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 سیراپ نومک براجت و اهسرد
 !یمدرم راکیپ و رنه و گنهرف و تسایس هصرع رد

 

 
 

 ینامحر مارهب
 نایب يدازآ تیاس زا هتفرگرب

 :تسا هدورس نینچ اهدرانومک ناتسروگ دروم رد يوسنارف فورعم رعاش يوژ لوژ

 هک يدبعم اسیلک ،ینامسآ یبآ ياههرجنپ نودب و ییالط ياهرفولین نودب ،بارحم نودب و بیلص نودب يدبعم

 .دنمانیم »راوید« ار نآ ،دننکیم تبحص نآ زا مدرم یتقو

 نیلاعف يارب اهنت هن نآ هدنزرا راجت و اهدرواتسد اما درذگیم لاس 150 زا شیب سیراپ نومک یخیرات هعقاو زا

 ملیف نآ هرابرد زونه .تسا حرطم دهعتم و یمدرم نادنمرنه و ناگدنسیون زا يراسب يارب هکلب تسینومک یسایس

 نیرخآ ،نینوخ هتفه اب تسا فداصم هم هام 28 ات 21 زا .دنیارسیم دورس هنارت و دنسیونیم نامر و دنزاسیم

 .1871 لاس رد سیراپ نومک بوکرس ىاهزور
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 نویبالقنا زونه و دش هتخاس يدایز ياهملیف ،دندش هدورس اههنارت و راعشا ،دش هتشون دایز ياهباتک نآ فیصوت رد

 .دننادیم نآ يونعم ناثراو ار دوخ ناهج اهروشک زا يرایسب

 
 نومک	نازرابم زا رفن 147 هاگلتق م1871 هم 28 رد هک تسا سیراپ	زشالرپ ناتسروگ	رد یناکم اهرانومک راوید

 اهتسیشرانآ و اهتسینومک و اهتسیلایسوس صوصخ هب و هسنارف پچ يارب راوید نیا .دندش نارابریت هک دوب	سیراپ

 ياهتسینومک صخاش اههرهچ زا يرایسب .تسا ناشیاهنامرآ و لامآ و يربارب و يدازآ يارب مدرم هزرابم زا يدامن

 رد .دناهدش هدرپس كاخ هب راوید نیمه یکیدزن رد دندوب لاعف هسنارف تمواقم لوط رد هک اهنآ هژیو هب	هسنارف

 زور رصع ات و اج نیمه ياسرو شترا و دندیشک ناتسروگ نیا هب ار هزرابم المع نومک نازرابم نیرخآ م1871 راهب

 نومک هرطاخ تشاد یمارگ یعیبط ناکم اتعیبط اهرانومک راوید .درک نارابریت راوید ياپ زین ار نازرابم نیرخآ هم 28

 .تسا هدوب

 رفن رازه 43 زا شیب و دندیسر لتق هب رانومک رازه 35 ات 20 گنج لوط رد .دوبن اهرانومک ماعلتق نایاپ هتبلا نیا

 هب رفن 4000 و دندش ینادنز رفن 13000 ،دندش موکحم گرم هب رفن اهدص یبالقنا یهاگداد رد اهدعب .دندش ینادنز

 .دندش دیعبت اینودلاک وین

 نیا رد رفن رازه 25 .تفرگ تروص	»دسگ لوژ«	ناوخارف هب و م1880 هم 23 رد راوید نیا رانک رد ییامیپهار نیلوا

 ياهورین لاس ره نونکات دعب هب لاس نآ زا .دندرک ییارآفص سیلپ ياهورین لباقم رد و دندرک تکرش تارهاظت

 .دناهدرک رازگرب هم هام رخآ هتفه رد راوید نیا ياپ رد ییاهمسارم يوسنارف پچ

 سیروئام و مولب نوئل« يربهر هب رفن رازه 600 روضح اب و 1936 هم هام 24 رد اهتارهاظت نیا نیرتعمجترپ

 .تفرگ تروص )»یمدرم ههبج« لیکشت زا سپ هتفه دنچ و تاباصتعا شبنج نایم رد تسرد( »زروئت

 یطیارش اما .تشاد تسد رد ار تردق ،سیراپ رد ،1871 راهب رد زور 72 دودح ،1871 سیراپ نومک ،یمسر روط هب

 یسایس ياههرود نیرتمهم زا یکی هب ار نآ ،تشاد مالعا هک ییاههمانرب و نیناوق و تفرگ لکش نآ رد نومک هک

 ياهلیلحت و اهملیف و اهدورسهنارت و یخیرات ياهلیلحت و اهنامر رد مه زونه سیراپ نومک .درک لیدبت خیرات

 .تسا هدرک ظفح ار شايرترب و دوخ هژیو هاگیاج یسایس



 4 

 نادب ات ثداوح باتش .داتفا يرایسب تاقافتا زور 72 نیا رد .دوب راک رس رب زور 72 سیراپ نومک یبالقنا تموکح

 دنچ زور 72 نیا یط .تخیگنا دهاوخرب ار يرظان ره بجعت ،نامز نآ رد یناهج تاطابترا سایقم رد هک دوب دح

