب نآ عبات یمسا هنوگ هب ،نیعم طیارش تحت دیاش ومآ تایالو هک لباک
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 دسر یمن رظن هب ،دوب نینچ هتشذگ یرونج رد دنه تموکح تایرظن هکنآ اب اما .۹

 زا اهنآ یعطق لصف و لح یارب یساسا درکیور چیه ،راهدنق دروم رد زج هب هک

 رد ناتسیس و تاره دروم رد ناریا اب هک یتارکاذم .دشاب هدش ماجنا خیرات نآ

 یلو رادرس ،لباک رد .دمآرد قیلعت تلاح هب و تشادن رب رد یهجیتن ،دوب نایرج

 نودب وا ،یمومع تیاضر اب اما ،دش نییعت نآ رواجم یحاون و رهش لوئسم دمحم

 تختیاپ رد یتح ار دوخ تردق هک دوب دهاوخن رداق هیناترب نویزینراگ کی تیامح

 مکاح کی ناونع هب یرتهب هدعو رگید نارادرس زا کی چیه هک یلاح رد .دنک نیمات

 ناتسکرت رد ناخ نمحرلادبع رادرس اب هک یتابتاکم هجیتن ،دنهد یمن لقتسم

 .تسا صخشمان الماک ،هدش عورش یناغفا
 

 ترضحیلعا تموکح ،تسا هدش ذاختا راهدنق دروم رد هک یتامادقا هب هجوت اب .۱۰

 ۱۳ خروم دیقف یارسیاو یهمان زا ناخ یلعریش رادرس هک تسا هدومن تفایرد

 هدش علطم یریثک یعمج روضح رد و هدش هداد وا هب یراج هام ۱۱ خیرات رد چرام

 مکاح ناونع هب ار وا ،دش دهاوخ صخشم ادعب هک یدودح هب هجوت اب هکلم هک

 تظفاحم یارب و وا تردق میکحت یارب اما .دسانش یم تیمسر هب تیالو نآ لقتسم

 رد هیناترب نازابرس زا یورین هک تسا مزال ترضحیلعا یروتارپما تادحرس تسرد

 تموکح هنامرحم همان زا نینچمه .دنوش رقتسم نآ کیدزن ای راهدنق رهش رد ناگداپ

 رادرس هک دیآ یم رب نینچ ۹۰ هرامش ،هتشذگ لیرپا ۷ خیرات هب بانجیلاع فلس

 هداد نانیمطا شیارب مه و هدرک مالعا یداهنشیپ ماقم شریذپ یارب ار دوخ یگدامآ

 .تفرگ دهاوخ رارق وا رایتخا رد ناگیار هنوگ هب داوم و لوپ ،زاین تروص رد هک هدش
 

 یریگراک هب ،زیمآ تیقفوم رازراک ود هجیتن رد هک دسر یم رظن هب نیاربانب .۱۱

 ،هدمآ تسد هب نونک ات هک یزیچ اهنت ،لوپ تفگنه غلابم فرص و گرزب یورین
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 اب ؛دوب یم لقتسم و هناتسود ،یوق دیاب هک تسا هدوب رظن دروم تموکح یشاپورف

 و نآ یاه تیالو زا یکی هب هطبار رد هتساوخان و هزات تادهعت یریگ هدهع هب ضرف

 .روشک هدنام یقاب رد یرساترس جرم و جره طیارش
 

 نیا موادت اب دیاب هزادنا هچ ات هک مزادرپ یم لاوس نیا یسررب هب همادا رد .۱۲

 ،دبای تسد نآ هب دهاوخ یم ترضحیلعا تموکح هک یفده نیلوا .دوب یضار عضو

 ییاهن جورخ و دنا ناتسناغفا رد نونکا هک تسا یاهورین مظعا شخب عیرس جورخ

 زونه رگا ،دنراد لیامت نانچمه اهنآ اما .ام یاهزرم زا جراخ عضاوم زا اهنآ مامت

 روما هرادا و دوخ لالقتسا ظفح هب رداق و تسود روشک کی یایحا ،دشاب نکمم

 یتادهعت .تسا ام یبرغلامش تادحرس رد هیناترب تموکح یماظن تیامح نودب دوخ

 تیدج اب دیاب ،هدش دقعنم ناغفا رگید سیئر ره ای ناخ یلعریش اب هکلم مان هب هک

 هنوگره یارب یتامدقم هنوگ هب بانجیلاع امش هک تسا مزال و دریگ رارق مارتحا دروم

 ات اهنآ هکنیا و دیشاب یضار تادهعت نآ قیقد تیهام زا اروش رد تسایس رییغت

 .دنوش یم بولطم تروص رد یرگید تابیترت ینیزگیاج عنام دح مادک
 

 اریخا یلعریش هک متفایرد ،تسا هدش ماجنا راهدنق رد هک یتامادقا هب هجوت اب .۱۳

 دنه تموکح زا نآ قوقح اب یگتسشنزاب یارب دوخ لیامت ،هتشذگ یروربف ۱۶ رد

 یزیچ ،دوب هتفریذپ ار یداهنشیپ تابیترت هک ینامز زا وا هچ رگ .تسا هدرک زاربا

 ،مه زاب .تسا هدرک رییغت هنیمز نیا رد وا یاه هتساوخ هک دنک تباث ات درادن دوجو

 فیرعت یروربف ۱۶ رد تراویتس رس همان رد یبیرقت هنوگ هب یتح تلایا تادحرس

 هنیمز نیا رد یطابترا هنوگ چیه نونکات نامز نآ زا هک دسر یمن رظن هب و هدشن

 صخشم راهدنق رد هیناترب یاهورین رارقتسا لحم .دشاب هتفرگ تروص یلعریش اب

 .دراد دوجو یلعریش و تراویتس رس نیب یمهم رظن فالتخا دروم نیا رد و هدشن
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 ،دنشاب هتشاد هلصاف رهش زا لیام جنپ لقادح دیاب اهورین هک دراد رظن رد لارنژ

 لقتنم یتفاسم چیه هب ار اهنآ دیابن هجو چیه هب تسا لیام رادرس هک یلاح رد

 صخشم ،دوش تخادرپ دیاب ناگداپ زا تیامح یارب هک یهنارای نازیم نینچمه .درک

 هنارای نیا رب رارصا تروص رد هک تسا هدرک دیدرت زاربا یلعریش و تسا هدشن

 .ریخ ای دنک ظفح ار دوخ دناوت یم
 

 اهنآ هب لبق هدام رد هک یتاکن دروم رد رتشیب ثحب هک دراد دوجو ناکما نیا .۱۴

 لک رد ددجم یرگنزاب یارب یتصرف ،دوش یقلت بولطم هک یتروص رد ،دش هراشا

 ناشن هک تسا یفلتخم یاه هناشن یواح دانسا ،نیا رب هوالع .دنک داجیا لاوس

 زا زج هب دوخ تیعقوم ظفح یارب دوخ ییاناوت هب هجو چیه هب رادرس دهد یم

 نیمضت و یلبق یارسیاو همان طیارش .تسا دامتعا یب ام یماظن میقتسم تیامح

 نودب نونکا هک تسا یاه تیامح نینچ زا دهعت هلزنم هب ،دش هداد ابقاعتم هک یاه

 اروش رد بانجیلاع هدهع رب تسا یلاوس ،تسین تشادرب لباق تاداقتعا زا یطخت

 .دیراد زاربا ار دوخ تیاضر تقو عرسا رد هک
 

 ،هدش هداد نمحرلادبع هب هک یهمان توعد دسر یم رظن هب ،لباک دروم رد .۱۵

 هیناترب تموکح المع هک دش ریگرد وا اب ناوت یمن زونه و تسا مهبم یگژیو یاراد

 ،مدرک هدهاشم اًلبق هک هنوگ نآ ،عبر نیا رد ،نیاربانب .دنک وا زا تیامح هب دهعتم ار

 هب یبایتسد یارب تیاهن رد هک ار یشم طخ ره ات تسا دازآ ترضحیلعا تموکح

 حلص و ناتسناغفا رد مظن هداعا ینعی ،هتشاد رظن رد ارهاظ دنه تموکح فادها

 .دنک ذاختا هیناترب تادحرس رد تینما و
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 هب الامتحا و دشاب یروف دناوت یمن یطیارش چیه تحت اهورین ینیشن بقع .۱۶

 ناشن هتشذگ لاس هبرجت .دتفیب قیوعت هب ربماون هام ات دیاب یتشادهب افرص لیالد

 رایسب لیالد و دوشیم لمحتم ار یجنر هچ دعاسمان لصف کی یط رد شترا هک داد

 زاین دروم اهورین ریگهمه یرامیب و امرگ ضرعم رد نتفرگ رارق هیجوت یارب یمکحم

 .دنا هتشاد رارق راوشد و هژیو شالت تمدخ رد ینالوط تدم یارب هک تسا
 

 ینیشن بقع کی هک دهد یم صیخشت الماک ،هوالع هب ،ترضحیلعا تموکح .۱۷

 ینالوط یلخاد گنج و اه یمارآان دیدجت هب اًلامتحا ،راهدنق ای لباک زا ،هنالوجع

 هیناترب تموکح ،ناتسناغفا مدرم یارب راب هعجاف بقاوع لیلد هب .دش دهاوخ رجنم

 ینالوط جرم و جره هک یلاح رد ،دوش اهر تیلوئسم زا لماک هنوگ هب دناوت یمن

 تالایا رد و نامدوخ یاهورملق رد ینارگن و یتحاران ثعاب الامتحا ناتسناغفا رد

 همدقم کی .درک یریگولج نآ زا تسا مزال هک دش دهاوخ ام یموب نادحتم و رگ هنتف

 نکمم هک تسا نادیم رد مصاختم یاهورین یگدنکارپ ،ینیشن بقع یارب یرورض

 اب عوضوم نیا .دنهد رازآ ار اهنآ و هدرک هلمح ییامیپهار رد اهورین هب تسا

 دنه هب تشگزاب رد ترضحیلعا یاهورین هک تسین راگزاس هیناترب یاهورین راختفا

 هیناترب دنه مدرم ای اه ناغفا یارب ار هنیمز نیرتمک ای ،دنریگ رارق نیهوت ضرعم رد

 یدج یاه تفلاخم مامت فقوت هجیتن رد هک دننک مهارف هنابلطواد زج ،جورخ یارب

 میهد ماجنا ار یطایتحا تامادقا همه تسا مزال ،نیا رب هوالع .تسا هدش رسیم

 ضرعم رد دوخ هناتسود راتفر هجیتن رد دنا هدرک کمک ام هب هک یاسور و لیابق ات

 .دنریگن رارق بیسآ
 

 هنوگ نآ ترضحیلعا تموکح تساوخ ،قوف تاظحالم هب هجوت اب ،لاح نیا اب .۱۸

 یراودیما هک دوش هیلخت ینامز دیاب ناتسناغفا ورملق هک تسا نیا مدرک نایب اًلبق هک
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 عورش زا شیپ ینامز هلصاف .تسا هدش نیمات تابثاب تموکح کی زادنا مشچ یارب

 هب و هدرک تواضق هک دهد یم ار ناکما نیا اروش رد یلاعبانج هب اهورین جورخ

 فده نیا هب ناوت یم هنوگچ هک دهد شرازگ ترضحیلعا تموکح هب لماک هنوگ

 .تفای تسد
 

 ،لوا هلهو رد .دسر یم رظن هب هناگود ناتسناغفا تنطلس میسقت تهج رد لیالد .۱۹

 نکممریغ دنک هرادا ار روشک لک دناوتب و دشاب یوق یفاک هزادنا هب هک یسیئر نتفای

 نیمطم یرظن مناوت یمن مراد رایتخا رد هک یتاعالطا هلحرم نیا رد اما ،تسا

 .مشاب هتشاد
 

 تسایس رادفرط رتشیب هک یناسک رظن هب .تسا رگید عون زا مود لالدتسا .۲۰

 یم هتشادنپ یرورض تاره و راهدنق ،هتیوک طخ رد ،دنا ناتسناغفا رد لاعف هلخادم

 رطخ هب هک دنراد دوجو یمک دادعت .دوش نیمات ام کیژتارتسا تیعقوم هک دوش

 یارب شالت ،ور نیا زا .دنشاب لیاق تیمها ربیخ لتوک و لباک طخ زا دنه رب برقت

 یبرغ و یبونج ناتسناغفا و راهدنق مکاح ناونع هب ناتسناغفا ریما اب طباور دوبهب

 ورملق نآ یسایس تیعضو هب هدنیآ رد دنه تموکح رگا .تسا هدش یقلت یرورض

 اموزل و میشاب هتشاد راکورس نآ مکاح اب اهنت تسا رتهب دوشیم رکف ،دهد تیمها

 رگا .میشابن یقرش و یلامش ،یزکرم ناتسناغفا یلخاد روما رد هلخادم ریگرد

 الاب هاگدید هک دنک راداو ار امش ،لاوس نیا هب اروش رد بانجیلاع یهظحالم ۀجیتن

 تبسن ار راوجمه یحاون و لباک زا رتدوز ینیشن بقع ناوتب دیاش ،دینادب تسرد ار

 یارب هک یتابتاکم هب هکنیا ضرف اب ،یتلاح نینچ رد .داد ماجنا یبرغ ناتسناغفا هب

 نیا فده ،دوش هداد خساپ یشخبتیاضر وحن هب تسا هدش لاسرا نمحرلادبع

 ای نیرومام یوس زا میقتسم تدعاسم نیرتمک اب لباک رد رادرس هک دوب دهاوخ
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 هیکت دوخ عبانم رب دیاب هک دوش هدنامهف وا هب و دوش رقتسم ترضحیلعا یاهورین

 .دنک
 

 کی شریذپ رب رارصا اب هک دوب دهاوخ بولطمان ترضحیلعا تموکح رظن هب .۲۱

 هلخادم یلامتحا ترورض هب ار دوخ و مینک هدنمرش ار وا ،هیناترب میقم هدنیامن

 شرادتقا ظفح رد وا هب الامتحا یموب هداتسرف کی ،رگید یوس زا .مینک دهعتم رتشیب

 .درک دهاوخ هئارا دنه تموکح هب ار مزال تاعالطا مامت و هدومن دهاوخ کمک
 

 راهدنق و لباک رد هناگادج یاه تنطلس داجیا عفن هب اه لالدتسا نیا رگا اما .۲۲

 هراشا توافتم یهجیتن هب دنرادن ینادنچ تیمها هک یتاظحالم نم رظن هب ،دشاب

 حلص ناوت یمن یبیترت نینچ اب هک تسا هبرجتاب نادرم یوق هدیقع نیا .دننک یم

 یگژیو رظن زا راهدنق هک دوش یم لالدتسا .درک رارقرب ناتسناغفا رد ار یمیاد

 هک تسا روشک تیالو نیرت مهم نآ یماظن تیعقوم و کاخ یزیخلصاح ،سوفن یاه

 دشاب هتشاد دوجو دناوت یمن ناتسناغفا رد لقتسم و یوق یهاشداپ چیه نآ نودب

 .داد دهاوخن تیاضر ورملق نآ رب هطلس زا دوخ تیمورحم هب لباک مکاح چیه و

 رد ار دوخ تیالو دناوت یمن ییاهنت هب و تسا هاگآ رما نیا زا یلعریش رادرس

 هک دش نیمطم ابیرقت دیاب ،نیاربانب .دراد هگن دوخ تادحرس یگنج لیابق لباقم

 یتیلوئسم ،تسا راهدنق مکاح زا یمیاد یماظن تیامح موزل لماش ییادج تسایس

 .تشاد دهاوخ نآ هب تبسن ار ضارتعا نیرتشیب ترضحیلعا تموکح هک
 

 هدیا و دسرن رظن هب بولطم یسایس رظن زا هدراو تادهعت هک یتروص رد .۲۳

 هک یتروص رد و دوش هتفرگ رظن رد لک ناونع هب ناتسناغفا تنطلس یزاسزاب

 بانجیلاع تسا نکمم ،دوشن یهتنم یشخب تیاضر هجیتن هب نمحرلادبع اب هرکاذم
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 ربماتپس هام رد لباک رد وا راتفر اب هطبار رد هک یقیاقح و ناخ بوقعی عضوم رد

 دوب دقتعم بانجیلاع فلس هک مناد یم .دنک رظن دیدجت ،تسا هدمآ تسد هب هتشذگ

 زا نم و تسا نکممریغ ناشیا هداعا هک هدش تباث نانچ وا یناوتان ای تنایخ هک

 تموکح هک مناد یم نینچمه .متسه رود ،دشابن نینچ تسا نکمم هک نیا یاعدا

 خسف لباقریغ ناخ بوقعی یافعتسا هک دوب هتفرگ میمصت امسر یلاعبانج فلس

 مناد یم و تسا هدش دیئات و غالبا تموکح هب لخاد رد میمصت نیا هک دوش یقلت

 .دش دهاوخن هداد وا تشگزاب هزاجا زگره هک تسا هدش مالعا لباک رد
 

 شریذپ یارب یروبع لباقریغ الامتحا و گرزب عناوم کش نودب طیارش نیا .۲۴

 هک دسر یم رظن هب اما .تسا ناتسناغفا تخت و جات دزمان ناونع هب ناخ بوقعی

 ،دیقف مکاح ثراو ناونع هب وا هک دوش مولعم رگا و دراد روشک رد یوق هتسد کی وا

 رب یعطاق لیلد چیه و دوب دهاوخ رادروخرب تیامح زا یرگید دزمان ره زا شیب

 نم رظن هب ،درادن دوجو شانیظفاحم و یرانواک رس لتق رب یتسدمه رد وا هیلع

 .تسین یفتنم اقلطم ناخ یسوم ،شرسپ ای وا یاهاعدا
 

 تسا نکمم هک یدزمان و بآمتلالج تموکح نیب تارکاذم رد هک تسا لمتحم .۲۵

 یگدامآ هزادنا هچ ات هک دوش هدیسرپ یلاعبانج زا ،دوش هتفریذپ لباک مکاح ناونع هب

 ریما موحرم هک یدراوم دننام ،دیهدب نانیمطا یجراخ تالمح ربارب رد ات دیراد

 رد هک ار یتانیمضت تسا هدامآ ترضحیلعا تموکح .تشاد ار نآ یوزرآ یلعریش

 یاه ینارگن رد هیناترب تموکح هک داد خساپ ارسیاو[ درک هئارا ریما هب کوربتران درال ۱۸۷۳

 زواجت هنوگره زورب تروص رد تسا فظوم ریما ،دش رکذ یلبق یوگتفگ رد هک هنوگ نآ اما ،تسین میهس ریما

 ار عوضوم ،دراد رایتخا رد هک هلیسو ره و هرکاذم اب ات دهد عاجرا تموکح نآ هب ار لاوس ،دیدهت ای یعقاو

 تردق رد هلخادم ای ندرک دودحم دصق ،یلبق هراشا نینچ رب رارصا اب .دنک یریگولج تموصخ زا و هدومن لح
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 یاه نیمزرس هب زواجت هنوگره عفد یارب تسا نکمم هک یتامادقا ماجنا یارب لقتسم مکاح کی ناونع هب ریما

 وا کمک یارب هیناترب تموکح یساسا و یتامدقم طیارش ناونع هب هراشا نینچ اما ،دوبن ،دشاب مزال دوخ

 هدامآ سیلگنا تموکح ،دنام هجیتن یب هناتسود لصف و لح یارب اهشالت رگا ،یطیارش نینچ رد .دوب یرورض

 ورین اب موزل تروص رد نینچمه و دنکیم کمک وا هب لوپ و هحلسا قیرط زا هک دهد نانیمطا ریما هب ات تسا

 میمصت نآ نازیم و تیهام ،کمک دروم رد هک دنادیم دازآ الماک ار دوخ هیناترب تموکح .درک دنهاوخ کمک

 سیلگنا تموکح هیصوت طرش و دیق یب شریذپ و ضرعت زا ریما زیهرپ هب طورشم کمک نیا ،هوالعرب .دریگب

 رد هک انعم نیا هب ،هدمآ ریز رد هک هنوگ نآ و	]دوب دهاوخ دوخ یجراخ طباور اب هطبار رد

 اما .دنک هیکت لیلد یب تازواجت ربارب رد هیناترب تموکح تیامح رب صاخ طیارش

 ار یصخشمان یاه تیلوئسم ای ،دنهد شرتسگ ار نآ دنناوت یمن هجو چیه هب اهنآ

 رضاح لاح رد نآ تیهام هک دنریذپب یتموکح کی یجراخ تسایس اب هطبار رد

 .تسا صخشمان رایسب
 

 .دشاب ناتسناغفا هلئسم زا یرگید شخب ره زا رتراوشد دیاش تاره هدنیآ .۲۶

 و تسا هدمآرد قیلعت تلاح هب متفگ البق هک هنوگ نآ ناریا اب یداهنشیپ قفاوت

 هک تسا نیا کش نودب لح هار نیرت بولطم .دش دهاوخن دیدجت تارکاذم الامتحا

 رد .دنهد لیکشت ار ناتسناغفا دحتم تنطلس زا یشخب نانچمه نآ یورملق و رهش

 یارب .تسا ناتسناغفا هیزجت هب اه ضارتعا نیرت یدج زا یکی تاره عضوم ،عقاو

 ار دوخ تردق هک دوب دهاوخ راوشد هناگادج تایالو ناونع هب ،لباک ای راهدنق مکاح

 تموکح یارب ،تاره رد لقتسم رادرس کی ندش مکاح تروص رد و دنک تیبثت نآ رب

  .دوب دهاوخ نکممان المع وا تسایس رب ذوفن ای لورتنک هنوگ ره هیناترب
 

 هتفرشیپ یماظن عضاوم ظفح دوخ یماظن ناراشتسم اب یلاعبانج تسا مزال .۲۷

 تقد هب ،تسا هدش فرصت کمدنگ هماندهع بجوم هب هک ار یبرغلامش دحرس رد

 نکمم هک یتسایس یور زا نیشپ هیحان رد اه هاگرارق ظفح ترورض .دیامن یسررب
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 لاح رد هک دراد لامتحا و دش دهاوخ رثأتم دوش ذاختا راهدنق دروم رد تسا

 رد نونکا هک یعضاوم شزرا دسر یم رظن هب اما .دشاب بولطم اهنآ ظفح رضاح

 اب گرزب یورین کی نونکا .دنا دیدرت لباق ،دنوش یم یرادهگن ربیخ و مرک یحاون

 و تسا هدش سوبحم مرک هرد رد یماظن تیزم چیه نودب ای مک یماظن تیزم

 هب اب رگم ،دوش ظفح هشیمه یارب دناوت یمن ربیخ لتوک یماظن لاغشا الامتحا

 هب یریذپان ناربج دوس اب ار نآ ییاراک و تمالس هک یهجوت لباق یورین یریگراک

 نیا یمیاد هراجا عوضوم ترضحیلعا تموکح دسر یم رظن هب .دزادنا یم رطخ

 دیابن امش میمصت و دنک نییعت یماظن تاظحالم ساسا رب اتدمع دیاب ار عضاوم

 رد رازراک نایاپ زا سپ فلتخم طیارش رد هک دریگ رارق یاه هیمالعا ریثات تحت

 هدمآ تسدب دحرس حالصا صوصخ رد کمدنگ هماندهع دافم طسوت ای ،هتشذگ راهب

 .تسا
 

 ،اروش رد يلاعبانج تياده هب هك مدركن يعس ناشيا يلبق تادهاشم رد نم .۲۸

 ناتسناغفا رد عاضوا .دنكن لوبق ار يرييغت چيه هك منك فيرعت ار يتباث تسایس

 یراک دناوت یمن زونه ترضحیلعا تموکح هک تسا صخشمان و مهبم ردقنآ زونه

 هک لماک نانیمطا نیا اب ،دهد ماجنا اروش رد یلاعبانج تواضق هب دهعت زج

 یارب نآ ندرک لابند هب لیام اهنآ هک یتسایس اب و دنا انشآ نآ اب امومع بانجیلاع

 دحرس یمیاد تینما و دنه عبانم رب ینونک دیدش راشف شهاک ،حلص ندنادرگزاب

 .دنا

 نوتگنیتراه یاضما

 

 



 103 

 

 ۱۶ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۱۳۱ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ نوج ۱۵ ،هلمیس       ،سیوکرام میاورنامرف

 رد میقم تارطاخ زا یهخسن ترضحیلعا تموکح عالطا یارب هک میراد راختفا ام

 .مینک لاسرا ۱۸۸۰ یم ۲۱ ات ۸ زا یهرود یارب ار یبونج ناتسناغفا
 

 زبیگ و نوسپمات زرویر ،نوسناج ،یچیرتس ،کرلک ،زنیه ،نوپیر یاضما لاحم

 

 ۱۶ دنس رد ۱ همیمض

 ۱۸۸۰ یم ۱۹ ،راهدنق ،۲۰۴ هرامش تشاددای

  ،لایل هب ،یبونج ناتسناغفا ،یسایس میقم ،ناج تنس مود گنهرس  زا

 هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس
 

 یم ۱۴ ات ۸ زا ار راهدنق میقم تارطاخ رتفد زا یهخسن هک دراد ار راختفا نیا

 .دنک لاسرا ۱۸۸۰

 :هصالخ

 .دش میدقت یلاو هب امسر ارسیاو یایاده و همان ۷:۳۰ تعاس حبص زورما – یم ۱۱

 روضح اجنآ رد شنانکراک اب و درک فطل راهدنق یاهورین هدنامرف ،زورمیرپ دبهپس
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 ساسا رب زین گرا هدنامرف رسفا و فلتخم یاهشخب یاسور ،کورب پیترس .تشاد

 .دش رتگرزب ینامهم زا عنام یلاو هناخ رد دودحم یاضف .دنتشاد روضح همانتوعد

 گنه یاهگنر و هورگ اب تمکم ناتیپاک یهدنامرف هب ۶۶ گنه یراختفا دراگ کی

 یلاو هناخ رد .تشاد دوجو گرا یوربور نادیم رد هناخپوت زا یمین و طایح رد

 رادرس و ناخ نیسح رادرس ،شناردارب زا لکشتم هک میتفای یددعتم تعامج

 ،هتسجرب نارجات ،هدمع یاهالم و یضاق ،شیاه هدازردارب و نارسپ ،ناخدمحمرون

 هب نم ،یاچ لیوحت زا سپ .دندوب نارگید و اه کلم و لیابق یاسور یدایز دادعت

 :مدرک نایب هنوگ نیا یلاو هب باطخ یسراف
 

 تسد هب هک یهمان خساپ رد ار همان نیا تسا هداد روتسد نم هب ارسیاو بانجیلاع«

 زا نینچمه ،مناسرب یلاعبانج هب ،تسا هدش لاسرا یلاع بانج یارب بناج نیا

 یارب هک یگرزب تزع و مارتحا هناشن هب ار ایاده نیا شریذپ هک تسا هتساوخ نم

 رگ هک مدرک ضرع بانجیلاع تساوخرد هب انب[ "منک تساوخرد ،دنا لئاق یلاعبانج

 مان هب هبطخ و هکس قح ،ترضح هک هدوب نیا دوصقم ،تسا هدشن رکذ همان رد هچ

 .]دنراد ار دوخ
 

 هک دومن تساوخ ناخ یلع نسح ازریم زا و درک زاربا ار دوخ قیمع ینادردق یلاو

 هژیوب یدیئات دایز یاه دایرف اب همان تئارق .دناوخب دنلب یادص اب ار همان همجرت

 هب هملک دنچ هک متساوخ هزاجا یلاو زا سپس .دش لابند و عطق اهدنوخآ یوس زا

 :مدرک تبحص هنوگ نیا یسراف هب یو سامتلا اب و میوگب نارضاح
 

 الاح نیمه هک یهمان اب ،اجنیا رد نیرضاح ریاس و اه ناخ ،نارادرس ،املع«

 یفطل هچ ،تسا مالسا یماح ایند همه رد هک هیناترب تموکح هک دیدید ،دش هدناوخ
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 هافر و حلص هنوگچ هک دیدید نینچمه امش .تسا هدرک ینارد و راهدنق مدرم هب

 توافتم ردقچ شیپ لاس ود اب نآ ینونک تیعضو و تسا هدمآ راهدنق هب ام طسوت

 یتخبدب و رقف تیعضو هب و دبای همادا هافر و حلص طیارش نیا هکنیا یارب .تسا

 لالقتسا هب ار نآ هک تسا هتفرگ میمصت ناتسلگنا تموکح ،ددرگنزاب دوخ قباس

 ،دنادرگزاب دوخ قباس لسن نیرتاناوت و نیرت هتسیاش نامرف تحت دوخ یناتساب

 رد راهدنق .دش فقوتم شیپ لاس ۲۵ فرص ناش تموکح هک راهدنق یاهرادرس

 یارب ،دهاوخب ادخ رگا ،سیلگنا تیامح ریز و ناخ یلعریش یلاو ،لداع تموکح

 دهاوخ هافر و تورث جوا نانچ هب و دنامیم اهر ناگناگیب متس و ملظ زا هشیمه

 ."تفرگ دهاوخ رارق مالسا مامت تداسح دروم هک دیسر
 

 زا ینادردق و دوخ یتقایل یب رگنایب هک درک داریا یهاتوک نانخس ،خساپ رد یلاو

 یلوا .دنداد ناشن و دندروآ شیپ ار ارسیاو یایاده سپس .دوب سیلگنا تموکح

 الط دنبرمک کی اب ،دوب هدش بصن هرقن و یبآ لمخم یور رب یریشمش زا لکشتم

 یلاع بانج و دش هتسب یلاو رمک رود هب زورمیرپ لارنژ طسوت هک نیگنس یزود

 هب نآ زا هدافتسا یارب دوخ یگدامآ نداد ناشن یارب یتصرف تسا نکمم هک تفگ

 رود ار یالط ریجنز و ساملا تعاس کی سپس .دشاب هتشاد هیناترب تموکح رطاخ

 یچیق کی لماش هک مدرک میدقت وا هب ار ایاده هیقب .مداد رارق یلاع ترضح ندرگ

 .دوب لمخم و مشیربا هکت دنچ و تعاس کی ،یهرقن تشط و ضوح کی ،گرزب یهرقن

 .دش کیلش هناخپوت طسوت یماظن پوت ۲۱ و درک میدقت ار ورین راختفا دراگ سپس

 یاعد وتشپ نابز هب الم و یضاق و درک تفایرد ار نیرضاح همه کیربت یلاو بانج

 نابز نامه هب وا .دندرک قیوشت هنالداع تموکح هب ار یلاو و دندناوخ یرازگرکش
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 .درک شرافس مدرم نتشاد هگن تسرد هار رد هفیظو ماجنا هب ار نانآ و داد خساپ

 .میتفرگ یصخرم ام و دندرک عیزوت ار اهینیریش سپس
 

 ،تفر دوخ قاتا هب سلجم زا جورخ زا سپ یلاو هک دیسر ربخ نم هب دعب زور حبص

 دوخ رس رب هایس هچراپ نتشاذگ زا سپ و دروآرد ار دوخ تافیرشت سابل اجنآ رد

 و دناسر یلاع ماقم نینچ هب ار وا دنوادخ هک درک هماقا ار زامن ،)عضاوت راهظا(

 یمارگ رایسب ار وا هک دشاب رادافو هیناترب تموکح هب هک درک دهع لاح نیع رد

 ،ناخلدشوخ رتخد ،شاهدازرهاوخ مشخ نایغط ثعاب رما نیا .تسا هتشاد

 رطاخ هب ار وا هک دش )شردپ( ناخ لدرهم یاههویب زا یکی و وا ردارب نیرتگرزب

 رسمه .داد رارق رازآ دروم شدادجا اب دوخ ندرک هسیاقم تأرج و رافک هب نتسویپ

 و تفرگ ار وا فرط )ییالط ناخ دمحم ناطلس رادرس رتخد( یلاو هقالع دروم

 .تشاد نایرج یدیدش عازن
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 ۱۷ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۱۳۴ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضیحلعا هجراخ ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ نوج ۱۵  ،هلمیس       ،سیوکرام میاورنامرف

 همان زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب هک میراد ار راختفا نیا ام

 هب نوتیل لریا همان هب خساپ رد ار ارسیاو هب راهدنق ناخ یلعریش یلاو ترضحالاو

 لیوحت ناج تنس گنهرس هب ۱۸۸۰ یم ۱۱ رد هک مینک لاسرا چرام ۱۳ خروم ،وا

 .تسا هداد
 

 زبیگ و نوسپمات زرویر ،نوسناج ،یچیرتس ،کرلک ،زنیه ،نوپیر یاضما

 

 ۱۷ دنس رد ۱ همیمض

 ۱۸۸۰ یم ۲۰ ،راهدنق ،۲۰۸ هرامش

  ، لایل هب ،یبونج ناتسناغفا میقم ،ناج تنس مود گنهرس زا

 هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس
 

 ار ارسیاو بانجیلاع هب ناخ یلعریش یلاو ترضحالاو همان هک مراد ار راختفا نیا

 .دوب هدش رداص وا بانج هب مهدزای رد یهمان هب خساپ رد هک متسرفب
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 ۱۷ دنس رد ۲ همیمض

 ،ارسیاو بانجیلاع هب راهدنق یلاو ،ناخ یلعریش رادرس همان همجرت

 )۱۸۸۰ یم ۱۹( یناثلا یدامج ۱۹
 

 لیلجت اب هارمه یلاعبانج زیمآ تبحم رایسب همان هک مدنمشهاوخ :تافراعت زا سپ

 و دیسر هدنب تسد هب دیتشاد فطل تیاهن نآ لاسرا زا بانجیلاع هک ییایاده و

 اب )۱۸۸۰ یم ۱۱( یناثلا یدامج لوا هعمج زور رد .دیدرگ نم یدنسرخ بجوم

 هداتسرف ناج تنس گنهرس منابرهم تسود طسوت ،دیتشاد بانجیلاع هک ینابرهم

 نم اب مارتحا و تزع مامت اب زورمیرپ لارنژ مه و وا مه .دندیشخب راختفا ،دیدوب

 هارمه هب نم یارب ار طاشن و یداش نیرتشیب یلاعبانج همان دافم و دندرک راتفر

 .تشاد
 

 رصح و دح یب فطل رطاخ هب دنه و سیلگنا هکلم یروتارپما ترضحیلعا زا نم

 تموکح هنامیمص هاوخریخ( بناج نیا نتخانش تیمسر هب ساپ هب ترضحیلعا

 و راهدنق تلایا )یلاو( لقتسم مکاح و قلطم رادنامرف ناونع هب )ترضحیلعا

 یمن ترضحیلعا راختفارپ تموکح فطل نیا اریز .مرازگساپس رایسب نآ تاقلعتم

 دوخ ینادردق نیرت هنامیمص هک منک یم شهاوخ اما ،دشاب هتشاد یتشگزاب دناوت

 .مرادب زاربا ترضحیلعا هب ار
 

 تامازلا ندروآرب زا ،مراد ناوت هک ییاج ات و متسه هدنز هک ینامز ات هللاءاشنا

 یهاشنهاش ترضحیلعا اریز ،درک مهاوخن یهاتوک هنامیمص یراکادف و یتسود

 ،دهدب مظن مروما هب ای و دیازفیب نم توق هب هک یزیچ ره هک دندوب نابرهم ردق نآ

 .دندرکن غیرد )شزرا یب( نم زا
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 زا تظافح و تینما یارب هیناترب یورین کی هک مدش هجوتم و ملاحشوخ رایسب نم

 اهورین روضح اریز ،دنام دهاوخ یقاب راهدنق رد ترضحیلعا یاهورملق تادحرس

 رفس یاه یتخس مامت عقاو رد اما .دنک یم نیمضت ار تادحرس تینما اج نیا رد

 هیوقت و روشک زا تظافح رطاخ هب دنا نآ ضرعم رد هیناترب نازابرس هک هریغ و

 تالغ رد تموکح مهس زا ینیعم رادقم دیاب هکنیا هب هجوت اب .تسا نم تیعقوم

 میوگب دیهد هزاجا ،دریگ رارق هیناترب نازابرس رایتخا رد هقوذآ نیمات یارب روشک

 زا ادج .تسا نآ رایتخا رد و هیناترب تموکح لام شعبانم همه اب روشک نیا لک هک

 یارب هک ینیعم رادقم نیمات رد ،هن ای دشاب دوجوم ام یاهزاین زا هلغ دازام هکنیا

 هک یتیعقاو ،منک یمن غیرد هتشذگ لاس دننام ،دراد دوجو یروتارپما نازابرس

  .دنا هاگآ نآ زا ناج تنس گنهرس و تراویتس لارنژ
 

 رایسب نینچمه نم .منک لمع هتشذگ دننام زین هدنیآ رد هک درک مهاوخ شالت ،ایادخ

 و هناتسود تاطابترا لاقتنا روظنم هب هیناترب راد هجرد رسفا کی هک ملاحشوخ

 فطل هب مراودیما .دش دهاوخ رقتسم اج نیا رد هیناترب تموکح یاه تساوخ

 یتسرد هب روشک نیا روما هیلک ،هکلم ترضحیلعا فطل و تین نسح و دنوادخ

 ناسکی هیناترب تموکح عفانم اب تلایا نیا عفانم و دنک یدایز تفرشیپ و دبای ناماس

 هراشا نآ هب هنامداش هک راهدنق ات نهآ هار دادتما هب هجوت اب هیناترب تموکح .دشاب

 ،تسا هدوب نآ تفرشیپ لماع یروشک ره رد نهآ هار نتخاس هک منک ضرع ،دندرک

 هزادنا هب زیچ چیه ،تیعقاو رد .دنوش یم بیصن نآ زا یدایز دافم مدرم اریز

 هریغ و ددرت یارب تاناکما مامت اریز ،دوب دهاوخن دنمدوس راهدنق نهآ هار تخاس

  .ملاحشوخ رایسب داهنشیپ نیا ندینش زا نم .دنک یم مهارف ار
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 یارب روشک نیا مدرم و نم هب تبسن هیناترب تموکح تایانع و اهوزرآ ،ادنوادخ

 هیناترب نارسفا همه رازگساپس و نویدم رایسب نم .دشاب هتشاد همادا هشیمه

 هژیو هب ،دنا اجنیا رضاح لاح رد هک یناسک زا نینچمه .دندوب اجنیا البق هک متسه

 یکی و شدوخ تموکح هاوخریخ ،دراد نم هب یدایز هجوت هک ناج تنس گنهرس زا

 .تسا نم نابرهم رایسب ناتسود زا

 .یلومعم نایاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 ۱۸ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۱۶۴ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ یالوج ۲۰ ،هلمیس      ،سیوکرام میاورنامرف

 همان زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب هک میراد ار راختفا نیا ام

 هک مینک لاسرا ار ،لباک رد ،تراویتس لارنژ هب باطخ ]۲۴۳۱ هرامش ،۱ همیمض[

 هیناترب یاهورین جورخ تهج یتامدقم یسایس تابیترت ذاختا یارب یتاروتسد نآ رد

 .دوش یم غالبا یو هب لباک زا
 

 و زبیگ زمیج ،سکوتس یلتیو ،نوسناج ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوپیر یاضما

 نسیچتیا

 

 ۱۸ دنس رد ۱ همیمض

 ۲۴۳۱ هرامش

  ،اهورین هدنامرف ،تارویتس رس دبهپس هب ،دنه تموکح رترکس ،لایل زا

 )یسایس( هجراخ رتفد ،یقرش و یلامش ناتسناغفا
 

 ۱۸۸۰ یالوج ۲۰ ،هلمیس         ،اقآ
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 دهد یم ناشن ناخ نمحرلادبع رادرس تاکرحت دروم رد لباک زا اه شرازگ نیرخآ

 یلیخ هک دشاب هتشاد راظتنا تسا نکمم و تسا هدیسر ناتسهوک هب نونکا وا هک

 یور زا ار وا تاین و اه تساوخ ناوتیم هک اجنآ ات .دنک تکرح لباک تمس هب دوز

 مینک روصت هک دراد دوجو یهنافصنم هنیمز ،درک تواضق شریخا یاههمان و لامعا

 ،تالیامت و هدرک کرد ار هتشذگ لیرپا رد هدش هداتسرف همانتوعد فادها و تیهام

 تحلصم نیاربانب .دناشک یم هیناترب تموکح اب قفاوت هب ار وا شقیالع و اهزاین

 ار یسایس تابیترت هک دوش یم هداد روتسد نیفیرگ یاقآ و امش هب هک تسا نیا

 رد ام یاهورین طسوت رهش هیلخت اریز ،دیناسرب هجیتن هب لباک زا جورخ زا شیپ

 .دشاب ریخات اب دناوت یمن تروص ره
 

 ار یساسا هتکن ود هتسویپ هنوگ هب نمحرلادبع اب دوخ تابتاکم رد دنه تموکح .۲

 هدش هتفگ زین تدم مامت رد و هدش مالعا ادتبا زا ،لوا هلهو رد .تسا هدرک تیاعر

 هجیتن هب هجو چیه هب یلامش ناتسناغفا زا اهورین جورخ یارب ام تامادقا هک

 ۲۷ همان طسوت هدش لاسرا یاهدومنهر رد .تسین هتسباو رادرس اب ام تابتاکم

 یمن لباک زا ام هیلخت هک هدش ررقم نمحرلادبع اب ام طابترا طیارش دروم رد ،لیرپا

 ،دوجو نیا اب .دشاب رادرس اب نیفیرگ یاقآ تابتاکم رد یداهنشیپ عوضوم دناوت

 نمحرلادبع عفانم یارب وحن نیرتهب هب ار هیلخت نیا دوب لیام تموکح هک اجنآ زا

 کرت یارب ام دصق زا ار رادرس هک دش هداد روتسد نیفیرگ یاقآ هب ،دهد ماجنا

 تموکح لاقتنا و روشک هب شمارآ یرارقرب و مظن ظفح روظنم هب ام لیامت و لحم

 هتفگ و تیاعر تسایس نیمه نیفیرگ یاقآ هب یم ۲۰ همان رد .دزاس علطم وا یارب

 رب هک یتاظحالم هب هجوت اب ار هیلخت یارب دوخ یاههمانرب میناوتیمن ام هک دش

 نیفیرگ یاقآ هب زین یم هام مهدزناپ رد .میهد رییغت ،دراذگیم ریثات دیدج ریما
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 ینیشن بقع یارب ام تسایس هک دشاب هتشاد رظن رد هتسویپ وا هک مداد فارگلت

 دنچ ره ،هناتسود طباور لیدعت ای هناتسود ریما کی داجیا هب هجو چیه هب لباک زا

 فده ام یاهورین ماگنهدوز ینیشن بقع .تسین هتسباو ،لباک مکاح ره اب بولطم

 رد رقتسم تموکح کی داجیا هک یفده ،دوب یماظن و یسایس تامادقا همه یلصا

 .دشاب نآ عبات دیاب یرارطضا عقاوم رد لباک
 

 دیابن هبتاکم نیا هک دش ررقم نمحرلادبع اب یراگن همان هزاجا رد ،مود هلهو رد .۳

 هئارا داهنشیپ .دشاب هلماعم دروم رد ثحب ای طیارش داهنشیپ ،هرکاذم تروص هب

 نیا دروم رد هدش هداد تاروتسد هنماد و تسا یفنم اعطق رادرس هب طیارش

 تموکح .دوب طرش و دیق نودب داهنشیپ و توعد هزاجا هب دودحم تقد هب تابتاکم

 هتخانش ریما ناونع هب ،دیایب لباک هب هناتسود مهافت اب رگا هک داد عالطا رادرس هب

 .دزاس رقتسم ار دوخ ات دوش یم کمک ام یاهورین جورخ زا شیپ و دوش یم

 دصاقم و اه هاگدید زا زیامتم یهینایب رادرس ،امش هژیو هیصوت هب انب ،ابقاعتم

 هچ رگ ،هینایب نیا اما .درک تفایرد یفاضا تاکن یخرب دروم رد هیناترب تموکح

 هک یلاح رد .دش هداد وا هب طرش و دیق نودب ،تشاد ییالاب تیمها رادرس یارب

 و هدش هتساوخ هن رادرس تقفاوم ،تسا تموکح تاین و تسایس هئارا هینایب نیا

 .دور یم عقوت هن
 

 تابتاکم موادت و لباک زا ام یاهورین ماگنهدوز جورخ حرط هب هجوت اب ،نیاربانب .۴

 یساسا هنوگب ،دوب هدش یبایدر ادتبا رد هک یروتسد طوطخ ،نمحرلادبع اب ام

 نایرج عاضوا نونکا هک هنوگ نآ ،دیتسه دازآ امش ،نیاربانب .تسا هدش تیاعر

 لیمکت ار هیناترب یاهورین ینیشن بقع یتامدقم و یماظن و یسایس تابیترت ،دراد

 ققحت نامز تسا نکمم ،تسا هتفریذپ لباک هب ار امش توعد نمحرلادبع نوچ ؛دینک
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 ،تاکن نیا هب هجوت اب .دشاب هدیسر ارف وا کمک و ییاسانش یارب ام فادها

 هب ،هدش فارگلت اًلبق هک یاهشرافس شرتسگ و همادا رد ار یتاروتسد مهاوخیم

 الامتحا هک تسا قفاوم نیفیرگ یاقآ و امش رظن اب دنه تموکح .منک غالبا امش

 یارب بسانم یهلصاف رد دیاب موزل تروص رد اما ،دوشن لباک دراو اروف رادرس

 هتفرگ رظن رد وا ماقم یدصت یارب هک یتابیترت ساسا رب یصخش یوگتفگ و لماعت

 رادرس ،نتخانش تیمسر هب دروم رد لوا ،سپس .دنامب موزل تروص رد ،تسا هدش

 نیا هب هتسباو یدعب یگنهامه هنوگ ره( دش دهاوخ هتخانش لباک ریما ناونع هب

 دروخرب ام اب هناتسود هیحور اب و تین نسح اب وا هک دیشاب یضار امش هک تسا

 تیامح زا نآ زا سپ ،دش ماجنا ینلع تروص هب هیمالعا نیا هک نامز ره )دنک یم

 هیناترب یاهورین یراکمه زا هن اما ،دش دهاوخ رادروخرب امش یسایس و لماک

 یاهاعدا مامت هک دوب دهاوخ امش هفیظو نیا ،هجیتن رد .دوخ رادتقا تیبثت یارب

 نمحرلادبع تیریما نتخانش تیمسر هب ریاغم ای فلاخم یاه هتسد بیکرت و اهدزمان

 .دینک در و دیریگب هدیدان ار
 

 تسا نکمم ،لباک رد رادرس رارقتسا روظنم هب هک هدش هداد روتسد امش هب البق .۵

 رظن رد اب .دوش هداد وا هب یروف یاهزاین عفر یارب یفاک لوپ و هناخپوت یرادقم

 اهنآ ربیلاک و اه گنفت قیقد دادعت ،وا یصخش عبانم و لباک رد ریما تیعقوم نتفرگ

 لباق دیاب هحلسا هک تسا نیا تموکح یلک هاگدید .دوش یم راذگاو امش تواضق هب

 تسا مهم ،لوپ دروم رد .دشاب یفاک رهش لاغشا رثوم تیوقت یارب و هدوب هدافتسا

 یاهورین یرادهگن یارب هوجو یروآ عمج ،تایلام عضو هب زاین زا رتارف ار ریما

 طوبرم وا هب تخادرپ رادقم .میهد رارق شنادنمراک قوقح تخادرپ و شزاین دروم

 .دوب دهاوخ هیپور کل هد رثکادح هدودحم رد و وا یعقاو یاهزاین زا امش دروآرب هب
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 هنارای رادمود تخادرپ هب فلکم ار دوخ میناوتیمن ام هک دنادب دیاب رادرس اما

 یارب ،دریگ یم رایتخا رد ار دوخ تختیاپ هکنیا زا سپ وا و مینادب لوپ ای تاحیلست

 .دشاب یکتم دوخ عبانم رب دیاب نآ ظفح
 

 ،دریگ تروص یلماعت هچ ریما تموکح اب هک نیا دروم رد ثحب رضاح لاح رد .۶

 یلیامت هچ هک دهد ناشن ای دزاس رقتسم لباک رد ار دوخ رادرس هکنیا زا شیپ

 ،لاح نیا اب .تسا دوز رایسب ،دراد تموکح ییاناوت ای هیناترب تموکح هب تبسن

 هتشاد دراوم نینچ رد یاعدا تسا نکمم ریما هک نیا و دش حرطم عوضوم نوچ

 میوگب دیاب .دینک تفایرد دروم نیا رد یحیرص تاروتسد هک دوب دهاوخ بوخ ،دشاب

 نیا زاغآ زا هک دنیب یمن یشم طخ زا فارحنا یارب یلیلد چیه دنه تموکح هک

 .تسا هدرک یفتنم ار وا اب هدهاعم هنوگره و هتفرگ رظن رد رادرس اب تالماعم

 تالاوس زا یخرب هب تموکح یاهخساپ لاسرا رد نیفیرگ یاقآ هک تسا تسرد

 هب دراوم نیا تسا لیام رادرس رگا هک تسا هدوزفا رادرس هدنیآ ماقم هب طوبرم

 نیا .دنک در ای دریذپب ار لباک هب ندمآ توعد دیاب ادتبا ،دوش نایب یمسر تروص

 هداد وا هب دناوت یم نونکا ،)تروص نیا ریغ رد هن اما( دهاوخب رگا ،یمسر هینایب

 رادرس تخانش زا سپ تسا نکمم هک منکیم همیمض ار یهمان ساسا نیا رب .دوش

 لاح رد اروش رد لک رادنامرف بانجیلاع رظن هب اما .دوش هداد وا هب ریما ناونع هب

 ناتسناغفا یعقاو عاضوا .دوش یمن هیصوت رگید لماعت هنوگ ره هب دورو رضاح

 .دناد یم هدوهیب ار نآ مکاح اب مظنم کیتاملپید طباور یرارقرب یارب شالت هنوگره

 ات دتفیب قیوعت هب دیاب اموزل تموکح ود نیب لباقتم تالماعت هب طوبرم لئاسم همه

 نیا .دوش تیبثت یلامش ناتسناغفا رد رقتسم و لوئسم هرادا کی هک ینامز
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 ناخ نمحرلادبع رادرس هب دیاب ،دوش هماندهع هب یهراشا رگا هک تسا یحیضوت

 .دوش هداد
 

 زا تظفاحم یارب یتامادقا هچ هک دوش صخشم لباک هیلخت زا شیپ ،تسا مزال .۷

 ،دنا هدرک کمک ام یارب و هتشاد هناتسود راتفر ام اب اجنآ رد هک یدارفا و لیابق

 دنشاب ام تیامح ناهاوخ تسا نکمم هک یدارفا دروم رد .تسا هدش هتفرگ رظن رد

 دیهاوخ تفایرد هناگادج همان ،دنشاب هتشادن ناتسناغفا رد ندنام هب لیامت ای و

 ام تین نسح دهاوخ یم رگا هک دیهدب رکذت نمحرلادبع هب دشاب مزال دیاش .درک

 هک دشاب یناسک هب تبسن شراتفر هویش زا رتهب لیلد دناوتیمن ،دنک ظفح ار

 عفن هب قیقد یدنب طرش ندوب هدیاف یب ،هبرجت اما .دندوب هیناترب تموکح ناتسود

 یم تردن هب و تفر هرفط اهنآ زا ناوت یم یتحار هب هک تسا هداد ناشن ار دارفا

 یمارآان رد اه ناغفا لباقم رد تکرش اب هک یلیابق دروم رد .درک ارجا ار نآ ناوت

 هناگادج یسررب یارب دیاب ،اه هرازه دننام ،دنتخادنا رطخ هب ار دوخ ریخا یاه

 .دشاب ظوفحم
 

 رد تسا نکمم هک یلئاسم دروم رد ار دنه تموکح یاه هاگدید قوف تاروتسد .۸

 دهاوخ لقتنم امش هب ،دوش حرطم نمحرلادبع رادرس هب لباک تموکح لاقتنا هجیتن

 ناتسناغفا زا هیناترب یاهورین جورخ رب میمصت یراج لاس زاغآ رد هک یماگنه .درک

 رادرس زا توعد هک تفرگ رظن رد دنه تموکح ،دش هتفرگ نازخ رد یلامش

 تیمکاح کی یارب ار زادنا مشچ نیرتهب نیشنریما یدصت یارب ناخ نمحرلادبع

 نودب ،تسا هتفریذپ ار توعد نیا رادرس هک نیا زا .دنک یم مهارف ماود اب و رقتسم

 اب تابیترت ذاختا یاتسار رد لباک ینونک تیعضو یارب عوضوم نیرت بولطم کش

 دنور هک ییاج ،یلامش ناتسناغفا رد ینونک رادیاپان عاضوا رد ،مهنآ اب .تسا یو
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 لامتحا اب هلباقم یارب تسا مزال ،تسا یناهگان تارییغت ضرعم رد اهدادیور

 تسا نیا روتسد .دوش ینیبشیپ شخب تیاضر همتاخ هب رادرس اب تابتاکم تسکش

 عمج ار یهورگ ناربهر دیناوت یم ،دهد خر نمحرلادبع دروم رد یضقن رگا هک

 یوتکفید تموکح هک دینک داهنشیپ ،دنادرگ زاب تردق هب ار یلعریش هداوناخ هک دینک

 تموکح نآ هب ار لباک و دیسانش یم تیمسر هب ،دننک داجیا دنناوت یم اهنآ هک ار

 رد هک دیراد ار رایتخا نیا ،رادرس اب تسسگ تروص رد ،هوالعب .دیهد یم لاقتنا

 یرارقرب یارب یلمع یاهرازبا یمامت زا ،لباک لماک هیلخت زا شیپ ینامز هلصاف

 هب رداق هک دینک هدافتسا روشک رد مهم یاههورگ زا کی ره ناربهر اب طابترا

 ماجنا ار تموکح کی فیاظو دنناوتب و هدوب لباک رد تارادا یخرب یهدنامزاس

 طابترا لباک فارطا رد مدرم ناگدنیامن ریاس و اهرادرس اب ،فده نیا اب .دنهد

 و تسا هدیسر نایاپ هب نمحرلادبع اب امش تابتاکم هک دیهد عالطا و دینک رارقرب

 هب ار تیمکاح تاماقم زا یخرب یهدنامزاس هک دهاوخ یم اهنآ زا هیناترب تموکح

 یارب اهنآ شزاس اب ای اهنآ یوس زا یشالت چیه رگا هک دیهد حیضوت .دنریگ هدهع

 ینابیتشپ مظن ندنادرگزاب یارب اهنآ شالت ،دریگن تروص اهورین تکرح رد رازآ

 وتکفید تموکح کی داجیا هب قفوم اهنآ رگا .دینامب لباک رد هک ینامز ات ،دوشیم

 اما .تخانش دیهاوخ تیمسر هب اهنآ یارب تختیاپ ندرپس اب ار نآ امش ،دنوش

 تموکح .دیتسین یرگید هژیو ینابیتشپ ای کمک داهنشیپ هنوگره هئارا هب زاجم امش

 قباطم ینطاب لئاسم مامت دروم رد ات دراد هگن ظوفحم ار دوخ تارایتخا دیاب دنه

 .دنک لمع ناتسناغفا رد عیاقو هدنیآ دنور اب
 

 تظافحیب دروم رد ار دوخ هارکا دنه تموکح هک یلاح رد ،رگید یوس زا .۹

 تیمکاح تحت مظن هداعا یارب دوخ قفومان یاهشالت زا یشوپ مشچ و لباک نتشاذگ
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 هک دوب دهاوخ یطایتحایب هجرد نیرتالاب ،دنکیمن ناهنپ هدشهتخانش مکاح کی

 دیاش تیاهن رد .ددرگ لتخم ای و دوش هتخادنا ریخات هب اهورین ینیشن بقع تابیترت

 دشکب لوط یدایز نامز تسا نکمم و دوش مکاح روشک رد یهجوت لباق یمگردرس

 تابثاب تموکح هنوگ ره لیکشت یامنرود .دنیآ مه درگ فلتخم یاه هتسد ناربهر ات

 نیشیپ یهمان رد .تسا صخشمان ،دیتسه دودحم نآ رد امش هک یهاتوک تدم رد

 دنمدوسان هنوگ هب ار ام تسا نکمم هک مدرک هراشا هناطاتحم یاهماگ نتشادرب هب

 ناسمه یاهحانج یهورگنایم یاهشکمشک رد ،روشک لیم فالخرب الامتحا و

 لیام تموکح ،قوف یلک یاه تیدودحم و تاروتسد هب هجوت اب ،نیاربانب .دنک ریگرد

 داجیا یارب یتامادقا ذاختا دروم رد دوخ دیدحالص زا هدافتسا رد ار امش تسا

 .دراذگب دازآ لباک رد وتکفید تموکح کی

 لایل یاضما

 دنه تموکح رترکس

 

 ۱۸ دنس رد ۲ همیمض

 لباک ریما ،ناخ نمحرلادبع رادرس ترضحالاو هب
 

 ۱۸۸۰ یالوج         ،تافراعت زا سپ

 ترضحالاو هک دنتفایرد یدنسرخ اب اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو بآمتلالج

 هب هجوت اب ،نیاربانب .دنا هدرک تکرح لباک یوس هب هیناترب تموکح توعد ساسارب

 کی داجیا زا مدرم و نارادرس هک ییایازم و یلاع بانج یهناتسود تاساسحا

 سیلگنا تموکح ،دنروآ یم تسد هب ترضحالاو امش تیمکاح تحت رقتسم تموکح

  .دسانش یم تیمسر هب لباک ریما ناونع هب ار ترضحالاو امش



 119 

 ترضحالاو هب ،مراد ار رایتخا نیا دنه لک رادنامرف و ارسیاو فرط زا نینچمه نم

 یاه نیمزرس یلخاد تموکح رد هلخادم هب یلیامت هیناترب تموکح هک مهد عالطا

 نآ هطقن چیه رد هیناترب میقم هدنیامن هک تسین لیام و درادن امش فرصت تحت

 روشک ود نیب هک هچنآ دننام ،یلومعم و هناتسود طباور تالیهست یارب .دوش رقتسم

 ،هیناترب تموکح ناملسم هدنیامن کی هک دوش یم هیصوت ،دوش یم رارقرب رواجم

 .دشاب هتشاد تماقا لباک رد قفاوت اب
 

 اب هطبار رد هیناترب تموکح تاین و اههاگدید هک دیاهدرک تساوخرد ترضحالاو

 .دوش جرد یلاع بانج عالطا یارب ،یجراخ یاهتردق لابق رد لباک مکاح تیعقوم

 تموکح هک منک مالعا امش هب ات دنداد هزاجا نم هب اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو

