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 ،یلعج ،یلصا دناوت یم تیوھ( دزاس یم زیامتم ای دنک یم یفرعم اھ نآ اب ار دوخ )دارفا زا یھورگ ای( درف کی ھک یاھ یگژیو:تیوھ
.)دشاب هریغو یکلسم ،یتیسنج ،یبھذم ،ینابز ،یموق ،یلم ای و یلیمحت ،یباختنا ،یبسک ،یعیبط

!دیآیمدوجوب اھ هدس یانزارد رد لماوع هریغو »لیمحت/رابجا« ،»اوزنا/یگدنچوک«رثارد ھک تسا »یگنھرف-ینابز« ھلوقمکی:موق

:دوش یم ھتخاس اھ»تلود«طسوت و هدمآ دوجوب )یرادھیامرسهرود ای(ریخاهدسھس-ودرد ھک تسا »یسایس-یقوقح« ھلوقمکی:تلم

 !]تسا ھیزجت ھب ور و رادیاپان[ !»یزاس ھعبت/تیعر«و )گنھرف و نابز ،تیوھ( لیمحت،روزداینب رب»یروتاتکیدتلود« رد *

!]تسا رادیاپ اتبسن[ !ھنابلطوادداحتا و »یزاسدنورھش« ،کیتارکومد/یناسنایاھ شزراداینبرب»کیتارکومدتلود« رد *

 ھب لیدبت ھناتسآ رد )یسایس-یموق تاکارتشا( یلم یاھ صخاش شیامن اب ھک دنراد دوجو زین »یسایس-یموق یاھدحاو« یخرب.١ شرگن
 )مزیلاردف( تیمکاح یعون یراذگاو و شزاس ،ینیشن بقع ھب راداو ار مکاح یاھ تلود ،تمواقم و هزرابم رثا رد اما ،دنا هدنام فقوتم تلود
!»تسا ھیزجت/ییادج ی ھمدقم مزیلاردف« ،دوش یم ھتفگ »شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح« تشادرظنرد اب و لیلد نیمھ ھب .دنا هدرک

 رد ھک دنا یعیبطریغ  یاھ هدیدپ ،روشک رد یموق هورگ اھھد ھباھ کیجات میسقت ای »ناغفا تلم« ،»نوتشپ موق« دننام یمیھافم.٢ شرگن
!دنا هدش ھتخاس مکاح تلود طسوت یسایس روظنم ھب،رخاوا نیا رد یتح و ریخا لاس١٠٠

 :ام نارود زراب ھصخشم ود
؛)هریغو ایریجیان ،اکنالیرس ،یزنودنا ،دنھ ،ناتسکاپ ،ھشبح ،ایکاولسوکچ ،ایوالسوگوی ،یوروش( »زکرمتم« هژیو ھب و یموق دنچ یاھ تلود یشاپورف *
.)هریغو یقرش رومیت ،باجنپ ،ریمشک ،ناتسدرک ،کساب ،اینولاتاک ،کیبویک ،دنلتاکس( تلود-تلم ھب اھ نآ لیدبت و یسایس-یموق یاھدحاو یریگ لکش *



:دندمآ دوجوب اھیھاشنھاش/یروتارپما ھبیفیاوطلا کولم زا راذگ اب:کیسالک یاھ تلود

؛)ھعماج خرچهدننادرگ/هدننار(»روما میظنت« یارب یسایس »دودحم یاھداھن« *

؛)»زکرمتمریغ« راتخاس اب( ادخ تیکلم و نامکاح یگداوناخ مان اب ارثکا یاھ»ورملق« *

؛)»نالچ ھکس« و »ناوخ ھبطخ« ،»رازگجاب«(»ھعبت/تیعر« ای »مدرم« *

؛صخشم زرم نودب ،)لیاح ای بحاص یب قطانم ای اھ تشد و اھایرد ،اھھوک دننام( یعیبط »تادحرس« *

؛)نامرف و روز قیرط زا نامکاح تالیامت/اھ تساوخ لیمحت اب »رادمامز بل ود« الومعم »درف تیمکاح« *

)یروتاتکید( یثاریم/یبصن/یبصغ :)لاس۴٠٠٠( یدادبتسا/کیسالک یاھ تلود
تلود

)کیتارکومد( وگخساپ/یباختنا/رالاس مدرم :)لاس٢٠٠( یلم/نردُم یاھ تلود

»ُمد ز ین ،ددرگ هدنگ رَس زا یھام«          تسا رَس لثم ،ندب رد تلود شقن



:اپورا رد »لقتسم یاھ تلود« موھفم داجیا :١٧ هدس *

!یسایس دحاو ناونع ھب یلم یاھزرم ؛)١۶۴٨( یللملا نیب نردم متسیس زاغآ ای اھ تلود یواست قح/ییاسانشیلافتسو نامیپ *