 ضراعتم تاقبط .دندیسر مصاخت هب سپس و هدش دحتم رگیدکی اب هسنارف هقطنم نیدنچ ،دندیگنج رگیدکی اب تلود

 رس رب سپس و دندیگنج مه شوداشود یعطقم رد اهتسیشرانآ و اهتسیلایسوس ،دندیسر تقوم یتشآ هب مه اب

 بالقنا هب اهروشک رگید زا نویبالقنا زا يرایسب یتح ،دندیسر مهافت هب نومک يزوریپ زا سپ هعماج تیریدم يوگلا

 تشادن دوجو يروشک چیه رد نآ زا یناشن 19 نرق نایاپ ات هک یقرتم و یناسنا تیاغ هب نیناوق ،دنتسویپ اهیسیراپ

 دندش عضو 	زور 72 رد اهنت اهنیا همه .دندش ییارجا و بوصم هعماج تسدیهت و مورحم تاقبط و نارگراک عفن هب
 .دنراد يدج رابتعا مه زونه هک

 هسنارف رگید ياهرهش رگید رد یتسیلایسوس و یبالقنا ياهنامزاس ،سیراپ نومک يریگتردق زا سپ هلصافالب

 ياهرهش هب ار دوخ ناگدنیامن اهنومک سیسات قیوشت يارب سیراپ نومک .دندرک دوخ ياهنومک سیسات هب مادقا

 و زابرس یس نداد تسد زا اب هک دوب لیروآ 4 ات سرام 23 زا سیراپ زا جراخ رد نومک نیرتینالوط .داتسرف گرزب

 بوکرس تدش هب و دندرواین ماود زور دنچ زا شیب رگید ياهنومک زا کی چیه .دش بوکرس یشروش هاجنپ و دص

 .دندش

 ،سیراپ نومک زا لبق یتح ،1870 ربماتپس 28 رد .تشاد نارگراک ياهشزیخ و اهشبنج رد ینالوط هقباس نویل

 هدرک شالت نویل يرادرهش نامتخاس يدصت يارب رگید رابکی لپ تسیلایسوس و نینوکاب لیئاخیم تسیشرانآ

 نیا ات دندوب هدش ماجنا جارخا رهش زا و ریگتسد ،فقوتم یلم دراگ نارومام طسوت اهنآ .دندوب هدشن قفوم اما دندوب

 دراگ یبالقنا و تسیلایسوس ياضعا .دیسر نویل هب سیراپ رد نومک طسوت تردق ریخست ربخ ،سرام 22 رد هک

 ار يرفن هدزناپ نومک و دندرک فرصت ار نآ ،دندرک تکرح رهش رالات فرط هب ،سیراپ نومک يادص ندینش اب یلم

 دندروآرد زازتها هب رهش رالات يالاب رب ار زمرق مچرپ ،دندرک ریگتسد ار رهش رادشخب و رادرهش اهنآ .دندرک باختنا

 قاتشم تیعمج اب ،ورومآ زلراچ مان هب ،سیراپ نومک زا هدنیامن کی .دندرک مالعا سیراپ نومک زا یشخب ار دوخ و

 رالات رد اههلحم ریاس یلم نانابهگن دعب زور ،لاح نیا اب .درک ینارنخس يرادرهش نامتخاس لباقم يرفن رازه دنچ

 راهچ ،سرام 24 رد .دندرک مالعا يروهمج تلود زا ار دوخ تیامح و دنداد لیکشت ياهسلج ،دندش عمج رهش

 كرت ار رهش رالات و دنداد افعتسا نومک ياضعا نیرخآ ،سرام 25 رد .درک بیذکت ار نومک زین نویل مهم همانزور

 .دوب هدروآ ماود زور ود طقف نومک .دندرک

 رالات هب یلم ناظفاحم و یبالقنا و هاوخيروهمج نارگراک تیعمج ،سیراپ رابخا زا ماهلا اب ،سرام 24 رد نیتا نس

 و یلم دراگ یبالقنا ياضعا .دندش نومک کی داجیا يارب يداهنشیپ حرط راتساوخ Saint-Etienne رهش

 یسدنهم ،رادشخب .دندوب رهش زا جراخ رد ود ره ،دندرکیم تیامح يروهمج زا هک يداع شترا نازابرس زا يدحاو

 رگراک کی و دش کیلش ریت کی نوریب رد هک دوب دوخ رتفد رد یلم دراگ تایه اب تاقالم لاح رد ،هپول ود مان هب

 يرتشیب ياهریت نایم نیا رد .دنتفرگ تراسا هب ار رادشخب ،رهش رالات هب موجه اب یلم دراگ نارومام .دش هتشک
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 لاغشا يارب ار نازابرس و دندرک سیسات ییارجا هتیمک تعرس هب یلم دراگ ياضعا .دش هتشک رادشخب و هدش کیلش

 ،لاح نیا اب .دش رازگرب سرام 29 رد تاباختنا و دندرک مالعا ار ینومک ،دندرک مازعا فارگلت هرادا و نهآهار هاگتسیا