 هیسور و دریذپ یمن ار ناتسناغفا لخاد رد یجراخ یاه تردق هلخادم قح هیناترب

 یراددوخ ناتسناغفا روما رد هلخادم هنوگره زا هک دنا هدش دهعتم ود ره ناریا و

 یمن سیلگنا تموکح اب زج یجراخ تردق چیه اب ترضحالاو هک تسا حضاو ،دننک

 ناتسناغفا رد دهاوخب یجراخ تردق ره رگا .دشاب هتشاد یسایس هطبار دناوت

 ترضحالاو هطلس رب راکنا لباقریغ زواجت هب رجنم هلخادم نینچ رگا و دنک هلخادم

 امش هب کمک هدامآ ،تسا نکمم هک ییاج ات هیناترب تموکح ،تروص نآ رد ،دوش

 ار هیناترب تموکح یاه هیصوت ترضحالاو هکنیا رب طورشم ،دوب دهاوخ نآ عفد رد

 .دنک لابند دوخ طرش و دیق نودب یجراخ طباور اب هطبار رد

 اضما لحم
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 ۱۹ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۱۶۶ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ یالوج ۲۷ ،هلمیس      ،سیوکرام میاورنامرف

 رد یرابرد یالوج ۲۲ رد هک میداد شرازگ امش ماقم هب فارگلت قیرط زا البق ام

 رادرس یمسر و ینلع هنوگب تراویتس دلانود رس نآ رد و دش رازگرب لباک

 .تخانش تیمسر هب لباک ریما ناونع هب ار ناخ نمحرلادبع
 

 سولج زا ات تشاداو ار ام هک یتاظحالم و اه هزیگنا نشور نایب یارب .۲

 روما نایرج زا یشرازگ تسا مزال ،مینک تیامح لباک یلاخ تیمکاح هب نمحرلادبع

 ریخا هام دنچ رد دنه تموکح تسایس هک یفادها نییعت و یلامش ناتسناغفا رد

 .مینک هئارا ،تسا هدش تیاده اهنآ تمس هب
 

 رد ،خیرات نآ رد ناتسناغفا عاضوا دروم رد هتشذگ لیرپا ۷ خروم هلسارم .۳

 هصالخ ناونع هب )نوتیل لریا( لک رادنامرف و ارسیاو بآمتلالج هسلجتروص

 نیا رد .تسا هدش هئارا ،دوب نآ ماجنا شالت رد دنه تموکح هک یتسایس

 زا و لباک زا ار اهورین رتدوز هچ ره ات تسا قاتشم تموکح هک هدمآ هسلجتروص

 یارب و دنک جراخ راهدنق یانثتسا هب ،کمدنگ هدهاعم دحرس زا رتارف طاقن مامت

 ،ریخا دروم رد .دوش تفایرد لباک یارب یمکاح ،تسا بولطم ،رما نیا ماجنا
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 هکنیا رب ینبم ،داد شرازگ ار دنه تموکح یریگ هجیتن یصاخ هنوگ هب هلسارم

 اب تقفاوم تروص رد ،تسا هدش یناغفا ناتسکرت دراو هک نمحرلادبع رادرس

 .تشاد دهاوخ نیریاس زا یرتشیب تیقفوم لامتحا ،ینیمزرس یاه تیدودحم

 همان شیاشگ راتساوخ هکنیا هراب رد دوب هداد یتارکذت میقتسمریغ هنوگ هب رادرس

 ،دوب هدش لاسرا وا یارب هناتسود یاه مایپ لباقم رد و تساه سیلگنا اب یراگن

 .تفر یم راظتنا شیپ اه تدم وا بناج زا نیعم یاه کسمت هک تشاد دوجو یلیالد

 یاهورین جورخ هراب رد دنه تموکح لصف و لح تسایس ،هتشذگ لیرپا رد ،نیاربانب

 رادرس اب هبتاکم ندرک زاب و یلامش ناتسناغفا لخاد زا تقو عرسا رد هیناترب

 زاغآ لباک رد وا تردق یدصت رب ینبم هناتسود مهافت لیهست روظنم هب نمحرلادبع

 .دش
 

 هب لباک رد هیناترب تاماقم یوس زا یهمان چرام رخاوا رد هک تسا رکذ هب مزال .۴

 هجو چیه هب ار شکودنه یارو رد وا تاکرحت و روضح هک دش هداتسرف نمحرلادبع

 هک ار یتاراهظا هنوگ ره تسا زاجم لماح هکنیا نایب اب ،تفرگ هدیدان ناوت یمن

 نیا .دنک لاسرا لباک هب ،دراد ناتسناغفا هب دورو رد دوخ فده دروم رد رادرس

 راتفر وا اب هیناترب تموکح هک دنامهفب رادرس هب تشاد هفیظو نانچمه روآ مایپ

 نیا .دنک یم مهارف وا اب هناتسود تابتاکم یارب ار یتصرف ره و دراد یدعاسم

 هنوگ هب رادرس .تشاد هارمه هب ،هناطاتحم دنچ ره ،هناتسود رایسب یخساپ همان

 ناهاوخ هناقاتشم هک تفگ و درک زاربا ار تردق هب یبایتسد یارب دوخ دیما یلک

 رد .تسا ناتسناغفا رد مظن و حلص یرارقرب رد اهنآ کمک و اه سیلگنا اب یتسود

 یزاون نامهم لیلد هب هیسور تموکح لابق رد شتادهعت هک درک هراشا نامز نامه

 راچد ار وا اب ام یتسود تسا نکمم هک دهد یم رارق یطیارش رد ار وا ،اهنآ



 122 

 وگتفگ و شکودنه زا روبع هدامآ هک دوب هدوزفا دوخ یهافش مایپ رد وا .دزاس دیدرت

 یانبم هک تشاد مزال خساپ نیا تفایرد .تسا ام نارسفا اب لیاسم دروم رد

 تموکح دوش نییعت یتابیترت تیهام و هدودحم ،یدعب تابتاکم یارب هناطاتحم

 .دسرب هجیتن هب رادرس اب تسا نکمم هیناترب
 

 هب باطخ ،عاضوا هناطاتحم رایسب یسررب زا سپ دنه تموکح ،ساسا نیا رب .۵

 یلماک حیضوت ،لباک رد ]لیرپا ۲۷ خروم ،۱۴۹۱ هرامش همان[ نیفیرگ لیپیل یاقآ

 رد حیرص تاروتسد و رادرس اب ام طباور مامت لماش هک درک هئارا یتسایس زا

 نآ ،نآ هدمع فادها و طوطخ ،تسایس اب هطبار رد .دوب وا اب تابتاکم نابز دروم

 :دوب ریز حرش هب ،دوب هدش نییعت البق هک هنوگ
 

 ناتسناغفا زا ام یاهورین یروف جورخ مدع یارب )تسا هدش هتفگ( ام هدمع لیالد"

 شرگن رثا رد لباک فارطا رد مارآان و یناجیه عاضوا ،الوا نونک ات ،یلامش

 لباک نارادرس یناوتان ،امود و ینزغ یکیدزن رد حلسم ناربهر زا یخرب هنامصخ

 ام هیلخت زا سپ ار مظن دناوتب هک یوق مکاح باختنا دروم رد دوخ نایم قفاوت رد

 .دنک ظفح روشک زا
 

 ۳۰ خروم هسلجتروص رد لک رادنامرف و ارسیاو .درادن دوجو نونکا یلوا لیلد

 و لباک زا ار اهورین رتدوز هچ ره ات تسا قاتشم تموکح" ،دنتشاد راهظا چرام

 راک نیا ماجنا یارب .راهدنق زج هب ،دنک جراخ کمدنگ هدهاعم یاروام طاقن مامت

 رد یاهماگ .دوش یم ادج راهدنق زا هک دوش ادیپ یمکاح لباک یارب تسا رتهب

 رد یتردق نانچ ام تسا رورض ،لاح نیع رد .تسا ماجنا لاح رد اتسار نیا

 یتیاضران و میتسه طلسم عاضوا رب ام دهد ناشن هک میراذگب شیامن هب ناتسناغفا
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 تسا مزال یسایس رظن زا هک یزیچ اهنت روظنم نیا هب .درب میهاوخ نیب زا ار

 یگیاسمه رد ای اجنآ رد هک ار یفلاخم ره ،دنک یشکرکشل ینزغ هب تراویتس لارنژ

 ."دزاس رارقرب لباک رد ستربار رس لارنج اب میقتسم طابترا و دنکشب ار دنک ادیپ

 ینزغ رد تراویتس لارنج هناقفوم مادقا اب ،دش فیرعت هنوگ نیا هک یماظن تایلمع

 رکذ یلامش ناتسناغفا رد ام یاهورین ندنام یارب هک مود لیلد .دیسر ماجنا هب

 یلیلد دنه تموکح هک تسا لباک تخت و جات دزمان ناونع هب نمحرلادبع روهظ ،دش

 و دریگ رارق دیئات دروم هک دسر یم رظن هب و درادن وا یاعدا اب تفلاخم یارب

 ینیب شیپ یارب ار یبسانم هنیمز نیا و دوش تیامح مدرم تیرثکا طسوت الامتحا

 مهارف روشک شخب نآ رد ،جورخ زا شیپ ،مظن یایحا اب هطبار رد ام یاه تساوخ

 .دنک یم
 

 ربوتکا هام ات رثکادح لباک هیلخت هک تفرگ میمصت اروش رد لک رادنامرف ،هجیتن رد

 رادرس مایپ و همان هک تسا میمصت نیا هب هژیو هراشا اب و دوش ماجنا هدنیآ

 ."تفرگ رارق اروش رد بانجیلاع قیقد هجوت دروم ،امش هب باطخ نمحرلادبع
 

 اروش رد لک رادنامرف رظن ،تسا دنه تموکح یتایلمع همانرب و یشم طخ نیا .۶

 ،دشاب دوجوم نمحرلادبع هب نکمم یتاداهنشیپ یارب یطیارش رگا هک دوب نیا

 اب راگزاسان و یرورضریغ عوضوم هک دش یهرکاذم دراو وا اب ای ،دوش همیمض

 زا دنه تموکح ،لوا هلهو رد ،اریز .دشاب یم هدش نییعت لمع ریسم و اههاگدید

 ناونع هب هن وا زا ام توعد .دهاوخ یمن لباقتم تابیترت ای زایتما ،دهعت چیه رادرس

 یسایس تابیترت اب وا تیاضر نیمات ای لباک مکاح اب داحتا داجیا یارب یتامدقم

 زا ،حلاص مکاح کی هب هرادا یراذگاو اب هک دوب روظنم نیا هب اتدمع اما .دوب ام

 رظن هب ،مود هلهو رد .مینامب ناما رد نام یاهورین جورخ زا سپ جرم و جره داجیا
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 مرش رایسب تاکن یخرب الامتحا دیاب نمحرلادبع اب هرکاذم هنوگ ره هک دسر یم

 جورخ همانرب رب و هدومن ریگرد ینالوط ثحب کی رد ار ام ،هتشاد هارمه هب روآ

 دوبن مولعم نادنچ رادرس شنم و اه ییاناوت ،ماجنارس .دراذگب ریثات نام یاهورین

 .دشاب مظنم یسایس یاه تیلاعف یارجا لوئسم هک تشادن رارق یتیعقوم رد و
 

 مرحم نارومام قیرط زا و همان اب هک دش هداد روتسد نیفیرگ یاقآ هب نیاربانب .۷

 ،دراد دوجو رادرس همان رد هک یهناتسود تاساسحا زا و دهد خساپ رادرس هب دوخ

 تقفاوم مظن ندنادرگزاب و حلص یارب وا لیامت اب هنامیمص و دنک یدنسرخ زاربا

 شیارب مه و هدش غالبا وا هب یبونج ناتسناغفا رد یسایس تابیترت دش رارق .دیامن

 جراخ لباک زا ار دوخ یاهورین رگید هام دنچ ات تسا رارق هک دوش هداد عالطا

 و لباک ،شیوخ کرت زا شیپ میهاوخ یم هک دوش هداد حیضوت وا هب دیاب .مینک

 عفانم و لیم قباطم شسولج هک میراپسب یتسود و اناوت مکاح هب ار نآ تایالو

 هاگدید نیا اب ام .دزاس رارقرب ار مظن و دراد هگن ار دوخ رادتقا دناوتب ،هدوب روشک

 تیمسر هب تلایا مکاح ناونع هب ار وا و مینک لقتنم وا هب ار تموکح هک میا هدامآ

 و هرادا ددجم یهدنامزاس رد تیامح یتح و تاناکما وا هب همادا رد و میسانشب

 یتسود نمحرلادبع هدنیآ رد )تسا هدش هتفگ( رگا .میهدب تختیاپ رد شرارقتسا

 هب رایسب و هدوب لباقتم الماک یراتفر نینچ ،دزاس تباث ام اب دوخ راتفر اب ار دوخ

 رد هک یناسک هب هطبار رد وا راتفر هک هدش هدوزفا نانچمه .دوب دهاوخ وا عفن

 طابترا اج نآ رد سیلگنا نارسفا اب و دنا هدرک کمک اه سیلگنا هب ناتسناغفا

 ظفح و ندروآ تسد هب یارب وا تقادص یارب ینومزآ ناونع هب ،دنا هتشاد کیدزن

 .دوش یم یقلت ام یتسود
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 یسایس نارسفا ،دش فیرعت الاب رد هک یاهتیدودحم تیاعر اب و ساسا نیا رب .۸

  .دننک هبتاکم نمحرلادبع اب ات دنراد هزاجا لباک رد ام

 ار لباک هب رادرس توعد و تموکح تارظن ،نیفیرگ یاقآ خساپ هک ینارومام .۹

 مامت و دش هتفریذپ مارتحا اب دابآ ناخ رد نمحرلادبع رادرس طسوت ،درک یم نایب

 هک دش راکشآ یدوز هب .تفرگ رارق ثحب دروم فلتخم یاهوگتفگ رد اهراب لیاسم

 دراد یدایز تیمها وا یارب لباک رد اه سیلگنا اب مهافت رد رادرس قیالع و اهزاین

 تئیه اب وا یوگتفگ یاهشرازگ اما .تسین توعد شریذپ هب رضاح هجو چیه هب و

 یعیبط و تسا وا اب هدهاعم داقعنا رکف رد هیناترب تموکح هک دوب نیا زا یکاح

 تعسو دروم رد یتاعالطا ندروآ تسد هب یارب ار دوخ لیامت تروص ره رد هک دوب

 مکاح ناونع هب دوخ یاه تیلوئسم و یسایس طباور تیهام و دهد ناشن شورملق

 ات هک درک تباث تأیه یاضعا هب تاکن نیا دروم رد رادرس تاراهظا .دنادب ار لباک

 هک تسین رضاح ،دوشن فرطرب دراوم نآ رد وا نانیمطا مدع و اهدیدرت هک ینامز

 :درک مالعا نینچ رابرد رد نارسفا و نارادرس اب تروشم زا سپ وا .دیایب لباک هب
 

 راهدنق ایآ ،تساجک ناتسناغفا تادحرس هک دیوگب نم هب هیناترب تموکح یتقو«

 ؟ریخ ای دنام یم یقاب نم تنطلس رد هتشذگ دننام
 

 یتموکح یورین کی و ییاپورا هدنیامن کی ،فرط ود نیب یتسود داجیا زا سپ ایآ

 ؟ریخ ای دنام یم یقاب ناتسناغفا یاهزرم لخاد رد )سیلگنا(
 

 هچ تموکح و منک عفد ار هیناترب تموکح نمشد مادک هک دور یم راظتنا نم زا

 ؟دهاوخ یم نم زا یکمک
 

 ؟درک دهاوخ اطعا منانطومه و نم هب ار یعفانم هچ تموکح و
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 اب یگنهامه رد و مهد رارق مروشک یاسور ربارب رد دیاب نم هک دنا یدراوم اهنیا

 کی طیارش ،مهد ماجنا ار راک نیا مناوت یم دح هچ ات هکنیا زا نانیمطا اب ،اهنآ

 ،تاکن نیا زا عالطا ضحم هب ،روظنم نیدب .منک ارجا و مریذپب مناوتب هک ار هدهاعم

 رد ار راوس یاه کیپ اروف ،خساپ عیرس تفایرد یارب .دمآ مهاوخ لباک هب اروف

 منانطومه یارب یهیمالعا نینچمه نم .درک مهاوخ لاسرا هداج فلتخم یاه ناکم

 زا و دننک عمجت دوخ هدودحم رد ات داد مهاوخ روتسد اهنآ هب و درک مهاوخ رداص

 امش زا یکی نم .دننک یراددوخ تموصخ کیرحت ای سیلگنا شترا هیلع یورشیپ

 هداتسرف نم یارب هیناترب تموکح فرط زا هک یهمان هب یبتک خساپ اب ار رفن ود

 زا ،منک تفایرد یخساپ منانطومه و دوخ لیم قباطم رگا ،متسرف یم سپ ،هدش

 یهنوگ هب طیارش رگا ،تروص نیا ریغ رد .دش مهاوخ راپسهر لباک یوس هب اجنیا

 لباک هب ایآ هک منک یم یسررب تقد اب ،مریذپب و موش دهعتم مناوتن نم هک دشاب

 .»ریخ ای منک تبحص اهنآ دروم رد و مورب
 

 لباک هب ار نمحرلادبع یاه هتساوخ و اه تساوخرد زا دوخ شرازگ تأیه .۱۰

 صخشم ،دتسرف یم رادرس هک یبتک خساپ اب وا یعقاو تین هک دوزفا و داتسرف

 هناعطاق زاربا اب ،دش لاسرا ام یارب نیفیرگ یاقآ طسوت شرازگ نیا .دش دهاوخ

 نکمم هک یاه تیلوئسم و دوخ یورملق دودح زا قیقد عالطا نودب رادرس هک نیا

 نوج ۲ رد رادرس خساپ .دش دهاوخن یضار ،دوش لمحتم ام اب دروخرب رد تسا

 رادرس اما ،دوب تیامح دیما و یتسود یلک تارابع یواح افرص همان نیا .دش لابند

 دهاوخ هئارا یهافش تاحیضوت یرادقم ،همان لماح ناخ میهاربا هک درک هراشا

 رومام ود طسوت هک رادرس تیعضو و دابآ ناخ تیعضو شرازگ ،لاح نیا اب .درک

 ار ام یسایس نارسفا ارهاظ ،دش هئارا خساپ نیا اب لباک هب تشگزاب رد هیناترب
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 اهنآ ،نیاربانب .تسا هدوب ینارذگ تقو افرص رادرس فده هک تسا هدرک دعاقتم

 یصاخ دراوم رد ار وا عضوم و دوش هداد وا هب یموتامیتلوا دیاب هک دندرک هیصوت

 اما .دهاوخب حوضو هب ،دراد هیناترب تموکح زا ینشور کرد هب زاین رادرس هک

 یتالاوس لماش تسا نکمم تاکن نیا هب خساپ هک اجنآ زا ،تفرگ میمصت دنه تموکح

 هتشاد یلامش ناتسناغفا رد ام هدنیآ تامادقا یارب یهدننک نییعت تیمها هک دشاب

 هب ینونک یارسیاو دورو رظتنم ،مارگلت هب نداد خساپ زا شیپ تسا رتهب ،دشاب

  .میشاب هلمیس
 

 اب هیناترب تموکح هک دش مولعم یلامش ناتسناغفا رسارس رد نایم نیا رد .۱۱

 تاعیاش ،تابتاکم هجیتن دروم رد یمومع ماهبا .تسا طابترا رد ناخ نمحرلادبع

 ،فلاخم یاهحانج یاهتداسح و رادرس یعقاو یاههمانرب و شنم دروم رد جیار

 یم شیازفا اه یمارآان نیا هک یلاح رد .دش مدرم نایم رد یرایسب شیوشت ثعاب

 روتسد لیابق هب هک تفای یم شرتسگ رادرس فرط زا ایوگ یاههمان اب و تفای

 نیا زا یخرب .دشیم شخپ روشک رسارس رد ،دنشاب هدامآ و حلسم ات دهدیم

 دمحم اب رادرس هک دش شرازگ نامزمه و دش هدروآ لباک هب و یریگهار اههمان

 نیا .دوب ام دض رب ورین یروآعمج فورصم دیدرتیب هک دراد کیدزن هبتاکم ناج

 یسایس و یماظن دشرا نارسفا هب ،روشک رسارس رد ناجیه شرتسگ و اه شرازگ

 تحلصم دوب مزال و درک داجیا یدیدش یاهدیدرت رادرس تین نسح دروم رد ام

 یم ماجنا نیفیرگ یاقآ و تراویتس لارنژ هک ار وا اب هناتسود تاطابترا همادا

 .مینک عطق و میریگب یدج ،دنداد
 

 زا سپ ،دنه تموکح ،دوب هتفرگ دوخ هب ینارحب هبنج هک یعاضوا نینچ رد .۱۲

 صخشم دیاب هک یلاوس .داد رارق یسررب دروم تقد هب ار نآ ،ینونک یارسیاو دورو
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 هک هچنآ هب هجوت اب ،نمحرلادبع اب تابتاکم یهلحرم نیا رد هک دوب نیا دش یم

 ،رادرس یمومع یاههمان و لامعا هب ،تشذگ لباک رد ام ناگدنیامن و وا نیب اعقاو

 دیاب ام ،لباک زا اهورین عیرس جورخ مالعا و یناغفا ناتسکرت رد وا تیعقوم

 هک دوب لمتحم رایسب ام رظن هب .میریگب هدهع رب ار تابتاکم عطق تیلوئسم

 اب لاح نیع رد و دهد رارق راشف تحت ار هیناترب تموکح ات دشوکیم نمحرلادبع

 ار دوخ دهاوخ یم ،یزاس هدامآ یارب اهنآ راضحا و بصعتم مدرم هیحور قیوشت

 ماگنهدوز ینیشن بقع یارب ام دصق نوچ .دندنویپب وا هب ات دنک تیوقت هنالقتسم

 هچ ره ندروآ تسد هب یارب تشاد هقالع راکشآ هنوگ هب وا ،دوبن یفخم لباک زا

 دوش لمحتم ار یگرزب رطخ ،اه بیکرت و اه هسیسد نینچ بیقعت و رادفرط رتشیب

 کیرحت نآریغرد ای و دشابن نآ لورتنک هب رداق هک دروآ تکرح هب ار یاهورین و

 اب طباور ییاز شنت لاح ره رد ای ،دشاب هیناترب یاهورین اب دروخرب یارب یدمع

 کردم چیه ام ،رگید یوس زا .دوش ظفح طایتحا اب تسناوتیم هک یدح زا رتارف ام

 هن هک هتفرگ میمصت هنایفخم وا و دهد یم بیرف ار ام رادرس هک میتشادن یعقاو

 عومجم رد ،نیاربانب .دیامن مادقا ام دض رب گنج هب هکلب ،دنک در ار ام توعد اهنت

 ییورود رب ینبم صخشم کردم چیه دوبن تروص رد هک میدیسر هجیتن نیا هب

 هبتاکم هکنیا زا شیپ یسایس و هنافصنم دنور ،وا تالکشم نتفرگ رظن رد و رادرس

 یاراد ارهاظ هک میهدب وا هب یتاکن دروم رد نشور یاه خساپ دیاب ،دوش عطق

 یراددوخ اه خساپ نیا زا هک تشادن دوجو یلیلد چیه .تسا وا یارب هژیو تیمه

 دوب نکمم تالاؤس ندنام خساپ یب و تابتاکم یناهگان عطق هک یلاح رد ، دوش

 دنیاشوخان دمایپ نیا لوئسم ار هیناترب تموکح ات دنک مهارف رادرس یارب یهناهب

 میداتسرف لباک هب یساسا تاکن دروم رد یقیقد تاروتسد ام ،ور نیا زا .دنک مالعا
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 هب .دوش هتشون نمحرلادبع هب یهمان ،تاروتسد نیا بجوم هب هک میدوب لیام و

 تفایرد زا سپ زور راهچ فرظ هک دش هداد روتسد ،دربیم ار همان نیا هک یدصاق

 هب ،نآ نودب ای خساپ اب ،مجنپ زور رد و دنک خساپ تساوخرد ،رادرس طسوت نآ

 .ددرگرب لباک
 

 .دراد رارق ترضحیلعا تموکح رایتخا رد نوج ۱۴ خروم همان نیا زا یهخسن .۱۳

 یجراخ یاه تردق اب هطبار رد لباک مکاح تیعقوم اب هطبار رد ام هاگدید یواح نیا

 تالمح دض رب دیدج ریما زا تیامح رد هیناترب تموکح  طیارش و هزادنا حیضوت و

 زا یخرب دروم رد ثحب ،ینیمزرس هدودحم اب هطبار رد همان نیا .تسا یجراخ

 دناوت یم رادرس اما ،دنکیم عنم تسا هدنام ظوفحم ای لصف و لح هک ار یدراوم

 ناتسناغفا قطانم ریاس رد شاهداوناخ نیشیپ نامکاح طسوت هدش لامعا رادتقا

 هدنیامن رارقتسا هب یلیامت هک هدش هداد عالطا یو هب نینچمه .دنک رارقرب هرابود ار

 ناهاوخ رگا هک هدش هتفگ وا هب همتاخ رد .درادن دوجو وا ورملق رد سیلگنا میقم

 یارب هیناترب تاماقم هک دریذپب ار یتوعد دیاب ادتبا ،تسا لئاسم نیا یمسر تبث

 تابیترت یارب ار دوخ تاداهنشیپ و دنک تکرح لباک یوس هب و دنا هدرک لاسرا وا

  .دنک نایب ینطاب
 

 هب نوج ۹ خیرات هب رادرس فرط زا یهمان ،همان نیا لاسرا زا سپ زور کی .۱۴

 لباک تمس هب ،روما همه لصف و لح زا سپ ،دوب هدرک مالعا نآ رد هک دیسر لباک

 ناشن رطاخ اما ،درک یدنسرخ زاربا نیفیرگ یاقآ نآ خساپ رد .دنک یم تکرح

 یارب ندش هدامآ و دارفا یروآ عمج یارب اسور هب رادرس یاه هیصوت هک تخاس

 زا ات دومن تساوخرد وا زا و تسا هدرک داجیا یدایز ناجیه و روش ،مادقا

 .دنک هدافتسا تاعمجت نیا بوکرس و لالحنا یارب دوخ تارایتخا
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 خیرات رد هک نیفیرگ یاقآ نوج ۱۴ همان هب هزور راهچ ررقم تلهم رد رادرس .۱۵

 ۲۶ خیرات هب هک وا خساپ رد .داد خساپ ،دوب هدیسر وا تسد هب دابآ ناخ رد ۲۰

 راهظا ،لباک مکاح ناونع هب شا هدنیآ تیعقوم دروم رد ،دش تفایرد لباک رد نوج

 و هدرک باطخ ساسحا نیمه اب ار ناغفا نارس هک هتفگ وا .تسا هدرک تیاضر

 .دیسر دهاوخ شکودنه یاه هوک یبونج هنماد رد ناورپ هب یدوز هب هک هدومن راهظا

 هک دش تفایرد دامتعا لباق و مرحم عبنم کی زا یهنامرحم یمایپ ،نامزمه اما

 همان رد مه هک یلاح رد ،دوب نمحرلادبع تقادص هب دیدش یدامتعا یب زا یکاح

 اعطق ینیمزرس تظافح هب هراشا ،اسور هب باطخ رد مه و نیفیرگ یاقآ هب رادرس

 ،لباک فارطا عاضوا هتفشآ ۀبنج و اههناشن نیا .دوب هدش نایب مهبم تروص هب

 شیازفا رادرس یعقاو دصاقم هب تبسن ار ام یسایس نارسفا دیدش یاهدیدرت

 تسد هب روظنم هب طقف ار تابتاکم تسا نکمم وا هک درک تیوقت ار رواب نیا و داد

 ینالوط ییاهن تموصخ یارب الامتحا و رتشیب تابلاطم یارب بولطم تیعقوم ندروآ

 رطخ هک دنتفگ دنه تموکح هب راب نیمود یارب نیفیرگ یاقآ و تراویتس رس .دنک

 هطبار عطق ترورض و یروف مادقا هب ریخات رد یطایتحایب ،نمحرلادبع هب دامتعا

 تموکح داجیا یارب رگید لیاسو یریگراک هب و ینارحب طیارش نیا رد نمحرلادبع اب

 .دراد دوجو ام هیلخت زا شیپ لباک رد
 

 دروم رد راوشد هدنورپ لماک هینایب ،دوخ یالوج مشش هلسارم رد البق ام .۱۶

 اددجم یریگ میمصت یارب هک میدرک میلست امش بانج هب ار نمحرلادبع اب تابتاکم

 هب دش ذاختا ام میمصت نآ ساسا رب هک ار یلیالد ام و تفرگ رارق ام رایتخا رد

 اب هبتاکم عطق هک اجنآ زا ،دوب نیا لیالد هصالخ .میداد حیضوت لصفم هنوگ

 اب ار دوخ ریسم هک میداد حیجرت ام ،دوب هیجوت لباق یتخس هب ام یارب نمحرلادبع
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 دادسنا و یناهگان ماگنهدوز رییغت کی ندش لمحتم ات یراسمرش ای بیسآ رطخ

 رظن رد ام ،نیا رب هوالع .مینک ظفح نام فده ماکحتسا و تین نسح یلامتحا

 یلاح رد ،دوب لح هار نیرت هیصوت لباق نمحرلادبع اب قفاوت ،نامز نآ رد هک میتفرگ

 یدعب دنور .دوب دهاوخن راوشد رایسب نیزگیاج تابیترت هب دورو ،میتشاد کش هک

 عطق مالعا مدع یارب دوخ میمصت زا ینامیشپ یارب یلیلد چیه زونه اهدادیور

 هب هک یتارایتخا زا هدشن روبجم تراویتس رس مه و تسا هدادن ام یارب تابتاکم

 ،صاخ طیارش رد ،تسا هدش هداد وا هب ام ییاهن تاروتسد ساسا رب طورشم هنوگ

 .دنک هدافتسا نمحرلادبع اب تارکاذم عطق زا
 

 هک هدنامیقاب یاضعا زا رگید نت ود تشگزاب زا سپ هک راد هلاسر ناخ لضفا .۱۷

 یالوج ۳ رد ،دوب هدنام دابآ ناخ رد و هدش هداتسرف نمحرلادبع هب لباک زا ادتبا

 زا دوب هتساوخ رادرس زا هک نیفیرگ یاقآ همان هب یخساپ رد وا .دیسر لباک هب

 رادتقا فعض زا نمحرلادبع و دنک هدافتسا یهلیبق تاعمجت بوکرس یارب دوخ تردق

 همه وا ،اههفیاط ندش هدنکارپ روتسد اب هک دوب هدرک راهظا و هتفگ نخس دوخ

 رگا هک میدرک داهنشیپ تراویتس رس هب ام .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ نارادفرط

 میرواین دایز راشف نمحرلادبع رب رب تسا نکمم ،دنا لوقعم وا رظن هب اههناهب نیا

 رد نیفیرگ لیپیل یاقآ طسوت یلک تیعضو .دنک قرفتم ار ناتسهوک رد تاعمجت هک

 :دش هداد حرش نینچ یالوج ۷
 

 رایسب ،دهاوخیم دنه تموکح هک هنوگنآ ،نمحرلادبع اب قفاوت لامتحا هب هطبار رد«

 و تقد و رادرس ممصم و عطاق نحل .دسریم رظن هب هتشذگ هتفه زا رتدعاسم

 ار هدش ینیب شیپ تارثا ،هدش هتفرگ رظن رد یو یلوبق یارب هک یطیارش تیعطق

 بیرف هک میا هدش هاگآ وا یزاب زا الماک ام هک تسا هدید نمحرلادبع .تسا هتشاد
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 هدامآ دیاب ،دسرب قفاوت هب ام اب دراد دصق وا رگا و دوش یمن لمحت تنایخ و

 .»دنک هتکید ار شدوخ طیارش هکنیا هن ،دشاب ام طیارش شریذپ
 

 رب ینبم نیفیرگ یاقآ همان نیرخآ هب نمحرلادبع خساپ ،یالوج ۱۰ خیرات هب .۱۸

 تفایرد ،دهد ماجنا یهلیبق تاعمجت لورتنک یارب یتامادقا و دیایب لباک هب اروف هکنیا

 دزادنا قیوعت هب دسر یم ناتسهوک هب هک ینامز ات ار خساپ هک دوب نیا شفده .دش

 و تشادن دوجو ام هیلع تموصخ شیازفا زا یهناشن چیه رضاح لاح رد نوچ و

 رد رادرس هک تفرگ میمصت تراویتس رس ،دوب مارآ ارهاظ روشک هک یلاح رد

 عفانم رادتسود و ذوفناب دارفا زا یتئیه .درادن هلجع هب یزاین ام تامزلا اب قابطنا

 رارق وا لابقتسا دروم هردمتت رد و دش هداتسرف رادرس هب تاقالم یارب ،هیناترب

 ناکم نآ رد زور دنچ هک داد حیضوت و تشون نیفیرگ یاقآ هب هرابود وا .تفرگ

 یاسؤر زا یدایز رامش .تسا هدیسر راکیراچ هب ۲۰ رد اما .تسا هدوب تشادزاب

 و یزلغ نارس زا یخرب و ملاع کشم هلمج زا ،ذوفن اب یاه تیصخش و هتسجرب

 رادید هب یرایسب و هتشاد زاربا ار وا تخانش زا تیاضر و وا اب یراکمه ،کدرو

 نیا رد هک دنتفرگ رظن رد نیفیرگ یاقآ و تراویتس رس .دنا هدمآ راکیراچ رد وا

 قیوعت هب ار ریما ناونع هب رادرس یمومع یسانش تیمسر هب تسا رتهب ،طیارش

 تیاضر زاربا داهنشیپ نیا زا ،تفرگ رارق تروشم دروم هک رادرس دوخ و دنزادنین

 و اسور زا یدایز رامش روضح اب یرابرد ،۲۲ زور رد ،ساسا نیا رب .درک

 امسر نمحرلادبع و دش رازگرب رادرس یهدنیامن روضح اب و ذفنتم یاه تیصخش

 .دش هتخانش لباک ریما ناونع هب ترضحیلعا تموکح فرط زا انلع و
 

 یارب هتشذگ لیرپا زا هک ار یتامادقا هصالخ میدرک یعس ام ،نیشیپ داوم رد .۱۹

 زا شیپ یلامش ناتسناغفا رد تموکح داجیا هب طوبرم تسایس زا یشخب ماجنا
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 .مینک میدقت ترضحیلعا تموکح هاگشیپ هب ،تسا هدش ماجنا هیناترب یاهورین جورخ

 لاغشا نآ اب هک یسایس تابیترت لیمکت یارب تراویتس رس هب ام لصفم تاروتسد

 راصتخا  هب مزال و دش لاسرا امش ماقم هب ام یالوج ۲۰ هلسارم رد ،دبای نایاپ رهش

 نتخانش تیمسر هب ناکما اهنت هن دوب مزال تاروتسد نآ رد .تسین اج نیا رد اهنآ

 اب هناتسود مهافت ساسا رب نیشنریما هب وا زیمآتملاسم سولج و نمحرلادبع

 هتفرگ رظن رد زین نآ عطق ای هفقو لامتحا یارب هکلب ،دوش مهارف هیناترب تموکح

 مینک هدهاشم هکنیا رگم ،مینک هراشا ریخا دروم رد هک تسین یزاین لاح .دوب هدش

 وا دیدحالص هب ینیعم دودح رد لامتحا نیا اب هلباقم یارب تراویتس رس تاروتسد

 تموکح کی داجیا یارب یلمع یاهرازبا همه زا هک هدش هتساوخ وا زا و هدنام یقاب

 طورشم فده نیا یارب وا تامادقا مامت اما .دنک هدافتسا شنتفر زا شیپ وتکفید

 تایلمع هک داد هزاجا اهنآ هب یدام رظن زا ناوت یمن رگید .دوب یماظن تاظحالم هب

 .دننک لتخم ای دنزادنیب ریخات هب ار هیناترب یاهورین جورخ یارب
 

 و زبیگ زمیج ،سکوتس یلتیو ،نوسناج ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوپیر یاضما

 نسیچتیا
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 ۲۰ دنس

 ناخ نمحرلادبع رادرس اب تابتاکم

 

 لیرپا لوا ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ یاقآ
 

 مرحم ناسرمایپ کی طسوت همان نیا و دیا هدش ناتسناغفا دراو امش مولعم رارق

 تموکح یارب ار ناتسناغفا هب دورو یارب دوخ فادها ات دوش یم لاسرا امش یارب

 .دیراد هئارا لباک رد هیناترب نارسفا هب هیناترب

 

 ۱۸۸۰ لیرپا ۱۵ ،نیفیرگ یاقآ هب ناخ نمحرلادبع رادرس
 

 و تلادع هیحور اب امش .مدرک تفایرد ار امش زیمآ تبحم همان کرابم مایا نیا رد

 ،مدنمجرا تسود .مراد ییوزرآ هچ ناتسناغفا رد نم هک دیا هتشون یتسود

 دیعبت لاس ۱۲ نیا لوط رد هک دنناد یم بوخ )هیناترب( گرزب تموکح نارازگتمدخ

 یموب نیمزرس زا ددجم رادید دیما زور و بش ،هیسور یروتارپما یاه نیمزرس رد

 و درک توف ناخ یلعریش ریما موحرم یتقو .مدوب هداد یاج دوخ لد رد ار دوخ

 اما ،مدرگرب ناتسناغفا هب هک مداد داهنشیپ ،دنک تموکح ام لیابق رب هک دوبن یسک

 بوقعی دمحم ریما ،هجیتن رد .متفر دنکشات هب سپس ،)منک نینچ نم هک( دوبن ریدقت

 .دش نییعت ناتسناغفا ریما ناونع هب ،هیناترب تموکح اب حلص و قفاوت زا سپ ناخ

 )قداصریغ( وجتعفنم صاخشا تحیصن هب ،درک کرت ار امش وا هکنیا زا سپ اما

 ار ناتسناغفا روما لهاج درم ود هکنیا ات دناسر تردق هب ار اه قمحا و داد شوگ

 نانچ ،تشاد اناوت رسپ ۱۸ هک نم گرزبردپ نامز رد هک یلاح رد ،دندرک هرادا
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 اهتموکح ربارب رد ناتسناغفا هجیتن رد ؛دوب نشور زور لثم بش هک دش یم هرادا

 اه نیا ،دینادب ارم یاهوزرآ و اهدیما دیهاوخیم رگا ،نیاربانب .دش ناریو و اوسر

 :دنا
 

 لیابق ،نم نانطومه ،دنراد دوجو هیسور و امش یاه یروتارپما هک ینامز ات

 و قداص ار ام دیاب تموکح ود نیا ؛دننک یگدنز حلص و شمارآ رد دیاب ناتسناغفا

 یاههلیبق اریز ،میشاب حلص رد )هیسور و سیلگنا( اهنآ نیب دیاب ام ؛دنبایب رادافو

 ام ؛دناهدش ناریو تراجت دوبن لیلد هب و دنتسین اهیروتارپما اب هزرابم هب رداق نم

 اهنآ امش ،دینک کمک و یدردمه ناتسناغفا مدرم اب هک میراودیما امش یتسود هب

 اهنآ یود ره رابتعا هب نیا .داد دیهاوخ رارق تردق ود هنامرتحم تیامح تحت ار

 .دشخبیم ادخ قلخ هب ار شیاسآ و شمارآ و ناتسناغفا هب ار حلص ،دیازفایم

 .تسامش اب میمصت هیقب ؛تسا نم یوزرآ نیا

 

 ۱۸۸۰ لیرپا ۳۰ ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ یاقآ
 

 هارمه ار نآ یاوتحم و مدرک تفایرد لیرپا ۲۱ رد ار زدنق زا امش هناتسود یهمان

 مارگلت قیرط زا ود ره .مدیمهف ،دیدوب هداتسرف رورس دمحم طسوت هک یاه مایپ اب

 زا نونکا و دش لاسرا هلمیس هب دنه لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع عالطا یارب

 .مهدب خساپ ریز حرش هب امش همان هب هک تسا هدش هداد روتسد ناشیا فرط
 

 و دوش یم زاربا امش هب هنامیمص ،دیدرک زاربا امش هک یهناتسود تاساسحا

 ناتسناغفا رد حلص هداعا نآ و دراد فده کی اهنت امش اب هبتاکم رد هیناترب تموکح

 هدیسر ارف نآ نامز هک تسا نیا رب داقتعا .تسا روشک ود نیب هناتسود طباور و
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 یوس هب نونکا و هدومن لاغشا ار ینزغ ،هدرک تکرح راهدنق زا هک یشترا .تسا

 یارب لباک زا یمازعا یاول ییامیپهار اب هک اه کدرو .دنک یم یورشیپ لباک

 .دنا هدروخ تسکش نیگنس تافلت اب ،دنا هدرک تفلاخم راهدنق شترا اب یراکمه
 

 هکنیا ضحم هب و درادن ناتسناغفا ندومن همیمض یارب یلیامت هیناترب تموکح

 شترا ،دشاب )هیناترب( تموکح اب یتسود و حلص هب لیام هک دنک داجیا ار یریما

 .درک دهاوخ جراخ لباک زا ار دوخ
 

 لک رادنامرف و ارسیاو هجیتن رد و دیهد ماجنا ار راک نیا هک دیشاب هدامآ امش رگا

 ناتسناغفا مدرم دیئات دروم و یزکراب هداوناخ وضع نیرتاناوت امش هک دراد رواب

 ات دنک یم کمک امش هب و دنک یم داهنشیپ امش هب ار )تیمکاح( تیریما ،دیتسه

 .دینک نیمات ار دوخ هیلوا یاهزاین و تیبثت ار دوخ
 

 تاساسحا زا تموکح و تسا کرد لباق الماک دیا هتفگ هیسور دروم رد امش هچنآ

 .دنک یم ینادردق ،دیا هدید یزاون نامهم اهنآ زا اه تدم هک یناسک هب تبسن امش

 اب امش هدنیآ طباور اب هطبار رد اریز ،درادن دوجو یلکشم چیه دروم نیا رد اما

 ،تسا هدش قفاوت هیناترب و روشک نآ نیب البق هچنآ زا یتوافتم زیچ چیه ،هیسور

 .دهاوخیمن
 

 هناتسود داهنشیپ نیا رگا .دینک مادقا یگرابکی هب هک دراد یدایز تیمها امش یارب

 هنامرتحم لابقتسا زا اریز ،دییایب لباک هب ریخات نودب تسا رتهب ،دیریذپب ار تموکح

 یمن لباک زج ییاج چیه رد اما .دوش یم هداد نانیمطا امش هب یصخش تینما و

 .داد ماجنا عیرس و شخب تیاضر وحن هب ار ییاهن تابیترت ناوت
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 تاماقم زا یکی ،ناخ لضفا دمحم رادرس هدازریزو یارب هخسن ود رد ،همان نیا

 طسوت و داد دهاوخ حیضوت یهافش ار دراوم ریاس هک هیناترب تموکح دامتعا دروم

 و هیناترب تموکح هاوخریخ و هدش هتخانش امش یارب هک ناخ دمحم ریش رادرس

 .تسا هدش هداد ،تسا ناتسناغفا

 

 ۱۸۸۰ یم ۱۶ ،نیفیرگ یاقآ هب ناخ نمحرلادبع رادرس
 

 یتسود دیئات یارب هک ار یزیمآ تبحم همان هک دشاب مولعم امش هناتسود رکف یارب

 راختفا و منایاتمه نایم رد نم یدنلبرس ،ناتسناغفا مغ اب یدردمه زاربا ،ام

 ناخ لضفا دمحم رادرس تسد هب ،دیا هتشون هیناترب تموکح اب ناتسناغفا یتسود

 دیما و یداش زا رپ مبلق .مدرک تفایرد ناخ دمحم ریش و ناخ میهاربا رداهب ناخ و

 یلطعم نودب هک دیتشون و دیتسه بوخ ردقنآ امش .تسامش ینابرهم هب نارک یب

 یتسود و مراد و متشاد یدایز دیما هیناترب تموکح زا نم ،نم تسود .میایب لباک هب

 بوخ ار ناتسناغفا مدرم تعیبط امش .تخاس ربارب و هیجوت ارم تاراظتنا امش

 یریثات چیه ،تساهنآ عفن هب هک دننکن ساسحا هک ینامز ات رفن کی فرح .دینادیم

 همان هلیسو هب اهنآ هک مداد حیضوت نارادرس یارب ار یبلاطم تهج نیا زا .درادن

 هچنآ ات مداتسرف امش دزن ار ناخ میهاربا رداهب ناخ نونکا و دنهد عالطا امش هب

 ار امش تزع دنوادخ زا ،یقاب رد .دیوگب امش هب ،تسا هدید و هدینش هک ار

 ادخ هب نم .دینک یم شالت اهنآ یزورهب و نم مدرم و نم تزع هار رد هک مراتساوخ

 ،مینک تمدخ امش هب ات میوش دحتم مدرم نیا و نم یزور تسا نکمم هک مراد لکوت

 یرورض دراوم ایند نیا رد تسا نکمم اما ؛درادن نآ هب یزاین سیلگنا تموکح هچرگ

 تیوقت ممدرم نایم رد ارم )رابتعا ینعی( تیعقوم هیناترب تموکح مراودیما .دیآ شیپ
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 .تسا دیفم ییاهنت هب رادافو دحتم کی اریز ،منک ظفح ار ملوق و نامیا مناوتب ات دنک

 .دراد هگن ار امش دنوادخ .منک یم اعد امش یدنلبرس و یتمالس یارب رخآ رد

 

 ۱۸۸۰ نوج ۱۴ ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ یاقآ
 

 رداهب رادرس ،ناخ میهاربا رادرس تسد هب هک امش یم ۱۶ همان ،نم تسود

 یلیامت و هناتسود تاساسحا ؛دیسر میارب لباک رد یم ۲۳ خیرات هب ،دیدوب هداتسرف

 اًلماک ،دوب هدش زاربا نآ رد امش و هیناترب تموکح نیب هنامیمص مهافت یارب هک ار

 امش هب هلسارم زا شیپ هک تئیه یاضعا تشاددای اب هارمه همان نیا .مدرک کرد

 رد ،دیتساوخ یرتشیب تاعالطا اهنآ دروم رد امش هک یصاخ دراوم و دش ناور

 هداد روتسد نم هب نونکا .تفرگ رارق دنه لک رادنامرف و ارسیو بانجیلاع رایتخا

 .منک غالبا امش تالاوس هب ار دنه تموکح خساپ ات هدش
 

 تموکح هک اجنآ زا :یجراخ یاه تردق لابق رد لباک مکاح عضوم دروم رد .لوا

 هیسور نوچ و دریذپ یمن ار ناتسناغفا رد یجراخ یاه تردق هلخادم قح هیناترب

 ناتسناغفا روما رد یسایس هلخادم هنوگره زا هک دنا هدش دهعتم ود ره سراپ و

 سيلگنا زج هب يجراخ تردق چيه اب لباك مكاح هک تسا حضاو ،دننک یراددوخ

 رد دنهاوخب یجراخ یاه تردق نینچ رگا .دشاب هتشاد يسايس هطبار دناوت يمن

 لباک مکاح هب لیلد یب زواجت هب رجنم هلخادم نینچ رگا و دننک هلخادم ناتسناغفا

 ،دنک عفد ار نآ ات دنک کمک وا هب موزل تروص رد تسا هدامآ هیناترب تموکح ،دوش

 یجراخ طباور اب هطبار رد هیناترب تموکح یاه هیصوت زا وا هکنیا رب طورشم

 .دنک یوریپ
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 راهدنق تیالو مامت ،میوگب هک هدش هداد روتسد نم هب :ورملق دودح دروم رد .مود

 فرصت رد هک یبیس و نیشپ یانثتسا هب ،تسا هتفرگ رارق هناگادج تیمکاح تحت

 هرکاذم امش اب دراوم نیا رد دناوتیم هن تموکح ،هجیتن رد .دنا هدنام یقاب هیناترب

 دمحم قباس ریما اب هک یبرغلامش دحرس هب طوبرم تابیترت دروم رد هن و دنک

 امش هک تسا لیام هیناترب تموکح ،تاظحالم نیا اب .تسا هدش دقعنم ناخ بوقعی

 دنچره ،دوش یمن نیمضت امش یارب نآ تیکلام هک تاره هلمج زا – ناتسناغفا رد

 و لماک رادتقا – ددرگ نآ بحاصت یارب امش تامادقا عنام تسین لیام تموکح

 هدش لامعا امش هداوناخ ناریما زا کی ره طسوت هک دینک داجیا ار دوخ هدرتسگ

 دنک هلخادم امش یلخاد روما رد اه نیمزرس نیا رد درادن لیم هیناترب تموکح .دوب

 هناتسود هطبار تلوهس یارب ،هچ رگ .دیامن نییعت ییاج رد هیناترب میقم هدنیامن مه و

 کی ،قفاوت ساسا رب هک دوش هیصوت تسا نکمم ،هیاسمه روشک ود نیب یلومعم

 .دوش رقتسم لباک رد هیناترب تموکح ناملسم رومام
 

 یلبق یاههمان رد هک تموکح تاین و اه تساوخ حضاو کرد زا سپ دیهاوخیم رگا

 نایب یمسر بوتکم کی رد ،تسا هدش هداد یرتشیب حیضوت نونکا و هدش نایب

 و دیهد عالطا هیناترب تموکح توعد عانتما ای شریذپ زا ادتبا تسا مزال ،دوش

 .دینک نایب نآ هناتسود تابیترت یارجا یارب ار دوخ تاداهنشیپ
 

 سپ زور جنپ فرظ هک تسا هدش هداد روتسد ناخ لضفا دمحم هدازریزو رادرس هب

 زا یهافش هنوگ هب هک تسا مزال اریز ،دنک کرت ار دابآ ناخ ،همان نیا تفایرد زا

 لاسرا وا طسوت امش خساپ رگا .مینادب امش تاساسحا و اه تساوخ و روما عضو

 هجیتن رد و دنک یم یریگولج ییاهن تابیترت داقعنا رد عیرست و ریخات زا ،دوش

  .دینک هدافتسا وا یگدنیامن زا دیناوت یم امش هک دراد نانیمطا تموکح
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 ۱۸۸۰ نوج ۹ ،نیفیرگ یاقآ هب ناخ نمحرلادبع رادرس
 

 زا یهمان زورید .مسیون یم امش یارب )نوج ۹( یرمق ۱۲۹۷ بجر لوا زورما

 دنا هدش عمج واگت مدرم هک دسیون یم وا .مدرک تفایرد )یناورپ( ناخرورس دمحم

 یم یرورض اهنآ یلعف بوشآ دیدشت زا یریگولج یارب ار یطایتحا تامادقا و

 هک ینادب یتساوخ یم« ،تفگ یهافش میارب نیدلا ثوغ دیس نم راگتمدخ .دناد

 و )رورس دّمحم زا( همان تفایرد ؟»دوب بسانم تقو هکنآ اب ،مدماین دوز ارچ نم

 لضفا دمحم رادرس همان رد هک هنوگ نآ .درک یعطق ارم میمصت امش یهافش مایپ

 مهاوخ تمس نآ هب روما همه نداد ناماس زا سپ ،تسا هدش شرازگ امش هب ناخ

 .دوش رتشیب ام یتسود هک مهاوخ یم ادخ زا .دمآ

 

 ۱۸۸۰ نوج ۱۵ ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ زا
 

 میمصت دروم رد نوج ۹ قباطم امش بجر لوا هناتسود همان تفایرد .نم تسود

 یهمان زورید .دش نم دایز یلاحشوخ ثعاب ،دییآ یم وس نیا هب ریخات نودب هک امش

 رداهب رادرس ،ناخ لضفا دمحم هدازریزو رادرس ،ریسلا عیرس ناناسر مایپ طسوت

 دروم رد دنه لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع یاه خساپ یواح هک دش هداتسرف

 مهاوخ یم نونکا .تسا یجراخ یاه تردق اب وا طباور و ریما یاهورملق دودح

 ترضحیلعا یاهورین هدنامرف ،تراویتس دلانود رس دبهپس هناتسود تاساسحا اهنت

 و یناورپ ناخ رورس همان زا نینچمه .منک نایب امش یارب ار دوخ و ناتسناغفا رد

 چیه همان نیا رد .منک یم رکشت واگت ناگرزب و نارس هب امش همان تشونور

 امش هیصوت هک موش یم رکذتم امش هب لیم لامک اب نم اما ،درادن دوجو یضارتعا
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 تمدخ یارب یگدامآ و زیهجت ،دارفا یروآ عمج رد ندوب لاعف هراب رد نارس هب

 .تسا هتفرگ رارق مدرم و اسور مهافت ءوس دروم اهنآ
 

 همیمض ار نادیم ناکلم هب ناج دمحم لارنژ همان زا یتشونور ،امش عالطا یارب

 هک دینک یم هظحالم .تسا هدش همیمض زین ناکلم نیمه هب امش همان و میامن یم

 .دناوخ یم ارف سیلگنا تموکح لباقم رد هنامصخ تاین اب ار لیابق ناج دمحم
 

 تیهام اب ار ناخ نیدلا ماظن لارنژ همان تشونور امش عالطا یارب نینچمه

 نم تسد هب هک رگید رفن ود ای کی و ناخ قاحسا رادرس زا یکی اب یضارتعا

 هیناترب تموکح لابق رد امش هناتسود راتفر زا اهنآ رد هک متسرف یم ،تسا هدیسر

 هب اه هتشون نیا اب یناسک .دنا هتشون امش مان زا هکیلاح رد ،تسا هدشن تبحص

 ار حلسم دارفا زا یهوبنا لباک یگیاسمه رد رگا اریز ،دنناسر یم همدص امش

 هناتسود یگنهامه و دنریگیم رارق تسکش و هلمح دروم کش نودب ،دننک یروآ عمج

 نارس همه هب اروف هک دنک یم مکح امش هب میلس لقع نیاربانب .دوشیم رتراوشد

 اهنآ هب و دینک باطخ ،دنشاب هدیمهف دب ار امش یاههمان تسا نکمم هک یلیابق ای

 راک نیا رگا .دننادرگزاب دوخ طوبرم قطانم هب ار دوخ مدرم هک دیهد روتسد

 تیبثت تعرس هب امش و هیناترب تموکح نیب یتسود کش نودب ،دوش ماجنا هلصافالب

 .دمآ دهاوخ شیپ تالکشم اعطق تروص نیا ریغ رد .دش دهاوخ

 

 ۱۸۸۰ نوج ۲۲ ،نیفیرگ یاقآ هب نمحرلادبع رادرس

 امش تبحم و هافر زا و دیوب هداتسرف ناخ دمحم جات تسد هب هک زیمآ تبحم همان

 هچنآ .دش نم یلاحشوخ ثعاب و دیسر میارب )نوج ۲۰( بجر ۱۱ رد ،داد یم ربخ

 .دیا هدرک فطل ناتدوخ امش ،تسا هدوب  مدرم و نم فده و تساوخ
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 ریما ،نم مرتحم و بیجن گرزبردپ اب هدهاعم رثا رد هک ناتسناغفا یاهزرم دروم رد

 ناتسناغفا رد هدنیامن نییعت زا .دیا هداد نم هب ار دوب هدش هدقع دمحم تسود

 یناملسم ریفس ،مهاوخب رگا ،دیا هتشاذگ نم لیم رب هچنآ اما ،دیا هدرک رظنفرص

 .دیا هدرک فطل ار نآ و دوب نم موق و نم تساوخ نیا .مراد هگن دوخ یارب ار
 

 هیصوت نودب هک دیا هتشون یجراخ یاه تردق اب نم طابترا و هناتسود طباور هرابرد

 دیریگ رظن رد بوخ .مشاب هتشادن یهطبار هنوگ چیه )اه سیلگنا( امش اب تروشم و

 و هیصوت نودب هنوگچ ،مشاب هتشاد ار امش لثم یگرزب تموکح یتسود نم رگا هک

 .مقفاوم زین نیا اب نم ؟منک رارقرب طابترا یرگید تردق اب مناوت یم امش تروشم
 

 طسوت )تسردان( اوران هلمح هنوگ ره رگا هک دیا هتشون ینابرهم اب نانچمه امش

 کمک نم هب یطیارش ره تحت امش ،دریگ تروص ناتسناغفا رب یرگید تردق ره

 ناتسناغفا ورملق ات داد دیهاوخن هزاجا یرگید صخش چیه هب امش و درک دیهاوخ

 هدرک هدروآرب ینابرهم اب ار نآ امش هک تسا نم یوزرآ زین نیا .دنک بحاصت ار

 .دیا
  

 نم یومع رسپ رایتخا رد رضاح لاح رد تاره .دیا هتشون تاره دروم رد هچنآ

 رسپ هک تسا رتهب ،دشاب تسود نم اب و دنکن تفلاخم نم اب هک ینامز ات .تسا

 هب و دنک تفلاخم نم اب رگا اما .ار یرگید سک هن ،مراذگب تاره رد ار میومع

 نآ دیاب زیچ ره .داد مهاوخ عالطا امش هب ،دهدن شوگ نم مدرم ای نم نانخس

 .دوش ماجنا ،میناد یم هیصوت و تحلصم ام یود ره هک هنوگ
 

 امش ؟منکن لوبق هنوگچ ،دیا هدرک نم مدرم و نم هافر یارب امش هک یفطل همه نیا

 .دیا هدرک رایسب فطل ممدرم و نم هب
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 ما هداتسرف و هتشون ناتسناغفا لیابق مامت یارب لیاسم مامت یواح یاه همان نم