 زا یسایس دحاو٣٠٠ زا شیب ییادج :مدرم و نیمزرس رب تیمکاح( »لقتسم یاھ تلود« روما رد ھلخادم/ضرعت مدع *
!یزاس نوگمھ ؛)»تراسا و یرترب سح« اب رامعتسا زاغآ( رگید یاھ هراق ھب ناییاپورا مجاھت زاغآ و )مور سدقم یروتارپما

 »ھشیدنا« داجیا ثعاب )١٧٨٩( »ھسنارف ریبک بالقنا« و )١٧٧۶( »اکیرما لالقتسا« ،)١٧۶٠( »سیلگنا یتعنص بالقنا«:١٨ هدس *
.»قوقحربارب نادنورھش« یاراد لقتسم یاھ تلود :»یلم تلود« ای »تلم– تلود« یاھ

 ھک یاھ»روشک« ای»یلم تلود ای تلم–تلود«داجیا و »تموصخ و ماقتنا سح« اب)شخب یدازآ( یلم یاھ شبنج« روھظ:١٩ هدس *
!دنراد یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس یگدنز رد یگنھامھ ساسحا نآ »نادنورھش/تلم«

:»یناھج لوا گنج« زا سپ »للم تشونرس نییعت قح« لصا شریذپ:٢٠ هدس *

 یگنھامھ »تلم–تلود« موھفم اب ھک »یناھج مود گنج« زا سپ »رت سناجتم یسایس-یموقکچوک یاھ تلود« داجیا*
.)١٩۴٨ ،رشب قوقح یناھج ھیمالعا( دراد رتشیب

ریخا هدس ھس ود رد دیدج میھافم داجیا



:یلم یاھ تلود

؛»کیتارکومدتاباختنا«کیرد )قوقحربارب دارفا(»نادنورھش«دازآهدارازا ھتساخرب *

؛هزیو و ھمانرذگ ،)ھشقن/نیمز یور رب( صخشم یاھ»زرم« ،تلود تیکلم و نیعم »مان« یاراد »نیمزرس« *

؛)قوقحربارب نادنورھش و زکرمتمان راتخاس ،وگخساپ نامکاح( »ھنالداع نیناوق« *

!یزاسدنورھش/یزاس تلم *

!نوناق تیمکاح *

!تسا دنورھش ھب لیابق و ماوقا لیدبت یلم تلود یساسا فیاظو زا یکی

...هریغو بھذم ،ھلیبق ،موق ھن ،تسا »دنورھش/درف« یلم تلود کی رد ھعماج یساسا دحاو نوچ



یزاس تلم

:یزاسدنورھش *
؛)هریغو بھذم ،نابز ،موق داینب رب ضیعبت و زایتما ھنوگرھ وغل ای یدنورھش قوقح( ھنالداع نیناوق قیبطت/بیوصت *

؛رشب قوقح یناھج ھیمالعا داینب رب )قوقحربارب دارفا( نادنورھش مامت یارب ھعسوت/دشر یواسم یاھ ھنیمز داجیا *

 و اھ نآ یبھذم و ینابز ،یموق یاھ یگتسباو زا رظنفرص ،روشک کی قوقحربارب دارفا( نادنورھش ھب لیابق و ماوقا لیدبت *
!)یگتسیاش بسح رب رگم ؛رگیدمھ اب »یواسم یقوقح-یسایس تاکارتشا سح« یاراد

:)یلم تیوھ( یزاس تیوھ *
 ،نابز ،خیرات( دشاب اھ نآ یعقاو تیوھ رگنایامن و روشک نادنورھش ھمھ »شریذپ« دروم ھک یروشک »کرتشم یاھدامن« ھعومجم
!نارگید یالاب نآ »لیمحت« و صاخ »موق« کی یاھدامن ھن ،)هریغو هروطسا ،هرکذت ،مچرپ ،دورس ،لوپ

:)یلم تدحو( یزاسدامتعا *
 ،)تسا نادنورھش دازآ تاباختنا لوصحم ھک( »یلم تلود/تیمکاح« کی ریز رد )قوقحربارب دارفا( »نادنورھش« »ھنابلطواد داحتا«
!یموقکت تیمکاح کی ریز رد نیگنر یاھ یظافل و نیغورد یاھراعش ھن



:دوش یم ھتخاس »ناھاوختلادع/نادنورھش« ای »نایارگماوع/نادایش« طسوتتلود

؛»نامکاح زاین« و»بلقت/روز« داینب رب نایارگماوع/نادایش طسوت:کیسالک/یروتاتکید یاھ هویش *