 28 زور حبص شترا دحاو کی .دندرک ادج نومک زا ار دوخ یلم دراگ هاوخيروهمج لدتعم ياضعا ،26 خیرات رد

 ،دندوب رهش رالات رد زونه هک یبالقنا یلم نابهگن دص دنچ .تفر يرادرهش نامتخاس هب و دش رهش دراو سرام

 .دندش قرفتم ادص و رس نودب یکیلش چیه نودب

 رد .تشاد لاکیدار و یبالقنا ياهشبنج زا یتنس و هاوخيروهمج الماک رادرهش کی ،نومک زا لبق یتح ،یسرام

 هب ار اهنآ و درک ینارنخس یسرام رد نارگراک هسلج رد ویمرک نوتساگ مان هب تسیلایسوس کی ،سرام 22 زور

 هدنز« راعش اب اهتسیشرانآ و اهتسیلایسوس و اهلاکیدار ياههژر .دناوخارف سیراپ نومک زا تیامح و هحلسا نتفرگ

 راظتنا ،دناوخارف ار یلم دراگ یمومع هسلج رهش رادشخب ،سرام 23 رد .دندمآ نابایخ هب »نومک داب هدنز !سیراپ داب

 و دندرب موجه رهش رالات هب ،سیراپ دننام ،یلم دراگ نانابهگن ،ضوع رد اما .دننک تیامح تلود زا اهنآ هک تشاد

 ادعب هک دندرک مالعا وضع شش زا لکشتم ینویسیمک يربهر هب ار ینومک و دنتفرگ تراسا هب ار رادشخب و رادرهش

 ،یسرام یماظن هدنامرف .دندوب اهتسیشرانآ و اهتسیلایسوس و نویبالقنا زا لکشتم اه نآ .تفای شیازفا رفن 12 هب

 هب ،یسرام زا جراخ رد ،رهش تلود تاماقم زا يرایسب هارمه هب ار دوخ ياهورین ،تن ساوبلیو ال ود تنیوپسا لارنژ

 رد یکی ،دش میسقت حانج ود هب يدوز هب یبالقنا نویسیمک .داتفا دهاوخ یقافتا هچ دنیبب ات دیشک نوریب نبوا

 لارنژ ،لیروآ 4 رد .تسا رهش نیا ینوناق تلود هک دنتشاد اعدا کی ره ،ناتسا رد يرگید و يرادرهش نامتخاس

 ینابیتشپ يروهمج هب رادافو یلم دراگ ياهدحاو و ناناولم طسوت هک يداع زابرس رازه تفه ات شش اب تنویپسا

 مظنم شترا ياهورین .دشیم عافد یلم ظفاحم 2000 دودح طسوت نومک هک ییاج ،دندش یسرام دراو ،دندشیم

 نارابمب هناخپوت طسوت نامتخاس نیا .دندرکیم عافد اهنآ زا یلم نابهگن 400 دودح و دندرک هرصاحم ار ناتسا نیا

 روطنامه .دندش هتشک یبالقنا 150 و زابرس 30 دودح .تفرگ رارق موجه دروم ناناولم و نازابرس طسوت سپس و دش

 ،دش ریگتسد ویمرک نوتساگ .دنداتفا نادنز هب رگید رفن 900 دودح و دندش مادعا هدش ریسا نایشروش ،سیراپ رد هک

 .دش مادعا دعب هام جنپ و دش موکحم مادعا هب 1871 نئوژ رد

 24 زا لاکیدار تلود .تشاد دوجو رگید ياهرهش رد نومک داجیا يارب ییاهشالت ،زین هسنارف رگید ياهرهش رد

 ههجاوم رد اما ،تفرگ هدهع رب ار Le Creusot یتعنص رهش تیلوئسم تیلوئسم یهاتوک تدم يارب سرام 27 ات

 سرام 24 رد یبالقنا یلم دراگ طسوت زولوت هناخدارز و ناتسا ،رهش رالات .دش جراخ اجنآ زا تنوشخ نودب شترا اب

 رد رهش رالات رد یهباشم تدم هاتوک فرصت .دش هداد لیوحت شترا هب سرام 27 رد گنج نودب اما ،دش فرصت

 .دش ماجنا )سرام 28 ات 23( نبران

 ،دندرک هرصاحم ار رهش نامتخاس یبالقنا یلم دراگ نازابرس لیروآ 5 ات 3 زا اما ،دشن مالعا ینومک چیه ،ژومیل رد

 يارب سیراپ هب شترا مظنم دحاو کی مازعا زا یهاتوک تدم يارب و دندرک یمخز تدش هب ار شترا گنهرس کی

 .دندش حالس علخ شترا طسوت دوش لیکشت نومک هکنیا زا لبق .دندرک يریگولج ندیگنج
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 ندنل رد هدنهانپ ناونع هب هرابود و دش جراخ سیراپ زا نومک طوقس زا لبق ،لاکیدار راگنهمانزور ،تایپ سکیلف

 اجنآ رد و تشگزاب هسنارف هب وا .دش وفع اهرانومک رگید و وا اما ،دش موکحم مادعا هب یبایغ روط هب وا .دش رهاظ