 مه و دناسرب امش یارب ات ما هداد ناخ لضفا دمحم رادرس هب ار نآ یاه هخسن و

 امش یارب هک ما هتشاذگ نایم رد ناخ لضفا اب یهافش تروص هب ار یبلاطم

 .دیوگب
 

 رد ادخ ناتسآ هدنب زین ارم .دنک تکرح هک مهد یم یصخرم وا هب سپ زور هس

 .دیسر مهاوخ ناورپ هب یدوز هب هک دیریگ رظن
 

 هک اجک ره رد ات دینادرگرب نم یارب ناخ لضفا دمحم طسوت ار یهافش خساپ

 .بجر ۱۳ .دسرب نم هب ،مشاب

 )نمحرلادبع دوخ طختسد(

 .مدرک رهم موم اب ار تکاپ و مدرک اضما ار نیا نم

 تسد اج چیه رد و هدش هتشون طختسد کی اب همه نیشیپ یاه همان و همان نیا

 .درادن )یگدش کاپ( یگدروخ

 

 ۱۸۸۰ نوج ۲۴ ،نیفیرگ یاقآ هب ناخ نمحرلادبع رادرس
 

 همان .دیسر نم تسد هب ،دیدوب هداتسرف نیدلا ثوغ دیس تسد هب هک هناتسود همان

 هام هس خیرات هک ناخ قاحسا دمحم رادرس زا یکی .تشاد دوجو نآ رد ریز یاه

 مالغ زا همان کی ؛تسا هدش رانکرب هک ناخ نیدلا مجن لارنژ زا همان ود ؛دراد شیپ

 هخسن و کدرو ناخ ناج دمحم زا همان کی و ؛دراد شیپ هام مینکی خیرات هک ردیح

 بلاطم زا و مدناوخ ار اه همان نیا نم .مداتسرف ناخ هچب ریم یارب نم هک همان کی

 .مدش هاگآ اهنآ
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 هچ شدروم رد .دیناد یم بوخ ار ناتسناغفا مدرم تایصوصخ امش ،نم تسود

 رانک ار دوخ تاعامتجا ات مهدب روتسد لیابق هب هک دیا هتشون امش ،هوالعب ؟مسیونب

 ،دنزاس هدنکارپ ار دوخ تاعامتجا اهنآ رگا .دهد خر یراوگان قافتا ادابم ات دنراذگب

 هرادا یگنوگچ ناتدوخ امش ،نم تسود .دوش یم لصاح تعرس هب یتسود

 دنقرمس رد ار مرمع رخآ لاس ۱۱ نیا نم .دیناد یم نم زا رتهب ار ناتسناغفا

 هدنامن یقاب یکی رفن هد ره زا ،دندوب هدنز نم نامز رد هک یناسک مامت و مدناتشذگ

 هنحص رد هک یناسک همه نونکا و تسا هدش هابت ناتسناغفا عاضوا مامت .تسا

 سپ .دننک یمن تعاطا دوخ ناردام و ناردپ زا هک دنا یناناوج ،دنا هدش رهاظ

 ،تسا نامز بسانم هک هنوگ نآ ،مه نآ اب ؟داد دنهاوخ شوگ نم نانخس هب هنوگچ

 یارب ار نآ یاه هخسن و متشون همان حلص دروم رد لیابق همه یارب یاه همان البق

 هتفرگ رارق لماک کرد و هعلاطم دروم امش طسوت کش نودب اهنیا .ما هداتسرف امش

 ات متشون یهمان ساسا نیارب .منک لامعا یرابجا نامرد کی مناوت یمن نم .تسا

 رد رادتقا و تردق لامعا مغریلع قباس نامکاح .مهد حیضوت امش یارب ار عاضوا

 هدمآ شیپ زور دنچ نیمه هک نم .دننک ققحم ار رما نیا دنتسناوتن لاس نیدنچ یط

 هک یدارفا ؛دننک تعاطا نم زا ،یلاخ تسد دنچ ره هک ما هدش قفوم لاح ات ما

 مارآ مک مک ناش بلق الاح اما ،دندوبن امش اب هناتسود طباور یرارقرب رکف هب زگره

 هب هک مهدب روتسد اهنآ هب اروف رگا .دنهد یم شوگ هناتسود نانخس هب و دریگ یم

 .دروخ یم مه رب زیچ همه و دنوشیم هناگیب زین نم زا اهنآ ،دندرگرب ناش یاههناخ

 .مهدب روتسد ار اهنآ مناوت یمن لیلد نیا هب
 

 رداهب ناخ هب مه و ناخ لضفا دمحم رادرس هب البق ،راهدنق دروم رد ،هوالعب

 همدص نم هب سور تموکح اب هنوگچ یراهدنق ناخ یلعریش هک ما هتفگ ناخ میهاربا
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 رادرس اب هرابود نم .داد دهاوخ حیضوت امش یارب ار نیا وا .دندرک دراو کلهم

 دهاوخ امش ربارب رد ارم تلاکو وا . ما هدرک تبحص دروم نیا رد ناخ لضفا

 .تشاذگ

 

 ۱۸۸۰ یالوج ۲ ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ یاقآ
 

 هب فارگلت طسوت ار نآ و مدرک تفایرد لیم لامک اب ار امش نوج ۲۲ هناتسود همان

 .دریگ رارق دنه یارسیاو بانجیلاع هاگشیپ رد ات مدرک ناور هلمیس
 

 مناسرب امش عالطا هب ات هدش هداد تیاده نم هب ،دیتساوخ یم امش هک هنوگ نآ

 ،هدش هداد امش هب هک یهناتسود تاحیضوت هک تسا لاحشوخ دنه تموکح هک

 یم ینادردق تموکح فادها زا امش و تسا هدرک هدروآرب ار امش یاه تساوخ

 .دینک
 

 گرزبردپ هماندهع طسوت البق هک ناتسناغفا دودح دروم رد امش هراشا هب هجوت اب

 امش هک تسین نیمطم تموکح ،دوب هدش نییعت ناخ دمحم تسود ریما امش رادمان

 لماک هنوگ هب امش هک دنک یم ضرف تموکح اما .دینک یم هراشا هدهاعم مادک هب

 .دینک یم کرد ار ورملق دیدحالص دروم رد نم یلبق همان نتم
 

 .داد دهاوخ حیضوت یهافش ار یبلاطم ناخ لضفا دمحم رادرس هک دیا هتشون

 .تفرگ دنهاوخ رارق هجوت دروم اروف دراوم نیا هک دیشاب نیمطم
 

 هداد روتسد نم هب ،دیسر دیهاوخ ناورپ هب یدوز هب هک امش تاراهظا هب هجوت اب

 اب ،ناورپ رد ریخات نودب تسا مزال ینونک تیعضو رد هک منک مالعا ،تسا هدش
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 لباک یوس هب اروف ،دشاب یفاک امش تظفاحم یارب تسا نکمم هک یلدتعم یورین

 .دوش دقعنم عطاق هنوگ هب هدنامیقاب تابیترت ات دینک تکرح
 

 یدامتعا یب نتخیگنارب یارب یتسردان راک چیه هک دیا هتشون همان لیابق هب البق امش

 تعاطا زا نانیمطا یارب یرثوم یاه ماگ دیاب نونکا و دنهدن ماجنا اه سیلگنا

 رد حلسم نادرم گرزب هلتک عمجت زا هژیو هب و دیرادرب تاروتسد نیا زا یروف

 .دوش یریگولج امش طسوت دیاب ناتسهوک
 

 هتشاذگ نایم رد امش اب دنداد تیاده ارسیاو بانجیلاع هک دندوب یتاکن اه نیا

 .دوش

 .ديريذپب ارم هنامیمص تاظحالم و تامارتحا

 

 ۱۸۸۰ یالوج ۶ ،نیفیرگ یاقآ هب ناخ نمحرلادبع رادرس
 

 زورما )تسا هابتشا ۲( یالوج ۲۰ خروم امش زیمآراختفا فطل و هنابرهم همان

 ناجنخ رد )؟یالوج( نوج مشش ۱۲۹۷ بجر ۲۷ )تسا هابتشا هبنش هس( هبنشود

 .دیتسه رادروخرب یتمالس زا امش هک ملاحشوخ .دیسر میارب
 

 ،منابرهم تسود ؛میایب لباک هب دیاب هک امش زیمآ تبحم تساوخرد هب مارتحا اب

 رظن فرص ناتسناغفا مدرم اب هروشم زا لوا هلهو رد رگا هک دیناد یم بوخ امش

 عفانم حیضوت ،ناتسهوك هب نديسر زا سپ .دش دهاوخ هناگیب نم زا اهنآ نهذ ،منک

 .ميايب مناوتيم مدرم تياضر بلج و لیابق
 

 اهنآ هب دروم نیا رد .دنا هتسشن دوخ یاه هناخ رد و هدش حلسم ناتسهوک مدرم

 هناخ هب همه و دندوب هدمآ دوخ تیعمج اب هک اه یبارجن و اه یواگت دننام یناسک و
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 اب اه یناتسهوک ،مشاب ناتسهوک رد یتدم رگا .میوگب هچ ،دنا هتشگزاب دوخ یاه

 .درک دنهاوخ یتشآ مه
 

 .دشاب نات رادهگن ادخ .منک یم هاگن دوخ نابرهم یماح ناونع هب امش هب نم

 

 ۱۸۸۰ یالوج ۸ ،نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ یاقآ
 

 ملاحشوخ و مدرک تفایرد لیم لامک اب ار ناجنخ زا امش  یالوج ۳ هناتسود همان

 امش ندیسر یزیچ چیه نونکا هک مراد نانیمطا .دیا هدیسر اجنآ هب یتمالس رد هک

 اریز ؛دزادنا یمن ریخات هب ،لباک تمس هب امش ریسم رد ،فلاتسا رد راکیراچ هب ار

 نامز نیرت عیرس رد ار هناتسود تابیترت هک تسا هیناترب تموکح و امش عفن هب نیا

 .دنیامن لیمکت نکمم

 

 ۱۸۸۰ یالوج ۱۶ ،نیفیرگ یاقآ هب ناخ نمحرلادبع رادرس
 

 تسد هب هک دیسر میارب تارب ۶ خیرات هب امش زیمآ تبحم همان ،کرابم مایا نیا رد

 ربخ ندینش زا .دیدوب هداتسرف الم یناخ نمحرلادبع و ناخ فسوی دمحم رادرس

 هتساوخ نم زا ،نیا رب هوالع .مدش لاحشوخ رایسب امش یتمالس و یدنم تحص

 ناتسهوک هب هکنیا زا شیپ ،نم تسود .میایب لباک ای فلاتسا ای راکیراچ هب هک دیا

 و هیناترب تموکح شهاوخ قباطم هک ما هتشون کیدزن و رود لیابق همه هب ،میایب

 )تموکح اب( یتابیترت )لیابق( اهنآ اب تروشم رد و میآ یم ناتسهوک هب ،ناشدوخ

 ناراکراوس تسد هب یاه همان ،مسر یم هردمتت هب یتقو نیاربانب .تخاس مهاوخ

 ادخ رگا .دنیایب تعرس هب هک ما هتساوخ اهنآ زا و ما هداتسرف لیابق نارس هب وردنت
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 و مدید ار اهنآ هکنیا زا سپ .دنسر یم اجنآ هب رگید زور شش ای جنپ اهنآ ،دهاوخب

 نودب ،متخاس اهر اهنآ اب تروشم یارب دوخ یلبق یاه هدعو راب ریز زا ار دوخ

 .مشاب یم امش تیانع رظتنم و میآ یم فلاتسا ای راکیراچ هب یلطعم
 

 هداتسرف نیدلا ثوغ دیس تسد هب هک ناخ فسوی دمحم رادرس میومع هب امش همان

 .متخومآ ار نیا هک ملاحشوخ نم و دوب نم هب تبسن فطل راهظا یواح دوب هدش

 ناشن یگرزب تموکح نینچ هب یتسود نانچ نآ ،مهاوخ یم ادخ زا ،مشاب هدنز رگا

 تموکح و مدوخ مدرم ،رگید یاهروشک نایم رد ات ،دشاب اهنآ بسانم هک مهد

 ادخ زا .دیراپسب رطاخ هب ارم افطل ،رادید ات ،هوالع هب .منک ادیپ یکین مان ،هیناترب

 .دیشاب رادروخرب یتمالس زا هللاشنا .دشاب هتشاد فطل نم هب هک مهاوخ یم

 

 ۱۸۸۰ یالوج ۱۶ ،ناخ نمحرلادبع رادرس هب نیفیرگ یاقآ
 

 هدیمهف نآ یاوتحم و دیسر نم هب هداز بحاص اغآریم تسد هب امش هناتسود همان

 یبوخ لابقا هک مراودیما و میوگ یم کیربت ار ناتسهوک هب امش ملاس دورو .دش

 اب یتسود هب ار امش دیدش لیامت ،یهافش تروص هب اغآریم .دشاب امش راظتنا رد

 لباقتم تموکح طسوت امش تساوخ هک دیشاب نیمطم .تشاد زاربا سیلگنا تموکح

 .تسا ناتسناغفا مدرم و امش ریخ ناهاوخ طقف و هدوب
 

 تامدقم ،تسا هدش لاسرا اجنیا رد وا کیربت همان هک تراویتس دلانود رس لارنژ

 ،رما نیا نیمات روظنم هب .درک دهاوخ مهارف تصرف نیرتدوز رد ار شترا جورخ

 مینک یم رکف ام .دوش ماجنا تقو عرسا رد یصخش یاهوگتفگ هک تسا بولطم
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 میقتسم ریسم رد لباک هب رتکیدزن یلحم رگا اما ؛دشاب بسانم همیز راوج رد ییاج

 .دوش یم هداد حیجرت ،دشاب هدوب امش بسانم لباک هب هزرف
 

 همه اجنآ رد .دیراد زاربا ار بسانم ناکم و دروم نیا رد دوخ یاه تساوخ ًافطل

 یم دهاوخب ادخ رگا و دریگ رارق ثحب دروم دناوت یم ،دیهاوخ یم هک یاهزیچ

 رسفا کی نداتسرف زا رتهب رایسب نیا .دیسر شخب تیاضر و عیرس هلصیف هب ناوت

 یاهورین یوق نیظفاحم نودب وا مازعا اریز ،دوب دهاوخ راکیراچ هب سیلگنا

 داجیا ثعاب رما نیا هک دیناد یم بوخ نم تسود ؛تسین تحلصم هب ترضحیلعا

  .دوش یم ناهاوخدب نیب رد ناجیه
 

 ماجنا ار راک نیا رگا .دیایب لباک هب هک ما هدرک توعد ناج یسوم رادرس زا نم

 یم ،دشاب هتشاد شوخ هک اج ره ای و تفر دهاوخ دنه هب شا هداوناخ اب ،دهد

 ینزغ ریسم رد تفلاخم و شاشتغا زا یریگولج فده هب اهنت توعد نیا .دورب دناوت

 .تسا
 

 ریخات هب رما نیا هللااشنا .مراد امش اب یصخش تاقالم یارب ار وزرآ نیرتشیب نم

 یلطعم وگتفگ ناکم و نامز هب هجوت اب نات یاه تساوخ و یتمالس لاسرا رد .دتفین

 .هقیاف تامارتحا اب .دینکن
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 فلا ۲۰ دنس

 )هصالخ( ۱۸۸۰ تسگا ۴ ،لباک ،۶۲ هرامش

  ،یقرش و یلامش ناتسناغفا ،یسایس دشرا رسفا ،نیفیرگ لیپیل زا

 ناتسناغفا رد ترضحیلعا یاهورین هدنامرف ،تارویتس رس دبهپس هب

 یلامش
 

 ،لباك عاضوا زا رركم و لماك نانچ ار هجراخ رتفد رد دنه تموکح رترکس نم .۱

 رضاح همان رد هك ما هدرك هاگآ ناخ نمحرلادبع زادنا مشچ و تامادقا ،دصاقم

 هدش اطعا دیدحالص اب امش هک میامن هراشا یطیارش هب نیا زا شیب ،تسین مزال

 دیئات لباک ریما ناونع هب ار رادرس انلع و هدومن تقفاوم یلاع تموکح یوس زا

 ییاسانش یارب تموکح هک تخاس هدروآرب ار یطیارش نآ عقاو رد وا .دیا هدرک

 توعد هب دوخ یاهورین زا یشخب اب ار ناتسکرت وا .تسناد یم یرورض وا یمومع

 تساوخرد قباطم اما ،دوخ لیم فالخ رب و تشذگ شکودنه زا وا .درک کرت تموکح

 مدرم و اسور زا یدایز دادعت اجنآ رد و دمآ راکیراچ هب ،لباک رد هیناترب ناگدنیامن

 ،اههمان اب ،یصوصخ ،ینلع تروص هب وا .دندرک لابقتسا وا زا قوش و روش اب

 ار دوخ عطاق دصق ،شاهنازور سلاجم رد یمومع یاهینارنخس رد و اههمانشخب

 نادرم عمجت زا وا .درک مالعا هیناترب تموکح اب هناتسود یاهیگنهامه داجیا زا

 هدومن مارآ ،دوب هتخیگنارب وا یلبق یاه همان هک ار یبصعت وا .دوب شوخان حلسم

 ،یتیعضو نینچ رد .دنک تباث ار دوخ تین نسح و تقادص هک درک لمع یهنوگ هب و

 تسا نکمم .دوب دهاوخ راب نایز ،تموکح یوس زا وا یسانش تیمسر هب رد ریخات

 ینامز ات وا یمومع یسانش تیمسر هب هک دوب دهاوخ رت هنالقاع هک دوش رارصا
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 .دوب هناهاگآان داقتنا نیا اما .دتفیب قیوعت هب ،دیایب لباک رد هیناترب هاگودرا هب هک

 رد ،درکیم ساسحا وا هب دمآردشیپ ماگنه نمحرلادبع هک ینامگدب ،لوا هلهو رد

 لاعف هشیمه لثم مدرم هک یلاح رد ،دوب هتفرن نیب زا ناتسهوک هب وا دورو نامز

 یصالخ ام دصق هک نیا زا یرتمک هجرد رد وا و دندیسرت یم تدش هب اهنآ .دندوب

 هب و هدیدرگ ریگتسد ،دمآ یم لباک هب امیقتسم رگا و دوب بیهم فیرح کی رش زا

 ،دسرب رظن هب هناقمحا سرت نینچ تسا نکمم دنچ ره .دش یم دیعبت هیناترب دنه

 رواب نم .تسا کوکشم زیچ همه زا رتارف ناغفا تعیبط و دوب یمومع مه نآ اب

 هزاجا نارس و اهورین ای درک یم تارج شدوخ ناخ نمحرلادبع رادرس هک متشادن

 یرازگرب یارب ناتسهوک زا ای و دنداد یم ار هیناترب هاگودرا ای لباک هب وا دورو

 ناونع هب تموکح طسوت ادتبا هکنیا رگم ،درک یم تکرح هیناترب نارسفا اب وگتفگ

 .دش یمن هتخانش ریما
 

 همان نادیم زا وا .دوب هظحالم لباق رتشیب ملاع کشم طسوت هدش هئارا تارظن .۲

 ،یزلغ ناخ هللاتمصع دننام یلصا نارس زا یرایسب طسوت وا همان و تشون

 و رهم روهشم شیب و مک دارفا زا رفن ۳۵ دودح و رگول زا هدازدنوخآ روفغلادبع

 ،هیناترب تموکح هک ار یسک ره ،دنا هدامآ اهنآ همه و وا هک دنیوگب ات دوب هدش موم

 .دنریذپب ،دنک باختنا ریما ناونع هب ناخ بویا ای نمحرلادبع هچ ،ناخ بوقعی هچ

 مالعا اروف تموکح باختنا هک دوب یرورض تموکح و روشک عفانم رطاخ هب اما

 دوجو مدرم ددجم نانیمطا و ماهبا هرود نایاپ یارب یرگید هار چیه اریز ،دوش

 تموکح تاین و دش رازگرب للجم هن اما ،لومعم بسح ییاسانش سلجم .تشادن

 یاهزامن و هبطخ رد هک دیدج ریما مان .دش هداد حیضوت مدرم یارب لماک هنوگ هب

 کی هکنآ اب و دش هتفریذپ یمومع قایتشا اب ،دوش هدناوخ دعب یاهزور رد تعامج
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 رایسب رامش اما ،دراد دوجو نمحرلادبع ریما فلاخم رامشرپ و دنمتردق رایسب هورگ

 .دنداد تیامح لوق وا هب و دنتسویپ وا هب مدرم و اسور زا یدایز
 

 راوجمه یحاون مامت .تشاد روشک شمارآ رب ریثات نیرتشیب یمومع تخانش .۳

 و یفاص نادزد کچوک یاهشروی رگا ،دنام یقاب تمحازم نودب الماک لباک

 یهزادنا زا رتشیب تاهج همه رد تراجت یارب اههار و دنوش هتشاذگ رانک لیخوریخ

 رد نمحرلادبع نتخانش تیمسر هب ،هوالع هب .دنا هدش زاب ،مدوب لباک رد نم هک

 رد زوروب لارنژ ناگداپ تسکش اب طابترا رد اریز ،تفرگ تروص یبسانم نامز

 یم یتخس هب ار یماظن هعجاف نیا راوگان جیاتن .دوب هدش هتفرگ رظن رد دنمله

 رکشل کی نداتسرف رب ینبم تموکح میمصت اما .درک ینیب شیپ تیعطق اب ناوت

 تسناوتیم یرگید مادقا ره زا شیب ،ینزغ قیرط زا ،راهدنق هب اج نیا زا دنمتردق

 لماک کرد ات نمحرلادبع یمومع تخانش رگا .دناسرب لقادح هب ار نآ رابنایز راثآ

 نآ ماجنا دوب نکمم ،دیتفا یم قیوعت هب زوروب لارنژ ناگداپ یگدنکارپ و تسکش

 اریز ،دشاب رطخ نودب تسناوت یمن زین ریما اب وگتفگ .دشاب نکممریغ ای راوشد

 راکشآ تروص هب ینالوط یاه تدم یارب هک دوب یدارفا و نارس زا رپ وا هاگودرا

 .دندوب لاحشوخ رایسب وا اب هیوست یارب یتصرف ره زا و دندوب ام نمشد دیدش و
 

 و هدومن گنهامه ریما اب باتش اب هک تشاد نآ رب ار ام راهدنق تسکش ربخ .۴

 ،همیز رد هسلج کی ،ساسا نیا رب .مینک لح وگتفگ دنچ رد ار ثحب دروم لئاسم

 یاول هک ییاج ،دش بیترت یجاح هعلق یلیام ۶ دودح و لباک لامش یلیام ۱۶ دودح

 .تشاد رارق یارسقآ  لامش یلیام دنچ رد ریما هاگودرا و دوب هدز ودرا غوگ لارنژ

 هزین شخب کی زا لکشتم ،یوق ماظن هراوس نیظفاحم اب هتشذگ هام ۳۱ رد نم

 هدش نییعت لحم هب باجنپ موس و لاگنب موس ماظن هراوس زا یرگید و مهن ناراد
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 داجیا یبوخ هرظنم فرط ره زا هک دوب هدش اپرب یهپت یور رب سلجم رداچ .متفر

 یلاح رد ،دوب هارمه هدایپ دنچ و راوس دصیس ای ود اب اهنت ترضحالاو .درک یم

 لحم یلیام مین ات ،دندوب رفن رازه راهچ ات هس نیب هک وا ناوریپ زا یدایز رامش هک

 .دندنام اجنآ رد هسلج نایاپ ات و دندرک یهارمه ار وا تاقالم
 

 هرهچ وا .تسا دنمونت ًاتبسن و دق هنایم ،لهچ دودح یدرم ناخ نمحرلادبع ریما .۵

 .دراد بدوم و حیرص یراتفر و نیشنلد یدنخبل ،یهوهق نامشچ ،شوهاب رایسب

 وا .دوب بولطم رایسب ،دنتشاد روضح وگتفگ رد هک ینارسفا و نم رب وا هک یریثات

 نیرت باذج ،مدرک تاقالم اهنآ اب ناتسناغفا رد نم هک یزکراب نارادرس همه زا

 ناشن دوخ زا یتسرد یسایس تواضق مه و بوخ سح مه وگتفگ رد و تسا درف

 وا نانخس یاه یگژیو و داد همادا ثحب دروم عوضوم هب لماک هنوگ هب وا .داد

 اب طباور یرارقرب هب هنامیمص لیم هک دیسریم رظن هب .دوب وا ییاناوت و یکریز

 رتشیب ،دشیم ینیبشیپ هک هنوگ نآ ،وا تاراظتنا هچ رگا و دراد سیلگنا تموکح

 اهنآ هب هنابدایب رارصا اب اما ،تسا نآ ندروآرب هدامآ تموکح هک دوب یزیچ نآ زا

 .تفرگ رظن رد شخب تیاضر رایسب لک رد ناوت یم ار اهوگتفگ هجیتن .درواین راشف
 

 هک مدرک یراودیما زاربا اددجم وگتفگ نیرخآ رد ترضحالاو یصخرم زا شیپ .۶

 اما .دنک تاقالم تراویتس رس لارنژ اب و دیایب هیناترب هاگودرا هب دناوتب دعب زور وا

 هک دسرتیم و دننکیم تفلاخم رما نیا اب شناهارمه زا یدایز عمج هک تفگ ریما

 وگتفگ نیا هک دنیبب ات مداد هفیظو ار یتسیرک یاقآ نم ،لاح نیا اب .دیایب دناوتن

 هدروآرب قاتشم دسر یم رظن هب هک ریما رب راشف نودب و ادص و رس نودب دناوت یم

 تاقالم و تشگزاب یارسقآ هب ترضحالاو .دوش بیترت ،تسا ام یاه هتساوخ ندرک

 و اه یناتسهوک ،اه ینادیم .دنتشاد نارس اب ینافوت یدودح ات و ینالوط
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 تمصع ،یزلغ نارس اما .دندوب هیناترب هاگودرا زا وا دیدزاب قفاوم اه ینمادهوک

 همه ،رگول ناخ هاشداب و نامغل ناخ مارهب ،کراصح ناخ هللذاعم ،ناکوج ناخ هللا

 هک دندرک دای دنگوس و دندرک تفلاخم نآ اب تدش هب ،دندیگنج یم ام اب هک ینادرم

 و دش ندمآ هب ممصم ریما ،مه نآ اب .درک دنهاوخ کرت ار وا ،دنک رارصا وا رگا

 رد ،تسا هدش اپرب لتوک نمادهوک تمس رد سلجم یاهرداچ هک تفگ اسور هب

 یصوصخ همان کی وا .تشاد ار هیناترب هاگودرا هب دورو دصق اعقاو وا هک یلاح

 اعقاو امش رگا" :نومضم نیا هب ،دوب هتشون شدوخ تسد اب هک داتسرف نم یارب

 ًافطل .متسه راک نیا هدامآ الماک نم ،میایب مدرم رظن هب هجوت نودب نم هک دیلیام

 ینادان ناقمحا تسد رد نم .دیهد عالطا نم هب ار دوخ یاه تساوخ و دیسیونب

 ؟منک هچ ،دنناد یمن ار دب ای بوخ و ار دوخ عفانم هک متسه
 

 یسایسریغ سلجم ییاپرب هک دیدوب دقتعم ادیدش امش ،تیعضو نایب زا سپ .۷

 دهاوخ سوکعم هجیتن ،دوب رظن دروم هک هنوگ نآ ،ریما تیوقت یاج هب اریز ،تسا

 .میتشگرب لباک هب دعب زور و دش اهر سلجم هجیتن رد .تشاد
 

 :درادن یدافم چیه هدنیآ تالامتحا و ینونک عاضوا دروم رد ینالوط نتشون . ۸

 ،مود و تفر دهاوخ شیپ هنوگچ عاضوا هک داد دهاوخ ناشن زور دنچ اریز ،لوا

 تصرف ،راهدنق و کمدنگ هب شترا یروف ییامیپهار هجیتن رد ،رامش یب تابیترت

 نم .متشاد وزرآ نم هک هنوگ نآ ،تشاذگ یقاب میارب تقد اب نتشون یارب یمک

 طباور قاتشم بلق میمص زا ناخ نمحرلادبع هک مدنمرواب و منک یم هدهاشم

 هب نیا زا سپ ،دنک ظفح ار دوخ تیعقوم دناوتب رگا و تسا تموکح اب هناتسود

 ینونک عضو زا دایز ینارگن اما .دش دهاوخ هتخانش دنمشزرا دحتم کی ناونع

 دنا فلاخم وا اب اسور زا یرایسب و دراد یمک لوپ نوچ ،تسا فیعض وا .تسا
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 اهنآ ،دیایب تمس نیا هب ناخ بویا رگا .دنا هتسویپ وا هب طیارش قباطم طقف ای

 رد راهدنق زیمآ قارغا ربخ هک ما هدینشن زونه نم .دندنویپب وا  هب هک دنا رضاح

 یشروش یفاک هزادنا هب البق اجنآ مدرم .تسا هتشاد یریثات هچ ریما هاگودرا

 وگتفگ یارب ار اهنآ تیاضر تسناوت دایز یاه یراوشد زا سپ ترضحالاو .دندوب

 .درک میهاوخ هیلخت ار لباک اعقاو ام هک دندقتعم اهنآ زا یمین طقف و دنک بلج ام اب
 

 زا مدرم و دیایب شیپ یتالکشم لباک زا ام جورخ زا شیپ هک تسین لاحم  .۹

 یراک ره مدرم یزاس مارآ یارب .دنزادنیب رطخ هب ار ریما و دنوش جراخ لورتنک

 هتشادن دوجو ام ینیشن بقع اب یتفلاخم هک دور یم لامتحا و دوش یم ماجنا

 تدش هب ار رهش راهدنق رابخا .میشاب هدامآ یهعقاو ره یارب دیاب ام اما .دشاب

 .دنا تنطیش هدامآ اهسنجدب همه و تسا هدرک یناجیه
 

 کل راهچ نام تمیزع زور رد و مداد وا هب کل کی نونکا مه نم ،لوپ دروم رد .۱۰

 وا هب یدایز رادقم لباک کرت زا شیپ هک دوشیمن هیصوت .مهد یم وا هب رگید

 دنناوتیمن ناش بابرا رایتخا رد دایز لوپ رادقم هدهاشم اب وا نازابرس اریز ،میهدب

 .دوش تخادرپ دابآ لالج رد دیاب هدنامیقاب کمک .سکعرب هکلب ،دنوش بیدات رتشیب
 

 دش هتساوخ ریما زا ،کمدنگ و ینزغ هب تفلاخم نودب ییامیپهار تینما نیمات یارب

 و دتسرفب ستربار لارنژ یاهورین اب یهارمه یارب ار یژرنارپ رادرس کی هک

 رسپ زا .دنامب یقاب ینزغ رد اجنآ زا رکشل تکرح ماگنه هک دنک یفرعم ار یمکاح

 ار ناگداپ نیا ،یکهرت و کدرو ،یردنا ناکلم نیمه اب هک دش هتساوخ ملاع کشم

 اما ،دشاب هتشادن دوجو یریگرد یزلغ تالق لامش رد تسا نکمم .دنک یهارمه

 زا ،کمدنگ ناگداپ اب هطبار رد .درک ینیب شیپ نانیمطا اب ناوت یمن ار زیچ چیه
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 اب راک نیا رگا .دراد هگن دوخ هاگودرا رد ار یزلغ ناربهر هک دش هتساوخ ریما

 دنچ ره ،دشاب هتشاد دوجو دناوت یمن یدج تمواقم اجنآ رد ،دوش ماجنا تیقفوم

 رد اریز ،دوب دنهاوخ ترارش هدامآ کش نودب لیخ فورعم و لیخوریخ نادزد هک

 .دنا هدوب نینچ ،ام طسوت لباک لاغشا نامز زا تیعقاو
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 ۲۱ دنس

 )هصالخ( هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ تسگا ۵ ،ارسیاو مارگلت
 

 یقاب یراک و تسا هدمآ تسد هب اجنیا رد ام فادها مامت .تراویتس مجنپ فارگلت

 تختیاپ رد ار دوخ دهاوخ یم اتعیبط هک میهد لیوحت ریما هب ار لباک هک هدنامن

 .دروآرد یراک تلاح هب ار دوخ تموکح و دنک رقتسم شیوخ
 

 یم کرت یزور رد ار لباک ام و تسا عقوم هب نونکا ینیشن بقع ،یسایس رظن زا

 یهنوگ هب راهدنق رد تیعضو ،نیا رب هوالع .دوب هدش نییعت شیپ هام ود هک مینک

 و مارآ اجنیا رد عاضوا نوچ ،مینک هدافتسا ینونک تصرف زا دیاب ام هک تسا

 !نایاپ .تسا یراوشد زا یراع
 

 رد وا اب نم .دوش دیئات دیاب لباک هیلخت یارب تراویتس داهنشیپ هک میدقتعم ام

 هک میهدب هزاجا رگا .مقفاوم الماک ینونک تصرف زا هدافتسا یسایس تیمها دروم

 بقع یدج تلاجخ نودب میناوتن ام و دنک رییغت عاضوا تسا نکمم ،دتفین قافتا

 اریز ،دیهد خساپ تقو عرسا رد .دوش یم ماجنا ۱۲ و ۱۱ رد هیلخت .مینک ینیشن

  .دنوش رداص یگرابکی هب دیاب ییاهن تاروتسد
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 ۲۲ دنس

 ارسیاو هب ،۱۸۸۰ تسگا ۶ ،هجراخ ریزو مارگلت
 

 .منک یم دیئات ار لباک هیلخت لماک هنوگ هب نم .بانجیلاع ۵ خروم مارگلت خساپ هب
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 ۲۳ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۱۹۱ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا هجراخ ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ تسگا ۲۴ ،هلمیس      ،سیوکرام میاورنامرف

 مداد شرازگ امش هب ار یتاروتسد ،هتشذگ یالوج ۲۷ و ۲۰ رد دوخ یاههلسارم رد

 لاغشا ،دوب هدش رداص یسایس تابیترت لیمکت یارب تراویتس دلانود رس هب هک

 هک یتامادقا نانچمه .دبای نایاپ دیاب وا نامرف تحت هیناترب یاهورین طسوت لباک

 ماجنا ناخ نمحرلادبع رادرس هب لباک تموکح یراذگاو یارب ریخا هلسارم خیرات ات

 رس تایلمع ،دشاب یزیچ ره اهدنور نیا هجیتن هک تسا هدش مولعم .دوب هدش

 عوضوم نیا اما .دوش لتخم ای دبای ریخات دناوت یمن اهورین جورخ یارب تراویتس

 .تسا هدش شسرپ نودب ،لباک تردق رد نمحرلادبع رادرس تمحازم نودب سولج اب
 

 یرهاظ ریثات نونکات دنمله رد سیلگنا ناگداپ کی تالکشم و تامحز لمحت ربخ  .۲

 یهدنامرف ریز یوق رکشل کی .تسا هتشادن یلامش ناتسناغفا یسایس عاضوا رد

 ،تسین بولطم هک میتفرگ میمصت ام اما ،تسا هتفر راهدنق هب ستربار کیردیرف رس

 مارگلت رد .میهد رییغت ار لباک زا دوخ نازابرس جورخ ،یماظن ای یسایس لیالد هب

 هب ار نآ لیالد و هیلخت همادا رب ینبم تراویتس رس یروف هیصوت ،تسگا ۵ خروم

 یارب ام یاه همانرب رد رییغت هنوگره هیلع نآ ساسا رب هک میداتسرف امش بانج

 کیردیرف رس رکشل ییامیپهار زا سپ ،ساسا نیا رب .درک لالدتسا ینیشن بقع
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 هب میقتسم ریسم رد لباک ینادیم یاهورین هدنامیقاب اروف ،راهدنق تمس هب ستربار

 عون ره ای تفلاخم نودب و نونکا مه تراویتس رس رقم و دندرک تکرح دنه تمس

  .تسا هدیسر دابآ لالج هب هفقو
 

 خروم ۴۱۵ هرامش[ همان هخسن ،هلسارم نیا اب هک میراد ار راختفا نیا نونکا  .۳

 لماک جورخ زا عطاق لیالد اب تراویتس رس نآ رد هک مینک همیمض ار ]تسگا ۱۰

 تانایب نیا هب هجوت اب .دنک یم تیامح و عافد یلامش ناتسناغفا زا ام نازابرس

 یسررب زا سپ و )تسا قفاوم نآ اب یسایس دشرا رسفا هک( شترا داتس یوق

 میتفرگ میمصت یکشزپ دشرا تاماقم اب تروشم و یسایس و یماظن تاظحالم قیقد

 ینیشن بقع دوخ ینونک جورخ طخ رد هتسویپ هنوگ هب لباک ینادیم یاهورین هک

 .دننک روبع ۱۸۷۹ رد کمدنگ هدهاعم یزرم طخ زا اهورین مامت هک ینامز ات دننک

 ام یاهورین رایتخا رد نانچمه رضاح لاح رد ربیخ و لتوک یدنل یاه هاگرارق

 برغلامش یاهزرم رد ام هتفرشیپ یماظن عضاوم ظفح هلئسم لک اریز ،دوب دهاوخ

 .تسا ظوفحم هدنیآ تاشرازگ و میماصت یارب
 

 و سبیگ زمیج ،سکوتس یلتیو ،نوسناج ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوپیر یاضما

 نسیچتیا

 

 ۲۳ دنس رد  ۱همیمض

 ناتسناغفا رد ترضحیلعا یاهورین هدنامرف ،تراویتس رس دبهپس زا

 ،لباک ،۴۱۵ هرامش( هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس ،لایل هب ،یلامش

 )هصالخ( )۱۸۸۰ تسگا ۱۰
 



 161 

 عالطا یارب هک مراد ار راختفا نیا ،تسا هدش غالبا نم هب هک یتاروتسد قبط

 و تیمها یاراد نم رظن هب هک منک نایب ار یلیالد ،هجراخ رتفد رد دنه تموکح

 ناتسناغفا زا ترضحیلعا یاهورین جورخ دروم رد یریگ میمصت یارب یفاک تیروف

 و دنا یسایس و یتشادهب ،یماظن لیالد نیا .تسا نکمم ریخات نیرتمک اب یلامش

 .تسا ناسکی هجیتن ،دوش هاگن نآ هب هک یرظنم ره زا
 

 طیارش رد اهورین لاقتنا اریز ،تسا رادروخرب هیلوا تیمها زا یتشادهب هلئسم .۲

 رد دیاب و تسین هیجوت لباق یماظن یروف لیالد زا ریغ هب یناج ای یحص کانرطخ

 رضم هزادنا نامه هب امرگ لصف رد دنه تمس هب اهنآ تکرح ایآ هک تفرگ رظن

 نم .رواشپ و نآ نیب یطابترا طوطخ رد و کمدنگ رد اهنآ یرادهگن هک دوب دهاوخ

 مرایتخا رد یکشزپ یاه هیصوت نیرتهب نآ رد هک یداقتعا – دوخ هدیقع زاربا زا

 رد اهنآ ندنام زا رتشیب اهورین یارب ماگنهدوز جورخ هک منک یمن غیرد – تسا

 مک تسد ار امرگ لصف رد ییامیپهار یتحاران نم .تسا دنمدوس ناتسناغفا

 هناتخبشوخ هک دشابن یناج تارطخ ای یتمالس روآ نایز اموزل رگا اما .مریگیمن

 یاهشرازگ نیرخآ .تسا دیدش ریگ همه یاه یرامیب زا یراع نونک ات لاسما

 تسا ابو زا یراع لماک هنوگ هب ابیرقت تیالو نآ هک دهدیم ناشن باجنپ زا یتفایرد

 اما ،هتشاد دوجو یبرغلامش یاههاگتسیا زا یخرب رد دیدش یاهعویش هچ رگا و

 .تسا هدادن ناشن ار عیسو تاحاس هب شرتسگ و هدوب تدم هاتوک
 

 یتحاران و رطخ ضرعم رد هاگهگ دیاب دنه و ناتسناغفا رد لاعف نازابرس  .۳

 یسایس و یماظن لیالد هب هک ینیشن بقع اما .دنریگ رارق اوه و بآ زا یشان

 نآ نداتفا قیوعت هب ثعاب هک درادن دوجو نآ رد یتشادهب رطخ چیه ،تسا یرورض

 بقع رد ام نازابرس هک مراد هقالع تاهج یرایسب زا نم .دوش رتدرس لصف ات
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 یاوه .دوب دنهاوخ رت ملاس ناتسناغفا مرگ میلقا رد ندنام اب هسیاقم رد ینیشن

 هتشذگ هام هس ،ود رد اما ،تسا بوخ دنه یاه هاگتسیا یرایسب زا کش نودب لباک

 .دنا هدش هداتسرف دنه هب نالولعم زا یدایز رامش و هتفای شیازفا تدش هب یرامیب

 هاگودرا ناوریپ ،اهورین دایز رامش تدم ینالوط روضح لیلد هب نآ فارطا و هاگرارق

 مامت مغریلع هک دوب دهاوخ حضاو دنه تموکح یارب و تسا هدش هدولآ تاناویح و

 یتشادهب یرورض تامادقا ماجنا یارب نانکراک و اههاگتسد ،یطایتحا تامادقا

 .دنک نیمضت ار دایز تیعمج ینمیا و تمالس دناوتب هک درادن دوجو
 

 ،دابآ لالج زا رتدب یاوه اب و اضف رظن زا رت گنت ،هداج رانک یاه هاگتسیا رد  .۴

 یتشادهب طیارش ،تسا دنه یاه تشد زا رت کنخ یتخس هب هک هکد و کلوب شیپ

 تیلاعف و تسناد ناسکی ار یرامیب للع دیاب ،لباک دننام اهنآ رد و تسا رت بولطمان

 ییامیپهار ضرعم رد نتفرگ رارق ،تیعقاو رد .دباین شهاک و دبای همادا دیاب اهنیا

 هدنهدرازآ ناوراک رد امیاد نونکا نازابرس هک تسین نآ زا شیب یزیچ دنه تمس هب

 یارب یفیعض لیدب اهنآ یاهرداچ هک یلاح رد ،دنراد رارق نآ ضرعم رد دوخ

 نم ،اهورین یتمالس رطاخ هب و یتشادهب رظن زا ،نیاربانب .تسا اه هناخزابرس

 .دریگ تروص دیابن ناتسناغفا زا جورخ رد یریخات چیه هک مدقتعم ایوق
 

 نآ زا یشخب هک دهد یم ششوپ ار یاه هنیمز زا یرایسب یسایس هلئسم  .۵

 نم رظن هب اجنیا رد اما .دریگ رارق ثحب دروم همادا رد دناوت یم و تسا یماظن

 اب الماک لباک یسایس رتفد و مدقتعم ایوق نم .تسین ینالوط رظن راهظا هب یزاین

 هب یلامش ناتسناغفا زا رتعیرس هچره جورخ ،یسایس لیالد هب هک تسا قفاوم نم

 تساوخرد ام زا و هدومن ینماان ساسحا ریما و یلاع بانج رگا .تسا تحلصم

 تقو نآ ،میزاسب ناگداپ و مینامب یقرش ناتسناغفا یحاون رد یتدم یارب هک دننک
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 ای تسا تحلصم هب هک دنریگب میمصت هک تسا هجراخ رتفد رد دنه تموکح هفیظو

 تسا هدرک وزرآ ادیدش وا ،سکعرب .تسا هدشن ام زا یتساوخرد نینچ اما .ریخ

 زا سپ هک دنک یم ساسحا وا .دوشن لطعم ای دتفین قیوعت هب کمدنگ زا جورخ هک

 هن ،دش دهاوخ رت یوق ترضحیلعا یاهورین ینیشن بقع اب ،تختیاپ رد رارقتسا

 زواجتم شترا ینیشن بقع اب ار تردق هب وا سولج ،نآ زا سپ مدرم .رت فیعض

 .داد دهاوخ یرتشیب تیبوبحم وا هب رما نیا و درک دنهاوخ طبترم
 

 رظنم زا ار لاوس نیا ناوت یم ،دراد اهورین جورخ هب لیامت ریما هک اجنآ زا .۶

 بسانم ینامز روشک زا جورخ هک درادن دوجو یدیدرت و درک یسررب یرت یلک

 .تسین هارمه هنامصخ تارهاظت هنوگ چیه اب الامتحا و تسا مارآ الماک هک تسا

 هدمآ دوجو هب یسناش شوخ طیارش زا یرایسب قافتا و دایز شالت اب تیعضو نیا

 یتدم یارب ،دندرک هبرجت راهدنق رد ام یاهورین هک هچنآ یسکعرب دنچ ره .تسا

 لیابق هک یلاح رد ینیشن بقع .دوب هدش لیمکت لباک رد هک دوب یتابیترت هب دیدهت

 و قلخ ،مینک ریخات ام رگا و تسا مهم رایسب ،دنتسین هناتسود رگا یتح ،دنا مارآ

 تینما زا هچرگ ،ام ینیشن بقع و دنک یم رییغت الامتحا و تسا نکمم مدرم یوخ

 .دوب دهاوخ رادروخرب یرتمک تمارک زا کش نودب ،تسین رادروخرب یرتمک
 

 ربارب یسایس لئاسم اب یدایز دح ات ،دش رکذ البق هک هنوگ نآ یماظن هلئسم .۷

 تخس یاههداج رد دیابن ینیشن بقع لاح رد یاهورین هک تسا مهم اریز ،تسا

 یشترا هچ رگا .دنریگ رارق تیذا و رازآ دروم مصاختم مدرم یاهلتوک و یناتسهوک

 ،دوش لیمحت نآ یالاب هک یهفیظو ره یارب مراد ار نآ یهدنامرف راختفا نم هک

 یمن دوبهب ار نآ هیحور و رابتعا ،هدنهدرازآ ینیشن بقع نینچ اما .تسا هدامآ

 .دشخب
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 داتس بانج طسوت حرط نیا تایئزج هچ رگا ،موش رکذتم اجنیا رد مناوتیم .۸

 هب کمدنگ زا اهورین هک منکیم داهنشیپ نم ،دوشیم غالبا دنه تموکح هب شترا

 ۱.۵ یاههتسد طسوت ربیخ قیرط زا اجنآ زا و هتسشن بقع  هکد هب اههتسد تروص

 .درادن دوجو تماقا لحم اهورین دایز رامش یارب لتوک رد اریز ،دنورب گنه ۲ ات

 .دوب دهاوخ دنک هکد زا ینیشن بقع نیاربانب
 

 یرتاب کی و هراوس گنه کی ،هدایپ پیت کی هک تسا نیا نم دصق ،نیا رب هوالع

 )دجسم یلع رد هدایپ گنه کی و لتوک یدنل رد یلصا هندب( ربیخ رد ار هناخپوت

 .دنک ذاختا یمیماصت لتوک تابیترت دروم رد تموکح هک ینامز ات مراذگب
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 ۲۴ دنس

 هجراخ ریزو هب ،۱۸۸۰ ربمتپس ۳ ،ارسیاو مارگلت
 

 رارق لباک ریما نامرف ریز ار دوخ دندوب لیام هک ایلع مرک یاه یجاج طابترا هب

 ،مرک رد یسایس و یماظن دشرا نارسفا هیصوت قبط ،اروش رد زورما ام ،دنهد

 بویرآ هیحان و لیابق نآ رب دناوت یم وا هک میهد عالطا نمحرلادبع هب میتفرگ میمصت

 .دیامن هلخادم اه یروت لالقتسا دروم رد دیابن اما ،دوش طلسم
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 ۲۵ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۲۰۸ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا تموکح ریزو نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب
 

 ۱۸۸۰ ربمتپس ۱۴ ،هلمیس      ،سیوکرام میاورنامرف

 ،ناتسناغفا تیعضو دروم رد ]۲۷ دنب ۲۳ هرامش[ امش یم ۲۱ خروم هلسارم رد

 یبرغلامش زرم رد هتفرشیپ یماظن عضاوم ظفح تحلصم دیاب هک دندومرف هظحالم

 نانچمه هلسارم رد .دوب هدمآ تسدب کمدنگ هدهاعم اب هک مینک یسررب تقد هب ار

 دیاب عضاوم نیا یمیاد یدصت عوضوم ،ترضحیلعا تموکح رظن هب هک دوب هدمآ

 هیمالعا ریثات تحت دیابن ام میمصت و دوش نییعت یماظن تاظحالم ساسا رب اتدمع

 هب ای هتشذگ راهب یشکرکشل نایاپ زا سپ فلتخم طیارش رد هک دریگ رارق یاه

 .تسا هدش ماجنا دحرس حالصا هب هطبار رد کمدنگ هدهاعم دافم بجوم
 

 تقد هب ترضحیلعا تموکح رظن هطقن زا ار شسرپ نیا ام ،ساسا نیا رب .۲

 هلصاف اب( عقاو رد و ۱۸۷۹ ربماتپس زا هک دوش یم یروآدای .میدرک یسررب

 ربیخ لتوک رد عضاوم ،دندش لاغشا ۱۸۷۸ رد اهنآ هک ینامز زا )۱۸۷۹ رد یهاتوک

 شترا اب تاطابترا یلامتحا ای یعقاو طوطخ رد یمهم طاقن ناونع هب مرک هرد و

 طخ رد اه نآ ینیشن بقع و لباک زا ام یاهورین جورخ اب .دندش یم یقلت لباک

 یدحرس یاه تیعقوم هب هرابود نونکا عضاوم نیا ،کمدنگ هدهاعم یدحرس

 موزل یسررب نامز و هتفر نیب زا یلوا هنیمز هک یهنوگ هب .دندش لیدبت هتفرشیپ
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 تیزم نیا ،عوضوم نیا دروم رد .تسا هدیسر ارف یگژیو نآ اب اهنآ یمیاد ظفح

 هجوت اب هک مینک تروشم دوخ یسایس و یماظن دشرا نارسفا همه اب هک میتشاد ار

 زا اهنآ یمومع هبرجت هب هجوت اب و مرک و ربیخ هیحان زا دوخ یصخش شناد هب

 هک میدرک لاسرا ار یقاروا ام .دنتشاد ار هرواشم تیحالص ،برغلامش دحرس

 زا نینچمه .دندوب هدش یروآ عمج هنوگ نیا هک دوب یمهم تاعالطا و تارظن یواح

 لریا( قباس یارسیاو طسوت هدش تبث هسلجتروص ود و هدرک هدافتسا تصرف نیا

 نونکا ام .میدرک همیمض ار ربیخ و مرک یاهریسم یبسن شزرا دروم رد )نوتیل

 اب یماظن عضاوم نیا یمیاد ظفح دروم رد ار دوخ میمصت هک میراد ار راختفا نیا

 ار یعرف تابیترت و میدرک مادقا نآ ساسا رب هک یلیالد دروم رد یرصتخم حیضوت

 یلاع بانج هب ،دوب مزال مرک هرد و ربیخ رد ینیعم لیابق اب رما نیا هجیتن رد هک

 .میهد شرازگ
 

 یاج ،دجسم یلع و لتوک یدنل ،ربیخ هاگرذگ رد ام یماظن عضاوم ظفح هلئسم .۳

 راوشد هاگرذگ نیا نتشاد هگن زاب تحلصم ،وس کی زا .درادن الصا ای دراد مک ثحب

 یاهورین طسوت نآ ماکحتسا و تشادهگن زا یریگولج یارب ناکما دح ات ،مهم و

 ناتسناغفا نیب تراجت یارب هفقو نودب و نما هاگرذگ کی ناونع هب نآ ظفح و یداع

 عوضوم هک یفرط ره زا ،رگید یوس زا .تسا هدش هتفریذپ یلک هنوگ هب دنه و

 ناگداپ اب تفلاخم رد لماک قفاوت ،یماظن و یسایس هاگن زا ،دریگ رارق هجوت دروم

 یارب یداهنشیپ زگره ،تیعقاو رد .دراد دوجو سیلگنا یاهورین اب هاگرذگ ندرک

 ندوب ملاسان .تسا هتشادن دوجو یمیاد یماظن تابیترت ناونع هب راک نیا ماجنا

 رد ام یاهورین طسوت نآ مظنم لاغشا رد هک یتیاضران ،هندرگ یاه هاگتسیا دیدش

 تحت هداج نداد رارق تهج رد یسایس یوق لیالد و دوش یم هتخیگنارب لیابق نایم
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 رد ربیخ یرادهگن لباقم رد هراومه هک تسا یتاظحالم ،اهنآ لقتسم تیلوئسم

 ،هجیتن نیا هب ضارتعا یارب هک یلاح رد .تسا هتشاد رارق رابجا اب نامدوخ رایتخا

 هدش هدهاشم البق .تسا هدشن هئارا یدحاو لالدتسا چیه ،میناد یم هک اجنآ ات

 عضاوم ،دندش هاگرذگ دراو تسخن راب ۱۸۷۸ رد ام یاهورین هک ینامز زا تسا

 .تسا هدش ظفح اه نآ یور شیپ شترا اب تاطابترا تظفاحم یارب هشیمه ابیرقت

 .تسا هتفر نیب زا اهنآ شزرا و فده ،شترا نآ ینیشن بقع اب هک مینک یم رکف ام

 اب دوجوم تابیترت هکنیا زا شیپ دیابن ارچ هک دراد دوجو حضاو لیالد ،مه نآ اب

 هک ینامز ات ای ،دوش تیبثت و دیدجت نآ لقتسم تیریدم و تیلوئسم یارب لیابق

 هنوگ هب هاگرذگ نیا ،دوشن کرد و هتخانش لماک هنوگ هب اهنآ اب ام هدنیآ طباور

 ریخا تایلمع اب طابترا رد یفلتخم تایئزج ای لئاسم نانچمه .دوشن هیلخت یناهگان

 هاگرذگ رد دوجوم یاهنامتخاس ریاس و تاماکحتسا هب یسرتسد دننام ،دراد دوجو

 .دراد زاین ینامز کدنا هب بسانم میظنت یارب و هدوب هیناترب تموکح هب قلعتم هک

 یاهناگداپ هک میراد رظن رد ام ،دبای همتاخ شخبتیاضر هنوگ هب روما نیا یتقو اما

 .دنک ینیشن بقع هیناترب دنه تادحرس رد هاگرذگ رد ام یلعف
 

 رد دیاب ربیخ لیابق اب ام هدنیآ طباور یروف تیریدم هک مینک یم داهنشیپ  ام .۴

 هاگهگ و راوشد هرود رد روما نیا اریز ،دنامب یقاب باجنپ رادنامرف نواعم رایتخا

 رداص تاروتسد هخسن ام .دش یم هرادا وا طسوت تیقفوم و تراهم اب یبارطضا

 فقوت زا نانیمطا یارب و لیابق ناگدنیامن راضحا یارب ار باجنپ تموکح هب هدش

 هچ لماش هک هاگرذگ زا ام یاهورین جورخ و ناتسناغفا رد ام یماظن تایلمع

 فورصم هک یچلیزیج هاپس رد الامتحا .مینکیم همیمض ،تسا هدش یتارییغت

 دروم رد یتالاوس تسا نکمم .دراد دوجو یدام شهاک ،دندوب ناوراک و تظفاحم
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 هک دیایب شیپ هباشم دراوم ریاس اب لیابق طسوت تراسخ ناربج و ضراوع ذخا

 .دراد یلحم تاماقم طسوت قیقد یسررب هب زاین
 

 هک تسا نینچ باجنپ تموکح هب ام تاروتسد درک دیهاوخ هظحالم یلاع بانج  .۵

 تیمسر هب قباس لثم اهنآ لالقتسا هک دوش هداد عالطا ربیخ لیابق ناگدنیامن هب

 هنالقتسم تسایر تحت هاگرذگ هک تسا نیا اهنآ اب ام تاقفاوت طیارش و هدش هتخانش

 هلخادم زا یراع و زاب تروص هب اهنآ طسوت و دنامب یقاب اه نآ یراصحنا و

 هک میتسین لیام ،دوش ارجا طیارش نیا هک ینامز ات ،نیا رب هوالع .دوش یرادهگن

 هک دوب میهاوخ بقارم ام ،موزل تروص رد اما .مینک رقتسم هاگرذگ رد ییورین چیه

 رد هاگرارق ییاپرب هزاجا هیناترب تموکح تیاضر نودب یرگید مظنم یورین چیه

 یراگزاس اهیدیرفا دوخ یاه تساوخ و اهتنس اب تابیترت نیا .درادن ار ربیخ

 دهعت و دننامب یقاب تمحازم نودب دوخ روشک رد دنهدیم حیجرت هک دراد یرتشیب

 کمک اهنآ زا و دناهدرک دهعت اهنآ اب هک یناسک لابق رد طقف ار فیاظو و تامدخ

 .دنریذپب ،دننکیم تفایرد موسرم یاه هنیزه
 

 ای ولج رد ،رگید یاه هاگرارق مامت هک ام هدمع یماظن هاگرارق ،مرک هقطنم رد .۶

 و عضوم نیا کیژتارتسا شزرا هلئسم .تسا راویپ لتوک ،تسا نآ عبات ،بقع

 هتفرگ رارق ثحب دروم رایسب یوق ناگداپ کی اب میاد هنوگ هب نآ ظفح تحلصم

 هدش نایب هلسارم نیا هارمه قاروا رد لصفم هنوگ هب تارظن و اه لالدتسا .تسا

 رد ام یماظن عضوم یمیاد ظفح هیلع یآر قافتا ناونع هب ناوت یم ار اهنآ و تسا

 یرادهگن هیلع ستربار کیردیرف رس تواضق هک تسا تسرد .درک هصالخ مرک هیحان

 دریگیم ضرفشیپ ار یبونج ناتسناغفا رد یتایلمع هاگیاپ کی ظفح ،یدح ات ،مرک

 اما .تسا هلسارم نیا رد ثحب دروم عوضوم یاهتیدودحم زا رتارف یعوضوم هک
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 و تسا مرک طخ رد عضاوم ظفح ندوب هدیاف یب تابثا تهج رد وا یلصا لالدتسا