؛»نادنورھش زاین« و »تلادع« داینب رب ناھاوختلادع/نادنورھش طسوت:نردُم/کیتارکومد یاھ هویش *

 یزاس تلود



)یروتاتکید ،یروتاتکید ھمین ،یسارکومد ھمین ،یسارکومد( تسیمونوکا :اھ ماظن یبایزرا رایعم



ناتسناغفا و ناغفا یاھ هژاو ھنیشیپ





:)ناسارخ/ناریا( ام یاھ نیمزرس رد اھ یھاشنھاش و اھ یروتارپما��

 ،نایونزغ ،نایناماس ،نایرافص ،نایرھاط ،نابرع ،نایلاتفھ ،نایناشوک ،نایناساس ،نایناکشا ،نایکولس ،نایشنماخھ ،اھدام
؛نایلادبا ،نایجلغ ،نالوغم ،نایوفص ،نایرومیت ،نالوغم ،نایروغ ،نایھاش  مزراوخ

 :»زکرمتم راتخاس« نودب اما ،»یزکرم یوق« یاھ تموکح��

 هرودیانثتسا ھب( مکاح ھلیبق/موق نید و گنھرف ،نابز ،تیوھ و دوب رادروخرب یتنس »یلخاد لالقتسا« زا ھقطنم/تلایا رھ
 !دش یمن »لیمحت« نارگید یالاب )بارعا ھطلس

ام یاھ نیمزرس ییایفارغج– یخیرات ھنیشیپ

 لقتسم  ھمین و لقتسم ھنوگ ھب امسق هریغو ناتسرفاک ،ناتسرازھ ،بایراف ،خلب ،ناشخدب قطانم نمحرلادبع نامز ات
!])ھکس و ھبطخ ،جارخ( دنداد یم »جاب« دوخ زا رت یوق یاھ تیمکاح ھب تیاھن رد ای[ دنتشاد یگدنز



:درک میسقت هرود تشھ٨ ھب ناوت یم ار »ناغفا« مان/هژاو دروم رد دوجوم راثآ و عبانم مامت

 تسا١۴ یلا١٠ یاھ هدس رد ترک لآ و نایروغ ،نایونزغ ،نایناماس هرود عبانم لماش– لوا هرود
 رکذ٩٨٢ ،ملاعلا دودح رد تسخن راب »ناغفا« هژاو( هدش دای ماع تروصب اھ »ناغفا« زا اھنآ رد ھک
  )ینوریبلا لوق ھب( و دنتشاد یگدنز راگزور نآ »ناتسناغفا« ای »نامیلس یاھ هوک« هرتسگ رد ھک )هدش
 ترک لآ و نایروغ ،نایونزغ طسوت اھنآ یزاس عیطم و بوکرس زا راثآ نیا رد .دنا ناودنھ داژن زا
.تسا هدش دای )یزورما ناتسکاپ رد عقاو( نامیلس یاھ هوک رد تارھ

 »لوغم یاھ ناغفا« زا اھنآ رد ھک تسا١۵ و١۴ یاھ هدس رد رفظم لآ هرود عبانم لماش– مود هرود
 لآ طوقس اب اھنآ ناتساد ھکنیا ات هدش دای١۴ هدس رد رفظم لآ لباقم ھب اھنآ شروش و ناریا نامرک رد
 هوکیاھ ناغفا« اب »لوغم یاھ ناغفا« نیا تابسانم زا( تسا هدیسر نایاپ ھب رومیتریما طسوت رفظم
.)میناد یمن یزیچ »نامیلس یاھ

اھ نآ شرتسگ و ناغفا هژاو ھنیشیپ– لوا



 دنچ مان لوا راب یارب اھ نآ رد ھک تسا١۵ هدس رد یناکروگ رومیتریما هرود عبانم لماش– موس هرود
 و رومیتریما طسوت اھنآ بوکرس و نامیلس یاھ هوک رد )نایتالک و سکرک ،یناینرپ ،ینوکرو( یناغفا ھلیبق
 هدش رکذ اھ هوک نآ رد کبزوا هداوناخ۴٠٠ و داژن یجوج نالغا ھس ،نوشق زا سک٣٠٠ ناکسا مھ
.)میناد یمن یزیچ کبزوا/لوغم نیلقان و یناغفا لیابق نیا تشونرس زا( تسا

 یزورما لیابق زا تسخن راب یارب اھ نآ رد ھک تسا١۶ هدس رد رباب هرود عبانم لماش– مراھچ هرود
 و )هریغو یریزو ،یدیرفا ،یزدمحم ،یز فسوی ،کازلد ،دنمھم ،یروت ،ینایگوخ ،شگنب ،یجلغ( ناغفا