 تمس رد اجنآ رد و دش باختنا ناگدنیامن قاتا تیوضع هب 1888 سرام رد يو .دش لاعف یسایس روما رد هرابود

 .تشذگرد 1889 لاس رد يو .تسشن لاکیدار پچ

 رد يو .دوب نادنز رد نآ تدم مامت رد يو اما ،دش باختنا نومک يراختفا سییر ناونع هب یکنالب تسوگآ سیئول

 رد يو .تفای رییغت نادنز هب يو مکح ،یتمالس لیلد هب اما ،دش موکحم يرفیک هرمعتسم هب لاقتنا هب 1872 لاس

 هب دوخ راک هب نادنز زا يدازآ زا سپ يو .دش تیحالص در اما ،دش باختنا ودروب نواعم ناونع هب 1879 لیروآ

 رد سریت فلودآ دننام يو .تشذگرد 1881 هیوناژ رد سیراپ رد ینارنخس زا سپ يو .داد همادا نامزمه ناونع

 .دش هدرپس كاخ هب ،دش رازگرب اجنآ رد نومک ياهدربن نیرخآ زا یکی هک ییاج ،Père Lachaise ناتسربق

 هب وا هک ییاج ،دیدج ياینودلاک رد يرفیک هرمعتسم کی هب لقن و لمح هب ،فورعم »خرس نیجریو« ،لشیم زیئول

 رد و ،تشگزاب سیراپ هب و ،تفرگ رارق وفع دروم 1880 لاس رد وا .دش موکحم ،درکیم تمدخ هسردم ملعم ناونع

 هک ینامزاس تیاده مرج هب 1880 لاس رد يو .تفرگ رس زا تسیشرانآ و لاعف کی ناونع هب ار دوخ تیلاعف اجنآ

 ریگتسد رگید راب نیدنچ يو .تفرگ رارق وفع دروم سپس و دش ینادنز و ریگتسد ،دندرکیم هرداصم ییاونان کی

 راکمه و کیدزن تسود یکیدزن رد و تشذگرد 1905 لاس رد يو .دش دازآ وسناملک ژرژ هلخادم اب زین راب کی و دش

 .دش هدرپس كاخ هب ،هرف لیفوئت ،نومک نامز رد دوخ

 نئوژ 11 رد ،»Sur une barricade« رعش هک دوب وگوه روتکیو دنتشون نومک دروم رد هک یناسک نیلوا زا

 کی تعاجش ،L ‘Année horious دش رشتنم مان هب رعش هعومجم رد 1872 لاس رد و دش هدورس 1871

 .دهنیم جرا ،دوشیم تیاده مادعا هخوج هب هک ار هلاس هدزاود رانومک

 .تسا نومک نامز رد سیراپ رد نآ زا یشخب ،ریپ نانز ناتساد 1908 نامر تنب دلونرآ ییایناتیرب هدنسیون

 يرگیشحو اب ار هنیگرگ یشحو و دوشیم میظنت سیراپ نومک رد سیراپ هنیگرگ هرودنا ياگ1933 كانسرت نامر

La Semaine Sanglante دنکیم هسیاقم. 

 نومک طوقس و روهظ هب Jean Vautrin طسوت 1998 لاس رد »Le Cri du Peuple« نامر هدنسیون

 کی هاگدید زا هک تسا 1871 لاس بیشن و زارف رپ عیاقو زا یتیاور Prix Goncourtهدنرب نامر .دزادرپیم

 ،تسا هدروخ هرگ مه هب یچپ مناخ مان هب ییایلاتیا نز کی هب قشع و كدوک کی لتق اب هک رانومک کی و سیلپ

 تاقیقحت و هدش هتخیر نس دور رد هک ینز دسج فشک اب نامر نیا .تسا هدش هتفگ دازآ میقتسمریغ کبس هب

 Le Cri du ،روهشم همانزور .دوشیم زاغآ ،دنتسه ریگرد ناناپرات و نیدنورگ ،یلصا نامرهق ود نآ رد هک يدعب

Peuple، طسوت هک یعقاو رانومک همانزور زا Jules Vallès تسا هدش هتفرگ ماهلا تسا هدش شیاریو. 

 .دهدیم رارق سیراپ نومک هنیمز سپ رد ار 17 لصف وکا وتربما ییایلاتیا هدنسیون ،گارپ ناتسربق رد
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 و تسا هتعاس 5 هک تسا La Commune هجوت لباق هژیو هب .تسا هدش میظنت نومک رد يدایز ياهملیف

 تسا هدش هتخاس 2000 لاس رد Montreuil رد ملیف نیا .تسا هدش ینادرگراک Peter Watkins طسوت

 .دنکیم هدافتسا دنتسم ياهولج داجیا يارب نارگیزاب ياج هب يداع مدرم زا زنیکتاو رگید ياهملیف رثکا دننام و

 La .دندوب )1974( کنوم دراودا ،نیکتاو راکهاش نارگیزاب ياضعا نادنزرف ناگدننکتکرش زا یخرب

Commune طسوتOdd-Geir Saether، ملیف زا يژورن رادربملیف Munch دش هتفرگ ملیف يور رب. 