 یبرغلامش تادحرس رد دیاب ام ،ناتسناغفا رد هدنیآ گنج ره رد هک دهد یم ناشن

 رد نمشد لباقم رد ام یورشیپ طخ نیرترثوم و مینامب یقاب یعفادت تلاح رد دوخ

 اب یدربهار تاظحالم زا ادج هک یلاح رد ،دوب دهاوخ بونج تمس زا روشک لخاد

 هب یلام و یسایس ،یماظن یاه هنیمز رد وا لالدتسا هژیو نزو ،یلک تیهام نیا

 .تسا مرک یاه هندرگ رد ام یاه ناگداپ یرادهگن دض رب عطق هنوگ
 

 ضحم هب ار مرک هقطنم دنناوتیم ام یاهورین هک میتفرگ میمصت ام نیاربانب .۷

 هطبار رد ار یتالاوس راچان مرک یماظن هیلخت اما .دننک کرت بسانم تابیترت داجیا

 لکشم زا یلاخ عومجم رد هک دنک یم داجیا طوبرم هرد لیابق اب ام تابسانم هب

 ام دروخرب و دندش یم یقلت لقتسم هشیمه ربیخ لیابق هک یلاح رد اریز .دنتسین

 زا ،مرک لک ،درک یم روبع اهنآ ورملق زا هک دوب یاه هاگرذگ هب طوبرم طقف اهنآ اب

 رد شیب و مک ،وس نیدب ۱۸۷۹ زاغآ زا ،راویپ لتوک یوس نآ رد بویرآ ریسم هلمج

 هرد ینییاپ شخب رد هژیو هب ،مدرم اب ام طباور هک یهنوگ هب ؛تسا هدوب ام رایتخا

 یارب هقطنم نآ رد ام یدصت هک تسا هدرک ادیپ ار یگژیو ،میدرک یم هرادا ام هک

 تشک لباق یهرد زا یگرزب شخب رد هک یروت هلیبق هک تسین کش .دبای همادا یتدم

 ،دننک یم یگدنز دنه دحرس قرش بونج تمس هب راویپ لتوک یقرش یاه هنماد رد

 ریز اهنآ تیاضر نودب هک دنا هدرک تفایرد ررکم یاه نیمضت ام نارسفا بناج زا

 هک تسا ملسم هزادنا نامه هب .دش دنهاوخن هداد رارق لباک رد اه یزکراب نامرف

 هنارادافو و هناتسود راتفر ام اب ناشروشک لاغشا نارود رد ،تادهعت نیا هب اکتا اب

 یاهورین رازآ یارب شالت هنوگره زا و دندرک کمک ام هب فلتخم هنوگ هب ،دنتشاد

 ینس لیابق نایم رد یدح ات ،هعیش ناناملسم ناونع هب اهنآ .دندومن یراددوخ ام
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 ۱۵ دودح ار دوخ هنابلطواد هک یزکراب نامکاح اب هک یلاح رد ،دنا یوزنم هیاسمه

 و دنرادن ینادنچ یلدمه ،دنا اهنآ هطلس ریز هک دنتفگ و ،دندرک میلست شیپ لاس

 هتساوخ ام زا تیعقاو رد اهنآ .دنتسین اهنآ هطلس ریز هب تشگزاب هب رضاح اعطق

 تفر دنهاوخن یزکراب مکاح کی تسد ریز رگید هک مینک لمع نام تادهعت هب هک دنا

 .دسر یم رظن هب راکنا لباقریغ ام یارب دح نیا ات اهنآ یاعدا و
 

 رد ام میمصت ،ترضحیلعا تموکح تاروتسد ساسا رب هچ رگ ،تیعضو نیا رد .۸

 هداد اه یروت هب هک یاه هدعو ریثات ریز مرک رد یماظن عضاوم میاد یدصت دروم

 یریگولج یارب یریبادت ذاختا هب مزلم هک میدرک ساسحا ام ،دوب دهاوخن ،تسا هدش

 هب ،یروت موق لیم فالخ رب ،ریما نارسفا طسوت یلفس مرک هرد ددجم لاغشا زا

 ادج بیترت نیا هب هک ینیمزرس ایآ هکنیا .میتسه ام یاهورین ینیشن بقع لابند

 و یفرعم هیناترب تموکح طسوت هک دریگ رارق هناگادج تیمکاح تحت دیاب ،هدش

 رظن فالتخا یلحم یسایس تاماقم نیب رد نآ دروم رد هک دوب یهتکن ،دوش تیامح

 اریز ،تسا راکشآ دراد هارمه هب یتابیترت نینچ هک یاه یراوشد .تشاد دوجو

 بوصنم ام تموکح طسوت هک دشاب هک ره ،رادرس کی ایآ هک دراد لاوس یاج رایسب

 ،ام زا وا تیعبت .ریخ ای دنک تموکح ام یوق یماظن تیامح نودب دناوت یم ،دوش

 دض رب تسا نکمم هیاسمه لیابق و لباک تموکح .دزاس یم وا لامعا لوئسم ار ام

 ام تموکح هدنیامن ماقم رد ار دوخ وا و دنزاسب هسیسد و دننک داجیا تالکشم وا

 لباقم رد .تسا مدرم یارب نآ یلصا تازایتما زا هک یمظن و تردق نودب ،دبایب

 هک اجنآ زا .دوش هتشاذگ تموکح نودب هیحان هک دش نیا رب رارق ،اه تفلاخم نیا

 قاتشم ،دندوب انشآ اهنآ یاههتساوخ اب هجو نیرتهب هب هک یناسک اه یروت نایم رد

 هک میتفرگ میمصت تیاهن رد ام ،دنوش اهر دوخ روما هرادا یارب هک دندوب نآ



 172 

 هلخادم هنوگره ربارب رد هک میوش دهعتم و میسانشب تیمسر هب ار هلیبق لالقتسا

 هداتسیا اهنآ رب تموکح لیمحت ای ،اهنآ یارب مکاح باختنا یارب شالت نودب ،لباک

 مالعا اهنآ یارب ار اهنآ هدنیآ تیعضو هک دش هداد رایتخا نوستاو لارنج هب .میوش

 تساوخ زا و دننک بانتجا لباک تموکح اب تافالتخا زا هک دهد رادشه اهنآ هب و دنک

 دروم رد ،مه نآ اب .دنیامن یوریپ تادحرس شمارآ دروم رد سیلگنا تموکح یاه

 هدشن ذاختا یمیمصت رییغت نودب و ییاهن هنوگ هب اهنآ هدنیآ ینادرگدوخ هلئسم

 تسا هدش هداد رایتخا مرک رد ام یسایس دشرا رسفا ،نوستاو رکشلرس هب .تسا

 اهیروت یعقاو یاه تساوخ و اهزاین ندرک هدروآرب یارب هک ار یمادقا ره هک

 لباق هلیبق هجوت لباق تیرثکا یارب هک یلمع تابیترت ره .دهدب ماجنا ،دنادب یرورض

 تموکح طسوت ،دشابن راگزاسان هیناترب یاهورین ماگنهدوز جورخ اب و دشاب لوبق

 .تفرگ دهاوخ رارق یسررب دروم تقد هب دنه
 

 رایسب ام طابترا ،راویپ لتوک زا رتارف ،بویرآ هقطنم نکاس یجاج هلیبق اب  .۹

 ام طسوت ندرگرتش ریسم لاغشا زا شیپ هرود رد اهنآ .تسا هدوب توافتم و زیچان

 مک هقطنم نیا نامز نآ زا و هدوب هیناترب تیحالص تحت بویرآ هک دندوب هدش علطم

 هدش هداد اهنآ هب تانالعا رد هک یدهعت ره اما .تسا هدوب ام لرتنک ریز شیب و

 و لیخ یلع هب تالمح رد هک دش وغل اه یجاج یدعب تموصخ و یگتفشآ اب ،دوب

 شقن ۱۸۹۷۹ ناتسمز لیاوا و نازخ رد راویپ لتوک زا جراخ رد ام طابترا طوطخ

 ام اب دوخ یلبق طباور هب یلیامت چیه اهنآ هک یلاح رد ،نیا رب هوالع .دنتشاد لاعف

 یوق یاه هناشن ،دنوش نمحرلادبع ریما لباقم هب هلخادم ناهاوخ ای و دندادن ناشن

 هک دنا یضار ،سکعرب هکلب .دنتسین ام تیامح ای تیمومیق لابند هب هک دراد دوجو

 ،تاظحالم نیا هب هجوت اب .دندرگزاب لباک هب دوخ یلبق تعیب-همین تلاح هب هرابود
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 رد یسایس نارسفا طسوت بویرآ رد تردق یریگرس زا یارب ریما هب نداد هزاجا

 هب اه یجاج یتقو هک دنتشاد رارصا اهنآ و دش دراو راشف دنه تموکح رب لحم

 یبوخ تسایس اب قباطم نیا و تشگ دنهاوخ زاب لباک هب اعطق ،دنوش اهر دوخ لاح

 میتفریذپ ار رظن نیا ام .دنهد ماجنا ار راک نیا ام میرحت و تیاضر اب دیاب هک تسا

 روتسد و هدش لاسرا ندرگرتش یوس نآ رد ریما یناگدنیامن یارب مزال تابتاکم و

 رد شسرپ هنوگ ره و دنهد ماجنا یضرا یاهیگنهامه ام نارسفا اب ات تسا هداد

 و هدش هدرمش منتغم تصرف .دننک لصف و لح ار لیابق لورتنک ای هدنیآ زرم دروم

 هب مرک هرد رد یروت هلیلق لالقتسا هک هدش هدیناسر ریما ترضحالاو عالطا هب

 تردق رد سولج ماگنه هک هدش هداد رکذت ترضحالاو هب و هدش هتخانش تیمسر

 هیناترب تموکح اب ناخ بوقعی قباس ریما طسوت ۱۸۷۹ رد هک یحاون ،ناتسناغفا

 .تسین ثحب لباق اعطق ،تسا هدش راذگاو
 

 ،هدش رداص یسایس تابیترت نیا لیمکت یارب هک ار یتاروتسد یاه هخسن ام .۱۰

 تسایس یلک طوطخ اب تقباطم رد ام تامادقا هک میراد نانیمطا و مینک یم همیمض

 هدوب هتشذگ یم ۲۱ هلسارم رد ام ییامنهار یارب بانجیلاع طسوت هدش صخشم

 .تفرگ دهاوخ رارق ترضحیلعا تموکح بیوصت دروم و
 

 رارق ثحب دروم تابیترت نیا هک ینامز رد نوسناج نیودا رس ،ام راکمه  .۱۱

 و یداهنشیپ تامادقا اب تقفاوم نمض ،دوب ام تموکح یاضعا زا یکی ،تفرگ

 ام رب یریبادت نینچ هک تسا دقتعم ،لباک هب ربیخ عضاوم یهدنامرف یراذگاو

 لاغشا هک یدربهار یایازم زا و میشابن تحار راهدنق لورتنک زا هک دزاسیم بجاو

 رییغت هنوگ ره هک دوش کرد تسا لیام وا ،نیاربانب .میشکن تسد ،دراد رب رد اهنآ

 روما عضو و داد دهاوخ رییغت ار ثحب طیارش ،راهدنق رد ام یدصت اب هطبار رد
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 دیدجت دوخ تارظن رد یلک هنوگ هب هک دزاسیم دازآ ار وا هلسارم نیا رد طوبرم

 هدش تبث رظن طسوت وا هاگدید نیا هک تسا دقتعم نوسناج نیودیا رس .دنک رظن

 لیکشت ار هلسارم نیا یاه همیمض زا یکی هک دوش یم دیئات ستربار کیردیرف رس

 .دهد یم
 

 بانج طسوت هک مینک یم همیمض ار هناگادج هسلجتروص هس یاههخسن ام .۱۲

 هدش طبض هلسارم نیا رد هدش حرطم هدمع یاه شسرپ دروم رد شترا داتس

 .تسا قفاوم اه هسلجتروص نیا زا یکی رد سکوتس یلتیو بانج .تسا
 

 نسیچتیا و سبیگ زمیج ،سکوتس یلتیو ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوپیر یاضما

 

 ۲۵ دنس رد ۱ همیمض

 یوسیاقم شزرا هراب رد )نوتیل درال( ارسیاو طسوت هسلجتروص

 )هصالخ( مرک و ربیخ طوطخ
 

 رازراک نایاپ اب هطبار رد دنه تموکح هک یتالاوس نیلوا زا یکی دایز لامتحا هب  .۱

 طوطخ هعسوت و دوبهب یارب یهجدوب هک تسا نیا دنک لصف و لح دیاب ناتسناغفا

 .دوش هداد صاصتخا یلامش ناتسناغفا اب مرک ای ربیخ یطابترا
 

 ام یسایس و یماظن یلاع تاماقم یلعف رظن ،منک یم تواضق نم هک اجنآ ات  .۲

 رظن رد لباک تمس هب ام یمیاد یورشیپ یلصا طخ ناونع هب ار ربیخ هک تسا نیا

 اهر دوبهب نودب ای مینک کرت ار مرک رد دوخ یلعف هتفرشیپ عوضوم ای و میریگ

 اب هن ؛مسیون یم ار رضاح هسلجتروص ،متسین قفاوم رظن نیا اب نم نوچ .مینک

 لئاسم هب هجوت نودب ار نآ ناوت یمن هک یلاوس دروم رد یرواد شیپ هب یلیامت چیه
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 یشخب تیاضر هنوگ هب یماظن و یسایس تاظحالم نانچمه و یسدنهم و یلام

 رایسب یسایس تیمها دنک یم راداو ارم هک یلیالد تبث روظنم هب اما ،درک لح

 رکف هب موش لیاق مرک رد یهدنامرف یماظن تیعقوم کی یمیاد ظفح هب یدایز

 .مشاب ربیخ رد یمیاد یماظن هنیزه هنوگ ره دروم رد یدامتعا یب و یرازیب
 

 زا ،یماظن و یسایس لیالد هب هک یناسک همه منک یم هدهاشم ،لوا هلهو رد .۳

 هب ات ،دننک یم عافد لباک تمس هب ربیخ طخ دادتما رد ام دحرس یزاجم حرط

 هب طخ نیا شرتسگ ،دنا هدرک ضرف هک ار ییایازم ،مزال طرش کی ناونع هب ،لاح

 .تسا هدش دودحم کمدنگ هدهاعم طسوت هک تسا یهطقن زا رتارف یهجوت لباق هنوگ

 اهنآ تارظن هک اجنآ ات ،نیفیرگ لیپیل یاقآ و باجنپ رادنامرف نواعم ،لاثم ناونع هب

 رد یسایس رسفا و یماظن هاگرارق کی شزرا رب یدایز دیکات ،هدش مالعا نم هب

 تراظن و تیوقت یدح ات و کچوک تالایا و رنک تظفاحم یارب امسق ،دابآ لالج

 رد یسایس رسفا تیریدم ریز نونکا رد هک هیناترب عفانم نآ ،دنراد ناشخدب ریسم

 .دراد رارق تیگلیگ
 

 و ینالوط لمات ،دایز یاهوگتفگ زا سپ کمدنگ هدهاعم ینیمزرس تابیترت نونکا .۴

 .تسا هدش نییعت یلام و یسایس ،یماظن تاماقم نیرتالاب اب ررکم یاه تروشم

 یسنارفنک رد دابآ لالج یمیاد یماظن لاغشا ای قاحلا فلاخم و قفاوم لیالد مامت

 نیودیا رس ،یرانواک سیئول رس ،نوتیجیا تربار رس روضح اب نم طسوت هک

 یسررب دروم لماک هنوگ هب ،دش رازگرب روهال رد یچیرتس ناج رس و نوسناج

 طخ دادتما رد یدحرس تادهعت ای تادحرس شرتسگ عفن هب داهنشیپ ؛تفرگ رارق

 لیابق اب میقتسم دروخرب یارب ام دصق و قح راهظا زا ریغ ییانعم ره هب ،ربیخ

 رد ار ام لماک یناوتان هک ار یتیلوئسم ،لباک ناریما هب یراذگاو یاج هب ،هاگرذگ
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 نونکا .دش در ارآ قافتا هب ،دوب هدرک تباث لیابق نآ بوخ راتفر رطاخ هب نآ یارجا

 طسوت لقادح ،مدوخ تواضق هب اما ،منک هصالخ ار میمصت نیا لیالد تسین مزال

 المع لیالد نیا یتسرد ،تروص ره رد .تسا هدش دیئات تدش هب یدعب یاهدادیور

 دش دیئات ناتسناغفا هدنیآ و ینونک تسایس همانرب بوچراچ رد دنه تموکح طسوت

 و ارآ قافتا هب همانرب نآ زا ام .دوب هدش هئارا هجراخ ریزو هب هتشذگ ناتسمز هک

 نییعت کمدنگ هدهاعم هک ار ینیمزرس رارقتسا دیدمت ای رییغت هنوگره صخشم

 زا راهدنق تیالو یمیاد یزاسادج تابیترت یانثتسا هب ،میدرک فذح دوب هدرک

 هب میمصت نیا .هیناترب تموکح طسوت نآ هدش نیمضت تیامح و لباک یورملق

 زا یتحاران نودب ،منک یم رکف تارج اب .دیسر ترضحیلعا رخآ تموکح بیوصت

 ات ،یماظن ای یسایس یاه تیلوئسم شرتسگ دروم رد ترضحیلعا یلعف تموکح

 اب اهنآ ییامنهر تهج لباک رد ام یسایس تاماقم یارب هک یروتسد ره لاح

 هدوب مکاح ،هدش رداص یقرش و یلامش ناتسناغفا یلاخ نیشنریما نابلطواد

  .تسا
 

 ثحب زا یتح المع دنه تموکح هک تسا حضاو ،قیاقح نیا نتفرگ رظن رد اب  .۵

 و یماظن نارسفا زا یخرب طسوت و دراد باجنپ تموکح هک یتارظن دروم رد

 لتوک یدنل زا رتارف ای انعم ره هب ربیخ تادحرس شرتسگ عفن هب ،نامدوخ یسایس

 دودحم کمدنگ دهاعم داوم طسوت امسر نآ شرتسگ هک یهطقن ،تسا هدش عنم

 .تسا هدش
 

 تادحرس شرتسگ هب هک دوب یم دازآ هزادنا نامه هب دنه تموکح رگا یتح ،اما .۶

 هک متسه هدیقع نیا رب تدش هب مه زونه نم ،درک یم رکف هطقن نآ زا رتارف ربیخ
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 تسا یلصا لیالد ،هصالخ هنوگ هب ریز دراوم .تسا بسانمان الماک یتابیترت نینچ

 .منک یم راوتسا نآ ساسا رب ار هجیتن نیا هک
 

 ،راهدنق اب هطبار رد ام تابیترت هک )یتسرد هب نم رظن هب و( میدقتعم ام هچرگا .۷

 ،دش رسیم ام یارب کمدنگ هدهاعم طسوت هک هتفرشیپ یدحرس عضاوم اب هارمه

 هب یگتسباو یلبق طیارش اب هسیاقم رد ام تادحرس عفانم زا یلمع تظفاحم یارب

 تیمها یاراد مه نآ اب ؛تسا یفاک لباک رادتقا فعض ای توق ،تین يوس ای نسح

 هک اجنآ ات رادتقا نآ هدنیآ ناگدنیامن اب ام یمیاد طباور هک تسا یهیدب ای ناسکی

 یب یارب بانتجا لباق لیالد همه زا یراع و هناتسود یگژیو زا دیاب ،تسا نکمم

 ای نمحرلادبع لباک یدعب یاورنامرف رگا ،نونکا .دشاب رادروخرب لباقتم یدامتعا

 تسد زا سوسفا و هارکا نودب هک تشاد راظتنا ناوت یمن ،دشاب یرگید رادرس ره

 یارب دنه تموکح ار وا عبانم و تردق تیدودحم .دوش میلست راهدنق تیالو نداد

 یریگراک زا تسا نکمم نآریغ رد ،دناد یم یرورض دوخ یعفانم زا تظافح

 هک دراد دوجو یددعتم لیالد .دنیبب یدج بیسآ عبانم نآ و تردق نآ هناتسودریغ

 رد و دوب لباک تردق طسوت هدش هتخیگنارب گنج ود هجیتن هکنآ اب راهدنق تابیترت

 داجیا یعورشم تیاکش دناوتیمن ،دش هجاوم تسکش اب یریگرد ره رد نآ لوط

 ریخست ار راهدنق ،تنوشخ و هئطوت اب لباک نامکاح هک دوب رخاوا نیا رد طقف .دنک

 یلحم تموکح و دوب زیگنا ترفن هشیمه تیالو نیا نانکاس یارب اهنآ رادتقا .دندرک

 تیدض نیرتدیدش .تسا هدرک لابقتسا ار اهنآ یدادبتسا غوی ریز زا ییاهر اهنآ

 لقتسم زگره نیا زا شیپ دابآ لالج اما .دراد دوجو اه یلباک و اه یراهدنق نیب رد

 تردق رایتخا رد هدنامیقاب نیمزرس هناگی نیا ،فالخرب .تسا هدوبن لباک تردق زا

 ناتسناغفا هب قلعتم ینامز هک تسا یاهورملق مامت زا هیناترب دنه ریسم رد لباک
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 زا و هدش عقاو تختیاپ هب کیدزن رایسب دابآ لالج .تسام رایتخا رد نونکا و دوب

 کمک دناوتب زاورپدنلب یریما رگا .تسا راگزاس یلصا لباک تایالو اب یهاگن ره

 راظتنا ناوتیم ایآ ،دشکب هشقن و دنیبب باوخ رد رواشپ حتفشیپ یارب ار هیسور

 لالج نداد تسد زا هب یتوافتیب اب وا نانیشناج نیرت تمه یب یتح هک تشاد

 رگید تسد اب و راهدنق تسد کی اب لباک یدعب یاورنامرف زا رگا ؟دننک هاگن دابآ

 ساسحا اب ام اب وا یدعب طباور هک دوب راودیما ناوتیم ایآ ،میریگب ار دابآ لالج

 ندرک سوکعم یارب دعاسم تصرف نیلوا زا هدافتسا یارب دیدش لیم و نمزم هنیک

 ؟دریگن لکش ،میدرک هیوست نآ ساسا رب ار اهنآ هک ییانبم
 

 رگا ؟تسیچ ،دنریگ رارق یهیدب تاظحالم نیا ربارب رد هک یسایس یاه تیزم  .۸

 ،دنامب یقاب باجنپ تموکح تسد رد هشیمه یارب ام یبرغلامش تادحرس تیریدم

 یوق یلحم ذوفن هک دهد یم تموکح نآ هب ار ناکما نیا دابآ لالج ظفح کش نودب

 یبایتسد یارب اما .دشاب هتشاد هریغ و روجاب ،تاوس ،رید ،رنک کچوک نارس رب

 زاین یلاع تموکح عبانم زا دایز ینابیتشپ هب الامتحا باجنپ تموکح ،فده نیا هب

 قرش رد کچوک تالایا زا یهیشاح داجیا هک میوگ یمن نم هچ رگ .تشاد دهاوخ

 ام تادحرس تینما یارب یسایس تیزم نودب ،هیناترب تیامح و ذوفن تحت و ربیخ

 یلحم تموکح ره هب هک تسا بولطمان رایسب نم رظن هب هک میوگب دیاب ،دوب دهاوخ

 زا رتارف یتسایس بیقعت رد ار یروتارپما عبانم هک دهدب یتردق ای هزیگنا

 نیا اب .تسین یروتارپما یلاع تموکح لرتنک تحت الماک هک دنک ریگرد شتادحرس

 یسایس تیریدم هک درک تقفاوم نم دیکا هیصوت اب ترضحیلعا یلبق تموکح ،لاح

 ریذپان میسقت تارایتخا تحت و دوش جراخ باجنپ تموکح زا تادحرس یماظن و

 دنه تموکح هک مرادن کش نم ،دوش ذاختا تابیترت نیا رگا .دریگ رارق دنه تموکح
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 سامت رد هدنیازف هنوگ هب ار نآ هک دنک رکف یدج رایسب تسایس نیا ذاختا زا شیپ

 ،تسدیهت یگمه هک دزاس ریگرد ددعتم کچوک یاسور و سفنهزات لیابق اب کیدزن

 ناونع هب دابآ لالج شزرا یاعدا هب هطبار رد نم .دنا دامتعا لباقریغ و صیرح

 یمن مک تسد ار نآ یسایس تیمها ،ناشخدب رد یسایس ذوفن یارب اکتا هطقن

 .دراد هدهع هب ،دوش ینیب شیپ دیاب هک یثداوح هعسوت رد الامتحا ناشخدب هک مریگ

 هیجوت یارب دابآ لالج یسایس شزرا یاعدا دروم رد یفاک کردم نم رظن هب اما

 روضح هک یوق لامتحا نیا هب هجوت اب ،میرادن یسایس لیلد ره هب ناکم نآ ظفح

 .دوب دهاوخ لباک هدنیآ نامکاح اب ام طباور رد تباث عنام کی اجنآ رد ام
 

 ورین ظفح .تفرگ رظن رد ار دابآ لالج یمیاد لاغشا یلام و یماظن طیارش دیاب .۹

 نیاربانب .تسا نکممریغ امرگ لصف رد نآ دیدش ندوب ملاسان لیلد هب رهش نیا رد

 هاگرارق ود دوخ ینونک دحرس زا یهجوت لباق هلصاف رد هک میشاب فظوم دیاب ام

 رد ای کمدنگ رد ناتسبات و دابآ لالج رد ناتسمز ،مینک یرادهگن و میزاسب گرزب

 مامت و شترا داتس بناج زا نم ،اهنآ تینما یارب .هوک دیفس یاه هنماد دادتما

 قیرط زا ار اهنآ تسا مزال ،مدرک تروشم اهنآ اب نامز نیا ات هک یماظن تاماقم

 ناگداپ تیوقت یارب یتح و درک لصو رواشپ رد ناش هاگیاپ اب یماظن یاه هاگرارق

 .دیای شهاک تسا بولطم نم رواب هب ،رظن هطقن ره زا هک ملاسان ناکم نآ یمیاد
 

 یهدش هتخانش راجزنا و ناتسبات رد ربیخ رابگرم ندوب ملاسان هجیتن رد اما  .۱۰

 هتشاد ار طخ نآ رد تدم ینالوط ای یمیاد تمدخ ناهاوخ هک ام یموب نازابرس

 ای ررکم هافر هژیو متسیس یخرب نودب و هرتسگ نینچ رد تمدخ الامتحا ،دنا

 منک یم هراشا هتکن نیا هب یتخس اب .دوب دهاوخ نکممان یلحم ناریجا مادختسا

 .دوب دهاوخ اسرف تقاط رایسب یتابیترت نینچ یلام طیارش هک
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 ربیخ طخ شرتسگ هک متسه هدیقع نیا رب ،یلک لیالد ساسا رب و نیا ربانب  .۱۱

 دنه تموکح رگا یتح ،دشابن یلمعریغ رگا ،تسا بسانمان لتوک یدنل زا رتارف ام

 رد دنه تموکح ،مداد ناشن هک هنوگ نآ ،اما .دشاب دازآ یمادقا نینچ ذاختا رد

 طقف ار مرک و ربیخ طوطخ یبسن یاهیگتسیاش ،نیاربانب .تسین دازآ نآ شریذپ

 رظن رد کمدنگ هدهاعم طسوت هدش نییعت یمیاد یاه تیدودحم هب هجوت اب دیاب

 .تفرگ
 

 یایازم اریز  .دراد رارق شسرپ ریز هک میوگب مناوت یم ابیرقت طیارش نیا رد  .۱۲

 نم رظن لتوک یدنل رد یماظن تیعقوم اب هسیاقم رد راویپ رد یماظن تیعقوم رترب

 .تسا راکنا لباقریغ
 

 و ییاپورا نارومام ،هدهاعم تادهعت زا ام هکنیا لیلد ،تشاد رطاخ هب دیاب .۱۳

 نیا ،مینک یم رظن فرص هدنیآ رد لباک ناریما راتفر نسح یارب اه تنامض ریاس

 هب ار ام ،دنوش هدافتسا یتسرد هب رگا ،ام ینونک یدحرس یاه تیعقوم هک تسا

 .مینک تازاجم موزل عقاوم رد ار اهنآ دب راتفر هک دزاس یم رداق تلوهس و تعرس

 راتفر میظنت یارب میناوت یم هک تسا ینیمضت نیرتهب تیعقاو نیا زا اهنآ یهاگآ

 یدنلب و راهدنق رد هیناترب یمیاد یاهناگداپ نیب رد هک لباک تردق .مینک ذاختا اهنآ

 المع ام هک ینامز ات :دنک راتفر تازاجم زا نوئصم دناوتیمن ،دراد رارق مرک یاه

 ،اهنامز همه رد ،میشاب هتشاد رایتخا رد ار ندرگرتش یهدنامرف موزل تروص رد و

 .میراد رارق لباک زا ناسآ ییامیپهار زور جنپ هلصاف هب ،هام دنچ زج هب
 

 ،ناتسمز یاه هام لوط رد مرک زا لباک هب یسرتسد هک دوش یم دیکات اما  .۱۴

 .تسا زاب لصف نآ رد ربیخ هک یلاح رد ،دوش یم هتسب ندرگرتش رد فرب لیلد هب
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 ناتسمز یاههام لوط رد ناتسناغفا رد یماظن تایلمع اما ،تسا تسرد نیا

 زهجم و یوق یورین کی اب ستربار لارنج ،هتشذگ ناتسمز مامت رد .تسا نکممریغ

 لوط رد رگا .دهد ماجنا نادیم رد لاعف تایلمع ای ،دوش جراخ لباک زا تسناوتن

 یرورض یروف ای قلطم هنوگ هب لباک رد یماظن یورشیپ ،هاتوک اتبسن هرود نیا

 یلوپ ره نانچمه .دوب دهاوخ سرتسد رد روظنم نیا یارب قباس دننام ربیخ ،دشاب

 نینچ یارب ار نآ دناوت یمن ،دوش یم جرخ لتوک یدنل ات ریسم نیا دوبهب یارب هک

 اما .دهد رارق سرتسد رد ،تسا رضاح لاح رد هک هچنآ زا رتشیب رایسب یفده

 ریسم هک یلاح رد ،دریگ یم رب رد ار لاس زا یهدمع شخب هک دربن لصف مامت رد

 فادها یارب هک تسا ملاسان ردق نآ ربیخ ریسم ،تسا ملاس الماک و زاب مرک

 نیا زا میناوت یمن زییاپ و راهب نیب ینامز چیه رد ام .تسا هدیاف یب المع یماظن

 .مینک هدافتسا ناتسناغفا زا اهورین تیوقت ای جورخ یارب هاگرذگ
 

 هب ار اهورین هک دوشن دعاقتم یتحار هب دنه تموکح مراودیما هنامیمص نم  .۱۵

 ظفح یاج هب یریسم نینچ هک مراد دیدرت مک نم .دنک رقتسم ربیخ رد میاد هنوگ

 هلمح یارب یمیاد هزیگنا کی نازابرس کچوک هلتک .دوش یم لکشم داجیا ثعاب مظن

 دارفا لاس ره دیاب الامتحا ام .دنریم یم سگم دننام گرزب یاه هلتک .دوب دهاوخ

 ره رد هک یزیچ نآ زا شیب ،میهدب تسد زا ربیخ رد ،حلص نامز رد ار یرتشیب

 یتسرد هب رگا ،هاگرذگ لیابق هک مدقتعم نم .میاهداد تسد زا نآ زا رتارف یریگرد

 ار نآ دنا لیام نانچمه و دنناوتیم هدوب هاگرذگ نانابهگن نیرتهب ،دنوش تیریدم

 ماجنا ام یارب ار راک نیا ،میشاب هتشاد ار نآ شزرا رگا ،دنراد هگن زاب ام یارب

 .دنهد یم
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 رزیرف لارنژ رظن هیجوت الماک  ،هدش هتخانش مرک یاوه و بآ دروم رد هچ نآ .۱۶

 رظن زا هلمیس بیقر یماظن یاه هاگتسیا یارب یاه ناکم اجنآ رد ام" هک تسا

 یتخس هب ار ایازم نینچ هک متسه قفاوم وا اب الماک نم ."تفای میهاوخ یتمالس

 لارنژ هناداتسا یشکرکشل تردق و تعرس .درک یبایزرا دح زا شیب ناوت یم

 یرپس زا سپ نازابرس ملاس هداعلا قوف طیارش هب یمک نازیم هب لباک هب ستربار

 نم و تسا بت لادوگ ناتسبات رد رواشپ .دش هداد تبسن مرک رد ناتسبات ندش

 .تسا هدیسر لقادح هب نآ یمیاد ناگداپ هک مشاب لاحشوخ دیاب
 

 یارب ناتسمز قامعا رد یتح مرک هک تسین قیقد هجو چیه هب زونه ،تیاهن رد .۱۷

 لیالد .دوب دهاوخن سرتسد رد ،ندرگرتش دادسنا لیلد هب ،لباک تمس هب یورشیپ

 رد هک دنک یم روبع یناسآ ریسم زا ندرگرتش هک دراد دوجو رواب نیا یارب یدایز

 لباک هب لکشم نودب دناوت یم ،دوش یم عورش مرک زا هک یوق یورین کی نآ لوط

 .تسا هجوت دروم ،مهم رایسب هتکن نیا دروم رد لماک تاعالطا .دسرب ینزغ ای
 

 راویپ لتوک یاپ ات تمیق نازرا یحطس نهآ هار کی هک مراد تسود یلیخ نم  .۱۸

 ،نهآهار تخاس هب طوبرم تالاوس مامت دروم رد ثحب زا ادمع نم اما .دوش هدیشک

 نیا رد مرک و ربیخ یاههرد قیرط زا هتفایدوبهب یماظن یاههداج ای اومارت

 تاعالطا هجوت لباق رادقم اه شسرپ نیا دروم رد .منکیم یراددوخ هسلجتروص

 لارنژ دنمشزرا یاه تشاددای اب هارمه ،دنه تموکح یمومع یاهراک رتفد رد دیفم

 نایاپ زا سپ اما .دوش یم تفای نآ دروم رد تروزلوم یاقآ و رویرت لارنژ ،رزیرف

 الامتحا .درک یسررب رتدنمدوس هنوگ هب ار اهشسرپ نیا ناوتیم ینونک گنج

 دروم رد هک دزاس رداق ار دنه تموکح ات دوب دهاوخ زاین دروم یرتشیب تاعالطا

 هب دیاب یدایز دح ات اهنآ راتفر هک تسا یهیدب اما .دسرب یقطنم هجیتن کی هب اهنآ
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 ای ربیخ ریسم ایآ هک دشاب هتشاد یگتسب هیلوا لاوس نیا دروم رد ییاهن میمصت

 .تسا دنه تموکح یارب یسایس تیمها نیرتشیب یاراد مرک
 

 تبث یسایس رتفد رد سپس و دوش رشتنم هسلجتروص نیا منک یم وزرآ  .۱۹

 .دوش

 نوتیل

 ۱۸۸۰ یم ۲۰ ،هلمیس

 

 )هصالخ( ۲۵ دنس رد ۲ همیمض

 )نوتیل درال( ارسیاو طسوت هسلجتروص
 

 یاه یگتسیاش دروم رد دوخ متسیب خروم هسلجتروص نیرخآ اب هطبار رد .۱

 رد ملیام ،ناتسناغفا اب طابترا یمیاد طوطخ ناونع هب مرک و ربیخ یبسن

 .منک هفاضا ار هتکن دنچ رضاح هسلجتروص
 

 هداد روتسد ستربار و تراویتس لارنژ هب نم طسوت ،شیپ اه هام ،لاوس نیا  .۲

 ار اهنآ یمسر رظن راهظا یضتقم نامز رد دنه تموکح کش نودب هک دوب هدش

 رد ییاهن میمصت هب دهعتم تموکح هکنیا زا شیپ ،نم رظن هب .درک دهاوخ تفایرد

 هنامرحم شرازگ کی هک مناد یم .دنک تروشم اهنآ اب دیاب ،دوش عوضوم نیا دروم

 نآ هچ رگ .تسا هدش هیهت ستربار لارنژ طسوت هجراخ رتفد رد تبث یارب یمسر

 لارنژ اب نم یصوصخ تابتاکم اما ،تسا هدشن تفایرد امسر زونه شرازگ

 ات ،دوب دهاوخ نآ لماش الامتحا هک درک انشآ یتارظن اب یفاک هزادنا هب ،ستربار

 .منک تبث نآ دروم رد مهاوخیم نونکا هک دنک هیجوت ار یتارظن
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 .درادن شزرا مارک ای ربیخ ظفح هک تسا نیا ستربار لارنژ هجیتن ،یلک هنوگ هب .۳

 المع راهدنق رد هیناترب یمیاد ناگداپ کی ظفح اب کی ره تیمها هک تسا دقتعم وا

 موکحم ،مدرک هراشا اًلبق هک یلیالد نامه هب اقیقد ار ربیخ وا .دوش یم نیزگیاج

 .دنک یم فارتعا ،متسه لیاق مرک یارب هک یماظن و یسایس یایازم اب ،دنک یم

 لیالد هب ار مرک هک نآ اب ،وا اما .طیارش یخرب اب ار یمود و لماک هنوگ هب ار یلوا

 یوق رایسب لیالد اب ،دنک یم نایب وا هک هنوگ نآ ار اه نیا ،دنک یم موکحم یلام

 دیدرتیب اهنآ .مدرک یم روصت البق نم هچنآ زا رت یوق رایسب ،دنک یم موکحم

 مرک یماظن نتشاذگ رانک عفن هب هک متسین نئمطم و دنبلطیم ار یسررب نیرتیدج

 تظفاحم نآ ربارب رد دیاب هچنآ هک منک هراشا هتکن نیا هب ملیام اما .دنشابن یعطق

 ام ،نم رظن هب .تسا ناتسناغفا رد هیسور یسایس تامادقا هکلب ،یماظن هن ،مینک

 روشک نآ رد یسایس یالخ هیناترب ذوفن تسکش هک ییاج ره رد میشاب نئمطم دیاب

 اب دیاب نانچمه ام و درک دهاوخ رپ تعرس هب ار نآ هیسور ذوفن ،دنک داجیا

 زین لباک تردق زیمآنیهوت ای هنامصخ شوجدوخ تامادقا زا لماک یرایشوه

 هیسور هتساوخان یساملپید هدناشن تسد هرابود لباک تردق رگا ،مینک تظفاحم

 نتشاد هگن ای دیدج ریما اب هدهاعم قیرط زا میناوتیمن ام هک اجنآ زا ،لاح .دوش

 زا ،یرگید کمک ره ای هنارای نداد زا ینادردق رب هیکت اب ای وا رابرد رد رومام کی

 گنج نایاپ رد هک تسا یرورض الماک ،نم رظن هب ؛مینک یریگولج یلامتحا نینچ

 یتیعقوم رد امیاد ار دوخ ام ،هتشذگ لاس ود گنج دننام هنیزهرپ و یدج رایسب

 ،ناسآ ،تعرس اب ار لباک تردق بناج زا نیهوت ای مشخ هنوگ ره هک میهد رارق

 دننام یتموکح هژیو هب ،گرزب تموکح کی هک یراک ؛مینک تازاجم هنیزه مک و رثوم

 ار نآ ،دوخ تینما یاه هیاپ فیعضت و وربآ ندرک راد هشدخ نودب دناوت یمن دنه
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 بناج زا یعقاو رایسب و لماک شناد قبط ،نیا رب هوالع .دنک اهر تازاجم نودب

 دوخ ناتسد رد ار یتازاجم نینچ لامعا یلمع و یمیاد رازبا ام ،لباک هدنیآ ناریما

 تازاجم نیا لیمحت ترورض زا دوخ هدنیآ تیفاعم هب اتدمع دیاب هک میا هدرک ظفح

 مهم رایسب هاگیاج یبرغ ناتسناغفا هاگن زا دنچ ره هک راهدنق ،نونکا .مینک هاگن

 رد هک دنک یمن مهارف ام یارب اکتا هطقن چیه ،منیب یم نم هک اجنآ ات اما ،دراد

 ار دوخ هکنیا نودب ،مینک دراو لباک هب عطاق و عیرس یهبرض میناوتب زاین تروص

 زاین یدایز یورین هب روظنم نیا یارب ای و مینک تدم ینالوط یاه تایلمع ریگرد

  .میشاب هتشاد
 

 البق هک هنوگ نآ اما .دهد یم ماجنا ام یارب ار اهراک نیا همه مرک ،نم هاگن زا

 نآ یمیاد یماظن لاغشا نیگنس هنیزه لباقم رد ار یسایس یایازم دیاب ،متفگ

 .منادرگیمن زاب لباک تردق هب ار نآ زا چنا کی ،هجو چیه هب ،انیمطم نم .دیجنس

 چیه هک تسا نیا ،نآ اب دروخرب یارب هار نیرتهب هک منک یم رکف ،عومجم رد اما

 بختنم یاهرادرس زا یخرب تموکح تحت ار نآ هکلب ،مینامن نآ رد یهاگرارق و ورین

 ار نآ هب ورین مازعا قح ،وا اب یگنهامه رد و میهد رارق نامدوخ تیامح تحت و

 تمحازم نودب قح وا هک میراذگب و مینک ظفح ،میشاب هتشاد زاین نآ هب هک ینامز ره

 روصت ناوت یم رضاح لاح رد هک اجنآ ات .دشاب هتشاد ار هقطنم هرادا و دمآرد

 دناوت یمن ،دریگ رارق یتیعقوم نینچ رد ام یوس زا هک یکچوک مکاح چیه ،درک

 تسدب نآ زا یزیچ اریز ،دشاب هتشاد لباک تردق اب ام هیلع هسیسد یارب یهزیگنا

 دهاوخ یمیاد لکشم کی وا یارب تردق نیا هک درک رکف دیاب ،سکعرب .دروآ یمن

 رد رگا .دوش نآ بذج ،ام تظافح نداد تسد زا تروص رد هک دسرت یم وا و دوب

 بسانم و دنمشوه یفاک هزادنا هب یرادرس ای سیئر ،لباک ینونک نایعدم نایم
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 دزاس رداق ار ام تسا نکمم تابیترت نیا ،دشاب هتشاد دوجو یتیعقوم نینچ یارب

 یور زیچ چیه ،ربیخ دروم رد .مینک هدروآرب ار دوخ عفن هب دنیاشوخان یاعدا کی هک

 لوپ نآ یارب ای میراد هگن بت هلت نانچ رد ار نازابرس هک دنک یمن راداو ارم نیمز

 ،یسایس رظن زا هچ و یماظن رظن زا هچ ،کمدنگ ات ربیخ یمیاد دادتما .مینک جرخ

 کرد ملیام ،عوضوم نیا نتفگ اب .تسا وگتفگ و ثحب زا جراخ الماک نم رظن هب

 ای منکیمن عافد ار ربیخ رب ینونک طلست نداد تسد زا ،هجو چیه هب نم هک دوش

 دننام لیابق نآ رب لباک تردق رادتقا رگا هک تسا نیا نم رظن .منکیمن رکف نآ هب

 یرورض هاگرذگ لیابق اب بسانم تابیترت اب ناوتیم ار  نآ ظفح ،دوش یفتنم نونکا

 هن ،دوش هتشاد هگن ام یارب اه یچلیزیج طسوت هاگرذگ هک یتروص رد ،تسناد

 .یموب ای ییاپورا ،هیناترب یاهورین طسوت
 

 اعطق ،درک ناشنرطاخ شترا داتس بآمتلالج هک هنوگ نآ ،مرک طخ دروم رد  .۴

 فظوم ،طخ نیا زا لباک تمس هب یورشیپ ماگنه ستربار لارنج هک تسا تسرد

 هب هاگیاپ نآ هک ینامز ات و دنک عطق دوخ تایلمع هاگیاپ اب ار دوخ طابترا هک دوب

 هب دیاب ،مه نآ اب .درک لمع هدنرپ نوتس کی دننام المع وا یورین ،دشن لقتنم ربیخ

 دراو لباک هب عیرس هبرض نانچ تسناوت یمن یرگید طخ چیه اب وا هک تشاد رطاخ

 یاهورین یلامتحا یناوتان هب نانیمطا اب شنارواشم و ریما هک ینامز رد ،دنک

 هک یتاظحالم .دنتخادرپ یم هام شش تدم رد اهنآ رب یشکرکشل یارب هیناترب

 نتشاذگ رانک ،مریگیمن مک تسد ار نآ نم و دندرک دیکات نآ هب شترا داتس بانج

 تابیترت نیا تحلصم هب تدش هب نم رظن هب ،یمیاد یماظن طخ کی ناونعهب مرک

 تردق زا لقتسم و تسود سیئر کی هب دیاب ،مرک لاغشا یاج هب هک دنکیم هراشا
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 و لح نوپیر درال طسوت دیاب نونکا لئاسم نیا همه ،لاح نیا اب .دوش هدرپس لباک

 .دسرب هلمیس هب ۸ ای ۷ خیرات رد مراد راظتنا هک یسک ،دوش لصف
 

 نیمه رد یلبق هسلجتروص اب هارمه و دوش تبث و شخپ یسایس شخب رد  .۵

 .دوش هداد میلست نم نیشناج و هجراخ ریزو هب عوضوم

 نوتیل یاضما

 ۱۸۸۰ نوج ۵ ،هلمیس

 

 ۲۵ دنس رد ۳ همیمض

 یاهورین ،مود و لوا یاه هقرف هدنامرف ،ستربار کیردیرف رس دبهپس زا

 هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس ،لایل هب ،یلامش ناتسناغفا ینادیم

 )۱۸۸۰ یم ۲۹ ،لباک(
 

 رد یتشاددای ،دیدرک نایب لباک رد هتشذگ چرام رد امش هک یوزرآ هب هراشا اب

 یارب ار نآ مهاوخ یم لاح ؛مدرک هیهت ناتسناغفا اب دنه یطابترا طخ نیرتهب دروم

 .منک میدقت اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو بآمتلالج هب یگدیسر
 

 تسدب قطانم لک رب اه ناغفا لورتنک فذح زا نم هک یلاح رد ،یلاع بانج .۲

 هب نام یاهورین ینیشن بقع رادفرط ،منک یم عافد کمدنگ هدهاعم طسوت هدمآ

 ،راهدنق تمس زا زج هب ،ینونک رازراک زا شیپ نام لرتنک تحت تادحرس هدودحم

 .متسه
 

 هدش هداد حیضوت تشاددای رد لصفم هنوگ هب عوضوم نیا یارب نم لیالد  .۳

 :تسا ریز حرش هب نآ هصالخ .تسا
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 تردق ینوگنرس و تایلمع زاغآ نامز زا یلامش ناتسناغفا طیارش رییغت  - لوا

 .ریما

 .راهدنق رد هیناترب یمیاد ناگداپ کی یمیاد ظفح مالعا دصق  - مود
 

 زا ،نم رظن هب و دوش نیمضت راهدنق اب طابترا هک میتسه دهعتم ام ،نیاربانب .۴

 .میبای ییاهر مرک ای ربیخ تمس رد یماظن تیلوئسم

 

 میاد طابترا طخ نیرتهب دروم رد ستربار کیردیرف رس دبهپس تشاددای

 ۱۸۸۰ یم ۱۲ ،لباک ،ناتسناغفا و دنه نایم
 

 ،تسا مادک یقرشلامش ناتسناغفا و دنه دحرس نیب طابترا میاد طخ هک لاؤس نیا

 یارب نم یهاوخرذع هب یزاین منکیم ساسحا هک تسا رادروخرب یتیمها نانچ زا

 .درادن دنه لک رادنامرف و ارسیاو بآمتلالج طسوت هیلوا یسررب هب نآ ندناسر
 

 .میتسین هجوم ازجم یطابترا طخ ود ظفح رد ام هک تفریذپ دیاب منک یم رکف نم .۲

 هدروآرب ار نآ دناوت یمن دنه شترا هک دوش یم ام عبانم نتفر رده ثعاب اهنآ دوجو

 هب یهتنم یاهریسم یبسن بیاعم و ایازم نم رظن هب هک ار هچنآ ،نیاربانب .دزاس

 .مهد یم رارق بآمتلالح دزن ،تسا کمدنگ - رواشپ و مرک - تاهوک قیرط زا لباک
 

 تفرگ رظن رد ود ره یارب کرتشم عورش هطقن ناونع هب ناوت یم ار یدنپلوار .۳

 :تسا ریز حرش هب رواشپ و تاهوک قیرط زا لباک ات تفاسم و
 

 لیام         ناکم

 ۱۰۶       تاهوک هب یدنپلوار زا

 ۶۶       لت هب تاهوک زا
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 ۵۰        مرک هب لت زا

 ۶۷    )ندرگرتش قیرط زا( یشوخ هب مرک زا

 ۴۳       لباک هب یشوخ زا

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

 ۳۳۲        عومجم

 

 ۱۰۱      رواشپ هب یدنپلوار زا

 ۱۰       دورمج هب رواشپ زا

 ۶۶      دابآ لالج هب دورمج زا

 ۳۰      کمدنگ هب دابآ لالج زا

 ۵۸    )دنب هتل قیرط زا( لباک هب کمدنگ زا

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

 ۲۶۵        عومجم
 

 لیام ۶۷ دودح رواشپ ریسم هک دوش یم صخشم اه تفاسم لودج نیا زا  .۴

 تشاد دهاوخ دوجو دورمج ات نهآ هار ،کش نودب .تسا تاهوک ریسم زا رتهاتوک

 نارگ یاه خرن اب طخ کی ناوت یم اهنت هک دنا هتفرگ میمصت نارینجنا نآ زا رتارف(

 لابند یلومعم ریسم ییامیپهار لیام ۱۵۴ ،لباک ات اج نآ زا ،نیاربانب و )درک داجیا

 .دوش یم
 

 و دوش داجیا نهآ هار طخ کی زین هدنیآ رد تسا نکمم تاهوک ات یدنپلوار زا .۵

 .دباین همادا راویپ لتوک یاپ ات ارچ طخ نیا هک درادن دوجو یکیزیف لیلد چیه

 دوب دهاوخ لباک زا لیام ۹۳ دودح نآ زا سپ طخ نیا رد ییاهن هاگتسیا ،نیاربانب
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 هک یشخب نآ ،هلصاف نیا زا .تسا ربیخ طخ زا لیام ۶۰ شیازفا هدنهد ناشن هک

 یارب ییاهنت هب )ندرگرتش هاگرذگ لومش هب( دراد رارق یشوخ و راویپ لتوک نیب

 .تسا راوشد ،ناسآ هداج کی تخاس
 

 مناوتیم هک ییاج ات و مریگ رظن رد هناگادج ار ریسم ود نیا منکیم داهنشیپ .۶

 و نادرم دادعت هب اجنیا رد هک دشاب مزال دیاش .منک یسررب ار اهنآ بیاعم و ایازم

 زین دنوشیم هدافتسا ریسم نیا رد زاب طابترا یرارقرب یارب نونکا هک یاهپوت

 نیب .دنا ریگرد هدایپ ۵۳۱ و راوس ۸۲۹ ،پوت ۱۹ لیخ یلع و تاهوک نیب .منک هجوت

 دوجو هدایپ ۱۵۵۴۵ و راوس ۲۱۸۴ ،پوت ۸۴ )لباک کیدزن هاگرارق( کاختب و دورمج

 .دراد
 

 یرتشیب دارفا دادعت هب لقادح و دشاب رتمک هنیزه یاراد دناوت یمن الامتحا مرک

 .تسا مزال لباک و لیخ یلع نیب تاطابترا تینما ظفح یارب
 

 :زا دنترابع لوا ماگ رد مرک ریسم یایازم .۷

 یقاب لباک و نآ نیب لیام ۹۰ ،دوش هتخاس راویپ لتوک یاپ ات نهآ طخ رگا - لوا

 .دنام یم

 ،دراد رارق اه ناکم نیا نیب هک بویرآ یراومه و لیخ یلع ،راویپ لتوک رد - مود

 ییاپورا یارب بسانم و زیگنارب نیسحت یاوه و بآ رد دنناوت یم ورین دادعت ره

 .دنوش رقتسم اه

 ،دوش یم هتسب اهورین روبع یور هب ندرگرتش هاگرذگ نآ رد هک یتقو هناگی – موس

 هس یارب لباک زا شترا یلمع عطق هکنآ اب و تسا چرام نایاپ ات ربمسد طساوا زا

 یاه هگلج تدم نیا رد هک تشاد رطاخ هب دیاب زونه ،دراد داریا هام راهچ ات مین و
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 رایسب طیارش زا زج هب انیقی لاس لصف نیا و تسا فرب زا هدیشوپ شیب و مک لباک

 اب مناوتیم اما .دوش یمن باختنا ناتسناغفا رد یماظن تایلمع یارب ،یرورض

 هدنامرف کی ،دشاب مزال یتکرح رگا ،ناتسمز قامعا رد یتح ،میوگب تحار لایخ

 رقتسم یاهورین یلمع هاگن زا ،نیاربانب .دنک روبع ندرگرتش زا دناوتیم هبرجتاب

 .دنوش هداد قوس لباک هب لاس لوط مامت رد دنناوت یم مرک هرد یناقوف شخب رد

 یم رگول زیخلصاح و ینغ هرد دراو اهورین ،یشوخ هب ندیسر زا سپ – مراهچ

 .تسا هیهت لباق اروف تاکرادت هک ییاج ،دوش

 گنس .دیسر لباک هب یراوشد نیرتمک و عافد نیرتمک اب ناوت یم یشوخ زا - مجنپ

 تشاد رثوم عضوم نآ رد ناوت یم هک تسا یهطقن هناگی لباک یلیام جنپ رد هتشون

 یکدنه ریسم ندومیپ و نآ زا ندیخرچ ،دشاب هدش هتفرگ تیعقوم نیا رگا یتح و

 .درادن یلکشم چیه یچونن لتوک ای گنزمهد یگنت هب هدراچ هرد زا روبع و

 یروت هقطنم راویپ لتوک ات لت زا و درذگ یم هیناترب ورملق زا لت ات هداج  - مشش

 هب ،ندوب هعیش لیلد هب و دنا هدوب هناتسود رایسب تدم مامت رد هلیبق نیا .تسا اه

 .دنوش کیرحت ام هیلع ناتسناغفا بصعتم یاه ینس طسوت دنناوت یمن یتحار

 هقطنم قیرط زا ریسم )لیخ یلع زا رتارف لیام تشه( الوکیرد ات راویپ لتوک زا

 تالوصحم و اهاتسور اما ،دنرادن ام اب یبوخ لیامت هک یمدرم ،درذگ یم اه یجاج

 یراکشآ تموصخ دنناوت یمن زگره هک دنراد رارق ام هیامحلا تحت یردق هب ناش

 .دنهد ناشن دوخ زا

 اه لگنم ،اه یجاج هچ رگا و تسا هنکس زا یلاخ الماک هقطنم ،الوکیرد زا رتارف

 کی یورشیپ اب ات دننک عمج اجنآ رد ار یهجوت لباق دادعت دنناوت یم اه یزلغ و

 هچنآ مه زونه ،دننک تفلاخم ندرگرتش یاه هنماد و تخردرازه ای و هندرگ رد ورین
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 رتشیب انیمطم اه یراوشد و داد ماجنا هرابود ناوت یم ار تسا هدش ماجنا البق

 نآ اب هنامصخ تین اب یناتسهوک هقطنم ره هب دورو ماگنه هک تسین یزیچ نآ زا

 .دش هجاوم
 

 :تسا ریز حرش هب طخ نیا بیاعم .۸

 تاهوک زا .تسا دابآ و تشک هدنکارپ هنوگ هب هقطنم ،تاهوک ات یدنپلوار زا - لوا

 یشوخ ات لت زا هک یلاح رد .دوش یم لامعا یرتشیب توق اب هظحالم نیا ،لت ات

 نیا .درادن دوجو یدنه-هیناترب شترا تامازلا هب ییوگخساپ یارب یتاکرادت چیه

 ،درب رتولج ار طخ ردق ره و دوریم نیب زا نهآهار تخاس اب یدایز دح ات یراوشد

 عبانم زا یبسانم رادقم ناوتیم هک یهطقن نیرتکیدزن .تسا رتهب هزادنا نامه هب

 .تسا فورعم شتالغ لیلد هب هک تسا ونب یدعب هیحان و کتخ هقطنم ،درک هیهت ار

 و )تسا بایمک یلحم لقن و لمح نوچ( لقن و لمح رد کمک ،بوخ یاه هداج اما

 یدایز رادقم .تسا زاین دروم عبنم نیا زا لماک هدافتسا زا شیپ نمیا تاطابترا

 قطانم زا دیاب جنرب و لاد دننام یتالوصحم اما ،دروآ یزفسوی زا ناوت یم ار نغور

 .دوش هیهت باجنپ رترود

 رد .تسین هدننک لاحشوخ مرک هرد لاغشا یامنرود ،یتشادهب رظن هطقن زا - مود

 رد هژیو هب ،تسا هدوب ملاسان رایسب یموب یاهورین یارب هتشذگ هام هدجه لوط

 رایسب بت و )لغب هنیس( شش باهتلا هرد رسارس رد هک یلاح رد ،لیخ شلاب و لت

 .تسا هدوب عیاش

 زا رتشیب رایسب انئمطم یشوخ و راویپ لتوک نیب رد هداج یکیزیف تالکشم - موس

 دنناوتیم نامز رورم هب کش نودب .دراد دوجو ربیخ ریسم رد هک تسا یتالکشم

 کی تخاس اما .دنشاب هتشادن مه ینادنچ هنیزه و دننک ادیپ شهاک یدام رظن زا
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 هارمه یتفگنه هنیزه و لکشم اب هدش هداد ناشن طاقن نیب بوخ اعقاو یراگ هداج

 .دوب دهاوخ

 ،یلوق هب .درادن یصخشم تیزم چیه ،یسایس رظن هطقن زا ریسم نیا – مراهچ

 هب تبسن ار ام ،نآ نتشاد رایتخا رد و تسا ینزغ ای لباک هب یعرف هار کی نیا

 .دهد یمن رارق رترب تیعقوم رد ،دنراد رارق یحاون نآ رد هک یلیابق
 

 :زا دنترابع نآ یایازم .مزادرپ یم کمدنگ - رواشپ ریسم هب لاح .۹

 .تسا مرک طخ زا رتمک لیام ۶۷ لباک ات یدنپلوار هلصاف عومجم - لوا

 دنب هتل لتوک ناتسمز قامعا رد .دوش یمن روبع لباق ریغ فرب طسوت زگره - مود

 .دوش یمن هتسب زور دنچ زا شیب

 کی لباک ات )دسر یم نایاپ هب نهآ هار هک ییاج( دورمج زا تسا نکمم  - موس

 .دوش هتخاس یراگ بوخ هداج

 و درذگ یم یقرش مهم یاه یزلغ هقطنم زا دابآ لالج قیرط زا هداج نیا - مراهچ

 یهدنامرف هک تسا ریمشک یبرغ هدودحم و ناشخدب اب میقتسم یطابترا طخ کی

 یهجوت لباق تیمها ام یارب تسا نکمم زین سپ لاس دنچ یارب نآ یاهریسم

 .دشاب هتشاد

 ،اه یروجاب ،اهدنمهم رس تشپ رد هک دزاس یم رداق ار ام ریسم نیا - مجنپ

 دنه هب یمیدق یخیرات هداج نیا ،تیاهن رد .میریگ رارق اه یدیرفآ و اه یتاوس

 نیب یراجت گرزب هارهاش و تسا هدرک روبع نآ زا نیشیپ تامجاهت هک تسا

 همادا نآ دادتما رد تراجت اه نرق یارب هک تسا هدوب یزکرم یایسآ و ناتسودنه

 .تسا هدرکن فرحنم ار نآ یزیچ چیه و هتشاد
 

 :زا دنترابع طخ نیا بیاعم .۱۰
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 ملاسان رایسب کمدنگ ات دورمج زا ار نآ هک ناتسبات یاههام رد دیدش یامرگ - لوا