 »یناغفا« اھ نآ نابز مان و هدش دای رباب طسوت رواشپ-لباک یداو و نامیلس یاھ هوک رد اھ نآ بوکرس
.تسا هدش ھتفگ

 تایبدا نیتسخن داجیا هدنھد ناشن و١٨ یلا١۶ یاھ هدس رد دنھ نالوغم هرود عبانم لماش– مجنپ هرود
 یبرع ،یطبق ،یلییارسا( اھ نآ فلتخم لیابق و اھ ناغفا یاشنم یارب یزاس خیرات و »وتشپ/یناغفا« نابز
.تسا )هریغو



 ردنایوفص طوقس هژیو ھب( ناھفصا/راھدنق رد اھ یجلغ ندیسر تردق ھب هرود عبانم لماش– مشش هرود
.تسا١٨ هدس رد )١٧۴٧ رد راشفا ردان لتق زا سپ( لباک/راھدنق رد اھ یلادبا و )١٧٢٢

 و ھیناترب نیب رد گرزب یزاب زاغآ ،یفیاوطلا کولم داجیا ،اھ یلادبا لاوز هرود عبانم لماش– متفھ هرود
 دنھ نایم رد »لیاح تلود/ھقطنم« داجیا و )١٨٧٩ و١٨٣٩ رد لباک ھب ھیناترب یشکرکشل( ھیسور
.تسا١٩ هدس رد یرازت ھیسور و یوناترب

 نامز رد روشک »یدنبزرم«[١٩ هدس رخاوا رد ناتسناغفا روشک داجیا هرود عبانم لماش– متشھ هرود
 ])١٩٢٩–١٩١٩( هللا ناما طسوت »لالقتسا نالعا«[٢٠ هدس لیاوا و ])١٩٠١–١٨٨٠( نمحرلادبع
.تسا

 ماوقادادجا ناغفا موق و اھ نابز دادجا یناغفا نابز« مان ریز یزرط دومحم ھلاقم رشن اب راب نیتسخن یارب
 »نوتشپ/ناغفا ینابز-یموق« یرترب مخت ،)هللا بیبحریما نامز(١٩١٣ »رابخالا جارس« رد »ییایرآ
  .دبای یم ھمادا »یزاس-وتشپ و یزاس-نوتشپ ،یزاس-ناغفا« ھسورپ و دوش یم ھتشاک



:درکمیسقتهرود٣ھبناوتیمار»ناتسناغفا«مان/هژاودرومردراثآوعبانممامت

)١٨١۵ات١٣٢١زا(یزورماناتسکاپردنامیلسیاھھوکیحاونینعیناتسناغفا–لواهرود

نآزکرم؛تسانامیلسیاھھوکهرتسگلماش)١٣٢١(تارھھمانخیراتردتسخنرابناتسناغفاهژاو
ترکنیدلاسمشکِلم.تساھ»دُرک«اھنآیاھکِلمو)یزورماناتسکاپ/ھتیوکبونجردیرھش(گنوتسم
)ترکلآتختیاپ(تارھزا١٢۵٠یاھلاسردناخوکنمنامرفقباطم
یاھهوکرداھنآمکحتسمیاھھعلقوگنوتسم(ناتسناغفاتیالوھب
ورملقعباتاردنسدوراتناتسناغفاوهدیشکرکشل)دنسدوراتنامیلس
.دزاسیمتارھترکلآ

یاھخیراترد،)١٣٢١(تارھھمانخیراتزاسپ»ناتسناغفا«هژاو/مان
یاھھوک«هرتسگینعی،قباسموھفمنامھاب)مھدزنهدسلیاواات(یدایز
.تسینراھدنقوینزغ،لباکلماشھکهدشرکذ»نامیلس

نآ شرتسگ و ناتسناغفا هژاو ھنیشیپ– مود



)راھدنقولباک(شکودنھبونجینعیناتسناغفا–مودهرود
)یسیلگناعبانمرد(١٩١٩ات١٨١۵زا

»رتسافجروج«ھمانرفسرد١٧٩٨ردتسخنرابناتسناغفاهژاو
.دوشیمیوناتربدنھینپمکتایبدادراونآ»دودحرکذنودب«و

؛دشاپیمورف١٩هدسلیاواردیناردیروتارپما

ھب١٨٠٨رد»نوتسنفلا«تسایرریزیتئیھ)سراپقیرطزا(ھسنارفیورشیپزاشیوشتاباھسیلگنا
:دنکاضمایراکمھهدھاعموااباتدنتسرفیمرواشپھبکلملاعاجشرابرد