 .دنتخاس ملیف سیراپ نومک هرابرد گربوارت دینوئل و فستنیزوک يروگیرگ قباس يوروش نازاسملیف

 صقر :تسا هتخاس نومک ریثات تحت میقتسمریغ ای میقتسم روط هب ملیف ود ،ییایناتیرب زاسملیف ،نلوم کم نک

 .تسا ادیرد كاژ يوسنارف فوسلیف روهظ لماش حبش صقر .)1990( 1871 و )1983( حبش

 رد هدش میسقت يدورو کی ،)هتکلک( روپواداج هاگشناد رد ملیف تاعلاطم داتسا و يدنه زاسملیف ،ساوسیب كانیعم

 نومک ياهسکع .دنکیم لصتم رصاعم اب ار كاتاگ کیوتیر ،1970 پچ زاسملیف راک هک تسا شیامن هحفص

 )2016( .ياهگناش هنالاسود نیمهدزای رد سیراپ

 ،ناشخرد باتفآ رد( Al gran sole carico d’amore تشون ار ارپا ،ونون یجیئول ییایلاتیا زاسگنهآ

 .تسا هدش هتخاس سیراپ نومک ساسا رب هک ،)قشع زا نیگنس

 ،)1972 ربماسد 10 شیامن ،27 تمسق( The Onedin Line سیلگنا تدم ینالوط ینویزیولت هعومجم رد

 نیگنس شتآ ریز ار دوخ و تسا يراجت یهدب بذج يارب نومک کی لابند هب ار Onedin زمیج یتشک کلام

 .دنیبیم

 ىاهداوناخ رد يو .تسا لانویسانرتنا ىرتلورپ فورعم دورس هدنیارس ،هیتوپ نژوا ،يوسنارف رعاش ،همه زا رتمهم

 راک هار زا تسخن ار ششاعم .دنام ىقاب ،رتلورپ کی ،ریقف یناسنا رمع رسارس رد و ،دوشگ ناهج هب مشچ ریقف

 .درکیم نیمات تاجوسنم رب شوقن ىپک راک سپس و ىدنبهتسب

 اهدورس نیا رد .درک تلاخد هسنارف تایح گرزب ىاهدادیور همه رد شاهدنمزر ىاهدورس اب دعبب 1840 لاس زا

 .دناوخیمارف هزرابم و یگتسبمه و داحتا هب ار نارگراک ،درکیم رادیب ناگدنامبقع رد ار ىهاگآ

 نومک تیوضع هب هدش هتخیر قودنص هب يار 3/600 عومجم زا ىار 3/352 اب هیتوپ سیراپ نومک نارود رد

 .تشاد یلاعف تکرش ،نومک ىاهتیلاعف ىمامت رد هیتوپ .دش باختنا سیراپ

 نئوژ رد ار لانویسانرتنا شروهشم دورس .تخیرگ اکیرمآ هب سپس و ناتسلگنا هب ارابجا نومک طوقس زا سپیو

 .دورس نومک هم هام نینوخ تسکش ىادرف رد ىریبعت هب – دورس 1871

 زورما و ،دنکارپ ناهج رسارس رد ار نآ راکفا ياههشیر و هبرجت هیتوپ لانویسانرتنا اما ،دش هدیبوک مه رد نومک

 .تسا هشیمه زا رتهدنزرس نآ لاهن
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 ىگدنز رعش نیا رد .دورس هسنارف نارگراک هب اکیرمآ نارگراک زا ناونع اب دورس ىرعش دیعبت رد هیتوپ 1876 لاس رد

 ناشهار ىزوریپ هب ناشراوتسا رواب و ،ار ناشرامثتسا ،ار ناشنکشرمک جنر ،ار ناشرقف ،هیامرس غوی ریز ار نارگراک

 .دیشک ریوصت هب ار

 رتفد .تسویپ نارگراک بزح هب و ،تشگزاب هسنارف هب هیتوپ هک دوب هتشذگن نومک تسکش زا شیب ىلاس 9 دودح

 ىاهدورس ىخرب .دناسر پاچ هب 1887 لاس رد ،یبالقنا ياهدورس ناونع اب ،نآ مود رتفد و 1884 رد شراعشا لوا

 .دش رشتنم شگرم زا سپ رعاش رگراک نیا رگید

 لحم ،Pere Lachaise زشالرپ ناتسروگ هب ار هیتوپ نژوا ناجیب رکیپ سیراپ نارگراک 1887 ربماون 8 زور

 تیعمج هب هنایشحو ،خرس مچرپ ندیشک نییاپ ىارب شالت رد سیلپ .دندرک لمح ،هدش مادعا ىاهرانومک نفد

 .دش دنلب وس ره زا »!هیتوپ دابهدنز« دایرف .دندوب هدرک تکرش ىندم هزانج عییشت نیا رد ىمیظع تیعمج .درک هلمح

 نیلوا ىتقو يو .تسا رترادیاپ و یناهج هک تشاذگ اج هب دوخ زا ىراگدای اما .تسب رب ناهج زا مشچ رقف رد هیتوپ