 ناتسناغفا رد یماظن تایلمع یارب نامز نیرتبسانم رد ار نآ یدایز دح ات و دنکیم

 .ددنبیم

 هداج هک تیعقاو نیا و کاختب و کمدنگ نیب تاکرادت مامت ابیرقت دوجو مدع - مود

 یگدنز بصعتم و وجگنج لیابق نآ رد هک درذگ یم یهقطنم زا دوخ لوط مامت رد

 یهدنامزاس تروص رد هجوت لباق رسدرد داجیا رازبا مه و هدارا مه هک دننک یم

  .دنراد ار ییاجکی لالتخا و

 عضاوم و اه هندرگ و تاطابترا نتشادهگن زاب یارب هک یگرزب رایسب یورین - موس

 .تسا مزال یعفادت تامادقا یارب هدامآ ددعتم
 

 مرک طخ هک منکیم رکف ،یتشادهب و یماظن رظن زا ریسم ود نیا هسیاقم اب .۱۱

 ینعی هرد یالاب یاهتنا رد اتدمع اهورین هکنیا رب طورشم ،دراد ار اهتیزم نیرتشیب

 رد یراجت و یسایس لیالد هب اما .دنریگ رارق بویرآ و نازولش ،راویپ لتوک رد

 اهنت هک مرواب نیا رب نم ،عقاو رد .درادن دوجو یدیدرت ربیخ طخ ندوب حجرا دروم

 نآ یرادهگن ،دنامب زاب هشیمه لباک اب طابترا هک دشاب رارق رگا ،یسایس لیالد هب

 .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا
 

 ایآ ینعی ،مریگ یمن مک تسد ار نآ تیمها هک مزادرپ یم یعوضوم هب نونکا .۱۲

 تادحرس زا هداج ظفح یارب اعقاو ،ناتسناغفا زا ام یاهورین ینیشن بقع زا سپ

 .ریخ ای دراد دوجو یزاین لباک هب دنه یبرغلامش
 

 .دراد قرف رایسب کمدنگ هدهاعم داقعنا نامز ناتسناغفا اب زورما ناتسناغفا

 هب زهجم و تشاد یوق شترا ،دشیم هرادا یوق ریما کی طسوت هک ناتسناغفا
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 دوب یرورض اقلطم دنه یارب هک دوب یتردق و یگنج تامهم و ددعتم یاههناخپوت

 تموکح تختیاپ لباک .تشاد یم لورتنک یخرب نآ یالاب و هتشاد یسرتسد نآ هب ات

 هداد هزاجا نآ مکاح هب هک دوبن تحلصم و هدش لیدبت یگرزب ناگداپ و هناخدارز هب

 هدنیامن و دریذپب ار هیسور هدنیامن ،دشاب هتشاد هیسور اب میقتسم طابترا ات دوش

 .دراگنا هدیدان ار دنه اب هناتسود طباور یاهداهنشیپ همه و دنک در ار هیناترب
 

 و یوق یاه بیکرت هب رداق زونه هک نآ اب و تسا نآ قباس هبارخ اهنت ناتسناغفا

 اًلمع و درادن دوجو یماظن تردق کی ناونع هب رگید ،تسا ترارش یارب دنمتردق

 .تسین دنه یارب یدیدهت
 

 تردق دروم رد ار یدنمشزرا رایسب تاعالطا ۱۸۷۹ ربتکا رد لباک لاغشا .۱۳

 یارب ،تشاد دوخ رهام نارگتعنص و زهجم هناخدارز ،شترا رد هک ریما یمجاهت

 یتحار هب ،تشاد رایتخا رد رش ای ریخ یارب وا هک یلیاسو نینچ اب .درک راکشآ ام

 یم کمک وا هب نارسفا ای لوپ ،دارفا اب هیسور رگا هک درک ینیب شیپ ناوت یم

 .دیایب شیپ ،دوب نکمم نامز ره رد یدج یاه یراوشد هچ ،درک
 

 ناهنپ ام زا تقد هب نونکات هک ریما هجوت لباق یگنج تاکرادت یزاسراکشآ نیا .۱۴

 دنه تموکح هک تسا یتامادقا یارب یفاک هیجوت دوخ یدوخ هب انیمطم ،دوب هدش

 یرگاشفا نیا ،نآرب نوزفا .درک ذاختا ۱۸۷۸ رد ناتسناغفا هیلع گنج مالعا نامز رد

 تادحرس حالصا رب هک دناسر تابثا هب ار کمدنگ هدهاعم زا یشخب درخ اه

 هک ینامز ات .تشاد رارصا مرک و ربیخ رد هیناترب یاهورین رارقتسا و نامدوخ

 هلصاف رد ام هک تسا مهم رایسب ،دشاب نمشد و دنمورین هیاسمه کی ناتسناغفا

 .میشاب هتشاد رارق نآ تختیاپ رب ندز هبرض
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 نآ زا رتمک یتح ای لاس کی رد هک دشاب یتیعضو نامه رد ناغفا مدرم رگا .۱۵

 دیدرت ،دشاب انشآ دنه یبرغلامش تادحرس تسایس اب الماک هک یسک ،تشاد رارق

 هب یهجوت لباق یورین هک دوش ظفح یتردق نانچ اب ریسم ود ره درک دهاوخن

 طیارش نیا ،مدرک نایب الاب رد هک هنوگ نآ ،اما .دنک تکرح لباک یوس هب تعرس

 دراد دوجو یعقاو زاین رضاح لاح رد ایآ هک تسا یسررب لباق و هدرک رییغت اًلماک

 .میوش لمحتم ار ربیخ ای مرک طخ لاغشا تیلوئسم و هنیزه هک
 

 هچ ،یعافد ای یمجاهت هاگن زا هک تسا نیا تفرگ میمصت دیاب هک هتکن نیلوا .۱۶

 تینما هب هزادنا هچ ات و دوش یم اهریسم نیا زا هدنیآ رد یلامتحا یاه هدافتسا

 .دنک یم کمک دنه یروتارپما
 

 هنوگ هب یتح ای تفرگ میمصت نآ هرابرد ناوت یمن هک هتکن نیا ،لاح نیا اب .۱۷

 تارج هب ،نونکا هک یریسم قیقد نتفرگ رظن رد نودب ،درک ثحب نآ هرابرد هنافصنم

 بوقعی روکوس طخ مروظنم .دراد یرتشیب تیمها مرک ای ربیخ زا یتح ،میوگ یم

 .تسا یبرغ ناتسناغفا و راهدنق هب نالوب و دابآ
 

 هیناترب یاهورین زا یناگداپ میاد هنوگهب میهاوخب رگا میناوت یم ام هک ییاج ،راهدنک

 زا( یدوز هب و هدوب طابترا رد دنه هدمع نهآهار متسیس اب تعرس هب ،مینک رقتسم

 ردنب نیا .دوش یم لصو یچارک مهم ردنب هب هاتوک اتبسن رفس کی رد )نامز رظن

 رگا ،طخ نیا ؛دشاب تاره-راهدنق ریسم رد یماظن تایلمع مامت هاگیاپ دیاب ریزگان

 یزکرم یایسآ رد اه سور ای اه ناغفا هیلع ام گنج هنحص نیا زا سپ ،منکن هابتشا

 .دوب دهاوخ
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 داجیا ام یارب رگید طخ ره هب تبسن یرتمک تالکشم اعطق تاره - راهدنق طخ

 تاره .دوب دهاوخ ام عورش هطقن اج نآ ،راهدنق هب نهآ طخ لیمکت اب و دنک یم

 نیا .دراد هلصاف لیام ۴۰۰ ای ۳۵۰ دودح یبونج ای یلامش ریسم ساسارب اجنآ زا

 یبسانم رادقم ریسم زا یشخب رد و تسا یلمع الماک رادخرچ یاه پوت یارب هداج

 .تسا هیهت لباق هفولع و تالغ زا
 

 اب اما ،دوب دهاوخ هچ هیسور هدنیآ فده هک درک ینیب شیپ ناوت یمن هتبلا .۱۸

 یطاقن راهدنق و تاره هک دراد دوجو لامتحا نیا ،لباک هتفایرییغت طیارش هب هجوت

 دنه هب هلمح هاوخ ،دش دهاوخ هداد قوس اهنآ تمس هب هیسور یاه شالت هک دنشاب

 اهنآ هلسارم زا یریگولج و ام یاهورین راهم یارب یرهاظت افرص ای یدج هنوگ هب

 نیا اب ،منک یم رکف ،یطیارش ره تحت .دشاب ریغص یایسآ ای سراپ هب دنه زا

 .دوش ماجنا یوحن نیرتهب هب دناوت یم ام یمجاهت تایلمع مامت هک تسا طخ
 

 ریسم زا دنه اب تاطابترا ظفح و لباک لاغشا یارب هک میتفایرد هبرجت زا ام .۱۹

 درک راکنا ناوت یمن ار تیعقاو نیا .تسا زاین یهجوت لباق رایسب یورین هب ربیخ

 یرفن رازه ۲۵ شترا ،دوش کمک یسور نارسفا طسوت هدنیآ رد لباک مکاح رگا هک

 یهجوت لباق نازیم هب دیاب ،دوش هتفرگ راک هب ربیخ طخ رد طقف تسا مزال نونکا هک

 ام ،دنشاب ام رانک رد مه اهناغفا رگا یتح هک منکیمن رکف نم .دبای شیازفا

 .مینک دروخرب رثؤم هزادنا نامه هب هیسور اب یبرغ و یقرش ناتسناغفا رد میناوتیم
 

 رد هک منک نایب ار دوخ هدیقع و منک هصالخ ار تاراهظا نیا مناوت یم نم .۲۰

 هک میریگب میمصت دیاب ،ناتسناغفا مدرم هتفای رییغت رایسب طیارش هب هجوت اب ،هدنیآ

 ،رگید ترابع هب .مینک لمع یمجاهت دوخ پچ تمس زا و هدومن در ار تسار تمس
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 یعافد تلاح رد افرص دوخ یبرغلامش تادحرس رد هک میریگب میمصت دیاب ام

 .میزاس هجوتم راهدنق تمس هب ندز هبرض یارب ار دوخ ناوت مامت و مینامب یقاب

 .میرادن طخ کی زا شیب رد دوخ تیلاعف نیمضت یارب مزال داوم و یفاک دارفا ام
 

 یبرغ ای یبونج ناتسناغفا رد ام یمجاهت تامادقا تسا نکمم دح هچ ات هکنیا

 هب انیمطم هک هنوگ نآ ،دریگ یم رارق قرو نیا هدودحم رد تردن هب ،دوش لامعا

 عاضوا و هیسور تردق و فده ،سراپ شرگن دننام هدیچیپ و ددعتم تالامتحا

 عمج و تاره رد عیرس یورشیپ تسا نکمم .دراد یگتسب یلک هنوگ هب ناتسناغفا

 ،رگید یوس زا ای ،دوش هداد صیخشت یرورض اجنآ رد هجوت لباق شترا یروآ

 .دوش دودحم دنمله یداو و ناتسیس ای راهدنق دوخ هب تایلمع هک دوش یقلت بولطم

 هیسور هیلع یمجاهت تاکرحت مامت هک تسا یطخ راهدنق هک میسرب هجیتن نیا هب رگا

 نتفریذپ تروص رد .تسا یفاک ام یلعف فده یارب ،دش دهاوخ ماجنا نآ قیرط زا

 لباک و دنه یبرغلامش دحرس نیب طابترا ظفح ،دنام یم یقاب هچنآ ،هتکن نیا

 .تسا
 

 هنوگ هب دیاب مرک طخ هک تسا نیا ،منک یم هئارا هظحالم لباق دیدرت اب هک نم رظن

 هب ،میوش دهعتم دیاب ربیخ ریسم رد هک یاه تیلوئسم و دوش هتشاذگ رانک یلک

 یاه نیمضت هب طوبرم اهنآ زا کی ره یگچراپکی و ارجا هک دوش دودحم یدراوم

 .دشاب رنک و هروپلال نامکاح هب هدش هداد
 

 زا ناوتان مکاح اب ار نآ ام هک فیعض و هتفای رییغت طیارش رد لباک هدهاشم .۲۱

 هک هنوگ نآ( هکنیا نتسناد و مینک یم اهر ،دنه رد شیوشت یتح ای رسدرد داجیا

 اب نامز ره رد هرابود میناوت یم تعرس و تلوهس هچ اب )میهد یم ماجنا نونکا
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 یاهورین ارچ هک منیب یمن یلیلد ،مینک طلسم لباک رب ار دوخ هار ود زا کی ره

 .دنوش هتشاد هگن ربیخ ای مرک رد مظنم
 

 قیرط زا دنه تمس هب یورشیپ یارب هیسور هداعلاقوف تالکشم زا الماک نونکا ام

 وا ،تاطابترا طخ دادتما رد لیابق مایق اب میناوتیم دح هچ ات و میتسه هاگآ لباک

 زکرم زا لمع راکتبا اب ای و دراد هگن ار دوخ دناوتب وا ات میهد رازآ و حورجم ار

 ،دشاب رتراوشد و رت ینالوط تاطابترا طخ ردق ره .راهدنق رد ام نما و هتفرشیپ

 نامه هب و دوش یم رتشیب و رتشیب ،دنک هبلغ اه نآ رب دیاب هیسور هک یعناوم

 اه یراوشد هکبش ات دهد یم هزاجا ،دوش یمن هاتوک هداج زا لیام کی هک هزادنا

 .دبای شرتسگ ربیخ هاگرذگ هناهد ات
 

 ،لتوک یدنل ات دیاش ای ربیخ هک تسا مزال ام یارب الامتحا ،یسایس لیالد هب .۲۲

 زا ،رما نیا نیمات یارب نم .میشاب هتشاد لرتنک یرگید  ناکم ره ای کلوبشیپ

 زا رتارف یداع یاهورین مادختسا اما ،منکیم هدافتسا یدیرفا ای هرازه ناریجا

 .منکیم در تدش هب ار رواشپ
 

 یاه هوک دراو یدامتم نایلاس یارب ام هک دسر یم رظن هب دیعب رایسب نم رظن هب

 یاهورین یارب ملاس و بسانم هاگرارق کی میناوتب ات میوش ربیخ برغ و بونج

 ،دورمج دننام یاه هاگرارق لاغشا همادا هک اجنآ زا و مینک ادیپ یموب و هیناترب

 تردن هب ،دهد یم هجیتن هچنآ زا رتشیب بیسآ نودب ،لتوک یدنل یتح ای دجسم یلع

 ربیخ زا لماک هنوگ هب ار دوخ یاهورین هک تسا نیا نم هیصوت ،تسا ریذپ ناکما

 ملاس یورین نیمضت ثعاب دنس یوسنآ یاهتیعقوم رد اهنآ نداد رارق .مینک جراخ

 .دوش یم لاس زا ینامز ره رد نادیم رد روضح یارب دمآراک و
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 یاهورین مامت ابیرقت ای مامت هک موریم شیپ اجنآ ات ،هجیتن نیا هب ندیسر یارب .۲۳

 شهاک نکمم تردق نیرتمک هب ار ناگداپ و منکیم جراخ رواشپ زا ار ییاپورا

 .مهدیم
 

 دروم زابرید زا هک تسا هژورپ نیا ماجنا یارب تصرف نیرتدعاسم نم رظن هب نونکا

 .دنسانش یم یبوخ هب ار رواشپ یداو هک تسا یناسک زا یرایسب هیصوت و هجوت

 و اهناغفا هب ام .میدرب نیب زا ار لباک ریما تردق و میدرک ریقحت ار ناتسناغفا ام

 اجک ره هب میناوتیم و میریذپیمن ار یراکنا چیه هک میتخومآ دنه و لباک نیب لیابق

 لباک هب اعیرس میهاوخب هک نامز ره هک دراد دوجو ناکما نیا ،میورب میهاوخب هک

 نیا .میهاوخ یم ام هک ینامز ره ات اجنآ رد ندنام ،همه زا رت مهم و مینک یورشیپ

 هک دندوب دقتعم احیولت و دوب نکممریغ اه یدیرفا ات یتح ،لیابق مامت یارب اه

 .دوش ام یدوبان هب رجنم دیاب اهناغفا دنمتردق تیامح و ناتسمز تامیالمان

 .داد تبسن ام فعض ای سرت هب ناوت یمن ار رواشپ رد ناگداپ شهاک ،نیاربانب

 رد اه ناغفا لماک ینوگنرس زا سپ ام یلک حرط زا یشخب ناونع هب تابیترت نیا

 .دوش یم هتفرگ رظن
 

 ظفح رواشپ رد دیاب گرزب ناگداپ کی ،دنا رقتسم ربیخ رد ام یاهورین هک ینامز ات

 ار تموکح یزابرس تمدخ و دوش مامت نارگ دناوت یمن اه ناکم نیا لاغشا .دوش

 کی نیا .دنک یم دنسپان ،تسا هدش مادختسا اهنآ زا یموب شترا هک یتاقبط یارب

 رد هک یدارفا اهنت .تخادرپ نآ هب کیرویت تروص هب دیابن و تسا یدج عوضوم

 ملاسان یاه ناکم رد اهنآ تماقا لحم هک دنناد یم دننک یم یگدنز نازابرس نایم

 .دراد یریثات هچ
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 ره رب انب هک دش یم هرادا یلعریش دننام اناوت درم طسوت ناتسناغفا یتقو .۲۴

 رازه ۵۰ لقادح زا لکشتم یشترا و دش نمشد تدش هب هیناترب تموکح اب یلیلد

 رایسب ناکم رواشپ ،تشاد تامهم دایز رادقم و پوت ۳۰۰ دودح اب بوخ مظن اب رفن

 یدیرفا یتقو و تشاد دوجو دجسم یلع رد یناغفا ناگداپ کی یتقو .دوب یمهم

 یم وزارت رد ار لباک مکاح و هیناترب تموکح لابقا و سناش ،ناشدوخ لوق هب ،اه

 ،مداد حیضوت رتشیپ هک هنوگ نآ اما .تفرگ هدیدان ار ربیخ هک دوبن نکمم ،دندیجنس

 اهنآ شترا .دنتسین دحتم مدرم کی رگید اه ناغفا .تسا هتفر نیب زا تیعضو نیا

 .تسام رایتخا رد اهنآ یاه پوت رتشیب و تسا هدش هدنگارپ و هدروخ تسکش
 

 رایسب ،دوب دهاوخ راهدنق طخ رد ام یدعب هزرابم هک منک روصت تسرد نم رگا .۲۵

 .دنوش سوبحم رواشپ و ربیخ رد زابرس رازه ۱۲ ای رازه ۱۰ هک تسا دنیاشوخان

 و تشاد دهاوخ کوکشم رایسب تیزم ربیخ قیرط زا نآ شیامن یتح ای یورشیپ

 دوخ یارب لباک هناخدور رانک رد نکاس لیابق کیرحت اب ینامز نینچ رد دیابن اعطق

 .مینک داجیا لکشم
 

 یماظن لاغشا ثعاب ام یشکرکشل نیموس زاغآ رگا هک تشاد رطاخ هب دیاب نانچمه

 نیا نایاپ رد ار نآ دیاب ام .مینک ینیشن بقع نآ زا میناوت یمن رگید ،دوش ربیخ

 یزوریپ نامز رد ام هک ار هچنآ .میراد هگن ار نآ تارطخ مامت اب ای ،مینک اهر رازراک

 لیابق طسوت گنج زاغآ نامز رد ،میناد یم لادتعا و تمکح ،طایتحا لمع کی دوخ

 .دوش یم یقلت فعض لمع کی ام یزرم
 

 اه یدیرفا اب تسا نکمم هک دنا قفاوم یسایس تاماقم هک متسه هجوتم نم  .۲۶

 ناگداپ زا یگرزب شخب و دنراد هگن ناریجا اب ار ربیخ ات دوش ذاختا یتابیترت
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 بونج تاعافترا رد و هدومن ینیشن بقع دنس پچ لحاس هب تسا نکمم رواشپ

 .دوش رقتسم روپلیبپمک زا رود نادنچ هن الامتحا و نهآ طخ کیدزن ،یلصا هداج
 

 فادها یارب ار ام ،بسانم لقن و لمح متسیس کی نتشاد طرش هب ،تلاح نینچ

 رواشپ ناگداپ .دزاس یم هدامآ ،میا هدوب نونکات هچنآ زا رت یوق رایسب یمجاهت

 تینما نیمات موزل و ناکم ندوب ملاسان :تسا هدوب دنمورین رایسب ذغاک یور رد طقف

 .تسا هدرک تباث ار نیا یرایسب دراوم رد ،اه هپت یکیدزن رد هاگرارق کی
 

 یدامتعا لباق یهاوگ مناوت یم نیاربانب و مراد ار رواشپ لاس جنپ هبرجت نم .۲۷

 هاگرارق زا دیدزاب ماگنه هک تسا تیعقاو کی نیا .مشاب هتشاد نآ ندوب ملاسان رب

 یتخس هب هک متفای رامیب نانچ ار نازابرس ،۱۸۷۹ رد هرابود و ۱۸۷۸ نازخ رد

 هقرف هک مدرک هدهاشم نینچمه .دنیامن ارجا ار یداع نانابهگن هفیظو دنتسناوتیم

 اه هاگرارق ریاس نایهاپس هب تبسن هشیمه ،دنیآیم تمدخ هب هک رواشپ رد رقتسم

 .دنا رترامیب
 

 دنهاوخ رواشپ ناگداپ هب تبسن ار ریز یایازم روپلیبمک رد رقتسم یاهورین .۲۸

 :تشاد

 .تشاد دنهاوخ ملاس یاه قاتا اهنآ - لوا

 .تفرگ دنهاوخن رارق رازآ دروم دح زا شیب ینابهگن هفیظو اب اهنآ  - مود

 نودب ،دننک ییامیپهار یتمس ره هب هتعاس دنچ عالطا اب دنناوت یم اهنآ  - موس

 .دنشاب دوخ یاه هاگرارق زا ینابهگن یارب یوق یاه هتسد نتشاذگ هب روبجم هکنیا
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 نآ کیدزن ای کتا رد دنس دور ندز لپ ،دورمج ات دیاش و رواشپ هب نهآ هار لیمکت

 یرورض طیارش ،روپلیبمک رد نازابرس اب یراب تاناویح یفاک دادعت یرادهگن و

 .تسا یداهنشیپ تارییغت
 

 ،منک یم عافد مرک هرد زا اهورین لماک ینیشن بقع زا ایوق نم هک یلاح رد .۲۹

 هدنادرگزاب اه ینارد هب هرابود یطیارش چیه تحت هقطنم نیا هک مشاب راودیما دیاب

 عوضوم نیا هک ما هتفگ اهیروت هب دنه تموکح فرط زا یگدنیامن هب نم .دوش یمن

 .دتفا یمن قافتا زگره
 

 ،یموب یاسور زا یخرب هب مرک هیحان یاطعا زا رتهب یتابیترت چیه ،منکیم رکف

 المع نیا .تشاد ناوتیمن ناخ نیسح مالغ رس باون دننام ،دیئات دروم و رادافو

 زا شیب شاهداوناخ هک یزرم هدنامرف کی یارب و دوب دهاوخ ام عفانم یاتسار رد

 یبسانم شاداپ ،دناهدرک تمدخ هیناترب تموکح هب هناراکادف و هناقداص لاس یس

 .دوب دهاوخ
 

 رادرس هب )یگدنز کالما( ریگاج-یگدنز ناونع هب ناوت یم ار تسوخ هیحان .۳۰

 دیاش ای دش قحلم نم هب مرک هرد رد ۱۸۷۹ لیاوا رد هک درپس ناخ دمحم یلو

 زا سپ دناوتب وا هک مراد دیدرت رایسب و تخادنا ام اب ار دوخ مهس ،تفگ ناوتب

 .دنامب لباک رد ام جورخ
 

 رد دنناوت یم کش نودب و دنا عیرس ناتسود ناخ نیسح مالغ رُس باون و رادرس

 .دننک تیامح و ینابیتشپ رگیدکی زا تسوخ و مرک رواجم یحاون رب تموکح نیح
 

 رد ار نآ و هدومن تسوخ لماش ار یجاج هقطنم تسا رتهب ،منک یم رکف نم 

 لتوک مهم تیعقوم نداتفا زا رما نیا .میهد رارق ناخ دمحمالم یلو رادرس یریگاج
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 مرک یگیاسمه زا ار لباک تاماقم و دنک یم یریگولج لباک مکاح فرصت هب راویپ

 .دراد یم هگن رود
 

 هتسجرب یاهرادرس ای فارشا زا کی چیه :ناخ نمحرلادبع رادرس طابترا هب .۳۱

 دوخ تردق ظفح یارب یفاک ذوفن ای توق ،ما هدرک دروخرب اهنآ اب نم هک ناتسناغفا

 ای هدعو هب رضاح هیناترب تموکح چیه مدنمرواب نم هک یتیامح نانچ نودب ،دنرادن

 راک نیا ماجنا هب رداق الامتحا اهنآ نایم رد اهنت نمحرلادبع .دوب دهاوخن نآ هئارا

 ؛دشاب هتشاد ییاناوت نینچ الامتحا اهنآ نایم رد ییاهنت هب نمحرلادبع .دوب دهاوخ

 دهاوخ هتسباو ام تموکح هب هجوت لباق یلوپ یاه کمک هب ادتبا رد اعطق وا یتح

 هک تسا روشک رد یدرم اهنت ،میشاب هتشاد رواب وا یاه شرازگ هب رگا اما ،دوب

 .دزاس مکحم ار دوخ تردق و دنک تموکح نآ رب دناوت یم
 

 و تاره هک منک یم هیصوت نم ؛دسر یمن رظن هب یلمع ،رگید تابیترت چیه .۳۲

 چیه هک( راهدنق یانثتسا هب ،تیعقاو رد .دنوش لباک ورملق لماش دیاب ناتسکرت

 یگدنز-کالما و ربیخ هاگرذگ ،مرک هرد ،)دوش تسس نآ رد ام گنچ دیابن تقو

 ظفح ار دوخ یلصا یاه ورملق مامت دیاب لباک ،تسوخ رد دمحم یلو یداهنشیپ

 .دنک
 

 اب هدنیآ تابسانم اب هطبار رد هنادازآ و تأرج اب نینچ ار دوخ تارظن نم .۳۳

 نونک ات هک دشابن یتسایس زا تفلاخم رد هک مراد نانیمطا و مدرک زاربا ناتسناغفا

 و ینالوط گنج هک هتسناد مزال دنه تموکح نآ یارجا یارب و ما هدرک هیصوت

 .دشاب هتشاد هنیزهرپ
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 هک دیشاب هتشاد رطاخ هب ،منک یم شهاوخ لک رادنامرف و ارسیاو بآمتلالج زا

 هدرکن تیامح ناتسناغفا یماظن تردق غیرد یب شهاک زا نم زا شیب سک چیه

 هب کیدزن .تسا هدش لصاح وحن نیرتهب هب تسایس نیا فادها نم رظن هب .تسا

 هب ناتسناغفا هک درک دعاقتم عوضوم نیا تقیقح هب ارم لباک رد تماقا لاس کی

 .تسا هتفر نیب زا دنه یروتارپما یارب رطخ لماع کی ناونع
 

 یاج هب .تسا هدرک رییغت یلک هب ،دش کمدنگ هدهاعم بجوم هک یعاضاوا .۳۴

 یارب هدهاعم نآ هک میوش یهتفرشیپ کیژتارتسا عضاوم لاغشا هب فظوم ام هکنیا

 ار نآ ینامز ات درک روبجم ار ام ،دنه یروتارپما تینما و تسا هدرک نیمضت ام

 میناوت یم نونکا ،دوب یماظن و یسایس گرزب تردق زکرم کی لباک هک میراد هگن

 چیه ام ،لاح .مینک جراخ دوخ یلصا تادحرس هدودحم لخاد رد ار دوخ یاهورین

 لاح هب ناکما دح ات ار نآ هک تسا نیا راک نیرتهب و میرادن ناتسناغفا زا یسرت

 .مینک اهر شدوخ
 

 مراد نانیمطا و میوگب رگا ،دشابن قلمت نادنچ ام ناتسود یارب تسا نکمم .۳۵

 .دیآیم ناشدب ام زا رتمک ،دننیبب رتمک ار ام اهناغفا هچ ره ،هک
 

 قیرط زا ای و دنک لاغشا ار ناتسناغفا هک دنک شالت هدنیآ یاهلاس رد هیسور رگا

 دوخ عفانم هب اهناغفا نتسویپ یارب یرتشیب سناش دیاب ام ،دیامن هلمح دنه هب نآ

 .مینک بانتجا اهنآ روما رد هلخادم هنوگره زا تدم نیا رد رگا ،میشاب هتشاد
 

 اما .تسا رادروخرب یتایح تیمها زا متفگ البق هک هنوگ نآ راهدنق یماظن لاغشا

 یجراخ تسایس اهنت و دوش ساسحا رت مک ار دوخ روضح دیاب زین اجنآ رد یتح

 .مینک لورتنک ار تیالو نآ مکاح
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 نکمم طیارش نیرتمک اب دیاب ،دسرب هجیتن هب نمحرلادبع اب ینونک تارکاذم رگا .۳۶

 ناتسناغفا لیابق میراذگب هک مراد لیامت نم ،دروخب تسکش رگا اما .میوش وا عنام

 ار دوخ هار یوق درم کی ،نامز تشذگ اب .دنوش یضار ریما کی دروم رد یقرش

 مکاح کی هک تسا نیا رت هنالقاع لاح نیع رد و دنک یم زاب تردق هب ندیسر یارب

 و دوب دهاوخن لوبق لباق ام بناج زا یدزمان چیه انیمطم .مینکن لیمحت اهنآ رب ار

 .دنک ظفح ار دوخ ،ام تشگزاب زا سپ دناوت یمن دایز لامتحا هب
 

 یامرگ ندش یرپس زا سپ هک متسه نیا رادفرط ادیدش یطیارش ره تحت .۳۷

 لصف نیا رد رگا .مینامن لباک رد ،ربیخ قیرط زا رفس ناکما و دنه ناتسبات دیدش

 ،مینک لصف و لح ار اهناغفا اب لیاسم میناوتن ،تسام عفن هب زیچ همه هک لاس

 کی یاهیراوشد هک یتقو ،میهد ماجنا ناتسمز رد ار راک نیا میناوتیمن انیمطم

 .دباییم شیازفا هزادنا یب راک
 

 نتشاذگ مدع هب دنه تموکح هجوت رب تدش اب مناوت یمن نم ،نیا رب هوالع .۳۸

 ربتکا زا اه گنه زا یرایسب .منک دیکات نازخ زا سپ نادیم رد شترا یموب شخب

 رد – دنا هدرک لمع یزیگنارب نیسحت هنوگ هب اهنآ .دوب دنهاوخ تمدخ رد ۱۸۷۸

 رترادافو نیا زا شیب زگره شیپ یاه هرود رد یموب شترا هک مراد کش نم تیعقاو

 اب ار یراک ره و دنا بلق شوخ تاماقم مامت ؛دشاب هدرک راتفر رت هناعاجش و

 یسایسریغ نآ زا رتارف هک دراد دوجو یتیدودحم ،مه نآ اب .دنهد یم ماجنا یداش

 یم رارق لاس ود ار تیدودحم نیا .دننامب رود دنه زا مینک روبجم ار اهنآ هک تسا

 .مهد
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 ،دشابن یلمعریغ رگا ،دنا تمدخ لاح رد نونکا هک یاهورین تحارتسا و شمارآ

 .دنراد رارق لوا فص رد باجنپ هاپس مامت ابیرقت و اه هکروگ مامت .تسا راوشد

 .تسا ماگنهدوز جورخ عفن هب یوق یاه لالدتسا زا رگید یکی نیا
 

 ره زا یموب نادرم و نارسفا هک متسه راودیما هنامیمص ،دنه هب تشگزاب رد .۳۹

 اهنآ اب ظاحل ره زا و دنوش رادروخرب ناش یاه هناخ زا دیدزاب یارب یتاناکما

 اهنآ یارب دناوت یم تموکح هک دنا یاهزیچ مامت راوازس اهنآ .دوش راتفر هنادازآ

 ،تسا هتشاد ریثات مادختسا رب البق دنه زا تدم ینالوط تبیغ هچ رگا و دهد ماجنا

 یفاک دارفا ات دنهد ناشن دوخ قطانم رد ار دوخ دیاب دارفا هک متسه نئمطم نم

 نم .دشاب نونکا زا رتهب دیاب تحارتسا لاس ود زا سپ یموب شترا .دنوش بذج

 رازراک یارب ،موزل تروص رد و دوب دهاوخ نینچ هک منکیم ینیبشیپ نانیمطا اب

 .دوب دنهاوخ لیام و بسانم یرگید
 

 یلصا دصقم اب یدودح ات هک یعوضوم حرط اب تسا نکمم ،مراد نانیمطا نم .۴۰

 یرادافو و هافر ،طیارش هک تسا نیا تیعقاو اما ،مشاب روذعم تسا هناگیب هلاقم نیا

 .دشاب دنه یجراخ تسایس لئاسم نییعت رد یمهم لماوع دیاب هشیمه یموب شترا

 

 ۲۵ دنس رد ۴ همیمض

 ۱۸۸۰ یالوج ۲ ،تشاددای

 رترکس هب ،یلامش ناتسناغفا ،اهورین هدنامرف تراویتس رس لارنژ زا

 هجراخ رتفد ،دنه تموکح
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 طوطخ هراب رد ستربار لارنژ رس دبهپس یم ۲۹ تشاددای دروم رد تارظن هئارا رد

 یمن نآ زجوم تاداقتنا دراو هک میوگب زاغآ رد تسا مزال ناتسناغفا اب تاطابترا

 .مقفاوم هنامیمص نآ شنار اب اریز ،موش
 

 تشاددای رد هدش حرطم یاه لالدتسا رد اهرظن فالتخا یخرب تسا نکمم هچرگا

 یاه ترورض هک دنا یوق یفاک هزادنا هب اهنآ اما ،دشاب زاجم ستربار لارنژ

 اه ناگداپ ظفح هب مزلم ار ام ،دوجوم طیارش تحت ،ام تادحرس یماظن و یسایس

  .دنک یمن ربیخ ای مرک رد
 

 رد ام تیعقوم هک میرادن زاین نآ زا رتشیب تاناکما هب ناتسناغفا هب مجاهت یارب ام

 رد زتربار لارنژ یتاداریا .تسا هدش نیمضت لامش رد ربیخ رب ام طلست و بونج

 زا هچ ،تسا یعطق الماک نم رظن هب ،ربیخ ای مرک رد اهورین یمیاد رارقتسا دروم

 .داصتقا ای تسایس رظن زا هچ و یژتارتسا رظن
 

 هک یکرحتم یاهورین رگا هک مقفاوم دروم نیا رد ستربار لارنژ اب نینچمه نم

 ،دنوش رقتسم دنس یقرش تمس رد ملاس عضاوم رد دنوشیم ظفح تینما یارب

 نودب نامز ره رد دنناوتیم هک ییاج ،دنوشیم رتیوق ام تادحرس تیعقاو رد

 رد دنس دور یارو رد رضاح لاح رد هک نیا یاج هب ،دنوش جراخ اجنآ زا لکشم

 .دنا یوق مان رظن زا طقف و هدوب روصحم ملاسان و هتفرشیپ یاه هاگتسیا
 

 هنوگ هب ار نآ ناوت یمن ،دوب دهاوخ یراج نهآ هار نایاپ الامتحا رواشپ هک اجنآ زا

 یم هلاقم نیا رد هدش داهنشیپ روصت اما ،درک ادج دوخ ییاپورا ناگداپ زا لماک

 دودح هاگرارق نآ رد هک دوش ظفح موادم هنوگ هب ،راد هشیر تیعقوم لیمکت اب دناوت
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 یارب دناوتب هک یناگداپ یارب هک یدح ات ،دوب هدش عورش شیپ لاس ۱۳ ای ۱۲

 .دش یم هتشادنپ یرورض ،دنک ظفح ار دوخ یتدم
 

 رد ناوتیم اریز ،دشاب هدرتسگ هک تسین یزاین اما ،دشاب یوق دیاب یدنبرگنس

 نآ هک ییاپورا ناگداپ ،دش لیمکت نهآهار یتقو و درک تیوقت ار نآ نامز نیرتهاتوک

 .دوش ضیوعت رابکی هام هس ای ود ره تسا نکمم درادیم هگن ار
 

 هدش هئارا هتشذگ هام ۲۸ خروم هجراخ رتفد مارگلت اب  تقباطم رد تشاددای نیا

 .تسا

 

 ۲۵ دنس رد ۵ همیمض

 رس تشاددای دروم رد ،باجنپ دبهپس ،نوترجیا رس دنمتزع رکذت

 و دنه نیب میاد طابترا طخ هراب رد ۱۸۸۰ یم ۱۲ ،لباک ،ستربار

 ناتسناغفا
 

 و دنه نیب میاد طابترا طخ نیرتهب هلئسم اهنت هن ،ستربار رس ،تشاددای نیا رد

 یماظن تیعقوم دروم رد زین یتاداهنشیپ هکلب ؛تسا هدرک یسررب ار ناتسناغفا

 اریز ،دراد یسررب هب زاین هک تسا هدرک هئارا دنه یبرغلامش دحرس رد ام هدنیآ

 یفاک هجوت دروم دسر یم رظن هب هک دنا ینیگنس و رایسب تاعوضوم لماش اهنآ

 .دنا هتفرگن رارق
 

 رترب لباک هب ربیخ - رواشپ ریسم ،هدش هتفگ هک تشاددای ۱۱ دنب یریگ هجیتن رد .۲

 .مقفاوم الماک ،تسا ندرگرتش هاگرذگ - مرک ریسم زا
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 رتفد هب ۱۸۷۹ ربمتپس ۱۸ خروم ۸۶۸ هرامش همان رد دروم نیا رد نم رظن .۳

 مرادن کش چیه ،مدنباپ نآ هب و هدش رکذ نآ رد هک یلیالد هب و هدش هئارا هجراخ

 ریسم نیا .تسا یلامش ناتسناغفا هب ریسم نیرتهب دابآ لالج - ربیخ ریسم هک

 .تسا زاب لوصف مامت رد و هدوب فرب زا یراع ناتسمز رد ،تسا تراجت یلصا
 

 و هدوب لباک تمس هب هدننک یورشیپ یشترا ره تایلمع هاگیاپ هشیمه هک رواشپ .۴

 یدنپلوار دیاب مرک طخ رد هک یلاح رد .دراد هلصاف نآ زا لیام ۱۵۴ ،دوب دهاوخ

 هتفرگ رظن رد طخ نیا رگا ،دراد هلصاف لباک زا لیام ۳۳۲ هک دشاب یمیاد هاگیاپ

 .دوش
 

 هک منک یم ضرع ،اهریسم نیا زا کی ره یکیزف تالکشم و تفاسم هب هجوت اب .۵

 .تسا نیرتهب ربیخ ریسم
 

 ام یارب هک دزادرپ یم یدحرس طخ یسررب هب یدعب هلحرم رد ستربار رس .۶

 .مینک تیاعر لباک زا ینیشن بقع ماگنه تسا مزال
 

 رگا هک دریگ یم رظن رد و ]۲۰ و ۱۷ یاهدنب[ تسا راهدنق ظفح رادفرط وا .7

 هب ار مرک طخ تسا نکمم ،مینک لیمکت اج نآ ات ار نهآ هار و میراد هگن ار راهدنق

 و ارجا تهج هک میریذپب ربیخ طخ رد ار یاه تیلوئسم اهنت و مینک اهر یلک هنوگ

 .میشاب هداد هروپلال و رنک نامکاح هب تنامض
 

 راذگاو یموب یاسور هب تسوخ و مرک هک دنک یم داهنشیپ هاگدید نیا رد وا .۸

 هاگرذگ ،دنوش جراخ ربیخ طخ رد رواشپ برغ قطانم زا مظنم یاهورین مامت و دوش

 وا .ددرگ یراد هگن ریجا نازابرس اب نآ برغ رد هدش باختنا یاه ناکم و ربیخ
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 مامت ابیرقت ای مامت و داد شهاک نکمم تردق نیرتمک هب ار رواشپ ناگداپ نینچمه

 .درک جراخ دنس قرش رد رت ملاس یاه هاگتسیا هب رواشپ زا ار ییاپورا یاهورین
 

 نآ یرادهگن ترورض و راهدنق تیمها دروم رد ستربار لارنژ یاه هتفگ مامت اب .۹

 .مقفاوم
 

 یفصو لباق ییاراد مرک ،مینک رظن فرص لباک ات هرد نیا ریسم زا میهاوخب رگا

 یفده ره یارب هک راویپ لتوک ات لت زا ورملق .تسا زیچان و مک نآ دمآرد .درادن

 تسا لیام ۶۵ دودح لوط و لیام دنچ ضرع هب کیراب هنماد کی ،دوش یرادهگن دیاب

 یزیچ نآ یرادهگن .دراد رارق لقتسم لیابق موجه ضرعم رد فرط ود ره زا هک

 لوق نانکاس هب ام .تسین ،هدش هداد مدرم هب هک یدهع زا ییاهر ای هداج نیمات زج

 یلمع دیاب هدعو نیا منک یم رکف و دش دنهاوخن هداد رارق لباک ریز رد هک میا هداد

 ،دشاب بوخ ام اب هک یموب سیئر کی هب مرک نداد یارب یتفلاخم چیه نم .دوش

 .دراد هگن اجنآ رد ار دوخ ،ام کمک نودب دناوتب هک یطرش هب ؛منیب یمن
 

 هب کمک یارب یماظن یورین هب زاین ام دزمان ،منک یم رکف نم هک هنوگ نآ ،رگا .۱۰

 هب ار سیئر و میراد هگن نامدوخ ار مرک تسا رتهب ،دشاب هتشاد ورملق ظفح رد وا

 نآ نم ،دوش یرادهگن ام دزمان طسوت دناوتن تسوخ رگا .میهد شاداپ یرگید وحن

 رد هک تسین یزاین و میرادن نآ مدرم لابق رد یدهعت چیه ام .درک مهاوخ اهر ار

 .میشاب هتشاد ماهبا نآ یراذگاو دروم
 

 یرادهگن و هرادا یارب ار یگرزب ورملق مه اب مرک و تسوخ منک یم رکف نم .۱۱

 هب و هدش ادج لباک ذوفن زا دمحم یلو رادرس رگا .دنک یمن داجیا درم کی طسوت

 مدرم هب نام لوق زا هکنیا نودب ،دوش یم اطع وا هب تسوخ و مرک ،دوش هتسباو ام
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 دراد دوجو تسود سیئر کی هب تسوخ نداد رد تیزم نیا .میشاب هدرک یطخت مرک

 یرواد و اه یریزو طسوت بونج زا هنارگتراغ تالمح زا ار مرک دیاب هلیسو نیدب هک

 تسا نکمم هک دناسر یم رکف نیا هب ار ام هتشذگ لاس هبرجت و میهد تاجن اه

 .میدیشکیم تسد یلکهب مرک زا ،میدوب دهعتیب مدرم لابق رد ام رگا .دوش رارکت

 یحرط چیه ،میشاب لباک زا نآ ییادج هب روبجم دوخ یاه هدعو ساسا رب رگا اما

 یارب یحرط .دشاب دناوت یمن تسود سیئر کی هب تسوخ اب نآ یاطعا زا رتهب

 یسررب تسد رد یزرم هقطنم کی ناونع هب باجنپ رد نآ نداد رارق و مرک قاحلا

 ،درک راذگاو یموب سیئر کی هب ار ورملق نآ تسا رتهب ،منک یم رکف نم اما ؛تسا

  .درک هفاضا تیالو نیا هب هشیمه یارب ار نآ هکنیا ات ،درک اهر لماک هنوگ هب ای
 

 یاه یدیرفا هب ام لماعت و اه هدعو ،هار نتشاد هگن زاب موزل ،ربیخ بناج رد .۱۲

 دیاب رواشپ یداو تینما نانچمه و رنک هاشداب دیس و هروپلال دنمهم سیئر ،ربیخ

 هتفرگ رظن رد رواشپ ناگداپ بیکرت و تردق و ام یورملق هرتسگ تشادرظنرد اب

 .دوش
 

 هنوگ ره و میرادن لباک زا یسرت چیه ام نوچ ،دنک یم لالدتسا زتربار لارنج .۱۳

 سپ ؛لباک تمس زا هن و دوب دهاوخ راهدنق طخ دادتما رد لامش زا دنه هب هلمح

 رضاح تصرف زا دیاب ام .دوب دهاوخ روآ مرش رواشپ رد اهورین نتخاس سوبحم

 ییاپورا یاهورین مامت ابیرقت ای همه و مینک هدافتسا رواشپ ناگداپ شهاک یارب

 ریجا یورین اب ار ربیخ و مینک جراخ دنس قرش رد ملاس یاه هاگتسیا هب ار دوخ

 .مینک لاغشا ار یعقاو هاگرذگ زا رتارف یرتمک ورملق ناکما دح ات و میراد هگن
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 وا زا هک دنک هن باجیا ،میا هداد ماجنا رنک هاشداب دیس اب هک یاهدادرارق رگا .۱۴

 فذح ربیخ زا رتارف یاهورملق ظفح لیالد زا یکی ،مینک تظفاحم لباک ربارب رد

 ات مینک داجیا ار یعضوم دیاب ،میتسه وا زا تظافح هب دهعتم رگا اما .دوش یم

 هبرجت زا اریز .مینک تظفاحم وا زا و مینک لمع دوخ هدعو هب هک دزاس رداق ار ام

 نآ هب لباک مکاح هک دوش یمن نآ زا عنام یهمان قفاوت چیه هک میناد یم هتشذگ

 ،دنریگ وا تردق ریز هرابود و دنا هتشاد هناتسود طباور ام اب هک یدارفا و اسور

 فرصت هب روبجم ار ام ،رنک اب ام تالماعت رگا .دنکن بوکرس و دناسرن همدص

 رنک اب ام هدعو رگا .مینک ظفح اهورین اب ار طخ دیاب ،دزاس دابآ لالج ات ورملق

 رداق یارب هک ار هچنآ دیاب نانچمه ام ،دشابن گرزب هحاس نانچ قاحلا مزلتسم

 رد ،تسا یرورض هروپلال دنمهم سیئر اب نام یاه هتساوخ ماجنا هب ام نتخاس

 ،یسایس رسفا زا دنه تموکح دیئات اب ناخ ربکا دمحم ،سیئر نیا .میریگب رظن

 تموکح رد رییغت هنوگره مغریلع هک تسا هدرک تفایرد یصخشم یاه نیمضت

 هک دش هداد ینامز اه هدعو نیا .دنام دهاوخ یقاب دوخ یاه تیکلام رد ،لباک

 ،دوب ناخ بوقعی یومع رسپ و دزمان هک ربکا دمحم یومع رسپ ناخ قیدص دمحم

 .دروآ یور ام دض رب ۱۸۷۹ ربماسد رد
 

 ربیخ قیرط زا زاب هار کی دیاب ام هک تسا مزال هروپلال سیئر زا تظفاحم یارب .۱۵

 لاح رد هک یناریجا اب ناوت یم ار ربیخ هک منک یم رکف نم .میشاب هتشاد هکد ات

 هتفرگ هیناترب رسفا کی یهدنامرف ریز و یدیرفا لیابق زا لماک هنوگ هب ابیرقت رضاح

 هک دشاب دوجوم رواشپ رد یوق یورین کی هکنیا رب طورشم ؛تشاد هگن ،دوش یم

 تایلمع هدامآ و لقن و لمح هب زهجم و کرحتم نوتس و دنک ظفح ار ناکم نآ دناوتب

 .دراد هگن موزل تروص رد ار زرم رد
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 عوضوم نیا رب یراذگریثات یارب مزال تردق زا رتمک هب ار رواشپ ناگداپ شهاک نم

 رواشپ رد ار اه ییاپورا زا یدایز یورین تسین مزال .منکیم خوسنم لوصف مامت رد

 یموب یاهورین زا تسا نکمم ناگداپ .تسا ملاسان رایسب هک ییاج ،میراد هگن

 رد اه ییاپورا هزادنا هب نونک ات یموب یاهورین هک تسا تسرد نیا .دوش لیکشت

 دادما متسیس عبات نیا ،دروم ود ره رد ،نم داقتعا هب اما ،دنا هدوب رامیب رواشپ

 یارب یتصرف هک دنک یم نیمات یسفن هزات نادرم اب ار ناگداپ هک تسا یناسر

 یدحرس یورین یاهگنه دننام رواشپ یموب ناگداپ رگا .دنرادن یمیلقا ندرک تداع

 یرامیب زا یشان یدمآراکان هک مراد رواب ،دشیم لیکشت یلحم یاهگنه زا باجنپ

 .تفریم نیب زا یدایز دح ات اه
 

 لقتسم لیابق زا هکلب ،لباک زا هن ،دحرس نآ دادتما رد و رواشپ هب هلمح رطخ .۱۶

 رارق اهنآ تالمح ضرعم رد تدش هب رواشپ تادحرس هک دوش یم یشان یزرم

 .دراد
 

 لیابق بناج زا رطخ اما ،تسا هدش هتسکش لباک مکاح یماظن تردق هچ رگا .۱۷

 هک یناجیه و روش رگید یتدم ات .دش لفاغ نآ زا دیابن و تساجرباپ نانچمه

 تشاد دهاوخ همادا ،تسا هدرک داجیا یزرم لیابق نایم رد ناتسناغفا رد ام تایلمع

 نیب زا ار ام زیمآ تیقفوم یورشیپ زا یشان روصت روشک نآ زا ام ینیشن بقع و

 .درک دهاوخ لیامتم تنطیش هب هتشذگ زا شیب ار لیابق و درب یم
 

 زا رتمک رایسب دادعت رظن زا دیابن رواشپ ناگداپ هک منک یم رکف نم ،نیاربانب .۱۸

 نازابرس رامش .تشاد رارق نآ رد ناتسناغفا گنج عورش زا شیپ هک دشاب یتردق

 نم و دوش نیزگیاج یموب یاهورین اب دیاب اهنآ دادعت اما ،دبای شهاک دیاب ییاپورا
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 رد هک دوش لیکشت یلحم یاه گنه زا دیاب رواشپ یموب ناگداپ هک منک یم رکف

 ،رواشپ دوخ تیعقوم رد زگره .دشاب باجنپ یزرم یورین زا یشخب ،موزل تروص

 ار اهنآ زات و تخات دیاب هک لقتسم یاه ناتپ لیابق یاه یگژیو و نآ یزرم تیهام

 زیامتم یدحرس قطانم ریاس زا ار رواشپ ات تشادن دوجو یزیچ ،درک شیامزآ

 لباک شترا هک نونکا .دوب تردق نآ یاهورین و لباک یکیدزن رد توافت هناگی .دزاس

 زا توافتم یورین ظفح یارب یلیلد یرگید نامز ره زا رتمک ،تسا هتخیسگ مه زا

 تدش هب ،موادم رییغت لیلد هب هک ،دراد دوجو رواشپ رد باجنپ یدحرس یاهورین

 .دنرب یم جنر یرامیب زا
 

 هطوحم کی رد ،دشاب هک ردق ره ،رواشپ ناگداپ هک منک هیصوت مناوت یمن نم .۱۹

 هک تسا یورین یارب یگژیو نیرتمهم یرایشوه و کرحت .دوش هداد رارق مکحتسم

 لخاد رد یگدنز هب اهورین نداد تداع اب اهنیا و دور یم راک هب یزرم فیاظو رد

 .دبای یمن اقترا تاماکحتسا
 

 نآ و ]۳۸ دنب[ تسا راکشآ ستربار لارنژ تشاددای رد هک دراد دوجو زیچ کی .۲۰

 دصق ام رگا کش نودب .تسا ناتسناغفا زا شترا رتعیرس هچ ره جورخ هب لیم

 هنوگره نم اما .تسا بولطم رما نیا یدایز لیالد هب ،مینامب روشک رد میرادن

 ار نمشد انیمطم یشیامن نینچ اریز ،منک یم در ار کرت یارب قایتشا شیامن

 و لح هک تسین یعطق هجو چیه هب .دنک یم ام یجیگ و یزادنا ریخات هب نارگن

 لماک و ییاهن ردق نآ ،میهد ماجنا ناتسناغفا رد میراودیما نونکا ام هک یلصف

 ماجنا تعرس هب یداهنشیپ قفاوت رگا .میدرگزاب روشک نآ هب میشابن روبجم هک دشاب

 میهاوخ سناش شوخ ،دنوش جراخ روشک زا نازخ ات دنناوتب ام یاهورین و دوش

 .دشاب یرورض اهنآ ضیوعت تسا نکمم ،دنک تشادزاب ار اهنآ یزیچ رگا اما .دوب
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 یم رظن هب هک هنوگ نآ لوا هاگن رد هک تسین فطل زا یلاخ هتکن نیا رکذ اجنیا رد

 .تسین یلمع ریغ نادنچ ،شترا زا یموب یاهورین ضیوعت ،دسر
 

 ار ریز حرط منک یم تارج و میوگ یم ناوارف دیدرت و کش اب ار نیا نم .۲۱

 ماظن هراوس و هدایپ ضیوعت یارب یداهنشیپ ناونع هب ]دوش هدید فلا تسویپ[

 یماظن ترازو رد تموکح نیا رترکس ،کلب گنهرس طسوت نیا .مهد هئارا یموب

 ره رد نم رظن هب هک تسا مرک طخ ندرک اهر لماش حرط نیا .تسا هدش داهنشیپ

 یشکرکشل نامز زا مرک یورین .دوش یم هیصوت ،دوش ینالوط لاغشا رگا ،تروص

 ،دندرک داجیا بونج رد یدایز رس درد هک اه یریزو ندرک راداو یارب تشومیز

 لباک شترا اب یراکمه و ندرگرتش لاغشا هب رداق اه نیا .تسا هدادن ماجنا یراک

 تاطابترا طخ موادم هنوگ هب هک لیابق ریاس ربارب رد هک دنداد ناشن اهنآ .دنتسین

 یب الماک دوخ یلعف تیعقوم رد اه نآ .دندرک لمع ناوتان ،دنداد رارق رازآ دروم ار

 .منیبب مرک رد نآ ظفح یارب یموزل مناوت یمن نم و دنا هدیاف
 

 .هناخپوت زج هب ،دنا ضیوعت لباق ههبج رد اهرکشل هک دهد یم ناشن حرط نیا .۲۲
 

 .دوب دهاوخن یرورض ناتسناغفا رد اهورین نتشاد هگن هک مراد نانیمطا نم .۲۳

 نکمم .داد شهاک ،دش هراشا هک یشور هب ار ورین ناوتیم ،دشاب هنوگنیا رگا ،اما

 راکشآ تمدخ لاح رد یاه گنه ضیوعت یروف ترورض اریخا هک موش روآدای تسا

 ضیوعت ار باجنپ مجنپ ماظن هدایپ متساوخ یم یتقو ،شیپ هام دنچ .تسا هدش

 ۱۸۷۷ ربتکا زا گنه نیا هکنآ اب ،دندادن ار مادقا نیا هزاجا یماظن تاماقم ،منک

 .تسا تمدخ رد موادم هنوگ هب ابیرقت
 



 217 

 رد شترا ضیوعت ناکما دروم رد ار دوخ هاگدید تسا مزال منک یم رکف نم .۲۴

 هب دیابن دنه تموکح هک تسا مهم رایسب نم رظن هب اریز ،منک حرطم ناتسناغفا

 روبجم نآ یهدنامزاس و مظن اب طبترم لیالد هب شترا یروف جورخ یضرف موزل لیلد

 دوخ هک دنک راداو ار ام تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو یهاگدید نینچ رگا .دشاب

 یروما رد یئزج و هنالوجع میظنت شریذپ هب روبجم یدروم تایضتقم لیلد هب ار

 .دش دهاوخ رجنم هزات تالکشم هب و دروآ دهاوخن ماود هک مینک
 

 تقو عرسا رد رواشپ هب نهآ هار طخ منک یم هیصوت ،متفگ الاب رد هچنآ زا .۲۵

 زا ادج ،تسا یرورض ام یبرغلامش تادحرس تینما یارب طخ نیا .دوش لیمکت

 ات ،تاهوک ات یدنپلوار طخ .دنک یم ریس یریسم هچ رد ناتسناغفا عاضوا هکنیا

 دهاوخن ینادنچ دربراک یماظن دصاقم یارب ،منک ینیب شیپ مناوت یم هک اجنآ

 یارب ،رادخرچ کیفارت یارب بسانم ،لت هب یدنپلوار زا بوخ هداج کی .تشاد

 ،تاهوک و یدنپلوار نیب هداج زا یشخب یارب .دوب دهاوخ یفاک طخ نآ یاهزاین

 هب تسا نکمم ،دنک روبع تاهوک هاگرذگ زا هک اه یراگ یارب بسانم هداج طخ کی

 .دوش نیزگیاج نامز رورم
 

 تاهوک ات یدنپلوار زا لیام ۱۹۶ لباقم رد لیام ۴۲ زا شیب یرخآ طخ نیا لوط .۲۶

 هب رواشپ هداج تخاس هزاجا هک دنا دهعتم لیخ مدآ یاه یدیرفا .،دوب دهاوخن

 یدیرفا هلیبق شخب نیا لورتنک یارب طخ نیا .دنهدب دوخ ورملق قیرط زا ار تاهوک

 یدایز تیمها ،ربیخ یاه یدیرفا مه و اهنآ هقطنم هب دورو رد ام یزاساناوت و

 .دراد
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 دروم رد ستربار لارنژ نانخس مامت اب هک میوگب مناوت یم یتخس هب نم .۲۷