؛١٨٠٩ردرواشپرد»لباکهاش«مانھبکلملاعاجشابهدھاعمیاضما*

:١٨١۵رد»لباکتنطلسشرازگ«مانبنوتسنفلاروھشمرثارشن
روشکمامتربشنانکاسطسوتھکیمان،دنرادنناشروشکیاربیمومعماناھناغفا
،تسینانشآاناھنآیاربھکار»ناتسناغفا«ماننماما.تساناسارخ،دوشیمقالطا
اتدنسدورھبقرشزا،شکودنھھبلامشزایاهدودحم:مراذگیمهدودحمنیارب
!ناتسویسوناچولبنکسم



:دنز یممقرارھقطنمخیراتودوش یمزاغآھیسور/ھیناتربنیبردگرزبیزاب،لامشزاھیسوریورشیپاب
اب١٨٧٩ردو١٨۴٢رددمحمتسودوکلملاعاجشبصناب١٨٣٩رد(دشک یمرکشللباکھبرابودھیناترب
ابلیاحتلود/ھقطنمکیوهدومنیریگولجھیسورذوفنزاات)١٨٨٠ردناخنمحرلادبعوناخبوقعیبصن
یمییاپورانادنمشنادراثآدراو»راھدنقولباکایشکودنھبونج«موھفمھبهدسنیانایرجردناتسناغفاهژاو(دنکداجیاھیسور
:)تادھاعمواھباتک/تالاقم،!»لباکروشک«رد(اھھشقن:دوش

؛١٨٣٩رد»تارھهاش«مانھبنارماکابهدھاعم*

ولباکمکاح/یلاو«مانھبدمحمتسودابهدھاعم*
؛١٨۵٧رد»تساوارایتخاردھکناتسناغفاقطانم

؛١٨٧٩رد»نآتاقلعتموناتسناغفاریما«مانھبناخبوقعیابهدھاعم*

؛)دنرویدزرم(١٨٩٣رد»نآتاقلعتموناتسناغفاریما«مانھبناخنمحرلادبعابهدھاعم*

؛١٩٠۵رد»نآتاقلعتموناتسناغفاهاش«مانھبناخهللابیبحابهدھاعم*

  .تسا هدش هدیمان »نآ ھقلعتم ناتسکرت و ناتسناغفا هاشداپ« مان ھب )١٩١٣( شدوخ »خیراوتلا جارس« رد یتح هللا بیبحریما



)نونکات١٩١٩زا(لالقتسانالعازاسپروشکیمومعمانینعیناتسناغفا–موسهرود

؛١٩١٩رد»ناتسناغفاتموکح«مانھبهللاناماهدنیامنابیدنپلوار)لالقتساو(حلصهدھاعم*

...و)اھھمانماظن(نیناوق،روشکیراداتامیسقت،)ھننقموھییاضق،ھییارجایاوق(یتلودیاھداھنداجیا*

روشکیمومعمان»ناتسناغفا«هژاووهدشفذحنآزا»ناتسکرت«و»Dependencies–تاقلعتم«یاھدنوسپ،بیترتنیاھب
!تساهدش

،دش یمداییسیلگناعبانمرد)راھدنقولباک(شکودنھبونجموھفمھبناتسناغفامانھکیتقو
؟دندش یمهدیماناھ مانمادکابنآمدرمطسوتویلخادعبانمرداھ نیمزرسنیا

!مینک ھعلاطم ار »ناسارخ هژاو ھنیشیپ« دیاب لاوس نیا ھب خساپ یارب



ناسارخ هژاو ھنیشیپ



مالسا زا شیپ هرود

 قطانم ھب )تسوک( هزوح نیرت گرزب ناونع ھب )م۵٠٠ یلاوح( مجنپ هدس رخاوا رد لوا راب ناسارخ هژاو
 ،روپاشین ،سوت ،تارھ ،ورم ،خلب ،مزراوخ ،دغس ،دنقرمس( نایناساس »رھشناریا« یورملق قرش لامش
 رثا رد )...و نامرک ،گنرز ،ناتسلباز ،هارف ،تسب ،لباک( نآ یبونج قطانم ھب »زورمین« و )...و ناگرگ
.تسا هدش هدافتسا »رھشناریا یاھ ناتسرھش« روھشم
 هدناوخ "یاتوخ ناسارخ" ار دوخ ،هدس نیمھ رد زین )م567-420(یلتفی ناھاش ھک دوشیم ھتفگ نانچمھ*
.دنا هدرب راکب دوخ تاکوکسم رد ار بقل نیا و دنا