 زورما ،هیتوپ نژوا ىخیرات دورس اما .دوبن ریگمشچ و دایز نادنچ تسیلایسوس نارگراک دادعت هک دورس ار شدورس

 .تسا انشآ و شخبییاهر ىدورس ناهج هشوگ ره رد رتلورپ اهدرایلیم ىارب

 ،شارترکیپ ،نلوم تیلوپیه توعد هب سیراپ رد ینویساردف ،نومک ياروش تاباختنا زا لبق زور دنچ تروص ره رد

 ،نادیقیسوم ،ارس هنارت :دنمرنه دصراهچ دودح تکرش اب ،لانویسانرتنا دورس قلاخ هیتوپ نژوا و شاقن هبروک واتسوگ

 هبروک واتسوگ ،یفخم يار اب اهنآ و هدش لیکشت رتائت نارگیزاب و هدنسیون ،رعاش ،حارط ،شارترکیپ ،رووارگ ،شاقن

 ،لیروآ 15 خیرات هب ،سیراپ نادنمرنه نردم و نادرگ دوخ نویساردف همانرب .دندیزگرب دوخ نویساردف تسایر هب ار

 لکشتم و هدمآدرگ ،نویساردف کیرد هک سیراپ نادنمرنه« :دیسر پاچ هب ریز نومضم اب روشک یمسر همانزور رد

 ،نادنمرنه .دنتسه یتلود تمومیق عون ره زا غراف و ربارب قوقح ياراد يرنه ياهلغش مامت :دنراد یمررقم دنا هدش

 يرنه رثا یعقاو هدننیرفآ ياج هب ار رشان مان دراد دصق هک ار هنایوجدوس و ییالاک شیامن هئارا ،تیحجرا عون ره

 ».دننکیم در اقلطم ،درب راک هب رتهتسجرب

 دراد گنتاگنت يا هطبار شزومآ اب و تسین الاک گنهرف« :دوب دقتعم یگنهرف و یعامتجا تسایس رد سیراپ نومک

 رد و یسایس تردق زا لقتسم یتسیاب گنهرف .دوش هرادا هزیلایسوس یتروص هب یمدرم ياه نمجنا رد و دازآ دیاب و

 ».دریگرارق ناگمه سرتسد

 1848 يرتلورپ بالقنا دهاش دوخ )Gustave Courbet -1819 1877( يوسنارف فورعم شاقن هبروکواتسوگ

 .درک هدامآ ،سیراپ نومک 1871 سرام 18 بالقنا رد لاعف تکرش يارب ار دوخ ،دوب سیراپ

 نانکاس فرط زا و درک تکرش لیروآ 16 زور رد سیراپ نومک ياروش تاباختنا رد ،هبروک واتسوگ ،نومک سیسات اب

 نویسیمک« تسایر هب لیروآ 17 زور رد ار يو زین سیراپ نومک .دش باختنا اهنآ فرط زا یگدنیامن هب مشش هلحم

 .درک بوصنم دوخ »سیراپ نادنمرنه
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 ياهدیا ،ياهنیمز ره رد هک ار نادنمرنه یتح ،سیراپ نومک بوکرس زا سپ ،اههام و اهزور هک مه هسنارف تلود

 ،هسنارف تلود طسوت ،رانومک و یبالقنا شاقن ،هبروک واتسوگ وداد رارق تیذا و بیقعت دروم ،دوب هدرک هضرع یبالقنا

 ریگتسد شناتسود زا یکی هناخ رد ،نئوژ هام رد تبقاع یلو ،دش يراوتم ارابجا يو .تفرگ رارق یسیلپ درگیپ تحت

 رظن زا .دش ینادنز زین وا دوخ و هرداصم شالاوما ،طبض شیاهولبات و همکاحم ،3 هرامش یگنج ياروش هاگداد رد و

 و یشاقن رنه هصرع رد یکی :دوب هدش یندوشخبان مرج ود بکترم ،هبروک واتسوگ ،هسنارف تلود یماظن ياههاگداد

 .یسایس رنه رظن زا يرگید

 صاصتخا يو هب ،هسنارف تقو روتارپما ،تراپانب یئول هک رونود نویژل لادم لوبق زا ،هبروک واتسوگ 1870لاس رد

 .درادن ار هزیاج يادها تیحالص يرنه روما رد تلود« :درک نایب نینچنیا ار نآ تلع و درک يراددوخ ،دوب هداد

 ».دنکیم بصغ ار مدرم هقیلس و قوذ ،دنزیم رما نیا هب تسد تلود هک یماگنه

 يروتارپما دادبتسا و اهییوگروز لباقم رد یگداتسیا و یشاقن رد کیتارکومد و نردم ياههدیا زاربا اب ،هبروکواتسوگ

 و میرحت دروم ،دندوب هدرک شوخ اج هسنارف يابیز ياهرنه هرادا رد هک اهتسیمداکآ بلغا يوس زا یتح ،هسنارف

 شیاهیشاقن شیامن هزاجا )exposition universelle( یناهج نویسیزوپسکا يروژ و هتفرگ رارق توکیاب