 قفاوم زین هدیقع نیا اب و متسه قفاوم الماک دنه شترا یموب یاهورین بوخ تامدخ

 تشگزاب رد ناوت یم هک دنا یهاوخ هدایز ای لهاست ره قحتسم اهنآ هک مشاب یم

 .درک اطعا اهنآ هب
 

 الماک دنه تموکح طسوت اهنآ یراوازس و یگتسیاش هک مرادن کش نم  .۲۸

 .دوش یم ینادردق

 ۱۸۸۰ یالوج ۲۱

 

  فلا تسویپ

 دروم رد ،یماظن رتفد ،باجنپ ،تموکح رترکس ،کلب گنهرس رکذت

 لباک مدقم طخ رد نونکا هک هدایپ و هراوس یموب هقرف ضیوعت هویش

 دنراد رارق
 

 باجنپ یدحرس یورین یاهگنه میناوتیم هنوگچ هک مدرک نایب یلبق رکذت رد نم

 .منک رارکت اجنیا رد ار نآ تسا نکمم و مینک ضیوعت ار

 

 ماظن هراوس

 ماظن هراوس ،اهامنهار یاج نتفرگ یارب دوجوم گنه اهنت باجنپ ۴ ماظن هراوس

 اب دیاب ههبج یاه لارنژ ،ورین نیا رد هک یهنوگ هب ،تسا باجنپ مود و باجنپ لوا

 ندش لمحتم نودب ار نیا ناوت یم منک یم رکف نم .دننک تقفاوم دادعت شهاک

 .تسین یلامش ناتسناغفا رد زاین دروم یورین ماظن هراوس اریز ،درک تیریدم رطخ

 



 219 

 ماظن هدایپ

 :مینک یم ضیوعت ریز حرش هب ار اهنیا هک میراد ههبج رد گنه ۵ ام

 .راهب رد گنه ۲ و نازخ رد گنه ۳ 

 :نازخ رد لوا ضیوعت

 ، دنوش ضیوعت ای دادما لوا یاه کیس طسوت دیاب اهامنهار

 .دبای ضیوعت باجنپ ۶ ماظن هدایپ طسوت دیاب باجنپ ۵ ماظن هدایپ

 ·دبای ضیوعت مراهچ یاه کیس طسوت دیاب مجنپ هکروگ

 :نازخ رد مود ضیوعت

 .دنوش ضیوعت باجنپ مراهچ ماظن هدایپ طسوت دیاب موس یاه کیس

 .دنوش ضیوعت باجنپ موس ماظن هدایپ طسوت دیاب مود یاه کیس
 

 .تسا رتراوشد یزاسزاب ،شترا داتس نامرف تحت یاه گنه یارب اما

 گنه ۳ ام هب بیترت نیا و دوش ینیشن بقع مرک هرد زا منک یم هیصوت لاح نیا اب

 مدقم طخ ضیوعت یارب مزال یاه ناکم ات دهد یم ار هدایپ گنه ۶ و ماظن هراوس

 .میریگب ار

 .دراد دوجو هدایپ گنه ۱۶ و ماظن هراوس گنه ۷ مدقم طخ رد

 :)دوش هدید ب و فلا لودج( منک یم ضیوعت ار ماظن هدایپ لک و ماظن هراوس ۶ نم

 اه گنه و هقرف یاج ضیوعت هراب رد و دش یم هحفص ۳ ات ۲ دودح هک شخب نیا[

 .]دش فذح همجرت زا ،دوب

 

 ۲۵ دنس رد ۶ همیمض

 ناتسناغفا و دنه نیب رد طابترا طوطخ
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 ستربار کیردیرف رس دبهپس تشاددای دروم رد رظن تبث یارب نم زا توعد اب

 ات اما ؛مراد تقفاوم هتسجرب رسفا نآ یاه هاگدید اب هدمع شخب رد و هدش هتشون

 نآ لیالد اب و فلاخم یاه هاگدید دروم رد راصتخا هب ار یتاکن مناوت یم هک اجنآ

 .منک یم نایب
 

 طوطخ ناونع هب هک مرک ریسم هب تبسن ار ربیخ ،نم رظن هب ،ستربار لارنژ - لوا

 .دهد یمن حیجرت ،دوش یم یقلت ام یاهورین یورشیپ

 هتفرگن رظن رد »دنه یاهدیلک« ناونع هب ار اهریسم نیا یبسن شزرا وا - مود

 .تسا

 هدش عضاوتم ناتسناغفا مدرم ،هدش هتسکش یلعریش تردق هک دیوگیم وا - موس

 .میرادن یسرت یماظن تردق کی ناونع هب ناتسناغفا زا رگید ور نیا زا و

 یانثتسا هب هکلب ،مرک و ربیخ رد هن ار دوخ یاهورین نونکا ،روظنم نیدب - مراهچ

 .مینک جراخ رواشپ دوخ زا ،کچوک ناگداپ کی

 ره گنج نامز رد میناوتیمن ام هک تسا هدش هتفریذپ بناوج همه زا  - لوا هتکن

 زابرس رازه ۱۲ هب یرگید و زابرس رازه ۱۵ دادعت هب یکی هک میراد هگن ار ریسم ود

 هک مینک یم لداعتم کی ره عفن هب ار اهلالدتسا و دراد زاین راک نیا ماجنا یارب

 نیرتشیب یاراد مرک طخ ،یتشادهب و یماظن رظن هطقن زا" ،دیوگ یم زتربار

 ."تسا حجرا ربیخ ،یراجت و یسایس لیالد هب اما ،تسا تازایتما
 

 هب منک یم رکف اریز ،مشکب شلاچ هب ار مرک ریسم یماظن یاه تیزم مریزگان نم

 ناونع هب ،راویپ لتوک و هندرگ نآ نیب ناتسمز دیدش یامرس و ندرگرتش یدنلب لیلد

 یناتسبات ریسم کی ناونع هب نآ هب ناوت یمن زگره و درادن دربراک درفنم ریسم کی

 ناتسناغفا رد گرزب رایسب شترا کی نامز ره رد هک یتروص رد ،درک هاگن نیزگیاج
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 یم ستربار لارنژ .میهد شهاک ار ربیخ طخ رب راشف هک تسا مزال و میشاب هتشاد

 رد هام ۴ ات ۳.۵ یارب مرک رد شترا کی" ،)وا تشاددای ،موس شخب ،۷ دنب( ،دیوگ

 ناوت یم المع" هک دیوگ یم نایاپ رد وا اما ."دوش یم عطق لباک زا المع لاس

 ".داد تکرح لباک هب لاس لوط مامت رد ار اهورین
 

 ما هدینش ،هدش نایب رگید هتسجرب نارسفا طسوت هک ار ریخا یاعدا نیا نم نونکا

 .دوش تبث داریا نودب یرظن نینچ هک مفساتم نم و
 

 رد تسا نکمم هاگودرا ناوریپ ای تاناویح نودب ناییاپورا زا بختنم هورگ کی

 شترا لکش هب یزیچ چیه اما ،دنهد ماجنا ار یراکهاش نینچ ینیعم یاهنامز

 میشاب هتشاد رطاخ هب دیاب .دهد ماجنا ناتسمز رد ار نآ دناوتیمن دنه و سیلگنا

 هفقو نودب فرب ،لیام ۴۵ ندرگرتش یبرغ تمس ات راویپ لتوک یقرش تمس زا هک

 و اهرطاق ،هاگودرا ناوریپ ،یموب یاهورین – تسا رفص ریز ابلغا هنازور یامد هک

 شیپ هب فرب نیا قیرط زا لیام ۱۰ ای ۸ زا شیب هنازور دنناوت یمن اه یلود-لماح

 مزیه ای هفولع ،هانپرس نودب فرب رد ار بش راهچ ای هس دیاب اهنآ نیاربانب – دنورب

 یناسک دادعت هک متسه نئمطم ،دشاب بوخ ناشرس یالاب یاوه رگا یتح .دننارذگب

 .دنربیم نیب زا الماک ار ورین ،دنوشیم جلف یگدز خی رثا رب ای دنریمیم امرس زا هک

 یلومعم یاه ناتسمز رد ریسم نیا تبثم هنوگ هب هکلب ،المع اهنت هن میوگ یم نم

 تسرد .هام نیدنچ یارب دیدش یاه ناتسمز رد و تسا هتسب یدایز یاه هتفه

 ناتسمز یاه هام رد یماظن تایلمع عنام لباک فارطا یاه تشد رد فرب هک تسا

 یفارگلت و همان چیه ،میشاب هتشاد لباک رد ناتسمز رد یورین ره رگا اما .دوش یم

 .دشاب یطابترا هار هناگی مرک رگا ،دسر یمن ناش تسد هب
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 دیدش یامرگ رب )۱۰ شخب( یدایز راشف ،امرگ هب امرس زا رذگ اب ستربار لارنژ

 هچ رگا ،مرک ات تاهوک زا هک منک یم رکف نم .دراذگ یم کمدنگ و دورمج نیب

 هک ام یاهورین هتشذگ لاس .تسا نآ ربارب ابیرقت امد رظن زا اما ،تسین دب نادنچ

 زا ام نازابرس .دندید بیسآ تدش هب ،دنتفر یم هژر نییاپ هب ربیخ زا نوج هام رد

 رازآ دیدش یامرگ زا ،دنداد ماجنا ار راک نیا باجنپ هورگ اما ،دندماین نییاپ مرک

 امرگ منکیم روصت نالوب طخ رد .دنداد تسد زا ابو لیلد هب ار یهاپس ۵۰ و دندید

 .دشاب لاس رد رتینالوط رایسب و دشاب مرک ای ربیخ زا رتشیب
 

 یم فازگ یاه هنیزه اب اهنت ربیخ قیرط زا نهآ طخ هک دوش یم هتفگ – نهآ هار

 یتحار هب ناوت یم ار راویپ لتوک یاپ ات طخ کی هک یلاح رد ،دوش داجیا دناوت

 هنیزه هک مدینشن نم اما .دروآ دورف لباک یلیام ۹۳ رد ار اهورین و درک داجیا

 لیام ۶۱ نیا ،دروآ یم دورف لباک یلیام ۹۳ رد ار اهورین هک ،ربیخ زا یروبع یطخ

 اقلطم ،تسا هدش هدز نیمخت راویپ لتوک هب تاهوک زا لیام ۱۳۴ لباقم رد رواشپ زا

 .دوش یم هدید پلآ یاه هوک رد هک هنوگ نآ ،تسین شرتسگ لباق
 

 رارق رگا و درک هسیاقم ریسم ود نیا نیب ناوت یمن هک مدقتعم نم لیالد نیا هب

 .دشاب ربیخ دیاب ،دوش باختنا یکی تسا

 هب ،رگید ترابع هب ،مجاهم شترا کی یارب اهریسم نیا یبسن شزرا – مود هتکن

 .تسا "دنه یاهدیلک" ناونع
 

 .منک تبحص ربیخ طخ رد یعفادت فلتخم عضاوم دروم رد هژیو هب مناوت یمن نم

 .تساه نیرتهب نایم رد لتوک یدنل و دراد دوجو یدایز بوخ دراوم هک ما هدینش نم
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 و ام هاگیاپ زا رود رایسب ،ندرگرتش هلق ،لوا .دراد دوجو هطقن راهچ مرک طخ رد

 کی ،لیخ یلع ،مود .تسا لباک یراد هگن اب یواسم هشیمه یارب نآ یراد هگن

 کی اب تسردان یاهتنا رد نردم یاه تسیژتارتسا هتفگ هب اما ،یوق رایسب تیعقوم

 رایسب اما ،قرش تمس هب یوق ،راویپ لتوک ،موس .نآ یولج رد ینالوط هندرگ

 یعیبط تردق اب یتیعقوم ،لت ،مراهچ .برغ تمس هب ،هدیاف یب ابیرقت ،فیعض

 لرتنک ریز ار تسوخ و رواد و دنک یم یهدنامرف ار مرک ریسم الماک هک الاب رایسب

 لت هک منک یم رکف ،دوش دنه دراو مرک قیرط زا دهاوخب یزواجتم شترا رگا .دراد

 هک تسیژتارتسا ره تسا دیعب ،لاح نیا اب .دوب دهاوخ وا اب تاقالم یارب یناکم

 یطخ یور دنک یعس ،دنک هلمح دنه هب )دشاب هنوگ نیارگا( لباک رد دوخ هاگیاپ زا

 نیا ربانب .دراد یلیام ۱۶۴ یزاوم طخ هک یلاح رد ،دنک لمع لیام ۲۲۶ لوط هب

 .دراد دوجو مرک طخ قیرط زا مجاهت زا یمک سرت هب زاین
 

 کمک اب کش نودب ،دمآ دوجو هب لاس اههد رد یلعریش یماظن تردق – موس هتکن

 یزوریپ اب وا هنومن زا دیاش ،دنک تباث یلعریش دننام ار دوخ نمحرلادبع رگا اما ؛ام

 ام رگا ؛تشاد دهاوخن کمک یوجتسج رب یدایز یاههار اما ،دنک یوریپ یواسم

  .دوب دهاوخ رت ناسآ وا راک ،مینک جراخ ربیخ و لباک زا لماک هنوگ هب ار دوخ هجوت
 

 اب تاطابترا شهاک هنوگ ره ای ،رواشپ زا اهورین جورخ هنوگ ره نم – مراهچ هتکن

 رد هتشذگ لاس ۳۰ رد ام .منک یم در ار اهنآ رب ذوفن ای ،دنمهم ای یدیرفا لیابق

 شیازفا هب دیاب ام هک تسا یرورض الماک اما .میا هتشادن یدایز تفرشیپ ریسم نیا

 رواشپ زا اهنآ زا یشخب ره ای ام یاهورین جورخ و میهد همادا دوخ یاهدرواتسد

 .دوب دهاوخ ییارقهق ماگ کی
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 و دنوش یمن لیلذ زگره ،مدرم کی ناونع هب هچ و درف کی ناونع هب هچ ،اه ناغفا

 دوب دهاوخ ربیخ و لباک ییاتسدوخ ،نیا زا سپ هام هدزاود .دنتسین لیلذ زین نونکا

 اما ،دنریگب ار نآ دنتسناوت اهنآ ،دندرک روشک زا جورخ هب روبجم ار اهسیلگنا هک

 هدنیآ یماظن تایلمع رظتنم هناقاتشم هک ستربار لارنژ !دنراد هگن ار نآ دنتسناوتن

 اما .دوب دهاوخ گنج یلصا هنحص راهدنق هک دنک یم رکف ،تسا ناتسناغفا رد

 رد ام نازابرس .دشاب هتشاد نتفگ یارب یفرح دروم نیا رد نمشد تسا نکمم

 کی رد رود نانچ هاگیاپ ،تروص ره رد و دنشاب لورتنک ریز تسا نکمم راهدنق

 اریز .دوب دهاوخ دب رایسب لباک دض رب تایلمع یارب راهدنق دننام یجراخ روشک

 لیابق مامت ،دنک یم هلمح دنه هب ربیخ قیرط زا هک یرکشل ،دزومآ یم ام هب خیرات

 هظحل کی یارب میناوتیمن ام و دروآ یم اه هگلج تراغ یارب دوخ اب ار نآ رانک

 یارب یهوکشاب تراغ نینچ دناوتیم هک ینمشد ربارب رد ار اهنآ هک میشاب راودیما

 دیاب اهدنمهم و اه یدیرفا ،دسر ارف زور نآ یتقو .میراداو مایق هب ،دنک میدقت اهنآ

 هندرگ .میشاب هتشاد هودنا و مغ یارب یلیلد دیاب ام هن رگو ،دنشاب ام تسد ریز

 لخاد ار ناطیش" نونکا ام .تسا هدوب زاس لکشم ام یارب هک تسا لاس ۴۰ ربیخ

 یاهتصرف ام هب رواشپ نهآهار .مینک دوخ نآ زا ار هندرگ دیاب و "میا هدرک سفق

 زا یدایز دح ات ار اهنآ و مینک ضیوعت تعرس هب ار دوخ نازابرس ات دهدیم

 ار دوخ ذوفن ام یسایس نارسفا میهاوخ یم رگا اما .میهد تاجن یمیلقا تاریثات

 .دنوش هدید لحم رد دیاب ام یاهورین ،دنهد شیازفا اه یدیرفا و اهدنمهم رب
 

 هنزو زا یموب شترا دروم رد ستربار لارنژ دنمشزرا تاراهظا هک مراد نانیمطا نم

 هناگیب روشک کی هب موجه هک تشاد رطاخ هب دیاب .دوب دهاوخ رادروخرب یدایز

 ریز رد هک دناسر یم ار زواجت و تراغ موهفم ییایسآ و رودزم شترا کی یارب
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 ینالوط تبیغ رگا و دوش یم ققحم تردن هب یتاراظتنا نینچ ام ندمتم تیمکاح

 دناوت یمن زگره ناتسناغفا رد تمدخ ،دشاب هارمه یدیمون نیا اب هناخ زا تدم

 .دشاب روفنم زج یزیچ

 مرک یاهورین هدنامرف ،رکشلرس ،نستاو یاضما

 ۱۸۸۰ یالوج ۲۴

 

 ۲۵ دنس رد ۷ همیمض

 ۱۸۸۰ تسگا ۱۰،راویپ لتوک  ،هلمیس ،لایل هب یلوناک روترا رکشلرس زا
 

 تساوخرد هظحل نیلوا رد هک ار یتاعالطا ،نستاو لارنژ زورید ۱ هرامش مارگلت

 یجاج هب ستربار رس تاراهظا هکنیا زا .دهد یم رارق امش رایتخا رد ،دوب هدش

 ار وا ینارنخس هخسن نم نوچ[ مناد یمن اقیقد ،دوب هچ لیخ یلع سلجم رد اه

 وا هک دشاب تیعقاو نیا زا رتارف ]درادن مه یتسیرک دسر یم رظن هب و متشادن

 .دوب دنهاوخ ام عبات هشیمه اهنآ هک تسا هتفگ اه یجاج هب ،دراد رواب
 

 اجنآ ات( دنا هتفگن یزیچ نم هب هیمالعا ای هدعو ره دروم رد اه یجاج نونک ات .۲

 زیهرپ نیا منک یم رکف نم و )مناد یم یلکراتس و اجنیا یموب نارایتسد زا نم هک

 مهس زگره اهنآ عقاو رد :تسا مهم رایسب ،هدش هتفگ هچنآ هب هراشا هنوگره زا

 ناشروشک یمیاد لاغشا لابند هب اه یروت دننام ای ،دنا هتشاذگن ام اب ار دوخ

 و فارطا لیابق و اهنآ نیب اتعیبط زین اهنآ ندوب ینس لیلد هب .دنا هدوبن ام طسوت

 دناوت یمن »هعیش« یاه یروت اب هک یزیچ ،دراد دوجو یلدمه لباک تموکح اب مه

 اریز ،دندرگزاب ینارد تموکح هب هک دنا هدامآ شیپ زا شیب اهنآ .دشاب دوجوم

 تموکح ریز "دیدج هحفص" کی اب دنناوت یم اهنآ و درادن عازن اهنآ اب نمحرلادبع
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 ،دشاب تردق رد رگا ،بویا شردارب یتح ای ناخ بوقعی هک هنوگ نآ[ دنریگ رارق وا

 ماقتنا راویپ لتوک رد اهنآ تسکش زا سپ لباک یاهورین تراغ رطاخ هب اه یجاج زا

 .]تفرگ دهاوخ
  

 ،نکسم یاهماو تخادرپ ،رتشیب یزاسلوپ یانعم هب هتبلا ام تیمکاح موادت .۳

 و ناج تینما ،)یسورع تالماعت لومش هب( یتالمجت لیاسو دیرخ ،اهیهدب هیوست

 هب "ینارد مکاح" کی روهظ هک تسا ریذپانبانتجا »یاهراشف« زا تیفاعم و لام

 زا یصالخ تیاضر اب کش نودب ،دنا یساسا هک نآ اب ،ایازم نیا اما .دراد لابند

 هدنرد دوجواب هک یمکاح هطلس ریز رد هرابود نتفرگ رارق و رفاک مجاهم تسد

 یم لداعتم دح زا شیب ،تسا اهنآ دوخ بهذم و داژن زا یکی یزابسوه و ییوخ

 ماقتنا دننام یدراوم رد ،دنراد یرتشیب یدازآ وا لورتنک تحت هک یناسک .دوش

 تیاهن رد و ،بآ ای شتآ اب تازاجم و »هتمارب« ،»صاصق« ،تامجاهت یفالت ،لتق

 .تسا هوشر یاریذپ هشیمه هک یسک
 

 لیلد هب ار دوخ شیک مه و لقتسم ناگیاسمه یاههنعط هراومه اهیجاج ،هوالعب .۴

 دناهدرک ساسحا اهنآ دننام شالت لقادح و »یگنرف« ربارب رد اهنآ اب یراکمه مدع

 شمارآ هیام شنزرس همشچرس نیا عفر و دننک صالخ هناگیب غوی زا ار دوخ ات

 .دوب دهاوخ
 

 هک یراک ره :تسا ریز حرش هب نم رظن ،عوضوم نیا رد ام عفانم هب هجوت اب .۵

 دهاوخ تسردان و درادن ار نآ شزرا ]دوش هدید ۷ دنب[ میهد یم ماجنا مرک اب ام

 لیابق اب یدردمه و یکیدزن .دوش شالت بویرآ رب طلست هنوگره ظفح یارب هک دوب

 شترا طسوت اهنآ قیرط زا هک( دنراد رارق لباک میقتسم تموکح تحت هک وجگنج
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 لباقریغ ،)تسا یسرتسد لباق هگیپس هاگرذگ و ندرگرتش ،یرکت هار هس زا ینارد

 ام هاگساپ نیرترود زا نآ هلصاف ،ناتسمز رد هژیو هب ،ام یارب نآ ندوب سرتسد

 ،نام یاهورین تیوقت ای رادنامرف کی زا تیامح یراوشد هجیتن رد و )لت الامتحا(

 هک نآ یرادهگن و تسا هدرک لاغشا ار نآ هک یورین یاهزاین نیمات رد نآ یناوتان

 درواتسد کی هب ار نآ مه اب همه - دوب دهاوخ لباک تموکح یارب یگدرزآ عبنم

 .دننک لیدبت بولطمان و هدیاف یب رایسب
 

 ،یلامتحا نینچ[ دوش یورشیپ لباک تمس هب هرابود هک دشاب مزال نامز ره رگا .۶

 میمصت رگا و ]تسا ریذپ ناکما هشیمه لباک تسایس ندوب صخشمان هب هجوت اب

 ینونک شناد اب ،ندرگرتش و راویپ لتوک رابجا ،دنک یط ار ریسم نیا هک دوش هتفرگ

 دش هئارا ام هب ۱۸۷۸ ربماسد رد هک تسین یگرزب هفیظو هجو چیه هب ،روشک زا ام

 تمواقم یگدوهیب هبرجت اب ،اه یجاج هک تسا لمتحم یفاک هزادنا هب نم رظن هب و

 هزاجا و دنک یم داجیا ار مزال تلیضف ،میروآ یم روشک هب ام هک یتورث زا یهاگآ و

 .دهد یم یشیامن گنج کی زا سپ ار ام یاهورین روبع
 

 یارب شاداپ ناونع هب ار نآ هک دشاب نیا باختنا منکیم نامگ ،مرک دروم رد .۷

 منادیم هک یاهزیچ زا[ میهدب یلاو ناونع هب یلباک رادرس ای نامدوخ دارفا زا یکی

 نیرتهب .دش دهاوخ رورت دایز لامتحا هب و تسا اهیروت ترفن دروم ناخ دمحم یلو

 یاه تسایس زا دیاب هک دشاب ناخ نیسح مالغ رس یارب تسا نکمم شاداپ

 .]دزرا یم دمحم یلو دص هب تناما و یرادافو رظن زا و دنادب رتشیب ناتسناغفا

 منک یمن هیصوت یلعف طیارش رد ار نآ نم و دسر یمن رظن هب یداو یماظن لاغشا

 ،یدوز هب منکیم رکف اما .تسا لوپ و ورین فالتا لماش یلک هنوگ هب ابیرقت هک

 چیه( تسوخ ناکما تروص رد مه و مرک مه ،دیاوع لک بحاصت اب ار لاغشا هنیزه
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 زیخلصاح تیالو کش نودب یمود .دنک ناربج ،)دوش راذگاو لباک هب دیابن مادک

 لاغشا ار مرک رگا ،دبای هعسوت ام عفن هب دناوت یم نامز رورم هب نآ عبانم و تسا

 امش هب نم زا رتهب یتاعالطا دناوتیم ،دینیبب ار یتسیرک یتقو ،ور نیا زا .مینک

 .دهدب
 

 ،دوخ لالقتسا مالعا و ناخ بویا طسوت ینزغ لاغشا یلامتحا هجیتن دروم رد .۸

 الامتحا وا اب نمحرلادبع تفلاخم تردق و دنک عمج ار بوقعی هتسد هک تسین یدیدرت

 نم .مینک نیمات ار وا میناوتب ام هک دراد یگتسب یدام ای یونعم یاه تیامح هب

 یم تیامح مصاختم یاه هتسد هیضق زا لباک و ینزغ نیب لیابق هک منک یم رکف

 یبوخ تیعضو زا روشک طخ نآ رد هک اه یجاج .دنگنج یم اهنآ اب و دننک

 ار زوریپ بناج افرص و دنرادن هزرابم دروم رد نتفگ یارب یزیچ ،دنرادروخرب

 .دننیبب زوریپ ار نمحرلادبع دنهد یم حیجرت هک دنچره ،تفرگ دنهاوخ
 

 ،منک رکف نآ هب رضاح لاح رد هک درادن دوجو عوضوم اب هطبار رد یرگید زیچ .۹

 .تشون مهاوخ ،دوب یزیچ رگا اما

 

 ۲۵ دنس رد ۸ همیمض

 تموکح رترکس ،لایل هب ،مرک یاهورین هدنامرف ،نوستاو رکشلرس  زا

 )۱۸۸۰ تسگا ۱۳ ،نازولش( هجراخ رتفد ،دنه
 

 هتساوخ لجاع اهیروت اب یلامتحا تابیترت دروم رد یلوناک اب امش رظن[ امش مارگلت

 رد هک مداد روتسد یلوناک درگرس هب نم و دیسر متسد هب مهدزای رد ]دوش یم
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 هئارا ار دوخ رظن نونکا نم و دنک لاسرا ار دوخ تارظن هراشا دروم عوضوم دروم

 .منک یم
 

 ره زا هقطنم نیا هک تسا هدرک دعاقتم ارم مرک هرد رد هلاس ود دودح تماقا .۲

 نآ رش زا ییاهر تسا هدنام هچنآ و تسا شزرا یب هیناترب تموکح یارب یرظنم

 هتساوخ زین ام زا نکمم ،دوش ظفح لباک تموکح زا لقتسم هک یلاح نیع رد ،تسا

 ات ام ،نم هدیقع هب .مینک تلاخد رتمک نآ یاه ینارگن رد ناکما دح ات هک دوش

 تموکح هب ار اهنآ هک میتسه اه یروت هب تبثم شیب و مک یاه هدعو هب مزلم یدح

 .میهد ماجنا اهنآ هدنیآ هافر یارب ار دوخ شالت مامت و مینادرگ هن زاب لباک
 

 ،دننامب ام تیمکاح تحت الماک دنهاوخ یم هک تسا نیا مدرم ینونک ساسحا .۳

 زا سپ هک مراد کش نم و دنا هدیشچن ام تموکح ینیریش زج یزیچ اهنآ اما

 هجاوم یگرزب رسدرد هب ار ام و دنوشن رارق یب ،هیناترب یداع تموکح هبرجت یکدنا

 .دنزاسن
 

 ینادرگدوخ ای لالقتسا عون ره هک دنا هدش میسقت یدایز یاه هورگ هب اه یروت .۴

 رد یمکاح چیه دمحم تسودریما تنطلس دایز نارود رد .دزاس یم نکممریغ ار

 ار نآ دمآرد ات درک یم دیدزاب نآ زا یشترا لاس هس ای ود ره .تشادن دوجو مرک

 .دوب کشر لباقریغ رایسب مرک عاضوا اهلاس نآ رد هک مدینش .دنک یروآ عمج
 

 رب تموکح رنه ،لوا هک دوش هداد یسک هب یناجم ریگاج رد دیاب یداو نیا .۵

 و یزاسریجا یارب یفاک ذوفن و تورث یاراد هک یسک ،مود ؛دمهفب ار اه ناغفا

 دنویپ هیناترب تموکح اب اهنآ عفانم ،موس و دشاب تموکح یارب دوخ تردق تابثا

 .دربن جنر لباک تموکح هلخادم زا ای درادنپن یقشاع ار یتسود الامتحا و هدروخ
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 یم هک یسک اهنت .دوش یم ادیپ اجک رد یدرم نینچ هک دناد یم رتهب دنه تموکح

 .تسا دمحم یلو رادرس مسانش
 

 لیوحت دمحم یلو هب اهنآ هک تسا دقتعم اه یروت[ مداد فارگلت نوج ۳۱ رد نم .۶

 ارم اهیروت اب رتشیب یاهوگتفگ .]دنا یناجیه رایسب وا هیلعرب و دنوش یم هداد

 یحانج نآ رد دنچره ،تسین یمومع هجو چیه هب ساسحا نیا هک دناسر رکف نیا هب

 .تسا یوق ،دنا دحتم اریت یاه دیس اب هک
 

 ربارب رد لوئسم یدح ات و هیناترب تموکح دزمان ناونع هب دمحم یلو رادرس .۷

 یو هیلع هک تسا لباک تموکح هدنیامن دمحم یلو زا توافتم رایسب یدرم ،نآ

 نارگ و مولعمان ماقم نیا رد وا یدصت تدم و تشادن دوجو رظن دیدجت تساوخرد

 چیه ،تشادن هقطنم هافر هب هقالع چیه وا .دهد راشف دح نیرخآ ات ار مدرم و هدوب

 یرتهب نادرم دیاش تموکح ،مه نآ اب .تشادن یذاخا زا یریگولج یارب هزیگنا

 دیاب تسوخ .مسانش یمن ار یسک رضاح لاح رد نم .دشاب هتشاد ریگاج یارب

 هک دوش لیکشت کچوک لقتسم تلایا کی تسا نکمم نامز رورم هب و دورب مرک اب

 کی طسوت موزل تروص رد اما ،دشاب کانمیب نآ هب ندز تسد زا لباک تموکح

 .دوش همیمض و لاغشا یدحرس شترا ناگداپ
 

 هک مشاب قفاوم مناوت یمن اما ،مقفاوم یتسیرک یاقآ تارظن اب یلک هنوگ هب نم .۸

 هعجاف اهنآ تیریدم .دننک تیریدم ناشدوخ ات دننامب یقاب رادنامرف نودب اه یروت

 .تفرگ دنهاوخ رارق لباک ذوفن تحت الماک یدوز هب اهنآ .دوب دهاوخ راب
 

 دروم رد وا اب مناوت یمن اما ،مقفاوم بویرآ دروم رد یلوناک درگرس تارظن اب .۹

 ای ،»دشاب دنمدوس دناوت یم ینامز ره رد یماظن لاغشا« هک مشاب قفاوم مرک
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 ریگب قوقح رادنامرف کی تینما یارب فارطا لیابق زا یریگ ناگورگ یارب وا حرط

 .دوش ماجنا دناوتیم نامدوخ
 

 هداد نامدوخ رادریگاج هب تسوخ و مرک و دوش هدنادرگزاب لباک هب بویرآ رگا .۱۰

 کرمگ دیابن نیفرط زا کی چیه زا و تسناد فرط یب نیمز دیاب ار راویپ لتوک ،دوش

 لباک تموکح ،دشاب راویپ یاه لگنم طوبرم دیاب فلع و بوچ قوقح .تفرگ هیلام ای

 .دبای شرتسگ لیخ یدنوگ و تسدربز هعلق ات طقف

 

 ۲۵ دنس رد ۹ همیمض

  ،ربیخ طخ رد شترا داتس بآمتلالج طسوت هسلجتروص

 ۱۸۸۰ تسگا ۲۷
 

 رد گنس دیفس دننام ،میرادن ربیخ زا رتارف یهتفرشیپ تیعقوم چیه ام هک اجنآ زا

 هک یهجوت لباق ناگداپ زا هدافتسا اب ییاهنت هب ربیخ منکیمن رکف ،باخرس طخ

 .دشاب هتشاد شزرا ،دراد رارق لتوک یدنل و دورمج نیب
 

 ار ربیخ طخ هک ،تسا اه یدیرفا اب قفاوت ،دیسر نآ هب دیاب هک یفده ،نیاربانب

 هب هداج هک اج ره اهدنموم و اه یراونیش اب .دننک ظفح ام عفن هب الماک و ام یارب

 گنهرس هک یشور هب ناوتب رگا .دوش یم دروخرب بیترت نیمه هب ،دسرب اهنآ ورملق

 یلیخ ،دیسر عوضوم نیا هب اه کلم و اه هگرج تلاخد اب ،درک داهنشیپ دلیفرتاو

 .تسا رتهب
 

 یلع هک دوش یم داهنشیپ ،دوش راذگاو اه یدیرفا هب هک یاه هاگرارق دروم رد

 هک دوب دهاوخ دیفم یناسک یارب طقف نآ .دوش هدیچرب لماک هنوگ هب دیاب دجسم
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 یماظن هدافتسا نآ زا دنناوت یمن اه یدیرفا .دنراد هگن ام هیلع رب ار هاگرذگ

 نکسم ناونعهب دنناوتیم هک تاماکحتسا زا یاه تمسق هن ،اهنامتخاس .دنیامن

 و )مجنپ هپت( فولب یور هک یاهنآ نینچمه ،مراپسیم اهنآ هب ،دنوش هدافتسا

 ،دننامب یقاب اپرس تسا نکمم ایتوسوخ هعلق دننام یاهجرب .دنا هناخدور کیدزن

 رد اهنآ اریز ،دنوش بیرخت دیاب نآ )هتفای دوبهب( نوسکم راک و یدوام هعلق اما

 نایز هب دناوتیم طقف دجسم یلع دننام و دنراد رارق هداج رب یهدنامرف مهم طاقن

 یزاسزاب ار اهنآ میناوت یم یتحار هب ،هدنیآ رد زاین تروص رد .دوش هدافتسا ام

 .مینک

  .زنیه یاضما

 ۱۸۸۰ تسگا ۲۷

 

 ۲۵ دنس رد ۱۰ همیمض

 ۱۸۸۰ تسگا ۲۸ ،مارگلت

 مرک ،نوستاو لارنژ هب ،هلمیس ،هجراخ رترکس زا
 

 رد ،مرک هرد رد ار یروت هلیبق ناگدنیامن ای ناکلم هک دوش یم هداد روتسد امش هب

 یم هیناترب تموکح هک دییامن مالعا اهنآ هب و دینک یروآ عمج راویپ لتوک تمس نیا

 هیناترب تموکح ،هجیتن رد .دشاب لقتسم ناش تلایا دنهاوخ یم اهنآ هک دناد

 هنوگره ربارب رد ار نآ موزل تروص رد و دسانش یم تیمسر هب ار اهنآ لالقتسا

 ،دوش یمن بوصنم ام فرط زا یرادنامرف چیه .دنک یم ظفح لباک تموکح هلخادم

 زا تظافح و ناشروشک هرادا یارب ار دوخ تابیترت ات دوب دنهاوخ دازآ اهنآ اما

 بقارم هک دوش هداد رادشه اهنآ هب .دنیامن ذاختا هیاسمه لقتسم لیابق ربارب رد نآ
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 و دوش لباک تموکح زواجت ای فالتخا یارب یهناهب هک دنهدن ماجنا یراک و دنشاب

 ریثات اهزرم شمارآ رب هک یلئاسم دروم رد ار هیناترب تموکح یاه تساوخ دیاب

 .دننک تیاعر ،دراذگ یم
 

 سپ میهاوخ یمن ام هک دیهد خساپ ،دنسرپب ام دصق زا رگا ،اه یجاج دروم رد

 دنهاوخ یم اهنآ رگا اما ،مینک ظفح اهنآ رب یرایتخا چیه ،دوخ یاهورین جورخ زا

 یمن هکنآ اب ،میسانشب تیمسر هب ار اهنآ لالقتسا میلیام ،دنشاب لباک زا لقتسم

 روما رد تلاخد یارب یدصق چیه و میشاب هتشاد نآ ظفح یارب یدهعت چیه میناوت

 .میرادن اهنآ

 

 ۲۵ دنس رد ۱۱ هیمض

 باجنپ تموکح رتفد رترکس هب دنه تموکح رترکس زا

 یسایس ،هجراخ رتفد
 

 ۱۸۸۰ تسگا ۳۱،هلمیس          ،اقآ

 یلامش ناتسناغفا زا نونکا لباک ینادیم یاهورین نآ ساسا رب هک یتاروتسد

 رد هتفرشیپ یماظن عضاوم ات دیهد روتسد یماظن تاماقم هب ،دنوش یم جراخ

 طباور ریخات نودب هک تسا یرورض نونکا .دنشاب هتشاد رایتخا رد ار ربیخ هاگرذگ

 رد و مینک صخشم هاگرذگ هب طبترم لیابق اب هدنیآ یارب ار دوخ یمیاد یسایس

 .منک غالبا رادنامرف نواعم بانج هب ار دنه تموکح میمصت دیاب نم دروم نیا
 

 یارب ربیخ لیابق اب تابیترت هک دنتفرگ میمصت اروش رد لک رادنامرف بآمتلالج .۲

 هنوگره یانثتسا هب سیلگنا تموکح اب اهنآ طباور ظفح و هاگرذگ نتشاد هگن زاب
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 رتعیرس هچ ره هک تسا مهم عوضوم نیا هب هجوت اب .دبای همادا رگید هلخادم ای ذوفن

 اهنآ لالقتسا هک دوش هداد عالطا اهنآ هب ات دنیآ مه درگ رواشپ رد لیابق ناگدنیامن

 دراد دصق تموکح هک میهد حیضوت اهنآ هب و تسا هدش هتخانش تیمسر هب نونک ات

 ،دنک باجیا طیارش و ثداوح تسا نکمم هک یتارییغت هب هجوت اب ار عوضوم نیا

 زا یراع و نآ نتشاد هگن زاب ،ربیخ هاگرذگ ظفح یارب لیابق اب دوجوم تابیترت

 هدامآ ،فیاظو نیا تسرد ماجنا هب هجوت اب دنه تموکح .دنک ظفح توق اب ،هلخادم

 ربیخ رد هار جارخ یارب دیاب هک دزادرپب ار یتمارغ یهنارای لیابق اب ات تسا

 رد یتارییغت مزلتسم الامتحا اه هنیزه کمک نیا یمیاد لیدعت هچرگا .دوش تخادرپ

 یارب مه زاب ،نام یاهورین ینیشن بقع زا سپ رگا .دوب دهاوخ تمارغ یلعف خرن

 هباشم ناریجا هنوگ ره ظفح ای اه یچلیزج زا یخرب ظفح ،هاگرذگ شمارآ و ظفح

 تسد نیا زا یرگید ریبادت ای و تابیترت نیا هب یضارتعا چیه ،دوش هتسناد حالص

 نکمم .تشاد دهاوخن دوجو ،دشاب لوقعم و هنالداع ،ثحب زا سپ تسا نکمم هک

 دوخ یاه هاگتسیا رد العف ام یاهورین رگا هک دوش هداد حیضوت لیابق یارب تسا

 نانچمه .درک دنهاوخ ینیشن بقع یدوز هب دایز لامتحا هب ،دننام یم هاگرذگ رد

 ات ،درادن ربیخ رد اهورین رارقتسا هب یلیامت هیناترب تموکح هک مینادب تسا دیفم

 ات و دشاب لیابق یراصحنا و لقتسم تراظن تحت ،دشاب زاب هاگرذگ هک ینامز

 هیناترب تموکح اب تسا نکمم هک دشاب یتاقفاوت اب قباطم نآ تیریدم هک ینامز

 .دوش دقع
 

 عرسا رد تسا مهم رایسب هک دنرواب نیا رب اروش رد لک رادنامرف بامتلالج .۳

 رادنامرف نواعم بانج زا ،ور نیا زا .دوش مالعا لیابق هب دنه تموکح دصاقم تقو
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 قیرط زا ار تابیترت نیا یارجا یارب مزال یتامدقم تاروتسد هک دوشیم شهاوخ

 .دنک رداص رواشپ رسیمک یارب فارگلت
 

 نکمم ربیخ یارب ام یمیاد تابیترت لیمکت هک تسا هاگآ الماک اروش رد بامتلالج .۴

 ؛تسا هدیجنس و قیقد یگدیسر مزلتسم هک دشاب هارمه یسایس تالکشم اب تسا

 تیریدم یارب کیتامتسیس تابیترت رد بیکرت یارب لیابق بیغرت شیامزآ ریز

 تایئزج و یدام تالاؤس .تسا هدشن شیامزآ لماک هنوگ هب زونه هاگرذگ هنالقتسم

 ضراوع دیاب ام نارسفا ایآ هکنیا دننام ،دش دنهاوخ حرطم یسررب یارب یفلتخم

 هچ رد ،تسا نینچ رگا و دننک تفایرد ،دوش یم تخادرپ تمارغ هک ار یروبع

 نامتخاس و تاماکحتسا دیاب یقیرط هچ زا نام یاهورین جورخ زا سپ .یناکم

 کی ،یطیارش هچ تحت ایآ ؟میربب نیب زا ار هیناترب تموکح هب قلعتم ربیخ یاه

 و دنک دیدزاب هاگردگ رد هلیبق یاه هاگرارق و ناریجا زا یهاگهگ دیاب هیناترب رسفا

 اهنآ لقتسم تیلوئسم یارب لیابق اب ار دوخ تابیترت دیاب برغ تمس هب دح هچ ات

 تشاددای رد هک میوگب دیاب ،یرخآ لاوس اب هطبار رد .میهد شرتسگ هداج رد

 نییعت روظنم هب ربیخ هاگرذگ یبرغ دح ،۱۸۷۹ نوج ۱ خروم ،یرانواک درگرس

 یارب یدصق دنه تموکح و تسا هدش صخشم هلیبق لقتسم تیلوئسم هدودحم

 رد .درادن هدش نییعت دح زا شیب اه هداج زا تظافح یارب یلعف تادیهمت دیدمت

 دوش لماش میاد هنوگ هب دیاب هناخیدنل هک دوش هتفرگ رظن رد تسا نکمم هک یلاح

 یم رظن هب رضاح لاح رد هک رگید یعرف تاکن مامت و دراوم نیا رد اما .ریخ ای

 بانج رظن رظتنم اروش رد بامتلالج ،درادن یروف یریگ میمصت هب یزاین دسر

 .دوب دهاوخ رادنامرف نواعم
 



 236 

 اب و دنراد رارق هیناترب لصتم زرم رد هک دنمهم هلیبق اب ام طباور اب هطبار رد .۵

 .دش دهاوخ غالبا هناگادج مزال تاروتسد ،هروپلال ناخ

 لایل یاضما

 دنه تموکح رترکس

 

 ۲۵ دنس رد ۱۲ همیمض

 مرک هرد رد شترا داتس بامتلالج طسوت هسلجتروص
 

 یبسن شزرا دروم رد تشاددای ناونع هب هسلجتروص نیا ۱۳ ات ۲ یاهدنب .۱

 هب ار هلاقم نآ نونکا .تسا هدش تبث ۱۸۸۰ نوج ۲ خیرات هب مرک و ربیخ طوطخ

 ربارب رد لاوس نیا دروم رد ار یرتشیب تاکن و هدومن لیدبت هسلجتروص کی

 .منک یم هئارا نامدوخ
 

 خروم هسلجتروص رد ار دوخ رظن ،مرک و ربیخ یاهریسم یبسن شزرا دروم رد .۲

 رد ار دوخ هدیقع ،هوالعب .ما هدرک نایب یزرم تاطابترا دروم رد ۱۸۷۹ تسگا ۲۵

 مکحتسم ،دناهداد خر نونک ات و متشادن ییایور نامز نآ رد هک یعیاقو اب هطبار

 .متفای
 

 نوتس کی رگا هک مهد ناشن ات مدرک شالت هسلجتروص نآ ۸ یلا ۶ یاه دنب رد .۳

 یطیارش هچ تحت ،درک یم تکرح لباک هب مرک طخ زا ۱۸۷۹ لیرپا ای چرام رد

 هعلق زا .تفرگ رظن رد یماظن تاطابترا دب طخ ناونع هب هشیمه دیاب ار ندرگرتش .۶«[ تفرگ یم رارق

 و درذگ یم تخردرازه کیراب هندرگ ات )تف ۸۵۰۰( راویپ لتوک یور رب راوشد هقطنم زا هداج ،الاب هب بیبح

 طیاسو یارب .تسا رادبیش و راوشد تیاهن یدنبود هب دورف .دسر یم تف ۱۱۲۰۰ عافترا هب ندرگرتش هلق رد

 هعلق هک هاتوک هلصاف رد عافترا رییغت .تسا زاین نآ یزاسروبع یارب یتفگنه هنیزه و هدوب یلمعریغ رادخرچ
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 ناشن قوف یاه یگژیو .۷ .تسا مرک زا رتارف نهآ هار روصت هنوگره عنام ،دنک یم ادج یشوخ زا ار بیبح

 داوم و یگنج تامهم موادم لاقتنا و لمح نینچ نیمات هب روبجم هک تسا یناسک یارب گرزب تالکشم هدنهد

 .داد ناشن ریسم نیا رد شترا یورشیپ هک هنوگ نآ ،دنا ییاذغ
 

 طخ نیا زا هک یهدنامرف ،دشابن وا سرتسد رد رخا تازرابم زا رثوم و هدرتسگ رایسب یتالاقتنا راطق رگا .۸

 زور دنچ رد زاین دروم یدودحم هریخذ نوچ .دنیب یم دوخ هار رد ار یدایز تالکشم ،دنک یم یورشیپ لباک هب

 ،دوب ستربار لارنژ عضو نیا .ددرگ یم هتسباو دابآ لالج ای ینزغ رد دوجوم نوتس ریاس هب و دوش یم مامت

 و هناتسود ناتسناغفا کی اب .دنک یورشیپ هتشذگ لیرپا ای چرام یاه هام رد هک دش یم هتساوخ وا زا رگا

 یم ومآ یوس هب اهورین یورشیپ عنام نایماب هاگرذگ هب یطخ قیرط زا یتکرح نینچ ،لباک رد هدامآ تاکارادت

 طخ کی رد هک یشترا ات دوش یم لیدبت هدنرپ نوتس کی هب رتشیب تایلمع و دوش اهر دیاب مرک هاگیاپ .دوش

 .]»دنک یم لمع نیمطم و لقتسم یطابترا
 

 ندرگرتش قیرط زا ات دش هدناوخارف ستربار لارنژ ۱۸۷۹ ربتکا – ربمتپس رد .۴

 نم طسوت هدش ینیب شیپ اقیقد طیارش رد وا تایلمع و دنک یورشیپ لباک تمس هب

 لباق وا تاطابترا ،لباک یوس هب یورشیپ و ندرگرتش زا نتشذگ اب اریز .دش ماجنا

 رارق نارگید و اه یزلغ هلمح دروم ندرگرتش رد رقتسم یاه هاگرارق و دوبن ظفح

 .دش ماجنا لیخ یلع رد ابقاعتم هک هنوگ نآ ،تفرگ
 

 دش نیمات اددجم فاگویه پیترس طسوت تقوم هنوگ هب ستربار رس تاطابترا .۵

 ناوراک نیرخآ و نوتس یاهورین نیرخآ هک ینعم نیا هب ،دش هدنادرگزاب لباک زا هک

 قیرط زا یطابترا چیه ،نامز نآ زا .دنوش قحلم لباک یاهورین اب ات تخاس رداق ار

 ربیخ طخ هب ای یلحم عبانم هب الماک لباک یورین نیمات و تشادن دوجو مرک طخ

 طابترا هنوگ چیه نودب و هدنرپ نوتس کی هب عقاو رد ستربار رس یورین .دوب هتسباو

 .دش زاب ربیخ هکنیا ات دش لیدبت دنه اب نیمطم
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 ناونع هب مرک هرد رد رقتسم یوق یورین شزرا زا مهاوخ یمن هجو چیه هب نم .۶

 میتسناوت ،هرود نیرت ینارحب رد ورین نینچ اب ام .منک مک لباک لرتنک یارب یهلیسو

 نامز نآ زا .مینامب اجنآ رد ربیخ ریسم ندش زاب ات و مینک ریخست اتدوک اب ار لباک

 هجو چیه هب و تشاد رارق تسب نب رد المع هک میتشاد گرزب یورین کی مرک رد ام

 زونه هک هنوگ نآ .دوبن میهس لباک و ینزغ یگیاسمه رد یلصا تایلمع تیقفوم رد

 میناوتب نآ قیرط زا هک درادن دوجو یجورخ هار چیه ،عطق هنوگ هب ،میناد یم

 نیسوک و زیدرگ قیرط زا هاگرذگ ود هئارا زا یاهشرازگ .مینزب رود ار ندرگرتش

 ندرگرتش زا دح هچ ات اه نیا هک دهدیم ناشن تافاشتکا اهنت اما ،دراد دوجو

 رگم ،دنتسین سرتسد رد و دنراد رارق تسوخ رد اهنآ ،نیا رب هوالع .دنا رتیلمع

 .مینک لاغشا ار تیالو نآ هکنیا
 

 رد یوق یاههاگرارق مزلتسم و فیعض اساسا مرک و تاهوک نیب یطابترا طخ .۷

 و دنراد رارق رمتسم تالمح ضرعم رد اهنیا یتح و تسا هاتوک ینامز لصاوف

 عوضوم نیا .تسا زاین دروم اهتساوخ نیا ندرک هدروآرب یارب ورین یدایز دادعت

 نامرف تحت رفن رازه ۸ زا لکشتم یورین اب ،نوستاو رکشلرس هک تسا یدح هب

 کبس نوتس کی اب یتح ،لاح نیع رد و دنک ظفح ار دوخ تاطابترا دناوت یمن ،دوخ

 دیدهت هدنرد و مصاختم لیابق طسوت طخ نیا لک .دنک لمع ندرگرتش هلق یور رب

 هناخدور .دننک لامعا نآ هطقن ره یور رب ار راشف دنناوت یم هک یهنوگ هب ،دوش یم

 یم ار یکیرچ تایلمع ناکما اهنآ هب ،تسا ددرت لباق یتمسق ره رد ابیرقت هک مرک

 .دهد
 

 یاپ ات کبس نهآ هار کی دنک یم رکف هک مقفاوم ]نوتیل لریا[ بآمتلالج اب نم .۸

 کی ،کمک نیا اب یتح اما ،دشخب یم دوبهب رایسب ار مرک رد عاضوا راویپ لتوک
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 لوط مامت رد لباک ندوب زاب اب ام زورما تاعالطا هب هجوت اب نمیا و بوخ طابترا

 .تسا هدنام یقاب ینتفاین تسد ،لاس
 

 اهورین لاغشا یارب یملاس الماک یاه ناکم مرک هرد هک منک دیئات مناوت یمن .۹

 یارب مه و اه ییاپورا یارب مه ،تسا ملاسان اصخشم هرد نییاپ تمسق ،دراد

 رد دوخ یاه هدعو مامت راویپ لتوک .تسا نآ دننام یرابجا هاگرارق کی لت ؛نایموب

 .دهد یم ار اه هاگتسیا یارب ملاس یاه ناکم هیهت هنیمز
 

 مرک رد ییاج چیه .دراد یدایز تالاکشا ربیخ هک منک یم فارتعا الماک نم ۱۰

 میتشاد راظتنا ام هک ردقنآ لتوک یدنل .تسا دجسم یلع هک تسین ملاسان ردقنآ

 الماک نازابرس یارب مرگ یاوه رد الامتحا دابآ لالج .تسین دیفم یتمالس یارب

 نامه هب یاهناکم ،کش نودب ،هوک دیفس یاههنماد و کمدنگ .دوب دهاوخ بسانمان

 تشاد میهاوخن هزاجا الامتحا اما ؛دنراد ،دنوشیم تفای راویپ لتوک رد هک هزادنا

 .دشاب بولطم یماظن رظن زا دنچره ،مینک لاغشا ار اهناکم نیا
 

 رد هک یلکشم هک تشاد دیدرت ناوت یمن ،دشاب هچ ره ام هدنیآ تادحرس .۱۱

 نم و دوش هئارا ام نانیشناج هب هرابود یزور ،میدرک یم لح دیاب هتشذگ ربماتپس

 ،میتفایرد دوخ راگزور رد ام هک هنوگ نآ .دش دهاوخ ادیپ نامز نآ هک منک یم رکف

 دهاوخ تایلمع یلصا طخ تیاهن رد ربیخ طخ ،دوش ماجنا مرک طخ اب هک یراک ره

 تسا زاب لاس لوط مامت رد هک دراد ار نیا یگتسیاش ،شتاداریا همه اب اریز ،دوب

 .تسا سرتسد لباق رادخرچ کیفارت یارب و
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 .میشاب هتشاد یوق عضوم کی ربیخ یورشیپ رد هک منک یم رکف ساسا نیا رب .۱۲

 کبس رایسب ار ام راک ،مینک دامتعا هلیبق نانابهگن هب ربیخ هار شخب رد میناوتب رگا

 .درک دهاوخ
 

 ددجم میظنت ،نهآ هار هاگتسیا یارب ناکم باختنا دروم رد منک یم داهنشیپ .۱۳

 تسا لحم زا عافد رد رصنع نیرت مهم نیا .دوش حرطم رواشپ ناگداپ و اه هقرف

 .دوش عاجرا عافد یمیاد هتیمک هب دیاب عوضوم منک یم رکف و
 

 زا شيب يدودح ات )دوب گرزب اعقاو هک( مرك رد ام هيلوا تايلمع شزرا دياش .۱۴

 لالج و هكد رد يدعب يورشيپ و دجسم يلع ریخست يارب هك دوب هدش دروآرب دح

 هب ،ریسم نیا هب یتدم یارب تسا نکمم .تشاد نزاوت ،دش هداد صيصخت دابآ

 هجوت اب اما .داد صاصتخا یگتخاس شزرا یرادقم ،لباک هیلع یتایلمع طخ ناونع

 یم یروت لیابق لالقتسا ظفح تیلوئسم و مرک زا ییاهن ینیشن بقع هلئسم هب

 ظفح ار یداو ام هک یتردق هب هک منک هراشا یماظن هتسجرب یگژیو ود هب مهاوخ

 ،مود .لباک هب یناهگان هبرض ندرک دراو تردق ،لوا .تسا هدیشخب شزرا ،میا هدرک

 .دنراد رایتخا رد ار راویپ لتوک هک یناسک یارب طلسم و یوق تیعقوم
 

 لارنژ هک ینامز ،ناتسناغفا گنج مود هلحرم هیلوا یاهزور رد دروم نیلوا .۱۵

 یارب یبوخ یاج ،دنک فرصت ار لباک تسناوت یلصا یاتدوک کی اب ابیرقت ستربار

 نودب نم و درک موکحم ار نآ هبرجت ،یماظن طابترا طخ کی ناونع هب اما .تشاد ام

 .منک یم اهر ار نآ ینامیشپ نیرتکچوک
 

 تحت نآ ظفح یارب ام مزع و اه یروت لالقتسا زا ام تخانش رد مود هتکن .۱۶

 .دراذگ یم ریثات صاخ طیارش
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 ار یورین هک دشابن مزال دیاش نیمضت نیا یارجا یارب هک متسین نئمطم نم .۱۷

 یم مکح تعیبط ،نآریغ رد اریز ،مینک ظفح لت یگیاسمه رد یتدم یارب لقادح

 راویپ لتوک یماظن تیکلام هک دنریگ رارق یتردق تموکح تحت دیاب اه یروت هک دنک

 .دراد رایتخا رد ار
 

 ناگداپ و دروآ یم تسد هب یداو زا ار دوخ عبانم یعیبط هنوگ هب لتوک ناگداپ .۱۸

 .دشاب یناتسمز هاگتماقا یوجتسج رد دیاب اتعیبط یداو رد
 

 لباقریغ راب ام یارب اه یروت لالقتسا نیمضت روظنم هب افرص لتوک ناگداپ .۱۹

 لوط رد ام هک تسا ینالوط تاطابترا طخ نامه مزلتسم اریز ،دوب دهاوخ یلمحت

 ناسنا یگدنز نداد رده و اسرف تقاط رایسب هک میتفای گنج هلحرم ود رد تایلمع

 .دوب ناویح و
 

 نیب دیاب هک یکیدزن طباور ریثات تحت ،اه یروت هک دسر یم ارف یزور الامتحا .۲۰

 هک هنوگ نآ ،دنوش هدیشک لباک تمس هب ،دوش داجیا راویپ لتوک ناگداپ و اهنآ

 رایسب دیاب ،دنراد ار راویپ هک یناسک اب اهنآ طباور .دنداد ماجنا البق اه یجاج

 ای رارقرب اهنآ اب ونب ای تاهوک ،لت زا میناوتیم ام هک دشاب یطباور زا رتیمیمص

 .اهیزکراب یلبق دیدش ملظ یروآدای ای یبهذم یاهتموصخ مغریلع ،مینک ظفح
 

 نودب مرک هک ما هتفگ ابلغا هک منک یم رارکت ار یزیچ نامه اجنیا رد نم .۲۱

 .دشاب ام یارب بولطمان دحرس دناوت یم تلاح نیرتهب رد تسوخ

 زنیه یاضما

 ۱۸۸۰ ربمتپس ۷ ،هلمیس
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 ۲۵ دنس رد ۱۳ همیمض

 ۱۸۸۰ ربمتپس ۷ ،مارگلت

 مرک ،نوستاو رکشل رس هب ،هلمیس ،هجراخ رترکس زا
 

 یارب لوبق لباق و یلمع هک ار یداهنشیپ ره میلیام ،رادنامرف کی هب هطبار رد ام

 یسررب ،دشاب راگزاس یدوز هب یداو زا ام یاهورین جورخ اب و دشاب لیابق تیرثکا

 رد نم مارگلت هیعالطا دیناوت یم یداهنشیپ نینچ هئارا هب لیامت تروص رد .مینک

 هکلب ،تسین یمسر مالعا هب یزاین هجو چیه هب هک دیزادنیب قیوعت هب ار تسگا ۲۸

 یزادنا قیوعت هب هطبار رد .دوش هداد عالطا اه یروت هب یسررب و ثحب زا سپ دیاب

 .دیهد خساپ رتدوز

 