:)ق4 و3 یاھ هدس( یبرع عبانم

.جریا ھب )رھشناریا ،ناریا(ھنایم و ملس ھب )رصم و مور(برغ ،روت ھب )نیچ و کرت(قرش :نودیرف رسپ3 نیبردناھج میسقت*

 کی تایالو نیا مامت .)زورمین(بونج و )ناجیابرذآ(لامش ،)ناربرُخ(برغ ،)ناسارُخ(قرش :دبھپس4 ھبناریا میسقت*
 تختیاپ .یسراپ یاھنابز رگید و یرذآ ،یرد ،یولھپ نوچ ؛)توافتم یاھ ھجھل اب( تشاد نابز کی و هاشداپ کی ،دوب تکلمم
.دیدرگ لاقتنا قارع نیادم ھب دعب و تشاد رارق خلب رد ناش

 ناسارخ طسو و تختیاپ خلب( رھنلاروام ،ناتسجس و تارھ ،ناتسراخط و خلب ،ناجھاشورم :نابزرم4 ھبناسارخ میسقت*
.)دراد ھلصاف لزنم30 ریمشک و لباک ،ناتلم ،راھدنک ،ناتسیس ،نامرک ،}نارھت{یر ،مزراوخ ،ھناغرف ات ھک دوشیم ھتشادنپ

 :)ق375-345 :یسدقم و لقوح نبا ،یرخطصا( رھش4 ھبناسارخ میسقت*
ناتسجس و مزراوخ ،رھنلاروام یمسق نتخاس ادج(روپاشین وتارھ ،خلب ،ورم
.)ناسارخ ۀدودحم زا

مالسا زا سپ هرود



اتدنسدورزاوناشخدباتنارھتزاھک(دوش یمھتخانشروھشمرھشراھچاب)مھدهدسزاسپ(ناسارخورملق
.روپاشینوورم،تارھ،خلب:)درادشرتسگھنایمیایسآ

)م٨٩١( یبوقعی نادلبلا
 زا ھک نانچ ،تسا ناسارخ طسوخلب رھش ...تشاد لزنم اجنآ رد ناخرط هاش ناسارخ هاشداپ و تسا ناسارخ رت گرزب رھش خلب
 و ھلبق فرطب لزنم یسناتسیس ات اجنآ زا .برغم فرطب لزنم یسیر ات اجنآزا و تسا قرشم فرطب لزنم یسھناغرف ات اجنآ
 و لزنم یسمزراوخ ات اجنآ زا و ،لزنم یسریمشک ات اجنآ زا و لزنم یسنامرک ات اجنآ زا و ،لزنم یسراھدنق ولباک ات اجنآ زا
.لزنم یسناتلم ات اجنآ زا



:یسراپ عبانم



،»١٧۴٧–راھدنقدیدجرھشیانب«ردیناردهاشدمحا
داھنرھشیانبتمھیراوتسابهاشدمحارادمتماھشهاشھکیمد
درادھگنادخشنامزتاثداحزانبهزاتنیادشناسارخکلملامج

نایکتختثراو،ناتسیتیگدمحاناولھپناھجِریمهاشداپدشھکهدژم:یناردهاشدمحاھکسورُھمرد

،»١٧٧٢–یراذگجات«ردهاشرومیت
زورماناسارخهاشرسبجاتدھنھکتفرگنشجنایکنییآھبزورمالباک

؛دوخ»١٨٣۵–تاعقاو«خیراتردعاجشهاش

؛»١٨۵٠–دمحاخیرات«ردعاجشهاشاتهاشدمحازا

؛»١٨۵۵–کراعمیاون«خیراترددمحمتسودریماوعاجشهاش

دوخ»١٨۶۶–رھُم«ردلضفادمحمریما
دشلضفادمحمناسارخکلمریمادشلصفممھزبرغموقرشمجوفود

،)ماطسب رد ناخ مظعا گرم دروم رد(»١٨٧٠– تراما نشلگ« رد ناخ مظعا
روبقلا قشنم ای کلضفب ھل رفغف  نآ ریماناسارخ هاش قحب برای



نامکاحوارما،ناھاش»١٩٠۴–دوخرسپهاگمارآھتشبنگنس«و»١٨٧٠–ترامانشلگ«خیراتردیلعریشریما
!دناهدشهدیمان»ناسارخ«

رادتقالاوذیلاوناسارخکلمکلامرابتیلاعهدازھشهانپتکوشوتمشح
رادجاتنیشندنسمیلعریشریماشدلاوبانجیلاعناخمیھاربادمحمرادرسشکاپمسا

راھدنقوخلبومرکوناتسکرتودابآلالجزینتارھکلممھونینزغ،لباکرھشرددرکمکح
رایشوھریمانآیتفرگرصیقزاجابدوبدحیبناشفصودمحمتسودریمادجمادج