 .دادیمن ار

 شیامن هب امیقتسم ار شیاهولبات و تخاس سیراپ رد یکنولآ ماجنارس و دشن اضف نیا بوعرم ،هبروکواتسوگ اما

 نادنمرنه رب و هسنارف زور نآ یشاقن رنه رد هبروکواتسوگ ینکشتنس و مکحم یگداتسیا نیا .تشاذگ یمومع

 .تشاد ییازس هب ریثات وا رصاعم شاقن

 ضرعم رد شیاهولبات رد و دیشکیم ریوصت هب ار نارگراک هژیو هب اهناسنا هرمزور یگدنز ،تسیلایسوسدنمرنه نیا

 .دادیم رارق ناگمه دید
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 خیرات هبو زمرق گنر اب ار شیاهیشاقن بلغا اما ،دروآ يور ياهفرح یشاقن هب شاعم رارما يارب ،هبروک واتسوگ

 مشچ تشاد سیوس رد هک يرقحم یگدنز و یناور ياهراشف ریز یگلاس 58 نس رد يو .تسا هدرک ءاضما1871

 .تسبورف ناهج زا

 رد يرگراک شبنج رد ار یتارییغت یهاوختلادع و یبلطيربارب هزرابم دنور رد هک يرگید یمهم هدیدپ تقیقح رد

 هک تسا يرگراک لانویسانرتنا 1889 لاس رد هرگنک نیمود و 1864 لاس رد نیتسخن يرازگرب ،دومن دراو ناهج

 ناهج نارگراک« راعش دوخ هسلج نیتسخن رد يرگراک هرگنک نیا ؛دش رازگرب سلگنا و سکرام لراک تسایر تحت

 رد هک يرگید یخیرات و مهم دنس نانچمه .داد رارق ناهج نارگراک شبنج هزرابم قشمرس ار »دیوش دحتم مهاب

 1857 لاس رد هک تسا »يرگراک تسفینام« تسا رادروخرب یخیرات یمهم یهاگیاج زا رگراک هقبط یسایس تایح

 دنس نیا رد هک دش هداد رارق يرگراک ياهنامزاس سرتسد رد و ریرحت سلگنا شمزرمه قیفر و سکرام طسوت

 هقبط ياهلکشت يدعب هزرابم قشمرس هک هدش صخشم ینشورهب رگراک هقبط یکیژتارتسا فادها و کیتکات مهم

 هدیشخب لماکت ناهج رد ار بازحا نینچمه و اهلکشت دشر هنیمز یخیرات ياههدیدپ نیا .دیدرگ ناهج رد رگراک

 تارییغت راتساوخ و هتخاس یعامتجا نیون ریذپانیتشآ ياهداضت دراو ار يرادهیامرس و رگراک هقبط نایم هزرابم و

 .دیدرگ ناهج رد يرادهیامرس متسیس ینوگنرس اب یعامتجا و یسایس

 هاگیاج و دوب نوزفا زور رگراک یناهج لکشت و روعش حطس ياقترا و یهاگآ تهج رد مود و لوا لانویسانرتنا شقن

 »دیوش دحتم ناهج نارگراک« راعش تحت ار دوخ یگتسبمه كرتشم نمشد هیلع یناهج حطس هب رگراک هقبط

 .دوب مهم رایسب

 دحتم رگیدکی اب نارگراک یللملانیب نامزاس یبالقنا فادها و یتسیسکرام ياهتسایس زا ماهلا اب یسیراپ نارگراک

 تسکش سورپ تلود هرصاحم لباقم رهش زا تظافح رد هک یتموکح .دننک نوگنرس ار هسنارف تقو تموکح ات دندش

 رهش رب هام ود زا شیب و درک بیوصت ار یتسیلایسوس ياهتسایس ،نومک طسوت هدش باختنا ياروش .دوب هدروخ

 رد .تفرگ سپ اهرانومک زا ینینوخ و هنایشحو تالمح اب ار رهش هسنارف شترا ،هام ود نیا زا سپ .درک يربهر

 .دندش هتشک یسیراپ رازه اههد نآ یط هک داتفا هار ینوخ مامح ،شترا طسوت رهش يریگسپ زاب لوط

 روطارپما موس نوئلپان 1870 هیوناژ رد .تفرگ لکش سورپ و هسنارف نایم رابهعجاف یگنج زا سپ سیراپ نومک

 و دوب لیامتم يریگرد هب سورپ مکاح ،كرامسیب .درک گنج مالعا نیار هقطنم رس رب سورپ تلود هیلع هسنارف

 هب ار نابز یناملآ کچوک ياهروشک زا ياهعومجم ،مصاختم تلود کی تیروحم اب و گنج هلیسو هب تساوخیم

 هب ار نادس و دروخ تسکش نادِس دربن رد هناحضتفم اهنت هن هسنارف اما ،تفرگرد گنج .دنک لیدبت دحاو تلم کی

 هسنارف مکاح موس نوئلپان نینچمه .دروآرد دوخ هرصاحم هب مه ار سیراپ سورپ شترا هکلب ؛درک میلست سورپ