 ۲۵ دنس رد ۱۴ هممیمض

 ۱۸۸۰ ربمتپس ۱۱ ،مارگلت

 هلمیس ،هجراخ رترکس هب ،مرک ،نوستاو لارنژ زا
 

 اه یروت هب یمسر هیمالعا زونه نم .امش ربمتپس ۷ مارگلت .۱۸۸۰ ربمتپس ۱۱

 هک تسا هدرک نیمضت تموکح هک ما هداد نانیمطا اهنآ هب اما ،ما هدرکن رداص

 هقطنم رادنامرف دناوتب هک تسین یسک اجنیا .دنک ظفح ار لباک زا اهنآ لالقتسا

 رد .دنا بسانم نآ یارب هک دسانشب ار یدایز نادرم دیاب باجنپ تموکح اما ،دوش

 یم یبیترت ره اب اه یروت ایآ هک موش نیمطم ات منک یم شالت نم ،لاح نیمه

 .دنهد همادا دوخ راک هب )سیئر( رس نودب دنناوت
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 ۲۵ دنس رد ۱۵ همیمض

 شترا داتس بامتلالج طسوت هسلجتروص
 

 دیاب کمدنگ و لباک زا ام ینیشن بقع بسانت هک منک دیکات ستربار رس اب دیاب نم

 یماظن عاضوا مامت یلصا دیلک نیا .دشاب هوق اب راهدنق یرادهگن هیضرف داینب رب

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد لباک زا ینیشن بقع اب هک تسا
 

 هک هنوگ نآ ،روشک لخاد رد نمشد ربارب رد بونج زا رثوم یورشیپ نیمضت یارب

 .تسا ترورض کی راهدنق ظفح ،تسا هدش ینیب شیپ هلسارم نیا رد
 

 هک یناریما یجراخ طباور زا تاعالطا بسک زا نانیمطا یارب نم رظن هب ،هوالعب

 اهنآ رب یراذگریثات یعقاو تردق ام یارب و میتشاد یلورتنک تردق اه نآ رب اریخا

 .میراد هگن ار راهدنق دیاب ،دهدب
 

 هدش هراشا اهنآ هب هلسارم نیا رد هک ار یتاکن مامت ،راهدنق هب هراشا نودب رگا

 لح ریگرد ام یتقو هک دوش هتفگ ام هب یزور تسا نکمم ،مینک یریگ میمصت ،تسا

 دوجو راهدنق شزرا رب ینبم یکردم چیه ،میدوب ناتسناغفا اب دوخ طباور لصف و

  .تشادن

 زنیه یاضما ،۱۸۸۰ ربمتپس ۱۰

 ۱۸۸۰ ربمتپس ۱۸ ؛سکوتس یاضما .مقفاوم هسلجتروص نیا اب نم
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 ۲۶ دنس

 اروش رد دنه لک رادنامرف دنمتزع بامتلالج هب

 ۴۰ هرامش
 

 ۱۸۸۰ ربمتپس ۳۰ ،ندنل      ،سیوکرام میاورنامرف

 هک ار هتشذگ تسگا ۲۴ خروم ۱۹۱ هرامش ،بامتلالج تموکح همان تفایرد دیاب نم

 بقع رب ینبم ام میمصت و ترضحیلعا یاهورین طسوت لباک رهش هیلخت نآ رد

 هدهاعم طسوت هک یدحرس طخ هب یلامش ناتسناغفا زا هیناترب یاهورین ینیشن

  .منک مالعا ار تسا هدش لاغشا ۱۸۷۹ کمدنگ
 

 هب ار ترضحیلعا تموکح هنامیمص دیئات ،فارگلت طسوت البق مادقا ود ره زا .۲

 یارب لباک یماظن و یسایس تیعضو ،یالوج هام نایاپ رد .مدرک مالعا بامتلالج

 رد یتدم یارب نآ تابیترت هک رواجم یحاون و رهش زا ماگنهدوز ینیشن بقع نآ

 دوجو لیابق نایم رد هک یتاناجیه مغریلع .دوب دعاسم رایسب ،دوب یزاس هدامآ لاح

 یماظن لماک یرترب ،دوب ینالوط یسایس نارحب کی زا یشان اتعیبط و تشاد

 نایاپ رد هک ناخ نمحرلادبع رادرس هک یلاح رد .دوب شلاچ نودب هیناترب تموکح

 دراو ات دوب ام ینیشن بقع رظتنم ،دوب هدش هتخانش لباک ریما ناونع هب تارکاذم

 رب ینبم ،اروش رد بامتلالج میمصت .دریگ تسد هب ار روما هرادا و دوش تختیاپ

 لمحتم راهدنق یکیدزن رد یالوج ۲۷ رد هک یسوکعم دمایپ رثا رد تکرح ریخات مدع

 ،امش بامتلالج یاه فارگلت زا و تسا هدش هیجوت الماک دادیور نیا اب ،میدش

 چیه نودب و یدنسرخ لامک اب شترا ییامیپهار هک تفایرد ترضحیلعا تموکح

 .تسا هدش ماجنا یراوگان هثداح و تفلاخم هنوگ
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 لخاد رد اروف ای دوش فقوتم کمدنگ رد یتدم یارب دیاب شترا هک یدعب شسرپ .۳

 هب یتسرد هب اروش رد بامتلالج هک دوب یلاوس ،دنک ینیشن بقع دنه تادحرس

 رس هک یلیالد .دندرک هراشا لامش ناتسناغفا رد اهورین هدنامرف دبهپس تواضق

 ،درک نایب اهورین رمتسم ینیشن بقع دروم رد دوخ تسگا ۱۰ همان رد تراویتس

 ریخات هک تسا یهنوگ هب لصف یگژیو ارهاظ هک اجنآ زا .دوب هدننک عناق رایسب

 ،دیامنیم بسانمریغ یتح و یرورضریغ یتشادهب رظن زا ار اههاگرذگ یالاب

 و یسایس تاظحالم هب ار نزو مامت هک دیتشاد ار رایتخا نیا اروش رد بامتلالج

 هزاجا ،هدش هیصوت ریسم زا تیامح رد یلاع یاروش طسوت هدش حرطم یماظن

 زا اما ،تسا هدرکن تفایرد ار تکرح نیا تایئزج زونه ترضحیلعا تموکح .دیهد

 تیقفوم اب تکرح نیا تسا نکمم هک دنراد نانیمطا یفارگلت یاه شرازگ نایرج

 هدش ماجنا اهورین نایم رد دیدش یرامیب نودب و کمدنگ هب ییامیپهار زا رتمک

  .تسا

 نوتگنیتراه یاضما
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 ۲۷ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۲۲۵ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 دنه یارب ترضحیلعا تموکح ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام ماقم هب

 

 ۱۸۸۰ ربوتکا ۱۹ ،هلمیس      ،سیوکرام میاورنامرف

 میداتسرف ار یهمان هدوسم ام ،۱۸۸۰ یالوج ۲۰ خروم ۱۶۴ هرامش یفخم هلسارم اب

 ناخ نمحرلادبع رادرس نتخانش تیمسر هب زا سپ تشاد هزاجا تراویتس رس هک

 یاه هاگدید یواح هک دهد لیوحت وا هب یمسر تساوخرد تروص رد ،ریما ناونع هب

 .دوب وا هدنیآ تیعقوم هراب رد تالاوس یخرب دروم رد هیناترب تموکح
 

 زا یهخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب هک میراد ار راختفا نیا نونکا ام .۲

 نآ همجرت اب و ریما هب ار نیفیرگ یاقآ ]۱۸۸۰ ربتکا ۴ خروم ۴۴۰ هرامش[ همان

 .مینک لاسرا

 و تراویتس ،سبیگ زمیج ،سکوتس یلتیو ،یچیرتس ناج ،زنیه ،نوپیر یاضما

 نسیچتیا
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 ۲۷ دنس رد ۱ همیمض

 و یلامش ناتسناغفا ،قباس یسایس دشرا رسفا ،نیفیرگ لیپیل زا

  هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس ،لایل هب ،یقرش

 )۱۸۸۰ ربوتکا ۴ ،هلمیس ،۴۴۰ هرامش(
 

 هراب رد یتشاددای یواح امش ۱۸۸۰ یالوج ۲۰ خروم ۲۴۳۱ هرامش هنامرحم همان

 دوب لباک ریما ناونع هب هیناترب تموکح طسوت ناخ نمحرلادبع نتخانش تیمسر هب

 هنوگ نیا یاراد یمسر دنس کی تفایرد ناهاوخ وا نوچ ،دوش هئارا بامتلالج هب ات

 .تسا تیهام
 

 شرازگ ،رید دنچره ،هجراخ رتفد رد دنه تموکح عالطا یارب مناد یم مزال .۲

 یقفاوت رب تیدج اب ترضحالاو ،متشاد همیز رد ریما اب هک هبحاصم نیلوا رد مهد

 جردنم تاروتسد قباطم نم و دندرک دیکات هیناترب تموکح بناج زا هنیمز نیا رد

 هب لباک رد هیناترب تموکح هدنیامن رهم اب ار هدش تفایرد همان همجرت ،قوف همان رد

 .مهد لیوحت وا
 

 عوضوم ،درک هعلاطم ار نآ دوخ تغارف تاقوا رد ریما هک نآ زا سپ دنس نیا .۳

 چیه و دوب یضار دنس نیا زا ارهاظ ترضحالاو اما .دوب ریما اب رتشیب ثحب

 همانقفاوت کی دنس نیا اریز ،دوب اجیب تروص ره رد هک ،درکن داهنشیپ ار یرییغت

 ریما هب هیناترب تموکح طسوت یدهعت تشاددای کی افرص هکلب ،دوبن تموکح ود نیب

 .دوب
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 ۲۸ دنس

 اروش رد دنه لک رادنامرف دنمتزع بامتلالج هب

 ۴۵ هرامش
 

 ۱۸۸۰ ربمون ۱۱ ،ندنل       ،سیوکرام میاورنامرف

 امش فلس تموکح یوس زا هک یتامادقا هب ار بانجیلاع هجوت ،یم ۲۱ هلسارم رد

 عالطا هب .مدرک بلج ،دوب هدش ماجنا رواجم تیالو و راهدنق رد تموکح داجیا یارب

 هیزجت ای میسقت یارب یلیالد ترضحیلعا تموکح هکیلاح رد ،مدناسر یلاعبانج

 تسود شردپ و یلعریش ریما موحرم تموکح نامز رد هک تشاد ناتسناغفا تنطلس

 هب نم و دنسانش یم زین ار تسایس نیا هب تاضارتعا ،دوب هدش سیسات دمحم

 لاغشا موزل مزلتسم رما نیا دسر یم رظن هب هک مدرک هراشا امش ماقم هب هژیو

 ترضحیلعا تموکح هک یمادقا ،دشاب هیناترب یورین کی طسوت راهدنق میاد یماظن

 یلاعبانج زا ،تارظن نیا تیاعر اب .تشاد دهاوخ ار نآ هب تبسن ضارتعا نیرتدیدش

 یسررب تقد هب ار یلاو ناخ یلعریش اب بابیترت هزادنا و تیهام هک مدرک اضاقت

 یمیاد روآ مازلا تیهام یاراد دح هچ ات هک دنک نییعت ترضحیلعا تموکح ات دینک

 دهعتم ترضحیلعا هک یتابیترت و تادهعت هب یدنباپ اب تسا نکمم دح هچ ات ای دنا

 قیدصت زا سپ هلصافالب ابیرقت هک یعیاقو .درک رظن دیدجت تسایس نآ رد ،دوب هدش

 دروم رد قیقد قیقحت هنوگره ترورض ،دش ماجنا تموکح دروم رد یلاعبانج

 تفرگیم رظن رد وا هک ییانعم هب ،دوب هدش ماجنا ناخ یلعریش اب هک ار یتابیترت

 نآ رد ار وا هک یتیعقوم رد ،ام کمک نودب ای اب ،شدوخ ظفح یارب وا ییاناوت ای

 .درب نیب زا ،میدوب هداد رارق
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 راهدنق تیالو زرم هب وا ورشیپ نانابهگن ندیسر و تاره زا ناخ بویا یورشیپ .۲

 رد یتیاضران یدج میالع و یلاو نایهاپس مامت ابیرقت نیب رد هقرفت داجیا یارب

 و دوب "هدرسفا رایسب" یلاو دوخ هک دوش یم هتفگ .دوب یفاک روشک هیحان نیدنچ

 کارتشا دنویم رد تشگرب زا شیپ یاه تایلمع رد هن .درب هانپ هیناترب یاهورین هب

 و تسکش هب رجنم هک یدعب یاه تکرح رد هن و راهدنق هرصاحم رد هن و تشاد

 نیرتکچوک هک تشادن ار نآ ییاناوت یتح و .دش ناخ بویا رکشل لماک یگدنکارپ

 ادتبا زا هک وا تیعقوم هک دسر یمن رظن هب .دهد ماجنا هیناترب یاهورین هب یکمک

 نآ رد لماک یلمع یب و یگدنامرد ،تسگا و یالوج ثداوح لیلد هب ،دوب راوشد

 دنه تموکح یوس زا دزمان کی ناونع هب فرص ،هدش فیعض یکلهم هنوگ هب هرود

 ،دوش هدنادرگزاب تموکح هب هرابود رگا یتح .درک رارقرب هرابود ناوت یمن زگره

 یاهورین تیامح هب الماک هک دشاب یمسا مکاح کی زا شیب یزیچ دناوت یمن وا

 هداد یلاو هب هک یتیامح یاههدعو هب رگید ام منکیمن روصت .تسا هتسباو هیناترب

 نیمات یتموکح هداعا اب ار نآ ناگدنشاب ای دوخ عفانم ای ،میشاب دهعتم دوب هدش

 هدیسر ارف نآ نامز ،نیاربانب .درادن دوجو نآ رد ماود ای توق رصنع چیه هک مینک

 تسکش البق هک یتابیترت هب هراشا چیه نودب ار راهدنق هدنیآ تموکح هلئسم هک تسا

 .درک یسررب ،تسین شیامزآ رارکت هب یزاین رگید هک یطیارش رد و هدروخ
 

 هب هک یهلسارم رد هدش نایب هدیقع رییغت یارب یلیلد چیه ترضحیلعا تموکح .۳

 راهدنق یماظن میاد لاغشا هک یمادقا ره هکنیا رب ینبم ،دنیب یمن ،مدرک هراشا نآ

 دوجو یدایز دارفا هک مهاگآ نم .تسا ضارتعا لباق اهنآ یوس زا ،دنک یرورض ار

 یاج هب ،مدرک هراشا اهنآ هب نم هک یثداوح و تسا مارتحا لباق ناشرظن هک دنراد

 یرورضریغ و اسرف تقاط یاه هلغشم زا ییاهر یارب ار تصرف نیرتدعاسم هکنیا
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 یم تابثا ار تباث و یمیاد تسایس کی ذاختا ترورض ،دهد رارق ام رایتخا رد

 امش فلس هک دوب یتابیترت رد یتقوم الامتحا و هثداح کی فرص هک یمادقا ،دنک

 .راهدنق یماظن لاغشا ینعی ،درک ذاختا
 

 هک دنا یاه لالدتسا اتدمع ،دنا هتفرگ لکش رظن نآ ساسا رب هک یاه لالدتسا .۴

 رد هتسجرب هاگیاج ناتسناغفا اب ام طباور هلئسم رد تسا لاس لهچ زا شیب

 یمن یعس هلسارم نیا رد نم .تسا هدوب هشقانم دروم و هدرک ادیپ دنه تسایس

 ددعتم قاروا رد یدایز تردق و ییاناوت اب اهنآ .منک هصالخ ای رارکت ار اهنآ منک

 .درک هفاضا ،هدش هتفگ البق هچنآ هب یزیچ ناوت یمن هک دنا هدش نایب یتموکح

 تسایس طخ ود دروم رد دیاب دنا دنه تموکح لوئسم هک یناسک ،تسا نیا هلئسم

 یمن .درادن دوجو شزاس یارب ییاج اهنآ نیب رد هک دننک تواضق داضتم الماک

 لیابق اب ام طباور رد یزیچ ،هتشذگ زا شیب ،رضاح لاح رد هک درک اعدا ناوت

 کی داجیا هک دراد دوجو نآ فارطا و راهدنق نکاس دنمتردق لیابق ای ،ام دحرس

 .دزاس یرورض ام یارب ار راهدنق رد یماظن هیامحلا تحت ای یماظن هاگرارق

 تردق زا یخرب ربارب رد یعافد مادقا کی ناونع هب ام یماظن یاهزرم شرتسگ

 زا مه و رطخ نینچ دوجو هاگن زا و تسا ناغفا داژن ره زا رت بیهم رایسب یاه

 .تسا هدش خوسنم ،دوجو تروص رد تمواقم هویش نیا تحلصم هاگن
 

 دنه نادرمتموکح نیرتهتسجرب زا یخرب تارظن اب قفاوت رد ترضحیلعا تموکح .۵

 لوئسم دهعیلو ریزو ره دروم رد ،رخاوا نیمه ات و لاح و هتشذگ یاهنامز رد

 مجاهت زا دنه تینما یارب نآ دیدهت ای یرطخ نینچ هک تسا دقتعم ،دنه تسایس

 اعطق هک دنک هیجوت ار دنه تموکح ریبادت ذاختا ات درادن دوجو یجراخ یلامتحا

 نامزاس رب موادم راشف ثعاب ،دوش هفاضا اهنآ یماظن تفگنه یاههنیزه هب دیاب
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 هک دوش هدنیآ تالکشم و ضراوع ثعاب عطق هنوگ هب ابیرقت و دوش یموب شترا

 ار اهنآ قیقد لکش ناوت یمن هکنآ اب ،تسا ینیب شیپ لباق یتحار هب اهنآ تیهام

 لالدتسا تیوقت هب یکمک چیه ریخا هبرجت هک دنرواب نیا رب اهنآ .درک ینیب شیپ

 یارب و دنا دنه یاهزرم شرتسگ یارب یماظن مادقا کی ناهاوخ هک یناسک

 .تسا هدرکن ،دندوب فلاخم تسایس نآ اب هک یناسک یاهینیبشیپ ییامزآیتسار

 دوب هدش ینیبشیپ ،تسا هداد خر ریخا یاهلاس رد هک هیسور یزرم یاهتفرشیپ

 نادرمتموکح ریاس و سنرال درال طسوت ادمع ،دنه رد ام تیعقوم رب اهنآ ریثات و

 دادن هزاجا اررکم یلخاد تموکح اهنآ هیصوت رب اما ؛تفرگ رارق هجوت دروم یدنه

 و هتسویپ هچ رگا ،اهتفرشیپ نیا .دنشاب دهعتم یماظن شرتسگ تسایس هب هک

 اهنآ .دناهدشن ققحم یرادا و یماظن گرزب یاهیراوشد نودب اما ،دناهدوب هتسویپ

 یماظن عبانم هب یزیچ اهنآ .دنا هدرکن نیمضت هیسور یارب یدنمتردق تیعقوم چیه

 هجیتن رد ،دوب هدش ینیب شیپ هک یبیاعم مامت اب اهنآ و دنا هدرکن هفاضا هیسور

 و ندمتمریغ لیابق و دلومریغ هقطنم رد هیسور یماظن تیعقوم صخشمان شرتسگ

 .دنتسه و دندوب هارمه ،مصاختم
 

 دودح رد هیسور یماظن عضاوم دوجو هک دریذپب دناوت یمن ترضحیلعا تموکح .۶

 ینارگن یارب یلیلد دوخ یدوخ هب دنه یبرغلامش یاهزرم هب رتکیدزن لیام اهدص

 هنوگره یاهدمایپ ،رگید یوس زا .تسا وس نآ زا دنه هب مجاهت لامتحا کرد ای

 نافلاخم طسوت هک تسا هدوب یزیچ نامه اقیقد ناتسناغفا یلخاد روما رد هلخادم

 نامزاس یماظن تردق چیه هک دش تباث .دوب هدش تفایرد و ینیبشیپ تسایس نیا

 تمواقم هیناترب شترا یورشیپ ربارب رد دناوتب هک درادن دوجو ناتسناغفا رد هتفای

 یاهیراوشد اما .دیامن یریگولج روشک نآ رد تیعقوم ره لاغشا زا ای و دنک
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 هیناترب تردق طسوت هک یتموکح ره زا یماظن یاهورین زا تیامح ای یمیاد لاغشا

 اریخا هک یگرزب یورین .تسا هدش هداد ناشن لکش نیرتهب هب ،دوش لیمحت مدرم رب

 هب ،درک لاغشا ار ربیخ هاگرذگ قیرط زا یطابترا طخ و راوجمه قطانم و لباک

 یفاک روشک زا یکچوک اتبسن شخب رد تقوم تموکح کی هرادا لامعا یارب یتخس

 هزادنا نامه هب راهدنق رد یماظن کمک اب یموب تموکح کی زا تیامح شیامزآ .دوب

 یرابتعا یب دروم نونک ات تیعقاو رد و هدوب اسرف تقاط یاه یراکادف نمضتم

 هقطنم نآ رد هیناترب میقتسم ذوفن ظفح ناهاوخ مه زونه هک تسا هدش یناسک رثکا

 زا یتقو هک تشاد رطاخ هب دیاب .دنا دنه تموکح طسوت نآ هرادا و قاحلا عفادم و

 لاغشا افرص ثحب ،دوش یم تیامح نآ کیژتارتسا تیمها لیلد هب راهدنق قاحلا

 زگره ،دنک تموکح نآ رب یلعریش دوب رارق هک یتیالو یاهزرم .تسین تیعقوم نآ

 رد یعجرم ره طسوت دیاب هک یورملق تعسو هک تسا حضاو اما ،دشن صخشم

 هب تهج کی زا هک یاه هیحان یتقو ات .دشاب دایز رایسب دیاب ،دوش داجیا راهدنق

 ،دنراد دادتما تاره و سراف یوس هب رگید تهج رد و لباک ریما یاهورملق یوس

 دیاب دنک یم لاغشا ار راهدنق هک یتردق ،دنباین شهاک رقتسم تموکح یعون تحت

 لاغشا ،نیاربانب .دشاب رمتسم یاه یگدیچیپ و اه یراسمرش ریگرد فرط ره زا

 یوس زا هارف ،وس کی زا یزلغ تالق یماظن لاغشا و هرادا لماش اعطق ،راهدنق

 .دوب دهاوخ تاره تهج رد صخشمان ورملق کی و رگید
 

 نیا ظفح یارب هک یورین زا یرت قیقد نیمخت دنناوت یم بانجیلاع یماظن نارواشم

 اما .دنیامن ،تسا زاین میاد هنوگ هب یفاک هریخذ کرادت و یطابترا طوطخ ،عضاوم

 روظنم نیا یارب رفن رازه ۲۰ زا رتمک هک درک تباث ریخا یاهدادیور منکیم روصت

 .دوب دهاوخن ترورض
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 اب تدش هب ترضحیلعا تموکح هک تسا نآ ینارگ و رطخ لیلد هب اهنت هن اما .۷

 تازاجم فده اب یلعریش ریما موحرم هیلع یشکرکشل .تسا فلاخم تسایس نیا

 نیهوت یتح و هناتسود ریغ یتیصخش رظن زا هک دش ماجنا ناشیا بناج زا یلمع

 و درادن عازن ناتسناغفا مدرم اب هیناترب تموکح هک دش مالعا احیرص .دوب زیمآ

 نیا مغریلع اهناغفا هک تسا تسرد .دراد یگتسب ناشدوخ راتفر هب اهنآ اب راتفر

 تایصوصخ اب قباطم و دندرک تمواقم ام یاهورین یورشیپ ربارب رد ،اهنیمضت

 اب الماک هک دندش یراکتنایخ و هناملاظ لامعا بکترم اررکم ،شیوخ هنایشحو همین

 داضت رد ،ناشدوخ روشک زا عافد رد یتح و گنج رد ندمتم یاهروشک دربراک

 هک یتامادقا – یلامعا نینچ هک دریذپب دناوتیمن ترضحیلعا تموکح اما .تسا

 .دنک اهر هدش رداص یاههیمالعا زا ار اهنآ – دشیم ینیبشیپ مجاهت تقو رد دیاب

 هیمالعا نینچ زا سپ ،دوخ ظفح زاین نیرت یرورض زج ،یزیچ چیه هک دندقتعم اهنآ

 شالت .دنک یمن هیجوت ،مدرم لیم فالخ رب ،ناتسناغفا ورملق قاحلا دروم رد اه

 هتفريذپ راهدنق نانكاس يوس زا تبغر و ليم اب ايناتيرب تموکح هک دوش تباث ات دش

 دیاب هک ینیمزرس نآ یاه هدوت هک دنتفریذپ نادنمشیدنا همه ابیرقت اما .دش دهاوخ

 داژن رد هناگیب تردق کی تموکح اب و دوخ لالقتسا نداد تسد زا اب ،دنوش قاحلا

 .دنا فلاخم تدش هب ناش بهذم و
 

 هب دنه و ناتسناغفا مدرم طسوت راهدنق زا ینیشن بقع هک دنا نارگن یخرب .۸

 ریذپان بانتجا جیاتن زا یکی هجیتن نینچ  و دوش یم یقلت فعض هب فارتعا ناونع

 رد اما .دندرک فسات زاربا ادتبا رد ترضحیلعا یلعف نارواشم هک تسا یتسایس

 هجوت لباق تابثا و هدش ماجنا یاه هیمالعا زا قیقد تیعبت یقالخا ریثات ،اهنآ رظن

 هب یلیامت هیناترب تموکح هک دش هداد دنه ناگدازهاش و مدرم هب هک هدننک عناق و



 254 

 نادحتم یگتسباو تیوقت و اه هرهلد عفر رد دناوت یمن ،درادن ورملق رتشیب قاحلا

 هدیدان دیابن ،دنکن داجیا رثا نیرتدیفم ام تادحرس رد و دنه رساترس رد ام یموب

 .دوش هتفرگ
 

 کارتشا هب ار دنه تادحرس یماظن فعض یاه ینارگن زگره هک یناسک .۹

 ،دنداد ماجنا رخاتم گنج زا یریگولج یارب دننشاد ناوت رد هچ ره و دنتشاذگن

 ،لاح نیا اب ،دنهد یمن راهدنق تیعقوم هب ینادنچ تیمها زین نونکا یتح دیاش

 ار یناسک تسا نکمم نآ یماظن لاغشا ای ریخست اریز ،دننک یم در ار نآ کرت

 زا تسا نکمم و دراد هگن یضار ،دنا یجراخ مجاهت رطخ ضرعم رد نونکا هک

 هب تموکح .دنک یریگولج روشک لخاد و دنه رد هنیمز نیا رد مدرم تاناجیه رارکت

 هک یناسک ناهذا ندرک فرحنم هب لیامت و رما نیا زا یشان گرزب یاه ترارش

 یمومع یاهراک رامعا و یلام ،یلخاد تسایس مهم لئاسم زا دنه تموکح هرادا رد

 اب هک دنراد رواب ،دنا لوغشم مدرم یزرواشک تیعضو ،همه زا رتالاب و یرورض

 دنناوت یمن نانچمه اهنآ .تسا طبترم رایسب ام دنه یروتارپما تینما یتح و هافر

 یرتراگدنام ریثات هتشذگ لاس ود رد هدمآ تسدب هبرجت هک دنشاب هتشاد نانیمطا

 طیارش زا یبیکرت ای تشاد دهاوخ ،هدمآ تسد هب شیپ لاس ۴۰ رد هچنآ هب تبسن

 تیاده هباشم هجیتن و تسایس نیا هب ار دنه تموکح هرابود تسا نکمم هباشم

 یارب ،دنک فرطرب ار اه هرهلد نیا یقطنم هنوگ هب هک یهلیسو ره ،نیاربانب .دنک

 .تشاد دهاوخ یرتدایز تیباذج ترضحیلعا تموکح
 

 اعقاو دراد رارق تیامح دروم نونکا هک یتامادقا دننک یمن رواب اهنآ اما .۱۰

 رتشیب اهنآ .دزاس هدروآرب ،دننک یم داهنشیپ ار نآ هک ار یناسک یاه تساوخ

 رت هدرتسگ تکرش یوس هب لوا ماگ اهنت نیا هک دنشاب رواب نیا رب دنراد لیامت



 255 

 رد ثحب رد اهنآ ،۱۸۷۹ یالوج ۷ خروم امش فلس تموکح هلسارم رد .دوب دهاوخ

 هب ام یشکرکشل اب اریخا هک یلحم هبرجت" ،دنتفگ راهدنق ظفح هلئسم دروم

 هک دنک یم دیئات الماک ار ام یلبق تشادرب ،تسا هدمآ تسد هب یبرغ ناتسناغفا

 هدرتسگ رایسب یزرم عافد متسیس کی اب طابترا رد طقف راهدنق کیژتارتسا شزرا

 زا قیقد هینایب نیا هکنیا زا ادج ."دراد دوجو ام هدنیآ ای ینونک یاهزاین زا رت

 کی ناونع هب نآ نتشاد هک مرادن کش نم ،ریخ ای دشاب راهدنق کیژتارتسا شزرا

 تابلاطم و نآ تینما دروم رد هزات یاه ینارگن اب تعرس هب یماظن یمیاد هاگرارق

 لیکشت ار نآ زا یشخب هک دوش یم لابند نآ یعافد متسیس لیمکت یارب رتشیب

 .دهد یم
 

 یسایس تاظحالم لیلد هب اتدمع دوخ میمصت رد ترضحیلعا تموکح هچ رگ .۱۱

 یدایز تیمها هک یماظن تارظن نزو هب تبسن اهنآ اما ،تسا هتفریذپ ریثات ،هدرتسگ

 .دنتسین ساسحا یب ،دنا لیاق کیژتارتسا تیعقوم کی ناونع هب راهدنق شزرا یارب

 تردق کی مجاهت ربارب رد زرم زا یماظن عافد هلئسم اهنآ ،مدرک هراشا هک یلیالد هب

 نیا رب ،هدنیآ رد نآ یلامتحا تیمها هب ناعذا اب اما ،دنناد یمن یروف رما ار گرزب

 ،دوش یرورض دنه یروتارپما زا عافد یارب رگا ،راهدنق یماظن لاغشا هک دنرواب

 نآ و دوش نشور مصاختم یاه تردق زا یخرب یورشیپ هک تسا دنمدوس ینامز

 .دوب دهاوخ رطخ رد زین ناتسناغفا لالقتسا هکلب دنه تینما اهنت هن هک تسا ینامز

 اب راهدنق لاغشا دیاب ،میشاب کیژتارتسا عفانم لابند هب راهدنق لاغشا زا رگا

 زا عافد یارب اهنت هن هک یمادقا ناونعهب ،ناتسناغفا مدرم تین نسح و تیاضر

 شیازفا تدش هب ،تسا یرورض زین اهنآ لالقتسا یارب هکلب ،دوخ یاهنیمزرس

 ای هیسور هب رتشیب یتسود اب دوخ هیناترب هیاسمه هب تبسن اهناغفا رگا .دبای
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 تسایس زا اهنآ یدازآ نتفر تسد زا سرت یعیبطریغ هجیتن نیا ،دننک هاگن سراف

 نیا هب ات درادن دوجو ناتسناغفا مدرم تیصخش رد یزیچ چیه .تسا ام هتشذگ

 یم رظن هب و دننک یم لابقتسا یتردق ره دایقنا ای مجاهت زا اهنآ هک دنوش رواب

 ورملق زا لماک ینیشن بقع تسایس هک درادن یراودیما ترضحیلعا تموکح دسر

 تابثا زا سپ هک اهنآ یلخاد روما رد هلخادم زا موادم زیهرپ اب اجکی اه ناغفا

 یالاب یدایز تارثا ،دوش تیاعر هتسویپ و مالعا انلع رگا ،دش ذاختا ام ماظن یرترب

 دهاوخ هیناترب تردق دیفم نادحتم هب اهنآ لیدبت و عاجش اما ،ندمتم همین لیابق نیا

  .تشاد
 

 یلاعبانج تسا لیام ترضحیلعا تموکح هک تسا یتاظحالم زا یخرب اهنیا .۱۲

 ،دوش یم ذاختا یبرغ و یبونج ناتسناغفا دروم رد نونکا هک یتسایس رد اروش رد

 نکمم راهدنق زا اهورین یروف جورخ لاح هب ات هک دنا فساتم اهنآ .دنریگ رظن رد

 یماظن نیگنس یاه هنیزه همادا مزلتسم لاغشا هک لیلد نیا هب اهنت هن ،تسا هدوبن

 دیدجت ای یلحم یاه یگتفشآ ،دبای همادا لاغشا ردق ره هک لیلد نیا هب هکلب ،تسا

 شمارآ یلعف طیارش زا رتراوشد ار ییاهن ینیشن بقع ،ودره بیکرت ای و تموصخ

 .دزاس یم ،ناخ بویا لماک تسکش زا سپ یتقوم
 

 یارجا هداعلا قوف تیمها هتسویپ هنوگ هب بانجیلاع هک دنا لیام اهنآ ،لاح نیا اب

 .دنشاب هتشاد رظن رد بسانم تصرف نیلوا رد ار ینیشن بقع نینچ
 

 بولطم یلامش ناتسناغفا رد هک هزادنا نامه هب راهدنق تیالو رد هک دننادیم اهنآ

 کمک رقتسم تموکح کی داجیا یارب ،دودحم نامز رد و ناکما تروص رد ،دوب

  .تسا هدش رخآ ناریو ثداوح رثا رد هک یلحم ،دوش
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 ،دنمتردق مکاح کی ییاورنامرف تحت ناتسناغفا یورملق هب راهدنق ندنادرگزاب

 یارب ار نیمضت نیرتهب اریز ،دهدیم حیجرت ترضحیلعا تموکح هک تسا یتابیترت

 هار اهنت الامتحا زین لح هار نیا .دنکیم هئارا یلخاد تافالتخا زا بانتجا و ماود

 تیبثت تاره رد ار دوخ رادتقا ات دزاس یم رداق ار لباک ریما هک دوب دهاوخ یلح

 یریگولج ناکم نآ بحاصت یارب موادم یاه یریگرد و اه هسیسد زا هجیتن رد و دنک

 اما .دسر یم رظن هب ریذپان بانتجا ناتسناغفا ینونک ناماسبان تیعضو رد هک دنک

 هک هدش تیبثت یفاک هزادنا هب زونه نمحرلادبع تیعقوم ایآ هک تسا دیدرت یاج

 مناوتب ات مرادن یفاک تاعالطا نم مه و دنک بحاصت ار راهدنق تموکح دناوتب

 دنراد ار وا تردق شریذپ یگدامآ یلک هنوگ هب تیالو نآ مدرم ایآ هک منک تواضق

 .ریخ ای
 

 نمحرلادبع ریما تموکح تحت ناتسناغفا ددجم داحتا رضاح لاح رد رگا .۱۳

 تقوم ،لکش هچ هب هک دوش صخشم ات درک شالت دیاب ،دسر یم رظن هب نکممریغ

 مادقا یموب تموکح یزاسزاب یارب ناوت یم ،اهرادرس زا کی مادک تحت و میاد ای

 داجیا رد ،لباک دننام هک دنادیم یرورض ترضحیلعا تموکح ،تروص ره رد .درک

 اب و هتشاد ماود یارب زادنامشچ نیرتهب دسریم رظن هب هک تموکح زا یلکش نآ

 حوضو هب دیاب دنه تموکح .دینک کمک ،دشاب هتشاد تقباطم مدرم یاه تساوخ

 رد رتشیب هلخادم دصق ام و دنک اکتا دوخ عبانم هب دیاب هدنیآ مکاح هک دنک مالعا

 یاهورین مادختسا لماش هک یوحن هب مه نآ ،میرادن ار ناتسناغفا یلخاد روما

 .دشاب دحرس یوس نآ رد ترضحیلعا
 

 امش ،دیراد رایتخا رد بانجیلاع هک یتاعالطا و راهدنق رد لایل یاقآ تیرومام .۱۴

 هک دیشاب هتشاد یتسایس تایئزج دروم رد یرت قیقد تواضق ات دزاس یم رداق ار
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 اهنیا ترضحیلعا تموکح .تسا نم رایتخا رد هک هچنآ هب تبسن ،دینک ذاختا دیاب

 میمصت هب نانیمطا اب ار ناتسناغفا کاخ زا اهورین ییاهن جورخ نامز نانچمه و

 عالطا یارب هک متسناد دوخ هفیظو نم اما .دنک یم راذگاو اروش رد یلاعبانج

 زاربا و مهم لیاسم دروم رد ار یتارظن ،نایب نیرت یوق و نیرت حضاو اب ،یلاعبانج

 هیناترب نازابرس طسوت راهدنق میاد لاغشا لماش هک یمادقا هنوگ ره زا یتیاضران

 .میامن زاربا ،دشاب

 نوتگنیتراه یاضما
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 ۲۹ دنس

 تموکح ریزو هب ،۱۸۸۰ ربمون ۱۲ ،ارسیاو مارگلت
 

 هک متفایرد اجنیا یاهوگتفگ زا نم :ارسیاو هب لایل قیرط زا راهدنق یلاو همان

 تسا نکمم و تسین صخشم زونه ،ریخا ثداوح زا سپ ،روشک نیا روما تابیترت

 دراد قح تیعقاو رد ،هیناترب تموکح .دشاب هتشاد نامز هب زاین لصف و لح یارب

 تموکح هک یهاگدید ره اب یطیارش ره تحت نم .دنک لمع دوخ عفانم ساسا رب

 زا هک یتخانش هب هجوت اب اما .مقفاوم ،دشاب هتشاد هدنیآ تابیترت دروم رد هیناترب

 اب هک دنهد ماجنا یترارش ،ینونک مولعمان طیارش رد مسرت یم ،مراد مدرم

 هزاجا اب ،نیاربانب .دنک دوبان ار نم و هدوب هارمه هیناترب تموکح یتیاضران

 ورملق مه نآ هک منک یم تکرح یچارک تمس هب ما هداوناخ هارمه هب نم ،تموکح

 هدامآ اجنآ رد ،دشاب زاین دروم نم تامدخ ،یدعب تابیترت رد رگا .تسا هیناترب

 هنوگ ره دناوتیم هیناترب تموکح ،دوش مهارف یرگید تابیترت رگا اما .دوب مهاوخ

  .دوب مهاوخ نآ یمیمص تسود هشیمه نم .دنک لمع دهاوخب هک
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 ۳۰ دنس

 ۱۸۸۰ لاس ۲۳۳ هرامش

 دنه تموکح

 هجراخ رتفد

 یارب ترضحیلعا تموکح ریزو ،نوتگنیتراه سیوکرام بانجیلاع هب

 دنه
 

 ۱۸۸۰ ربمون ۱۶ ،هلمیس       ،سیوکرام میاورنامرف

 هک میراد ار راختفا نیا ام ،۱۸۸۰ ربمتپس ۱۴ خروم ۲۰۸ هرامش همان همادا رد

 همیمض هصالخ رد هرکذتم قاروا زا یهخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب

 یارب مرک یداو شاگنب و یروت لیابق اب هدش ماجنا تابیترت دروم رد بلاطم

 .منک میدقت یداو زا هیناترب یاهورین جورخ زا سپ ار ینادرگدوخ

 نسیچتیا ،یچیرتس یاضما

 

 ۳۰ دنس رد ۱ همیمض

 ۱۸۸۰ ربوتکا لوا ،۳۲۹۹ هرامش ،مارگلت

 نازولش ،نوستاو لارنژ هب ،هلمیس ،هجراخ رترکس نواعم زا
 

 یناتسمز سابل نیمات اب هطبار رد ار مرک هرد ماگنهدوز هیلخت تیمها یماظن رتفد

 هنوگ هب تکرح هک یخیرات نیلوا دروم رد امش رظن .دهد یم ناشن اهورین یارب

 لامتحا ایآ ؟تسیچ ،دوش زاغآ ام یسایس تادهعت و عفانم هب هجوت اب و موادم
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 یاهورین ینیشن بقع هب یدیدش ضارتعا ایآ ،هن رگا و دراد دوجو اه یروت اب قفاوت

 ؟دینیب یم هلیبق تموکح یارب یعطق تابیترت ذاختا زا شیپ ام

 .دیهدب خساپ دوز افطل

 

 ۳۰ دنس رد ۲ همیمض

 ۱۸۸۰ ربوتکا ۲ ،مارگلت

 هلمیس ،هجراخ رترکس نواعم هب ،نازولش ،نوستاو لارنژ زا
 

 .منیب یمن مرک رد اهورین نتشاد هگن یارب یلیلد نم .امش زورید مارگلت هب هطبار رد

 نام تادهعت هب هجوت اب و میرادن هرد نیا رد یسایس تعفنم چیه ام هک مناد یم نم

 یمن اهنآ و دزرو یم عانتما اهنآ هب رادنامرف نداد زا تموکح هک اه یروت لابق رد

 تراظن تحت یحاون هب ار روشک نم ؛دننک باختنا یرادنامرف دوخ یارب دنناوت

 تظفاحم یارب ار دوخ یاه هعلق زا یکی هتسد ره هب و منک یم میسقت ذفنتم ناکلم

 ،درک دنهاوخ هرادا یلحم تروص هب ار دوخ روما تالحم ای یحاون .مهد یم اهنآ

 هیمالعا نونکا نم .داتسیا دنهاوخ کرتشم نمشد ربارب رد تمواقم یارب همه اما

 هخسن دنچ دیناوت یم ایآ .منک یم رداص ار امش تسگا ۲۸ مارگلت رد هدش لاسرا

 هب رگا و دنهد یم یدایز تیمها رما نیا هب اه یروت ؟دیتسرفب نم یارب هدش پاچ

 نیا .میتسه یدج ام هک دیمهف دهاوخ لباک تموکح ،دوش شخپ هدرتسگ هنوگ

 .داد ماجنا زور دنچ رد ناوت یم ار تابیترت
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 ۳۰ دنس رد ۳ همیمض

 ۱۸۸۰ ربوتکا ۷ ،مارگلت

 باجنپ ،رادنامرف نواعم هاگرارق هب ،هلمیس ،هجراخ رترکس نواعم زا
 

 یروت هب .دوش هیلخت نکمم ریخات نیرتمک اب مرک هک دش ررقم یماظن لیالد رب انب

 لباک ربارب رد ار اه نآ و میسانش یم تیمسر هب ار اهنآ لالقتسا هک دوش مالعا اه

 دوخ تابیترت دنناوت یم اهنآ و دوش یمن بوصنم یرادنامرف چیه .مینک یم ظفح

 هیلخت .دنهد ماجنا هیاسمه لقتسم لیابق ربارب رد تظافح و یلخاد هرادا یارب ار

 .دشاب هتشاد ار تسوخ دناوت یم هک هدش هتفگ ریما هب .دوش یم زاغآ مهدزناپ رد

 .دینک داختا تابیترت تادحرس ددجم ینیبزاب یارب نستاو اب افطل

 

 ۳۰ دنس رد ۴ همیمض

 ۱۸۸۰ ربوتکا ۷ ،مارگلت

 هلمیس ،هجراخ رترکس نواعم هب ،مرک ،نستاو لارنژ زا
 

 ار اه یروت یارب تموکح هیمالعا و و مدومن رازگرب یسلجم تشاچ زا سپ زورما

 ناخدمحمریم و لگ هاشداب ،اهنآ ناربهر رظن ریز ار مصاختم یاهحانج ام .مدناوخ

 بوصنم روشک یمومع روما هرادا یارب رفن ود نآ ،مدرم یادص اب و میدرک دحتم

 لماک شرازگ .تسا تفرشیپ لاح رد یهیحان و یلحم هرادا یارب تابیترت .دندش

 .دش دهاوخ لاسرا یدوز هب
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 ۳۰ دنس رد ۵ همیمض

 هب ،هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس نواعم ،یوجیر ناتیپاک زا

 )۱۸۸۰ ربوتکا ۷ ،هلمیس ،۳۳۳۸ هرامش( نازولش ،نوستاو رکشلرس
 

 هیلخت داهنشیپ دروم رد امش ربوتکا مود مارگلت تفایرد ات دش هداد تیاده نم هب

 .میامن مالعا ار مرک هرد
 

 دوجو یروت هلیبق طسوت رادنامرف کی باختنا یارب یزادنا مشچ چیه هک اجنآ زا .۲

 ورشیپ ناکلم لرتنک تحت قطانم هب ار یروت روشک دینک یم داهنشیپ امش ،درادن

 رد اما ،درک دنهاوخ هرادا یلحم تروص هب ار دوخ روما اه هیحان نیا .دینک میسقت

 فرظ دناوت یم مزال تادیهمت ،امش رظن هب .دش دنهاوخ دحتم کرتشم نمشد ربارب

 یمن یداو یماظن لاغشا ندش ینالوط یارب یلیلد نیاربانب و دوش ماجنا زور دنچ

 .دینیب
 

 تابتاکم رد هک یطیارش هب هجوت اب ،اروش رد لک رادنامرف هک میوگب مهاوخیم .۳

 هب امش رما تحت یاهورین و دریذپیم ار امش تاداهنشیپ ،تسا هدش نایب امش

 ناگدنیامن هک تسا بولطم ،نایم نیا رد .دش دنهاوخ جراخ هیناترب زرم هب یدوز

 تیعقوم دروم رد ار هیناترب تموکح ییاهن تین و دینک یروآ عمج ار یروت هلیبق

 قیقد تاروتسد هئارا هب یزاین دروم نیا رد .دینک مالعا ناشدوخ هب اهنآ هدنیآ

 لاسرا اه یروت یارب امش تساوخرد هب هک هیمالعا همیمض یاه هخسن اریز ،تسین

 هتشاد هجوت دیاب اما .دهد یم ناشن ار تموکح تارظن یفاک هزادنا هب ،دوش یم

 هنیمز نیا رد یبتک هیمالعا چیه رودص هب رضاح اروش رد لک رادنامرف هک مشاب

 رکف رگا ،دیتسه زاجم امش .دینادیم مهم ار مادقا نیا امش هکنآ اب ،دوب دهاوخن
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 اب ار نآ و دینک ظفح ار یبتک هیمالعا ،درادن دوجو یدج تفلاخم هک دینک یم

 رد لک رادنامرف ار عوضوم نیا .دینک نیزگیاج یروت یاه کلم هب یهافش هیمالعا

 .دنک یم راذگاو امش دیدحالص هب اروش
 

 یهناهب هک دنهدن ماجنا یراک ات دیهد رادشه اه یروت هب هک میوگب دیاب نایاپ رد .۴

 .ددرگ لباک تموکح تازواجت ای تافالتخا یارب

 

 ۳۰ دنس رد ۶ همیمض

 مرک رد یروت هلیبق مدرم و اه کِلم هب هرداص هیمالعا
 

 هداد روتسد مرک هرد رد هیناترب یاهورین هدنامرف ،نوستاو ناج رکشلرس ،نم هب

 دراد دصق هیناترب تموکح هک منک مالعا یروت هلیبق مدرم و ناکلم هب ات تسا هدش

 .دنک جراخ زرم زا یهاتوک تدم رد ار دوخ یاهورین
 

 قایتشا اب و دوش ذاختا یریبدت هقطنم هدنیآ هرادا یارب تسا مزال طیارش نیا رد

 هک دنادیم هیناترب تموکح .دوش هدروآرب مدرم یاه تساوخ ناکما دح ات یدج

 هک منک یم مالعا نونکا ،هجیتن رد .دشاب لقتسم ناشروشک دهاوخیم یروت هلیبق

 اه یروت هک ینامز ات و دسانش یم تیمسر هب ار اهنآ لالقتسا هیناترب تموکح

 .تشاد دهاوخن لباک ریما اب یطابترا چیه ناشروشک ،دنهاوخب
 

 ،هیاسمه لقتسم لیابق ربارب رد نآ زا تظافح و هقطنم یلخاد هرادا دروم رد

 دوخ تابیترت ات دوب دنهاوخ دازآ اه یروت و تسین تلاخد هب لیام هیناترب تموکح

 اب تروشم لاح رد هک تسا دقتعم هیناترب تموکح زین دروم نیا رد .دنهد ماجنا ار

 .تسا هلیبق عفانم
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 هک دهاوخ یم یروت هلیبق زا تیامح و نتخانش تیمسر هب لدب رد هیناترب تموکح

 تقباطم ،دوش هداد اهنآ هب نامز ره رد تسا نکمم هک یاه هیصوت اب دراوم مامت رد

 .دشاب هتشاد

 .رکشلرس ،نوستاو ناج

 

 ۳۰ دنس رد ۷ همیمض

  ،دنه تموکح رترکس ،لایل هب ،باجنپ تموکح رترکس گنای زا

 )۱۸۸۰ ربوتکا ۶ ،روهال ،۱۵۰۸ هرامش( هجراخ رتفد
 

 رادنامرف نواعم بانج رظن هک ار ربمتپس ۱۸ خروم ۳۱۹۸ هرامش همان تفایرد ملیام

 مالعا ،دیا هدش ایوج مرک هرد یاه یروت یارب رادنامرف نییعت داهنشیپ دروم رد ار

 .منک
 

 لباک هلخادم زا ار اهیروت تسا دهعتم تموکح هک دنادیم رادنامرف نواعم .۲

 تربار رس .اهنآ هیاسمه هدنرد لیابق و یلخاد تافالتخا زا هن اما ،دنک تظفاحم

 زا بانتجا ،تفرگ رظن رد دیاب هک یدراوم نیرتمهم زا یکی ،تسا دقتعم نوترجیا

 یفرعم هیناترب تموکح یوس زا یلاو کی رگا .تسا یماظن یورین اب مرک نتشاد هگن

 مدرم هیلع وا زا هک دوش هتساوخ دیابن ام زا تقو چیه هک دراد لامتحا ،دوش

 ای سیئر چیه هک تسا ملسم .مینک تیامح لباک تموکح ای شناگیاسمه ،شدوخ

 هک دوش هداد نانیمطا وا هب هکنیا رگم ،دریذپ یمن ار یرادنامرف ،باجنپ فارشا

 نینچ نودب .دنک یساسا تیامح وا زا یلامتحا دراوم نینچ رد تسا هدامآ تموکح

 راذگاو وا هب ار یرادنامرف ناوتب هک دسانش یمن ار یسک رادنامرف نواعم ،ینیمضت
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 ،دوش راداو داهنشیپ نیا شریذپ هب یموب هتسجرب یاقآ ای سیئر ره رگا یتح .درک

 ،یتسود لیالد رب انب ،دشاب راوتسا دوخ عبانم و دوخ یاپ رب دیاب هک کرد نیا اب

 باصتنا الصا نوترجیا تربار رس ،لیالد نیا ربانب .تسا تخس کمک زا عانتما

 اهنآ هب و دهد یم لالقتسا اه یروت هب یلاع بانج .دنادیم نکممریغ ار رادنامرف

 هدامآ هیناترب تموکح نآ تحت هک تسا یدروم اهنت لباک هلخادم هک دنامهف یم

 ،میشاب هتشاد تیلوئسم دروم کی رد طقف دیاب ام نیاربانب .دنک کمک اهنآ هب ،تسا

 خر اهنآ زا یکی ،رادنامرف باصتنا تروص رد تسا نکمم هک دروم هس یاج هب

 .دهد
 

 یکی اهیروت تیعقوم هک دنادیم یبوخ هب نوترجیا تربار رس ،رظن نیا نایب رد .۳

 هدامآ اهنآ زا یخرب و دنا هدش هطاحا لقتسم لیابق طسوت اهنآ .تسا اهیراوشد زا

 بوخ تموکح کی دنناوتب اهنآ هک تسین ملسم هجو چیه هب اما .دنا اهنآ تیذا و رازآ

 روما رد یرابجا هلخادم هب یزاین هدنیآ رد رگا ،تسا نکمم لاح ره رد .دننک داجیا

 نودب ،لوا هلهو رد ،دهد هزاجا طیارش هک یتروص رد کمک هئارا ،دیایب شیپ اهنآ

 یمازلا ار یتلاخد نینچ دایز لامتحا هب ،دنک دهعتم یتسایس هب ار تموکح هکنیا

 .دنک یم
 

 ،هدش ثحب یلبق تابتاکم رد هک یرگید نیزگیاج یسررب زا رادنامرف نواعم .۴

 طسوت نآ هرادا و هیناترب ورملق رد مرک یداو ندیناجنگ ینعی تسا هدرک رظنفرص

 یارب رادنامرف نییعت ،یسررب دروم داهنشیپ هناگی هک دنادیم وا اریز .هیناترب

 یباصتنا نینچ دناوت یمن رادنامرف نواعم ،الاب رد هدش رکذ لیالد هب .تسا اهیروت

 .دنک هیصوت ار
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 ۳۰ دنس رد ۸ همیمض

  ،لایل هب ،مرک ،یسایس لوئسم ،نوستاو رکشلرس زا

 )۱۸۸۰ ربوتکا ۱۴ ،مرک( هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس
 

 لیابق اب هدش ماجنا ییاهن تابیترت زا یلصفم شرازگ هک مراد ار راختفا نیا نم

 زا هیناترب یاهورین جورخ زا سپ اهنآ ینادرگدوخ یارب ار مرک هرد شگنب و یروت

 .منک همیمض هرد
 

 فارگلت ربوتکا ۲ رد هک هنوگ نآ ،یحاون هب هقطنم میسقت ینعی نم داهنشیپ نیلوا .۱

 نسردنا یاقآ یاه شالت هک متفایرد ربتکا ۷ رد و دش وربور یدایز تالکشم اب ،دش

 رایسب اهنآ سیئر ود تراظن ریز حانج ود ندرک دحتم یارب ناج ناطلس هدازهش و

 مدرم یاهزاین یارب هجو نیرتهب هب حرط نیا هک دسر یم رظن هب و تسا هدوب قفوم

 ناونع هب ار سلجم رد لگ هاشداب و ناخرون دمحم باختنا نم ،دشاب هتشاد تقباطم

 .مدرک دیئات هعماج لک نامکاح و ناربهر
 

 هکلب ،دننادب هقطنم کلام ار دوخ دیابن هجو چیه هب هک متخاس هجوتم ار اهنآ .۲

 رد دیابن اهنآ .دنشاب یمومع تورث نانابهگن و هماع ییاراد نایلوتم ،مدرم دزمان

 ساسا رب و اتسور ناگرزب طسوت قباس دننام هک دننک تلاخد ییاتسور لئاسم

 .دش یم هرادا ناش ناردپ موسر و بادآ و نیناوق
 

 هاگرارق و اه هعلق زا تظافح یارب ات دش تخادرپ اهنآ هب هیپور رازه ود غلبم .۳

 هزاجا فارگلت قیرط زا نم و دننک ناریجا ای اهریگجاب مان تبث هداج رانک یاه

 .مناسرب رازه جنپ هب منتفر زا شیپ ار غلبم نیا هک متفرگ
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 هدش هتفرگ راویپ لتوک رد اه ناغفا زا هک تامهم و یهلیتف ،دلیفنا گنفت دنچ .۴

 .دش دهاوخ هداد اهنآ هب زین تسا
 

 .دنا ناغفا اهیروت اریز ،دنک یم ماود تقو هچ ات تابیترت نیا هک تسین مولعم .۵

 رد دیاب ،دنکیم هراشا نسردنا یاقآ هک هنوگ نآ ،ار تسسگ یلصا رطخ اما

 .درک وجتسج تسوخ و بویرآ رد لباک ریما نارومام یناهنپ یاههسیسد
 

 وا نارومام اما ،دهد یم هزاجا ار یتامادقا نینچ ریما دوخ هک میوگ یمن نم .۶

 ار یگنس چیه ،دنراد ندش دنمتورث یارب یاه تصرف و مرک رد هنیرید تماقا هک

 رکف نم .دننک ریگرد هیناترب تموکح اب ار اه یروت ات دنراذگ یمن نداد رود نودب

 هب هک دهاوخب وا زا و دتسرفب یلاع بانج هب یهمان دیاب دنه تموکح منک یم

 .دننک یراددوخ اه یروت روما رد هلخادم هنوگره زا هک دهد رادشه دوخ نارومام

 ناشنرطاخ و دنهدن ریما هب هلخادم یارب یهناهب زگره هک مداد رادشه اهنیا هب نم

 بویرآ نایرارف هب هک دنشاب بقارم رایسب دیاب ،رما نیا زا یریگولج یارب هک مدرک

 .دنهدن نکسم ای هانپ تسوخ ای
 

 ینبم ستربار لارنژ یاههدعو بوچراچ رد نم رظن هب ،دنا ینس هک اهینمکچ .۷

 هک دنداد هزاجا اهلگنم هب هتشذگ لاس رد هک دجنگ یمن اهنآ راتفر و لالقتسا رب

 هیپور رازه ۵ همیرج اب نآ زا سپ دنچ ره ،دنیامن هلمح لیخ یلع رد ام تیعقوم هب

 ریش ،اهنآ رادنامرف .درک اهر ،میتشاد هک یدهعت ره زا ار ام و دندش تازاجم

 یم تفایرد ام زا هیپور ۲۰۰ لداعم یقوقح نونکا ات هک کتخ یدیعبت کی ،دمحم

 ماجنا لاح رد نونکا مه زا ،نم داقتعا هب و دش دهاوخ فقوتم ام جورخ اب ،درک

 .تسا لباک اب تابیترت
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 نواعم اجنآ رد هک مراودیما و درک دنهاوخ یهارمه لت ات ارم ذوفناب کلم نیدنچ .۸

 لصف و لح ای ثحب یارب یرگید تاکن رگا و دنک تاقالم ام اب تاهوک یایراسیمک

 .تفرگ دهاوخ رارق یگدیسر دروم اجنآ رد ،دش حرطم

 