:دیوگیم١٨٩١و١٨٨٠رددوخرثاودردویلیب
!دناهدیمان»ناتسناغفا«ارنآاھیجراخاما،دنیوگ»ناسارخ«اردوخروشک،نیمزرسنیانامدرم

هدشفذح»ناتسکرت«و»تاقلعتم«یاھدنوسپ،)١٩١٩رد(هللاناماطسوتناتسناغفالالقتسانالعازاسپ
!دیدرگروشکیمومعمان»ناتسناغفا«هژاوو

ار نامیلس یاھھوک ای »ناتسناغفا« مان ،دندیمان یم »سراپ«١٩٣۵ ات ار »ناریا«اھ یجراخ ھک ھنوگ نآ
!دش روشک یمومع مان١٩١٩ رد ھک نیا ات دنتشاذگ )راھدنق و لباک( ناسارخ زا یشخب رب١٨١۵ رد

 !درادن دوجو »ناتسناغفا« هژاو »١٧٩٨– یھاش نیسح خیرات« و »١٧٧٣– یھاشدمحا خیرات« رد ھک یلاح رد

!دش ناتسناغفا ،ناسارخ بیترت نیا ھب و



ناتسناغفا رد یزاس تلم-تلود دنور

)ضرم ھنیشیپ(



:دش یدنبزرم )١٩٠١-١٨٨٠( نمحرلادبع نامز رد ناتسناغفا یایفارغج

!تسا ناتسناغفا رد )»یزاسزکرمتم«( یزاس تلود ردپ نمحرلادبع

:دش نالعا )١٩٢٩-١٩١٩( هللا ناما نامز رد ناتسناغفا لالقتسا

!تسا ناتسناغفا رد )»یزاس ناغفا«( یزاس تلم ردام هللا ناما

 !دش زاغآ هاشرھاظ نامز رد »یزاس وتشپ/نوتشپ«



؟تسیچ مزیشاف
یناغفا مزیشاف و یرلتھ مزیشاف توافت

،یناغفا مزیشاف

،یرلتھ مزیشاف



یزاس ناغفا .١ :روشک رد یزاس تلم دنور



یموق تیوھ = یولیبق بسن



یزاس نوتشپ/وتشپ .٣

»ییایرآ داژن« رلتھ

  یارب یزاس خیرات .٢
ناتسناغفا و ناغفا



یزاس خیرات .۴
وتشپ یارب

و١٩۴٠ رد »وکام نامیلس ءایلوالا ةرکذت« عارتخا *
یبیبح طسوت١٩۴٣ رد »کتوھ دمحم ھنازخ ھتپ«

؛)ناتسکاپ رد١٩۵١ رد فارتعا و یسراپ نابز ھنیشیپ اب ھلباقم رد(

؛»ناتسکاپ کاخ مین رب یضرا یاعدا« *

؛»تسا ناغفا ،تسا ناتسناغفا زا سک رھ« *









ضرم یوادت :تفرنورب/لح هار

)کیتارکومد/ھنالداع یزاس تلم-تلود(



؛دراد دوجو اھ»ھنومن و ھشقن ،ھبرجت ،هویش ،هدعاق ،امنھر« اھ ھصرع ھمھ رد ابیرقت

؛مینک »یزاس ھنیھب« و »زور ھب« ار اھ  نآ طقف

!مینک عارتخا ون زا ار ھخرچود تسین مزال

:یزورما یملع یایند رد

There is Blueprint/Manual, almost for everything;

just update & op<mise it!



 :)نادنورھش ... )ماظن راتفاب/راتخاس( تردق هاگتسد ... نامکاح( یلخاد تالکشم��

 ؛)نارگید فذح و یموق زایتما/ضیعبت :روحم تیعر( ھنالداعریغ نیناوق��

 ؛)نزاوتمریغ/لقتسمریغ یاھداھن :تردق زکرمت( زکرمتم راتخاس��

؛)وگخساپریغ/یباختناریغ( لوئسمریغ نامکاح��

 ؛)نوتشپ/وتشپ/ناغفا( یموق یزاس تلم- تلود و یزاس خیرات��

.)نوناق تیمکاح یاج ھب( یموق/یدرف تیمکاح��

:)ناتسکاپ( یجراخ تالخادم��

 .)»ناتسناغفا یول« :ناتسکاپ کاخ مین رب یضرا یاعدا( یبلط قاحلا��

)یجراخ( یبلط قاحلا و )یلخاد( یھاوخ یرترب :یزاس  )تلم-تلود( ماظن :ضرم )میالع( صیخشت