 ۳۰ دنس رد ۹ همیمض

  ،نوستاو رکشلرس هب ،مرک ،یسایس رسفا نواعم ،نسردنا زا

 )۱۸۸۰ ربوتکا ۱۵ ،مرک ،۷۱۶ هرامش( مرک ،یسایس لوئسم
 

 لصف و لح یارب هدش ذاختا تامادقا دروم رد شرازگ هک مراد ار راختفا نیا نم

 .منک هئارا دنه تموکح تاروتسد اب قباطم ار مرک هرد رد شگنب و یروت لیابق روما
 

 فارگلت امش هب تسگا ۲۸ خروم هیمالعا رد مرک هرد هدنیآ دروم رد تموکح تسایس

 .تسا هدش غالبا هرد نیا مدرم هب امش طسوت متفه زور رد یسلجم رد و تسا هدش

 دنه تموکح هک هدش هتفگ هیمالعا رد ،دوش یم طوبرم هقطنم هرادا هب هک اجنآ ات

 هک دیداد عالطا نم هب امش ،لاح نیا اب .درادن ار هرد هب رادنامرف هئارا هدامآ

 رادنامرف نییعت یارب ار یلمع حرط ره هک تسا هداد هزاجا امش هب دنه تموکح

 هب رد یضارتعا چیه هک درک مالعا دنه تموکح ،تاروتسد نیا زا سپ .دیهد هئارا

 مهم شیارب و درادن اه شگنب و اه یروت طسوت بختنم رادنامرف نتخانش تیمسر

 .هبیرغ ای دشاب هرد هدنشاب هک تسین
 

 و هرد نیا هافر هک مدوب رظن نیا رب هرود نیا رسارس رد نم ،دیناد یم هک هنوگ نآ

 نیرتهب هب ،دوش یفرعم دنه تموکح طسوت هک یرادنامرف باصتنا اب نآ ناگدنشاب

 رامش دهد یم ناشن هک مدرک میلست امش یارب یدهاوش نم .دوش یم نیمات هجو
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 طسوت ریسم نیا نوچ .دنراد لیامت تابیترت نیا هب هرد ذوفن اب دارفا زا یدایز

 .تسین مزال اجنیا رد رتشیب ثحب ،هدشن بیوصت دنه تموکح
 

 یراذگاو داهنشیپ و مسرب هجیتن نیا هب نم دش ثعاب هک ار یلیالد منکیم داهنشیپ

 .مهد حیضوت لصفم هنوگ هب ،منادب یلمعریغ الماک ار هرد مدرم هب رادنامرف باختنا
 

 :تسا حانج ای شخب جنپ زا لکشتم یروت هلیبق

  .لیخ هزمح ،لوا

  .لیخ وتسم ،مود

 .یزروپاد ،موس

 .لیخ یدنغ ،مراهچ

 .یزیلع ،مجنپ
 

 یدنبهبتر اهشخب نیا زا کی ره اب تیمها و دادعت رظن زا هرد نیا یاه شاگنب

 هکیلاح رد مه نآ اب .داد رارق مشش شخب ار اهنآ ناوتیم یتحار هب و دنوشیم

 ناوت یمن ار اهنآ دوجو و دوش یم مارتحا و ظفح تقد اب هلیبق یعطقم تامیسقت

 ات هک درک دیکات تدش هب ناوت یمن ،تفرگ هدیدان هلیبق هب طوبرم عوضوم چیه رد

 .تسا حانج ای شخب نآ هب طوبرم تاعوضوم همه رد لماع نیرت یوق یدایز دح

 هک اجنآ زا .تسا یدحرس یاه ناتپ لیابق رثکا هیبش ،یگژیو نیا رد یروت هلیبق

 ،دننک هرادا یحانج تافالتخا هب ندز نماد اب هک دوب نیا ینارد نامکاح تسایس

 رگید یاهاج زا رتشیب دیاش ،دروآ یم رد تکرح هب ار اه یروت هک یحانج حور

 هک تسین یهلیبق هب رصحنم یگژیو نیا هک مهد ناشن ات منکیم رکذ ار نیا .دشاب

 انشآ اهنآ اب زابرید زا هک یلیابق نیب رد هکلب ،میراد اهنآ اب یدودحم ییانشآ
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 رتافد قباوس و یدحرس نارسفا هبرجت هک مدقتعم نم .تسا کرتشم زین ،میدوب

 لیابق رثکا درکلمع نییعت رد حانج تردق دروم رد نم هک ار هچنآ یدحرس یحاون

 دنوش یم میسقت هورگ ود هب مرک هرد نانکاس .دنک یم دیئات ،منک یم حرطم ناتپ

 یم هتخانش اه یدنوگ گیوت و تسوس ناونع هب ًامومع هک دیس نایم و یدنوارد -

 ناونع هب یمود نارادفرط و یلحم یاهدیس نادیرم ناونع هب یلوا نارادفرط .دنوش

 فالتخا رصنع نيا تاريثات ليلحت .دنوش یم هتخانش هروت هعیش یاهدیس نادیرم

 هک تفریذپ ار ضرف نیا دیاب و تساجبان اجنيا رد مدرم يهليبق و یهورگ طباور رب

 ابیرقت هک منک یم هراشا تیعقاو نیا هب نم اما .دنا یوق هداعلا قوف تاریثات نیا

 دوجو هورگ ره زا یناگدنیامن ،دهد یم لیکشت ار مرک یاتسور کی هک هدکهد ره رد

 و دنا یکی هلیبق و شخب ،اتسور هک درک طابنتسا نینچ ناوت یم اجنیا زا .دراد

 .تسا هدرک ذوفن اهنآ رد یحانج حور
 

 ره رد تدحو هک تفایرد ناوت یم مرک هرد رد اههورگ عضو دروم رد قوف حرش زا

 روتسد قبط اما .تسین ریذپ ناکما ،هلیبق رادنامرف باختنا دننام ،مهم عوضوم

 تساوخ ،ناج ناطلس هدازهش ،دوخ یموب رایتسد قیرط زا و یصخش هنوگ هب ،امش

 .مدرک یسررب لاؤس نیا دروم رد ار مدرم یاه
 

 ناونع هب هرد نانکاس زا یدرف باختنا روصت هک داد ناشن نم یاهوجتسج هجیتن

 .تسا ناکما هدودحم زا رتارف یریسم نینچ .تسین حرطم سک چیه طسوت رادنامرف

 مدرم ناهد رد ،دنتسین هرد یمیاد نانکاس هک رفن راهچ مان مدش هجوتم یفرط زا

 یداو نیا رد هک وا و دنتشاذگ هدازهش ار نم یموب رایتسد مان یخرب .تسا

 هجو چیه هب اما ،دنک ادیپ ینارادفرط تسا نکمم ،دراد درف هب رصحنم تیبوبحم

 و تسا فرتعم رما نیا هب زین دوخ وا .دروآ تسد هب ار تیرثکا یارآ دناوت یمن
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 دوخ تیعقوم ظفح و یرادنامرف یدصت هب رداق تموکح کمک نودب هک دنادیم

 یم داهنشیپ رگا و درادن ماقم نیا شریذپ هب یلیامت وا ،نیا رب هوالع .دوب دهاوخن

 زا ناخریما دمحم رسپ ،اجنیا رد نم رادلیصحت ناخربکا .درک یم در ار نآ ،دش

 شریذپ قاتشم ینامز نم داقتعا هب ،نسح ناطلس ازریم ،نم رظان و تاهوک هیحان

 چیه هک مدش هجوتم نم اما .دش تبحص نآ دروم رد لیلد نیمه هب و دندوب تیالو

 اریت ورشیپ دیس هک دوب نیا مراهچ داهنشیپ .دنرادن یمومع تیبوبحم اهنآ زا مادک

 حانج یاهیروت دروم رد داهنشیپ نیا دنچ ره .دوش باختنا رادنامرف ناونع هب

 و دش هجاوم فلاخم حانج یاهیروت تفلاخم اب هک دوب یهیدب ،دش دیئات دیس

 مدش داهنشیپ نیا هب روبجم نم ،نیاربانب .دندرک هیجوت ار یریگهجیتن نیا اهدادیور

 ،دننک باختنا دوخ هلیبق رب تموکح یارب دوخ نایم زا ار یدرم دیاب اه یروت هک

 زا کی ره یدزمان هک مسرب هجیتن نیا هب مدش روبجم نم نیاربانب .دوب یلمع ریغ

 اهنآ باختنا و هدوب روفنم هلیبق تیرثکا نایم رد دش هدرب مان الاب رد هک یاه هبیرغ

 .دوب دهاوخ ریثات نودب
 

 ات مدرک شالت نم هک دش دهاوخ صخشم حوضو هب متشون الاب رد هچنآ زا منیمطم

 ار مرک هرد مدرم طسوت رادنامرف باختنا هک منک ارجا ار دنه تموکح تاروتسد

 طیارش رد و تسا راگزاسان هلیبق یساسا نوناق اب ریسم نیا اما ،درک یم دیئات

 مدرم یاه تساوخ یسررب لوغشم هک یلاح رد .درک یلمع ار نآ ناوت یمن دوجوم

 دیس ینعی ،حانج ره راذگریثات و هتسجرب درم ود هک مدش علطم ،مدوب یداو نیا

 نیذفنتم اب ندش دحتم فده اب و ادص و رس یب ،ناخرون دمحم و لگ هاشداب

 قفاوت هب یمدرم تیهام اب تموکح زا یلکش یهدنامزاس اب ات دننکیم تروشم

 همانرب نیا .دنکن نییعت رادنامرف یداو یارب دنه تموکح هک یتروص رد ،دنسرب
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 امش هب هلیبق ناگدنیامن دایز رامش زا یتساوخرد اب هارمه ار هنایفخم تساوخرد

 .دهدب اهنآ هب ار یرادنامرف هک متساوخ تموکح زا و مدرک میدقت
 

 یرادنامرف امش روتسد قبط تسین رضاح تموکح هک دش مالعا عطق هنوگ هب یتقو

 ارف نآ نامز نونکا هک مدرک مالعا یداو رسارس رد نم ،دنک نییعت و یفرعم ار

 توعد ار ناگمه و دنهدب ار دوخ هدنیآ هرادا تابیترت هلیبق همه هک تسا هدیسر

 کی زور راهچ ای هس تدم هب .دننک نایب ار ناش یاه تساوخ و دنیایب هک مدرک

 یتسایس دروم رد و دش لیکشت مرک رد لماک عقاو رد و گرزب رایسب یهلیبق یاروش

 موم و رهم تساوخرد ود رد تارکاذم نآ جیاتن .دندرک ثحب ،دوش ذاختا دیاب هک

 .تسا هدش شرازگ ۱ تسویپ رد ،هرد هلیبق ره ناگدنیامن طسوت هدش
 

 ترابع رد هک حانج ره بناج زا یکی ،دراد دوجو تساوخرد ود هک دوشیم هدید

 یجراخ و یلخاد روما دربشیپ یارب ار هرد مدرم یمومع تقفاوم اهنآ .تسا ناسکی

 لگ هاشداب ،دوخ یاه هتسد یاسور یربهر هب هلیبق یمومع یاروش قیرط زا دوخ

 کمک یارب مدرم دصق زا یفاضا تانایب نانچمه .دندرک زاربا ،ناخرون دمحم و

 یارب یرورض یاه هنیزه تخادرپ یارب تشک ریز نیمز بیرج ره یازا هب هیپور کی

 .تسا هدش داهنشیپ هلیبق تموکح داجیا یارب هک تسا یتابیترت ظفح
 

 هرد تموکح نیمات لکشم لح هار نیا حیجرت رد هلیبق ،مدش هجوتم هکنیا ضحم هب

 هک یتابیترت مدومن راهظا و مدرک غالبا امش هب ار تیعقاو نیا ،دنراد رظن قافتا

 ییاهن مالعا یارب هک مدرک هیصوت همادا رد .دوش ذاختا دیاب هدش داهنشیپ نونکا

 داهنشیپ مدرم طسوت نونکا هک یتابیترت و هرد هدنیآ دروم رد تموکح تاروتسد

 و تسین ترورض یرگید سلجم یرازگرب هب و تسا لوبق لباق تموکح یارب ،هدش
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 روتسد نم هب ساسا نیا رب امش .دوش یم هتخانش تیمسر هب دنه تموکح طسوت

 رازگرب یمومع سلجم کی ربوتکا ۷ رد هک منک مالعا هرد رسارس رد هک دیداد

 تایئزج اب لیابق ناگدنیامن زا هک دیداد روتسد نم هب لاح نیع رد و درک دیهاوخ

 یتموکح یاه نامتخاس و اه هعلق ظفح یارب اهنآ هک مهاوخب ار یتابیترت یرتشیب

 یم داهنشیپ دوخ نیب رد یجراخ عافد یلخاد تموکح فیاظو میسقت و هرد رد

 شرازگ نیا ۲ هرامش تسویپ رد ،مراد نانیمطا هک ییاج ات ،تایئزج نیا .دننک

 .تسا هدش هداد
 

 ره و تمسق ره زا یناگدنیامن و دش ریاد ربوتکا ۷ تشاچ زا سپ رابرد ای سلجم

 تیعمج یارب ار تموکح تاروتسد امش هک نآ زا سپ .دنتشاد روضح نآ رد شخب

 اهنآ یارب وتشپ نابز هب و یسراف نابز هب تموکح هیمالعا ،دیداد حیضوت رضاح

 تاداهنشیپ یواح تساوخرد ود حانج ود ره ناگدنیامن نآ لابند هب .دش هدناوخ

 .دندرک هئارا امش هب ار دوخ تموکح یارب مدرم
 

 دش هدیسرپ ،دندوب هدنابسچ ار دوخ رهم اه ساوخرد نیا رد هک یناسک زا سپس

 تقفاوم ات دش توعد مدرم مومع زا و ریخ ای دنراد تقفاوم نآ تایوتحم اب ایآ هک

 یانثتسا هب هک نیا زا دیدوب یضار امش منک یم رکف .دننک مالعا ار دوخ تفلاخم ای

 هاشداب حیجرت زا هک نسح هاش شا هدازردارب و مرک ذوفن اب دیس کی ،فینح دیس

 .دندرک مالعا سلجم رد ار دوخ تیاضر نارگید ،دندوب یضاران ناخرون دمحم و لگ

 لوبق دروم اهنآ داهنشیپ هک دیدرک مالعا امش ،تیاضر راهظا نیا هب هجوت اب سپس

 اه نآ هک دش هداد حانج ره ناگدنیامن هب یگنل و هگوچ کی سپس .تسا تموکح

 یاه حانج یوس زا بیترت نیدب ات دنهد لیوحت ناخرون دمحم و لگ هاشداب هب ار

 هلیبق نیا هب طوبرم روما اهنآ یربهر قیرط زا و دندش هتفریذپ ناربهر ناونع هب دوخ
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 هدنگارپ مدرم و تفای نایاپ سلجم سپس .دوش یم هرادا یهلیبق هگرج قیرط زا

 .دندش
 

 اه نآ دازآ هدارا اب هلیبق ینادرگدوخ حرط هک درک لالدتسا ناوت یم یتخس هب

 هلیبق هک مادقا نیا .دوش ذاختا دوجوم طیارش رد دناوتیم هک تسا یزیچ نیرتهب

 طسوت نآ شریذپ یارب یهیجوت ،تشاد ارآ قافتا تابیترت نیا شریذپ و داهنشیپ رد

 اب هک میشاب هدیقع نیا هب تسا نکمم ،لاح نیا اب .دنک یم مهارف دنه تموکح

 حیضوت شرازگ یلبق تمسق رد هک هنوگ نآ ،یروت هلیبق دوجوم تیعضو هب یهاگن

 نیرتهب ناونع هب هک دوب دنه تموکح تاروتسد دراوم زا یکی تابیترت نیا ،دش هداد

 یارب ار هنیمز و دش ذاختا لالقتسا دیدج تیعضو رد هلیبق هافر نیمات یارب نامرد

 .دنک یم مهارف هقطنم زا هیناترب یاهورین هیلخت
 

 دشاب نیا انثتسا دیاش ،دریگ رارق دیئات دروم تسا نکمم یلک تابیترت هک یلاح رد

 هلیبق هب طوبرم یلک لئاسم حرط نیا .تسا هدشن لیمکت تیریدم حرط تایئزج هک

 ذوفن اب دارفا ریاس و یئزج و یلحم عفانم هب طوبرم لیاسم اما ،دنک یم مهارف ار

 اهنآ زا اما ،دننک تکرش یمومع ینارگن رد تسا نکمم هک دهد یمن ناشن ار هرد

 یروت هک تسا نیا خساپ .تسا هدشن نییعت اهنآ یارب یناکم و هدشن هدرب یمان

 یارب و دنراد ار دوخ یرفیک و یندم ،یفرع نیناوق ناتپ لیابق ریاس دننام اه

 دروم یاهدیس و ناگرزب یاروش ،اه هاگداد ،یئزج روما دروم رد یریگ میمصت

 .دنراد ار دوخ مارتحا
 

 درادن لمحت سکچیه هک دنا اهناتپ ریاس هباشم رظن نیا زا اهیروت ،نیا رب هوالع

 لومرف یارب شالت ،تاظحالم نیا هب هجوت اب .دشاب شدوخ زا رتالاب شاهیاسمه
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 نآ ریثات هک ار یزیچ و متسناد یرورضریغ ار تسانشآ مدرم یارب البق هچنآ یدنب

 الاب تاحیضوت مدقتعم هچ رگا .متشادنپ هیصوت لباقریغ ،دشاب فالتخا داجیا طقف

 دیراد زاین یصاخ حیضوت هب امش منک یم ساسحا ،دش دهاوخ یقلت شخب تیاضر

 هرد یرادا حرط زا یشخب ،دش ما هیلوا داهنشیپ زا یشخب یارجا رد نم عنام هک

 هک مدیسر رواب نیا هب ینامز .دوب یلخاد هرادا دصقم هب اه هیحان هب نآ میسقت اب

 .دراد دوجو یدنب میسقت نیا یفرعم ناکما یدودح ات
 

 ار یکی ،لحم ای هلیبق ره یارب ناوتب ،اه هعلق نداد رارق انبم اب هک متشاد دیما

 ار اه هعلق نیلوئسم و درب مان ار لحم ای هلیبق ورشیپ نارس زا یهدع و درک نییعت

 یوجتسج اب ،لاح نیا اب .درک نییعت رتفد اب طبترم و نیعم ییاضق تیحالص اب

 ،تسا ارجا لباقریغ حرط نیا مود شخب هک مدش هجوتم لاوس نیا دروم رد رتشیب

 هب رجنم دارفا باختنا یارب شالت هنوگ ره و دوب دایز رایسب نایعدم دادعت اریز

 چیه هک متفای تیعقاو نیا رد ار رگید ضارتعا کی نم .دش یم تافالتخا نیرت خلت

 ره زا یرامش .دنتسین نکاس هرد قطانم زا کی چیه رد یروت یاه شخب زا کی

 لوط رد لومعمریغ هنوگ هب اه شخب .تسا هیحان ره رد هدکهد و نیمز یاراد هورگ

 .دنا هدنکارپ و هتسکش هقطنم ضرع و
 

 هنوگ هب ،دوش یم لیکشت لکش نیا هب هک هیحان ره هک تسا یهیدب ،تروص نیا رد

 الماک هرادا کی یهدنامزاس .دوش یم لرتنک هلیبق ره ناگدنیامن طسوت یرورض

 رد هک منک فارتعا دیاب دنچره .دوب نکممریغ نوگمهان داوم نینچ زا هیحان دیدج

 هک یلحم طسوت هعلق ره یرادهگن حرط هک منکیم رکف اما ،مدرک هابتشا دروم نیا

 هلیبق نآ یارب دایز تردق عبنم ،دوش یلمع هک یتروص رد ،تسا هلیبق دیئات دروم

 هب ار یدایز یاهرسدرد نم .دش دهاوخ یقلت شخب تیاضر لک تروص هب و هدوب
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 لقتسم یناهگان هنوگ هب هک هلیبق دارفا یارب .ما هداد صاصتخا حرط نیا لوا شخب

 .دوب دهاوخ راوشد اه هعلق ظفح یارب یبیکرت شزرا کرد ،دندش
 

 یاه هعلق هب مکاح رییغت ره رد هک دنا هدرک تداع ینارد تموکح نامز رد اهنآ

 دوخ هناخ زا رود تامدخ زا یتذل چیه اهنآ .دننزب شتآ ار نآ و هدرک هلمح تموکح

 .دننک یم هاگن دوخ یعیبط یاه هعلق ناونع هب دوخ یاهاتسور هب و دنا هدیدن

 دارفا و هدش ینیب شیپ اه هعلق زا یرادهگن ،ذغاک یور هک یلاح رد ،نیاربانب

 هک منک مالعا ار دوخ رظن دیاب نم ،دننک یم ینادردق اهنآ شزرا هب هرد راذگریثأت

 هب اما .دش دنهاوخ وربور یدایز تالکشم اب دوخ یلعف تاداهنشیپ یارجا رد اهنآ

 ار دوخ یاه کمک مامت و .تسا مهم رایسب مدرم هافر یارب عوضوم نیا نم رظن

 ورشیپ ناکلم تسد ،لاح نیا اب .ما هداد ماجنا یهلیبق یاهریگاج نتفرگ تهج رد

 شخب مامت .دوش یم تیوقت اهنآ یسیونمان عیرست یارب یدام ظاحل زا لوپ هیده اب

 ینادرم تامدخ ظفح اما .تسا هدش هدامآ اهنآ هب لماک صیصخت هئارا یارب اه

 هلیبق دارفا و دورب شیپ یبوخ هب زیچ همه رگا .دوب دهاوخ راوشد دزمتسد نودب

 نکمم مظنم یاه ناگداپ یسیونمان کش نودب ،دنریگ مهس یمومع قودنص رد

 .تسا لکشم نآ راک و تموکح یلک حرط زا شیپ هژیو تابیترت عورش .دوب دهاوخ
 

 و اه هعلق یارب یداهنشیپ ناگداپ ماکحتسا هب ینالوط هنوگ هب اجنیا رد تسین مزال

 تابیترت .منک هراشا شرازگ نیا ۲ هرامش تسویپ رد دوجوم تایئزج ریاس

 ،شرازگ نیا نایاپ زا شیپ .دنا یلاع ،دنوش ارجا لماک هنوگ هب رگا ،یداهنشیپ

 نایب هرد هدنیآ لقتسم تموکح یارب تابیترت یلامتحا جیاتن دروم رد یتاکن ملیام

 .منک
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 هنوگ هب هک اه یروت دننام ،ناتپ هلیبق کی ینادرگدوخ یارب تابیترت ره تیقفوم

 رد هلیبق کی لیامت .تسین ینیب شیپ لباق قلطم هنوگ هب ،دندش لقتسم یناهگان

 نآ یاضعا ،یداع طیارش رد هک تسا یناسک لورتنک زا ندش اهر ،یطیارش نینچ

 لیابق نیب و دارفا نیب رد یمیدق یاه تموصخ و اه ینمشد .دننک یم دودحم ار

 هک یدارفا .تسا ماقتنا نآ لابند هب هک یزیرنوخ نودب هن ،دنوش لصف و لح دیاب

 یناگناگیب و دندرک کیرحت ار زواجت ،دنتفای تسد تیبوبحم و ذوفن هب قباس میژر رد

 .دننک یم هلمح هب توعد ،دندروآ تسد هب نیمز یجراخ نامکاح تیامح تحت هک

 لیکشت هب روبجم اهفیعض هک یهنوگ هب ،تسا مجاهت اهیوق یمومع شیارگ

 کی راظتنا دیاب ،عقاو رد .دنوشیم دیدج یاههورگ رد تیوضع و دیدج یاهداحتا

 یعامتجا یاه تسارح زا یلک راشف کی و تشاد ار یلک یعامتجا شورخ و شوج

 .دوب نیب شیپ ار یمیدق
 

 .دهد ناشن ار میالع نیا یروت هلیبق هک تشاد راظتنا ناوت یم یدایز دح ات

 ،دارون لیخ یدم نیب ،ناریز و انالام یاهاتسور نیب دننام یناتساب یاهتموصخ

 تموصخ اهدص و دراد دوجو لیخ یجاح شگنب ینس و لیخ هزمح یعرف شخب

 یجراخ نارجاهم نینچمه .درک ددنهاوخ راجفنا انیمطم الاح هک یهلیبق یگداوناخ

 ،دننکن تخادرپ تیامح یارب یدایز یاه هنیزه رگا هک دنراد دوجو نیمزرس نیا رد

 لیابق زا ینتسسگان ًابیرقت یهریاد نایم رد اه یروت اما .دش دنهاوخ جارخا

 هتفای شیازفا یبهذم یاه توافت لیلد هب اهنآ ینمشد هک دننک یم یگدنز مصاختم

 رطخ هک دوب راودیما ناوتیم و تسا یرورض الماک داحتا ،هلیبق تینما یارب .تسا

 یداع عاضوا ثعاب و دنک کمک ینورد یئزج تافالتخا ندرک شوماخ هب ینوریب

 هلیبق و دراد دوجو یدیدج یاهزیچ ،تسا هدش ذاختا نونکا هک یتابیترت رد .ددرگ
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 هب هرادا حرط .دوش هجاوم یریذپان هبلغ تالکشم اب دیابن اهنآ یزادنا هار رد

 مدرم تایصوصخ و هلیبق دوجوم طیارش اب یبوخ هب و تسا ناشدوخ باختنا

 زا یاه هناشن یهاگهگ ذوفن اب دارفا زا نت ود یکی هچرگا ،هوالعب .دراد قابطنا

 لاغشا نارود رد هک "اهرشک" مدرم یهدوت ،دنا هداد ناشن لباک تموکح هب شیارگ

 نانچمه ذوفناب و مرتحم قباس دارفا هک یلاح رد ،دنا هدش دنمتردق و دنمتورث ام

 یارب نونکا هک ار یراتخمدوخ و لالقتسا ات دنا ممصم لد و ناج اب ،دنراد دوجو

 .دننک ظفح ،تسا هدش هداد ناش
 

 هک یلیابق اب ار نآ هطبار ام هک اجنآ ات و دوش یم طوبرم هلیبق نیا هب هک اجنآ ات

 ینونک تابیترت نیا هک دراد دوجو یدیما ،مینک یم روصت ،دنا هدرک هطاحا ار نآ

 رد هلیبق هنالقتسم هافر نونکا هک یگرزب تارطخ .دروایب ماود و دنک راک یبوخ هب

 نارس تنایخ مود و لباک هنایذوم هلخادم یلوا .تسا زیچ ود ،دراد رارق نآ ضرعم

 زا .دنا یعطق اهنآ اریز ،دش وربور تارطخ نیا یود ره اب دیاب .تسا یداو ورشیپ

 یزاسریگرد یارب یششوک چیه زا ،دندرک لاغشا ار بویرآ ،ریما نابیان هک ینامز

 هناحضتفم هنوگ هب ار ریما عفانم ،یداو رساترس رد و دندرکن غیرد ام اب اهیروت

 شاعم لباک یلاو زا یروت ناکلم .دنتشادن یگرزب تیقفوم هک دنچ ره ،دندرک جیورت

 رارق راختفا و و شزاون دروم یداع مدرم هنیزه اب موزل تروص رد و دنتفرگ یم

 نامیشپ و دنریگیم رارق تاواسم رد اهنآ ،دیدج تابیترت ساسا رب .دنتفرگ یم

 هتسباو ،یوق داژن کی ،لاح نیا اب ،اه یروت .دش دنهاوخ اه ینارد یاه یشایع

 نانمشد بناج زا هدنیآ یاه بیسآ اب ییورایور یارب هک دنا دنمورین و دوخ هب

 تازواجت ربارب رد ار اهنآ دنه تموکح هک دنناد یم اریز ،دنا هدامآ دوخ ددعتم

 اهنآ نانیمطا نیا دسر یم رظن هب رضاح لاح رد .تسا هدرک نیمضت لباک تموکح
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 نکمم ،دننک هیلخت ار هرد هیناترب یاهورین هک یماگنه .تسا هداد دنویپ مه هب ار

 نم و دشاب هتشاد دوجو یلخاد یاه یزیرنوخ و اه یمارآان یخرب راظتنا تسا

 .درک دهاوخ ظفح ار یگچراپکی ،ینونک لصف و لح هک میوگب نانیمطا اب مناوت یمن
 

 و لگ هاشداب نیب رد تیمیمص ظفح هب هتسباو یدایز هزادنا ات ،دراد دوجو هچنآ

 اهنآ رگا .دنریگ یم رارق هلیبق دامتعا دروم هک تسا یشور هب و ناخرون دمحم

 راذگریثات نادرم و نارس ریاس قیرط زا رگا ،دننک راک هلیبق عفانم تهج رد هناقداص

 رادروخرب شمارآ زا یدوز هب یداو ،دننکن شالت اهنآ زا لقتسم و دننک راک اه شخب

 نکمم یلخاد یاه تنایخ و یجراخ یاه هسیسد یدعب هلحرم رد هک نیا .دوش یم

 نیا تسا نکمم الماک .تسا راوشد نآ صیخشت ،دزاس لتخم ار یلعف قفاوت تسا

 ار ریصقت دیاب هلیبق ،دتفیب قافتا نیا دوجوم تابیترت قبط رگا اما ،دتفیب قافتا

 لاح رد هلیبق نیا .تسا هدرک راتفر هظحالم و ینابرهم اب دنه تموکح اریز ،دریذپب

 ناش دوخ باختنا هب ینادرگدوخ زا یلکش اب و تسا لالقتسا ناهاوخ رضاح

 تموکح بولطم لکش داجیا یارب نکمم یاه کمک مامت اهنآ .تسا هدرک تقفاوم

 ناشدوخ هدش دیئات یاهداهن رگا .دنا هدرک تفایرد ار نآ ندرک هدایپ هار رد دوخ

 ناشدوخ دیاب ،دننکن لمحت ار هتساوخدوخ راب نیا لوئسم دارفا یناوتان لیلد هب

 .دنوش هتشادنپ لوئسم

 

 ۱ تسویپ

 ۷ یمومع سلجم رد مرک یداو شگنب و یروت لیابق تساوخرد همجرت

 نوستاو رکشلرس طسوت ۱۸۸۰ ربوتکا
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 دراد دوجو یدیدش ترفن و ینمشد اهنآ متس و ملظ لیلد هب اه ینارد و ام نیب رد

 .دندنویپ یمن مه اب ،دوش هدناشوج گید کی رد اهنآ و ام ناوختسا و تشوگ رگا هک

 و میوش اهر اه ینارد متس و ملظ زا هک تسا هدوب نیا ام یوزرآ هشیمه نیاربانب

 .میربب تذل شمارآ زا
 

 یگدنز شیاسآ و شمارآ رد اریخا و میا هتفای تاجن ملظ نیا زا تموکح فطل هب ام

 ام ،لوا :میاهدرک هئارا تموکح هب تساوخرد ود البق ام ،هدنیآ دروم رد .میا هدرک

 تموکح هک میدرک تساوخرد ام ،مود و .میوش دازآ ینارد تموکح زا هک میتساوخ

 اطعا ام هب تموکح یوس زا رادنامرف کی میهاوخ یم نانچمه ام .دهدب دنس ام هب

 ود ام نوچ و دراد دوجو ریخات ام هب رادنامرف یاطعا رد هک اجنآ زا اما .دوش

 هک نایم یرگید و تسا لگ هاشداب دیس نآ سیئر هک یدنویرد یکی ،میتسه هتسد

 دیما نیا و میدرک قفاوت مه اب حانج ود ام ،نیاربانب ،تسا ناخرون دمحم نآ سیئر

 هگرج قیرط زا ،رگید یدحرس لیابق ره زا رتشیب یرکفمه اب هک میراد ار وزرآ و

 ناونع هب هیپور کی تخادرپ اب ناخرون دمحم و لگ هاشداب یربهر هب ،هلیبق یمومع

 جراخم ریاس و اه کِلَم ناکِلَم ،ورشیپ درم ود نیا جراخم ،بیرج ره یازا هب دمآرد

 یمومع شمارآ و دافم هب ار یلخاد عافد و مظن ظفح و هدرک لوبق ار هرادا یرورض

 .مینک نیمات
 

 رکذ الاب رد هک هلیبق هگرج تابیترت بیوصت اب و ام یبلق لیم قباطم ،لیالد نیا هب

 اب زین تموکح و میریذپب ار اه تیلوئسم مامت ام هک مینک یم تساوخرد ،دش

 ،میا هدرک باختنا ربهر ناونع هب ام هک ار یدرم ود و هدرک تقفاوم ام تساوخرد

 .دوب دهاوخ هلیبق هب ینابرهم اهنآ هب ینابرهم ره .دیامن دیئات
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 ۲ تسویپ

 یرادهگن و هلیبق زا عافد یارب مرک هرد شگنب و یروت لیابق تابیترت

 هرد یاه هعلق رد اه ناگداپ
 

 و لیخ یدنغ ،یزیلع ،یزروپاد ،لیخ وتسم ،لیخ هزمح[ هلیبق شش زا کی ره ،لوا

 یارب .تشامگ دنهاوخ راک هب تمدخ یارب ار درم ۶۰۰ اعومجم درم ۱۰۰ ]شاغنب

 علبم هب یشابهد ۱۰ و هام رد هیپور ۳۰ غلبم هب یشابدص کی یرفن ۱۰۰ هلتک ره

 .تسا دوخ جراخم کرادت لوئسم هلیبق ره .دش دهاوخ بوصنم هام رد هیپور ۱۲
 

 ریز حرش هب یبونج هعلق ای لیخ ارک هعلق طقف - نازولش هاگرارق و هعلق ،مود

 :دوش یم یرادهگن

 .دنوش یم رفن ۴۰ هک نازولش شگنب زا رفن ۳۰ و لیخ یدنوگ عبات لیخ اراک رفن ۱۰

 نیمز اریز ،دنوش یم تشک ،هدش لاغشا اه هاگرارق طسوت نونکا هک یاه نیمز

 .دنا شزرا اب و هدش یرایبآ یبوخ هب هک دنا یاه
 

 هلیبق هس .درک لاغشا ار نآ ناوت یمن اریز ،دوش بیرخت دیاب بیبح هعلق ،موس

 جرب ناگداپ یارب ار رفن ۳۰ دیاب یزیلع و لیخ یدنغ ،یزروپاد ینعی راویپ یروت

 .درک دهاوخ هضرع رفن 10 هلیبق ره .دننک مهارف راویپ کرس رد هداج یاه
 

 ضرعم رد هک دوش یم هتفرگ رظن رد یسالرخ یارب یرفن ۱۰ ناگداپ کی ،مراهچ

 .دش دهاوخ نیمات یسالرخ مدرم طسوت ناگداپ نیا .دراد رارق نانمشد هلمح
 

 هدش ناریو هام ود زا سپ یلامش هعلق و طوطخ -.مرک یاه هاگرارق و اههعلق ،مجنپ

 یلو یردارب و کاد هناخ ،یبونج هعلق .دوش یم تشک نآ ناکلام طسوت اه نیمز و
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 ۱۰۰ ،لیخ وتسم ۱۰۰ زا یرفن ۳۰۰ ناگداپ کی .دش دنهاوخ لاغشا ناخ دمحم

 .درک دنهاوخ ظفح ار نآ شگنب ۱۰۰ و یزروپاد
 

 هک لیخ یدنغ رگا .تسا ناخ دمحم یلو هب قلعتم هعلق نیا - نایگناو هعلق ،مشش

 شورف نودب رگا .دنراد هگن ار هعلق دنناوت یم ،دننک یرادیرخ ار نآ دنا نیمز کلام

 .دنراد یم هگن ار نآ نایگناب مدرم ،دنامب
 

 ار هعلق و هدرک کرت ار نآ یز میهاربا یاتسور مدرم -.یز میهاربا هعلق ،متفه

 .دننک یم لاغشا
 

 راوجمه تالحم درم ۲۰۰ زا لکشتم یناگداپ طسوت دیدج هعلق - لیخ شلاب ،متشه

 .دش دهاوخ لاغشا اه یازوسوم ربارب رد راوجمه یاهاتسور زا تظفاحم یارب

 .دش دهاوخ لاغشا رواجم یاهاتسور طسوت ناکما تروص رد یمیدق هعلق
 

 .دش دهاوخ فرصت کانیش یاهاتسور طسوت روگ کانیش ،مهن
 

 .دش دهاوخ لاغشا یزیلع یاتسور جنپ طسوت هباشم هنوگ هب یزیلع هعلق ،مهد
 

 مدرم طسوت دمآرد زا یشخب اه ناگداپ نیا و اهریگاج نیا ظفح یارب ،مهدزای

 و دش دنهاوخ رادروخرب تیفاعم قباس زایتما زا اهراد یفاعم .دوش یم تخادرپ

 .تخادرپ دنهاوخ بیرج ره یارب هیپور کی یلومعم خرن هب اسلاب یاهنیمز

 

 ۳۰ دنس رد ۱۰ هممیمض

 ۱۸۸۰ ربوتکا ۱۶ ،مارگلت

 هلمیس ،هجراخ رترکس هب ،لیخ .ب ،نوستاو لارنژ زا
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 .تسا بوخ زیچ همه .دش هیلخت حبص زورما مرک

 

 ۳۰ دنس رد ۱۱ همیمض

 هب ،هجراخ رتفد ،دنه تموکح رترکس نواعم ،یوجیر ناتیپاک زا

  مرک ینادیم یاهورین هدنامرف ،نوستاو رکشلرس

 )۱۸۸۰ ربمون ۳ ،۳۵۲۶ هرامش(
 

 یهمیمض اب هارمه امش ۱۸۸۰ ربوتکا ۱۴ خروم همان تفایرد زا ات دش هتساوخ نم زا

 ینادرگدوخ یارب مرک هرد شگنب و یروت لیابق اب هدش ماجنا یلام تابیترت شزازگ

 .مهد نانیمطا ،هرد زا هیناترب یاهورین جورخ زا سپ اهنآ
 

 تموکح دیئات دروم لصف و لح اب هطبار رد امش تامادقا هک میوگب دیاب خساپ رد .۲

 .تفرگ رارق دنه
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 ۳۱ دنس

 تموکح ریزو هب ،۱۸۸۰ ربمون ۱۷ ،ارسیاو مارگلت
 

 .مداد دازآ تانیمات هدعو و متفریذپ ار یلاو داهنشیپ نم
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 ۳۲ دنس

 اروش رد دنه لک رادنامرف دنمتزع بانج یلاع هب

 ۴۶ رامش
 

 ۱۸۸۰ ربمون ۱۹ ،ندنل       ،سیوکرام میاورنامرف

 ینبم ،بانجیلاع تموکح ربمتپس ۱۴ خروم ۲۰۸ هرامش همان تفایرد زا تسا مزال

 هرد و ربیخ هندرگ رد یماظن هتفرشیپ عضاوم ظفح صوصخ رد هک یمیمصت رب

 هدمآ تسدب ۱۸۷۹ رد کمدنگ هدهاعم داقعنا نامز زا هک مهد ربخ ،دیا هدیسر مرک

 .تسا
 

 نکاس لیابق لالقتسا هک دیتفرگ میمصت اروش رد امش بانجیلاع ،ربیخ دروم رد .۲

 ذاختا یتابیترت اهنآ ناگدنیامن اب و دیسانشب تیمسر هب ار هاگرذگ رد زرم مه و

 هک یاه ناگداپ ،دش داقعنا تابیترت نیا یتقو .دشاب هلخادم زا یراع و زاب هک دینک

 یداع یاهورین طسوت نآ لاغشا اما ،دش دنهاوخ جراخ ،دنا هاگرذگ رد نونکا

 .دوب دهاوخن زاجم ،هیناترب تموکح تقفاوم نودب ،ناغفا
 

 هراب رد تالاوس حرط ضحم هب هیناترب یاهورین هک دش ررقم ،بیترت نیمه هب .۳

 ار راویپ لتوک یقرش یاه هنماد نییاپ هرد هک یروت هلیبق هدنیآ یسایس تیعقوم

 دیا هداد عالطا لباک ریما هب البق امش .دننک کرت ار مرک هقطنم ،دنا هدرک لاغشا

 لباقم رد اه نآ هب دنه تموکح ناگدنیامن تبثم یاه نیمضت اب تقباطم رد هک

 رد هک دیا هداد هزاجا اه یجاج هب امش و دش دیهاوخ هداتسیا هلخادم هنوگره

 ،نوستاو رکشلرس هب امش .دنریگ رارق وا تیحالص ریز و دنشاب نکاس لتوک یاروام
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 یاه تساوخ و اهزاین زا هک دیا هداد هزاجا مرک رد دوخ یسایس دشرا رسفا

 یلمع لصف و لح هب هجوت اب ،دوخ نادرگدوخ تموکح اب هطبار رد اه یروت یعقاو

 نانیمطا اهورین ماگنهدوز جورخ اب راگزاس و هلیبق هجوت لباق تیرثکا شخب تیاضر

 .دنهد
 

 نارسفا تارظن تفایرد زا سپ اروش رد یلاعبانج طسوت قوف هدرشف تابیترت .۴

 تسد هب ،دنا هدرک بسک رظن دروم تالحم زا ریخا تایلمع رد هک یماظن و یسایس

 یاه نیمضت" تشاد رظن رد اب اموزل امش تسایس ،مرک هیحان دروم رد .تسا هدمآ

 ریز ،تیاضر نودب اهنآ هکنیا رب ینبم امش نارسفا زا یروت هلیبق یتفایرد ررکم

 یاه هدعو .تسا هدش هتفرگ ،"دش دنهاوخن نیزگیاج لباک رد یزکراب هلسلس تردق

 هنوگ نآ اما .دوب هدش هداد راویپ لتوک یارو رد بویرآ نکاس یجاج هلیبق هب هباشم

 یارب یدهعت چیه رضاح لاح رد ،تسا هدش هداد حیضوت امش هلسارم ۹ دنب رد هک

 تشگزاب هب یضار دسر یم رظن هب هک تسا هدشن هداد هلیبق نآ لالقتسا نیمضت

 .دنا لباک تیعبات ینعی دوخ یلبق تیعضو هب
 

 دوخ تقفاوم ،دیا هدرک نییعت هک یلیالد ذاختا و شریذپ اب ترضحیلعا تموکح .۵

 و هدرک مالعا ،تسا هدش شرازگ یلعف هلسارم رد هک هنوگ نآ ،امش تامادقا اب ار

 لاحشوخ اهنآ ،لاح نیا اب .دنک یم راذگاو اروش رد یلاعبانج هب ار تابیترت تایئزج

 هب دانسا اریز ،دنام دهاوخ یسک هچ رایتخا رد راویپ لتوک دننادب هک دش دنهاوخ

 .اه یروت ای تسا اه یجاج ورملق رد تیعقوم نیا هک دهد یمن ناشن حوضو

 .نوتگنیتراه )اضما(
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 ۳۳ دنس

 تموکح ریزو هب ،۱۸۸۰ ربمون ۳۰ ،ارسیاو مارگلت
 

 ارسیاو همان" :دینیبب ار ناج تنس زا ۲۹ رد نآ همادا و نم ربمون ۱۷ خروم مارگلت

 ار دوخ میمصت یلاحشوخ اب وا .دیسر یلعریش رادرس هب تشاچ زا سپ زورما

 تامدقم هکنیا ضحم هب .درک باختنا دوخ تماقا لحم ناونع هب ار یچارک و تفریذپ

  ."درک دهاوخ کرت ار اجنآ ،دوش مهارف وا رفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 

 

 ۳۴ دنس

 تموکح ریزو هب ،۱۸۸۰ ربمون ۳۰ ،ارسیاو مارگلت
 

 رادرس حبص زورما .ربمون ۳۰" :ناج تنس گنهرس زا ۳۰ خروم یهدش تفایرد

 هب دوخ ماگنهدوز تمیزع زا و دومن تئارق مدرم یارب ار ارسیاو همان ناخ یلعریش

 ."دوب دهاوخ دعب زور ود هک داد عالطا دنه
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 ۳۵ دنس

 اروش رد دنه لک رادنامرف بامتلالج ماقم هب

 ۴۸ هرامش
 

 ۱۸۸۰ ربمسد ۳ ،ندنل       ،سیوکرام میاورنامرف

 لیوحت رب ینبم بانجیلاع تموکح ربوتکا ۱۹ خروم ۲۲۵ هرامش همان تفایرد دیاب نم

 هب زا سپ ار ناخ نمحرلادبع رادرس هب هیناترب تموکح یاه هاگدید زا یبتک هینایب

 وا هدنیآ تیعقوم هب طوبرم تالاوس دروم رد لباک ریما ناونع هب وا نتخانش تیمسر

 نم ربمتپس ۳۰ هلسارم رد هچنآ ساسا رب ،منکیم داهنشیپ نونکا نم .منک مالعا

 ار هدش شرازگ هثداح ،دوش هئارا تسا مزال هک ار یتادهاشم ،تسا هدش هئارا

 .تفرگ رظن رد هجیتن هجیتن ناونع هب تارکاذم رد ناوت یم
 

 هلصیف هیناترب یاهورین طسوت لباک ماگنهدوز هیلخت ،یراج لاس راهب رد یتقو .۲

 یرورض یلامش ناتسناغفا هرادا یدصت یارب هتسیاش یموب ماقم کی نتفای و دش

 تموکح هجوت دروم ار دوخ اموزل نمحرلادبع رادرس یاه یگتسیاش و اهاعدا ،دش

 ناوت یمن هک دوب یتاقافتا تیالو نآ رد وا رارقتسا و خلب هب رادرس ندمآ .داد رارق

 یسیئر و دمحم تسود دشرا ناگداون زا یکی ناونع هب وا .درک یشوپ مشچ نآ زا

 ،داد ناشن دوخ زا ییاناوت یلعریش ریما موحرم ینیشناج شنترپ نارود رد هک

 هراب رد یفلتخم تاظحالم و دراد اه ناغفا نایم رد یوق هورگ هک دوب نآ رب داقتعا

 .دوب زین هیناترب عفانم عفن هب الامتحا هک تشاد دوجو وا اب هناتسود طباور یرارقرب
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 رد ،دوب هدش هداد هزاجا اروش رد یلاعبانج فلس طسوت هک رادرس اب تاطابترا .۳

 نایاقآ اما .دوب هدشن یعطق هجیتن هب جتنم ترضحیلعا یلعف نارواشم راک هب زاغآ

 اب ،دندوب هدش هداتسرف وا هاگودرا هب وا دصاقم و تارظن زا عالطا یارب هک یموب

 اب شخب تیاضر مهافت کی هب تیاهن رد هک دیسر یم رظن هب و دندش هتفریذپ بدا

 .دنسرب وا
 

 دیئات دروم هک یتسایس زا فارحنا هب ترضحیلعا تموکح ،یتلاح نینچ رد .۴

 ریثات اروش رد یلاعبانج رب دنتسناد مزال طقف اهنآ .تشادن یلیامت ،دوب اهنآ فالسا

 تیاضر هجیتن ضرف اب هک ]۱۸۸۰ یم ۲۱ ،یفخم ،۲۳ هرامش هلسارم[ دنراذگب

 بناج زا کمک نیرتمک اب ار وا رادتقا هک تسا بولطم ،رادرس اب تارکاذم شخب

 ندیسر زا سپ ات دنیامن کرت ار وا و دننک رارقرب ترضحیلعا یاهورین ای نارومام

 زا دوبن رداق ترضحیلعا تموکح هک یلاح رد .دشاب یکتم دوخ عبانم هب تردق هب

 یتادهعت ،تسین صخشم یتدم یارب نآ تیهام هک ناتسناغفا هدنیآ تموکح فرط

 رد یتیامح یاه نیمضت نآ دیدجت هزاجا ناخ نمحرلادبع هب اهنآ ،دریگ هدهع هب ار

 یلعریش هب کوربتران درال طسوت ۱۸۷۳ رد هک دنداد ار لیلد یب یجراخ هلمح لباقم

 .تسین یرورض هیناترب میقم هدنیامن کی شریذپ هک نیا نیقلت مه و دوب هدش هداد
 

 هب یدامتعا یب ثعاب دروم کی زا شیب رد رادرس اب تارکاذم نایرج رد هکنآ اب .۵

 دیدرت و وا لامعا زا هنادازآ ریسفت هئارا رد اروش رد یلاعبانج اما ،دش وا تقادص

 راتفر و دصاقم هب شرگن .دنداد جرخ هب هنالقاع طایتحا ،بولطمان دراوم شریذپ رد

 ترضحیلعا تموکح تقفاوم البق نم .دوب هدش هبساحم شخب ماهلا نامز کی رد وا

 تاروتسد مناوت یم نیاربانب و ما هدرک مالعا هنیمز نیا رد ار امش تامادقا دروم رد
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 رادرس نآ قبط هک منک یسررب  ار تراویتس رس هب هتشذگ یالوج ۲۰ رد هدش هئارا

 .دش هتخانش تیمسر هب لباک ریما ناونع هب ماجنارس
 

 تالاوس دروم رد دنه تموکح یاه هاگدید حوضو هب هک یلاح رد ،تاروتسد نیا .۶

 ربارب رد ،دنک یم نایب ،دوش حرطم رادرس یوس زا تسا نکمم هک ار یفلتخم

 یاقآ و تراویتس رس هب امش .تسا هدش هئارا یتسرد هب ،یو اب مهافت مدع لامتحا

 تردق بحاصت هک دوب هتفرگ میمصت ادتبا زا دنه تموکح هک دیدرک یروآدای نیفیرگ

 دریگن رارق رادرس اب هلماعم ای هرکاذم عوضوم ناونع هب نمحرلادبع طسوت لباک رد

 یم لیمکت وا اب هبتاکم هجیتن هب هراشا نودب یلامش ناتسناغفا زا جورخ تابیترت و

 هب هزاجا امش ،دهد ناشن هناتسود هیحور و تین نسح رادرس هک یتروص رد .دش

 تیامح و لماک ینابیتشپ دیدمت ابقاعتم و لباک ریما ناونع هب وا نتخانش تیمسر

 رد .وا رادتقا رارقتسا رد هیناترب یاهورین یراکمه هن اما ،دیتشاد ار یسایس

 وا یروف یاهزاین عفر یارب یفاک لوپ و هناخپوت یرادقم دیدوب لیام امش هک یلاح

 وا هب دناوت یمن دنه تموکح هک درک یم کرد دیاب وا ،دیهد رارق شرایتخا رد

 بحاصت زا سپ هکلب ،دهدب وا یارب هحلسا ای لوپ رمتسم هضرع ای مظنم هنارای

 زا تظفاحم ترورض .دشاب یکتم دوخ عبانم هب دیاب نآ یرادهگن یارب و تختیاپ

 هدرک کمک هیناترب نامرآ هب هک یدارفا و لیابق هناتسود راتفر زا یشان تامدص

 وا هب امش و دوب هدش هتفگ تراویتس رس رب یتسرد هب لباک هیلخت زا شیپ ،دندوب

 .دهدب رادرس هب بسانم رکذت هنیمز نیا رد هک دیداد روتسد
 

 دروم رد ثحب هنوگره وا اب تابتاکم زاغآ زا هک یتسایس هب یدنباپ هک یلاح رد .۷

 هک دیدرک نیمات یمسر هینایب اب ار تراویتس رس امش ،درک یم ینثتسم ار هدهاعم

 نکمم موزل تروص رد و هدوب رادرس هدنیآ تیعقوم دروم رد تموکح تارظن لماش
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 هب و تسا هدش هئارا دنس نیا مدش هجوتم هک نونکا .دوش هداد لیوحت وا هب تسا

 نیمزرس یلخاد روما رد درادن لیم هیناترب تموکح هک دهد یم نانیمطا رادرس

 وا قطانم رد هیناترب هدنیامن کی مازلا مدع مه و دنک هلخادم وا فرصت تحت یاه

 تموکح ناملسم رومام کی ،قفاوت ساسا رب ،نیا رب هوالع .دنک یم نیمضت ار

 هب نیا .دنک یم مهارف ار لباک رد تموکح ود نیب رد هناتسود یداع طباور ،هیناترب

 هیناترب تموکح زا ریغ یجراخ یاهتردق اب هطبار رد ار لباک مکاح عضوم تحارص

 نینچ هلخادم قح تموکح نیا هک اجنآ زا ،درادیم مالعا و دنکیم صخشم

 دهعتم ود ره ناریا و هیسور هک اجنآ زا و دریذپیمن ناتسناغفا رد ار یاهتردق

 ریما هک تسا یهیدب ،دننک زیهرپ روشک نآ روما رد هلخادم هنوگره زا هک دناهدش

 .دشاب هتشاد یسایس هطبار دناوت یمن سیلگنا تموکح اب زج یجراخ تردق چیه اب

 هیناترب تموکح رظن هب هک دهد یم ار یشور و دح رد تدعاسم لوق وا هب ماجنارس

 هک کرد نیا اب ،تسا یرورض وا یاهورملق هب هتساوخان تازواجت عفد یارب

 و دیق نودب دوخ یجراخ روما اب هطبار رد ار تموکح نآ یاه هیصوت ترضحالاو

 .دنک یم لابند طرش
 

 تموکح دیئات دروم اروش رد یلاعبانج یدعب تامادقا و تاروتسد نیا .۸

 ناخ نمحرلادبع رادرس تاراظتنا ،یعیبط هنوگ هب هکنآ اب .دراد رارق ترضحیلعا

 هدامآ نآ ندروآرب یارب امش تموکح هک دوب یزیچ نآ زا رتشیب ،دراوم اسب رد

 ات .تسا هدروآ تسد هب یقطنم هنوگ هب هک ار دوجوم یاه کمک مامت وا اما ،دیدوب

 لیامت و دنکن تیبثت یلامش ناتسناغفا رد ار دوخ هرادا یدودح ات وا هک ینامز

 ،دهدن ناشن ،هداد ناشن هیناترب تموکح هب نونک ات هچنآ زا رتشیب ار دوخ یعقاو

 رد .تخادرپ رادرس اب هدهاعم طباور هب ندش دراو دننام یدج عوضوم هب ناوتیمن
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 ،نیفیرگ لیپیل یاقآ اب دوخ یاهوگتفگ رد ریما هک تسا شخب تیاضر ،لاح نیمه

 درکن رارصا ،دوبن ندروآرب لباق رضاح لاح رد هک یاه هتساوخ هب یطایتحا یب اب

 هیناترب تموکح هب تبسن ار دوخ دهعت ،لباک زا هیناترب یاهورین جورخ زا شیپ و

 و دوشن دقعنم یدادرارق چیه نمحرلادبع اب دش ررقم هک نیا زا سپ .تشاد زاربا

 تاماقم اب ریخا ثداوح رد هک یدارفا و لیابق زا تظافح یارب ناوت یمن وا زا

 هجوتم یدنسرخ اب ترضحیلعا تموکح اما .تفرگ تبثم دهعت ،دنا هدرک کمک هیناترب

 هورگ نیا زا یناسک اب ات تسا هداد ناشن ار دوخ تالیامت مامت ریما هک دوش یم

 رد ،تسا هتسناوت بانجیلاع تموکح و دنک راتفر یبوخ هب دنا هدنام لباک رد هک

 ار دوخ هک دنک مهارف یناسک یارب یبسانم تاکرادت و یگدنهانپ ،دنه هدودحم

 .دننامب ناما رد ات دننادیم رطخ ضرعم رد دح زا شیب
 

 نتخانش تیمسر هب زا هیناترب عفانم دروم رد هک تسین لیام ترضحیلعا تموکح .۹

 هن و دشاب هتشاد زیمآ هغلابم هاگدید ،لباک ریما ناونع هب ناخ نمحرلادبع رادرس

 ،دهد خر یلامش ناتسناغفا رد تسا نکمم هک ار یدنور ،ریذپلد رایسب هیحور اب

 تیاضر جیاتن راظتنا یارب یلوقعم یاه هنیمز هک دندقتعم اهنآ اما .دنک ینیب شیپ

 هدش رارقرب لباک رد حلص .دراد دوجو ،هدش هتفرگ شیپ رد هک یتسایس زا شخب

 رداق ،دوب لاعف یبرغلامش تادحرس زا رتارف هک هیناترب شترا زا یگرزب شخب و

 ریخات و لکشم نودب ریما هک تشاد راظتنا ناوت یمن .دنا هدش دنه هب تشگزاب هب

 راودیما ترضحیلعا تموکح اما .دنک رارقرب عزانمالب رادتقا ،یتمحازم انایحا و

 هدش هداد وا هب دنه تموکح یوس زا هک ینابیتشپ و نمحرلادبع ییاناوت هک تسا

 هب رداق ار وا و دنک نیمضت مکاح کی ناونع هب ار وا تیقفوم نامز لوط رد ،تسا

 تموکح .دیامن تموکح ود نیب هناتسود و زیمآ تملاسم طباور تیوقت و ظفح
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 نیا یارب لباک رد امش تموکح یموب هدنیامن کی دوجو هک دنک یم رکف ترضحیلعا

 مادقا نیا دیا هتسناوت امش هک دش دنهاوخ لاحشوخ اهنآ و دوب دهاوخ دیفم روظنم

 .دیهد ماجنا رتدوز ار

 نوتگنیتراه یاضما
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 ۳۶ دنس

 اروش رد دنه لک رادنامرف بانج یلاع ماقم هب

 ۵۳ هرامش
 

 ۱۸۸۰ ربمسد ۱۷ ،ندنل       ،سیوکرام میاورنامرف

 ییاهن تابیترت شرازگ دروم رد یلاعبانج تموکح ۱۶ خروم ۲۳۳ هرامش همان نم

 زا هیناترب یاهورین جورخ زا سپ اهنآ ینادرگدوخ یارب مرک شگنب و یروت لیابق اب

 .مدرک تفایرد ار هرد نآ
 

 تامادقا دروم رد ترضحیلعا تموکح تقفاوم ۱۹ خیرات رد بناجنیا هلسارم .۲

 تسا مزال ،نیاربانب .دراد یم مالعا ار هنیمز نیا رد اروش رد یلاع بانج یتامدقم

 نونکا هک هنوگ نآ امش یدعب تامادقا دروم رد ار اهنآ دیئات ،رضاح تصرف رد

 .دینک تبث ،تسا هدش شرازگ

 نوتگنیتراه یاضما

 اروش رد دنه لک رادنامرف بانج یلاع
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 ۳۷ دنس

 تموکح ریزو هب ،۱۸۸۰ ربمسد ۲۹ ،هتکلک ،اروش سیئر زا
 

 و تسا هدش ماجنا بسانم تابیترت .تسا هدیسر یچارک هب ناخ یلعریش رادرس

 .دراد لماک تیاضر نآ زا وا

 

 

 

 

 

 

 

 

  