 و یمالسا تراما ،یمالسا تلود ،کیتارکومد یروھمج ،یروھمج ،یھاش( تسا هدرک رییغت »اھ ماظن مان« ،ھتشذگ لاس١٠٠ رد ھکنآ اب
!تسا هدوب)هایس( ناسکی اھ نآ مامت »تیھام« اما ،)یمالسا یروھمج

!دوش یم لیجست روشک »یساسا نوناق« رد ھک تساھ »ماظن تیھام« ،تسا مھم ھچنآ ،نیاربانب



:)یماظن لح هار( لوا

...و )ناموکحم طسوت( تموصخ و ییوج ماقتنا و )نامکاح طسوت( یبلط قاحلا و ییوج یرترب ھمادا��

!یزیرنوخ و گنج ھمادا
:)یسایس لح هار( مود

تھج »مھافت و وگتفگ ،یزاسدامتعا« یارب )ناموکحم طسوت( تشذگ و وفع و )نامکاح طسوت( یھاوخ شزوپ و فارتعا��

!نامرد و وراد تفایرد

:دراد دوجو لح هار ود ،لاح

!تفای دھاوخ ھمادا )لوا هار( ناکچنوخ مخز و لطاب رود نیا ،دوشن باختنا مود هار یتقو ات

!تشاد دھاوخ ھمادا زین تمواقم و هزرابم ،دشاب ھتشاد دوجو یبلط قاحلا و ییوج یرترب یتقو ات



 :)روشک/نویلم٣٠ و ناھج/نویلب٨ یناسنا یاھ شزرا داینب رب :نانیشنرس( نادنورھش قوقح��
؛)یدنورھش لصا( زایتما/ضیعبت دوبن ،نایدا/نایب یدازآ ،)اھ ھناسر و یندم عماوج ،یسایس بازحا( ییارگترثک ،رشب قوقح

 :)روشک٢٠٠ ،یناھج براجت داینب رب تردق هاگتسد یزاسزکرمتمریغ( اھداھن راتخاس��
؛)ینادرگدوخ لصا( تایالو و زکرم رد )نزاوتم/لقتسم( تردق یدومع/یقفا عیزوت

 :)وگخساپ ناگدننار( نامکاح تارایتخا��
؛)ییوگخساپ لصا( نادنمراک مادختسا و ناربھر باختنا

+   +   +

!)ناتسکاپ( یضرا یاعدا وغل :یللملا نیب یاھزرم ییاسانش��

)ضرم یوادت( یسایس لح هار

!دنک یم تموکح ھنوگچ ھکلب ،دنک یم تموکح یک تسین مھم کیتارکومد ھعماج کیرد

)مکاح تیھام = نوناق تیمکاح( ھنالداع نیناوق قیبطت .٢

)ماظن تیھام = یساسا نوناق( ھنالداع نیناوق نیودت .١





یناھج ھعماج و مدرم

ھک دنریگ یم لیوحت ار یناسک

؛دنوش هداتسیا لمع نادیم رد

 راھم و داجیا ییاناوت

  اھ شلاچ و اھ تصرف

!دنشاب ھتشاد ار

 اب ار نابلاط دض رب تمواقم/هزرابم یگنھآشیپ تلاسر و دنزیخ اپ ھب یناربھر و ناھدنامرف ،اھ تیصخش
 هریغو تاباصتعا ،تارھاظت ،یرگنشور ،یرگیبال و( روشک رسارس رد اھ نآ شرتسگ و اھ هاگیاپ داجیا
:نابلاط طوقس زا سپ !دنریگ شود رب )روشک جراخ رد
؛یلاقتنا/تقوم تموکح داجیا *

؛)کیتارکومد/ھنالداع( دیدج یساسا نوناق نیودت *

؛)یلم تلود داجیا( کیتارکومد و یرسارس تاباختنا یرازگرب *

!نوناق تیمکاح *

؛درادن دوجو یتسب نب گرزب یاھ تیصخش یارب��

!دنزاس یم یھار ای و دنبای یم یھار )ھک دنراد ھیحور/رواب نانچ( اھ نآ اریز��

؛دننک یمن تیاکش و دنسرت یمن اھرطخ و اھ شلاچ ،اھ یتخس زا اھنت ھن گرزب یاھ تیصخش��

؛دنناد یم یزوریپ و هزرابم یمتح طیارش و ریذپانادج شخب ار اھ نآ ھکلب��

!دنیامن یم لیدبت اھ تصرف ھب ای و دننک یم راھم ار اھ نآ ،دنور یم اھ نآ لابقتسا ھب��

ینونک طیارش ی هدمع یاھزاین



!دیشاب راگماک و زارفرس