 .دش نادنز هناور و ریگتسد

 یلصا ياهنامتخاس هب مدرم ياههدوت .تفرگ ارف راجزنا و مشخ ار رهش ،سیراپ هب تسکش نیا ربخ ندیسر زا سپ

 يروهمج بیترت نیدب .دننک رقتسم سیراپ رد هاوخيروهمج تلود کی زور ود یط دنتسناوت و دندرب موجه رهش
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 روشک نورد رد هچ ار رهش مدرم ياههتساوخ تفریم راظتنا هک روطنآ اما مکاح تلود .تفرگ لکش هسنارف موس

 تشگزاب يارب ار روشک دیدج تلود هک دندوب نارگن سیراپ نارگراک .درکن هدروآرب یجراخ نمشد لباقم رد هچ و

 هبتریلاع ياهماقم و تشپ بحاص يروهمج تموکح رد نابلطتنطلس زا يرایسب هک ارچ ،دنکیم هدامآ تنطلس هب

 تیعمج نامز نیا رد .دشاب رارقرب مکاح تلود و یبالقنا ياهورین نیب مادم يریگرد ات دش ببس عوضوم نیا .دندوب

 زا یسایس و يداصتقا ظاحل هب هک یتعنص رگراک نویلیم مین دودح .دندوب رگراک یسیراپ نادنورهش زا یهجوت لباق

 رد .دندوب رامثتسا تحت تدش هب و دنتشاد رارق متس تحت مکاح تلود روطنیمه و يرادهیامرس دیلوت ماظن يوس

 هرصاحم اب .دروآرد دوخ هرصاحم هب ار رهش و دناسر سیراپ ياههزاورد هب ار دوخ سورپ شترا هک دوب تیعضو نیا

 لیکشت بلطواد ياهورین زا یشترا ،یلم دراگ نازابرس ناونع هب نارگراک نیا زا يرایسب ،سورپ شترا طسوت سیراپ

 رهش رب هرصاحم نیا یط راتشک و یطحق و یگنسرگ .دننک تظافح هرصاحم یط نآ نانکاس و رهش زا ات دنداد

 .دش مکاح

 
 تخادرپ ،حلص هدهاعم ياضما اب ماجنارس دتسیاب سورپ شترا لباقم رد دوبن رداق هک مکاح هاوخيروهمج تلود

 هدهاعم ،اهیناوتان دوجو اب .تفای نایاپ مه رهش هرصاحم .داد نایاپ ار گنج ،هقطنم دنچ میلست و سورپ هب تمارغ

 رهش زا هرصاحم لوط رد هک ار مدرم و یلم دراگ ياضعا ياههحلسا هک تشاد رارصا تلود شرابتفخ تسکش و

 سیراپ نومک هک دوب اهشکمشک و ثداوح نیا یپ رد .دنک حالس علخ ار اهنآ و يروآعمج ،دندوب هدرک عافد

 و هسنارف شترا اب هزرابم ،دندادیم لیکشت نارگراک ار نانآ زا يرایسب هک یلم دراگ نازابرس .دش لیکشت هتفرهتفر

 .دوب سیراپ رد تلود يدیلک تاحیلست و اهنامتخاس لرتنک فده .دندرک زاغآ ار تلود

 رهش رد کیتارکومد تردق کی يرارقرب يارب ار دوخ لیامت ،هدهاعم ياضما زا لبق و رتشیپ یسیراپ نادنورهش

 زا مدرم بلغا و دوب هدش رتشیب ریخا ياهلاس یط تختیاپ رد ینغ و ریقف نیب یتاقبط هلصاف .دندوب هداد ناشن

 لاغشا يارب اهشالت نیلوا و دش دیدشت تلود و نومک نارادفرط نایم شنتب .دندوب یضاران تدش هب تیعضو

 هب ،تفای تدش و درک ادیپ همادا اهيریگرد نیا .تفرگ تروص دیدج تردق کی لیکشت و یتلود ياهنامتخاس

 دوخ لرتنک هب ار اههحلسا و یتلود ياهنامتخاس دندش قفوم 1871 سرام 18 رد یلم دراگ ياضعا هک يروط

 .دنروآرد
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 ياضعا لیکشت نومک ،دروآ تسدهب ار رهش یتاحیلست و یلصا	ياهنامتخاس دش قفوم یلم دراگ هکنیا زا سپ
 هک دش باختنا اروش وضع تصش یمومع ياروش زا کیتارکومد و دازآ یتاباختنا یط و .درک زاغآ ار يزکرم هتیمک

 و نارکفنشور نینچمه و ،ناراگنهمانزور ،نادنمرنه ،ناناگرزاب ،نارگتعنص ،يرادا نارگراک ،نارگراک لماش

 نومک هک درک حیرصت اروش .دوب همه يارب تلادع و يدازآ و میقتسم یسارکومد اروش يزکرم هدیا .دوب ناگدنسیون

 راک کیتارکومد یلکش هب اروش .درادن نارگید هب تبسن يرتشیب تردق سکچیه و درادن يراصحنا ربهر چیه زا

 .دشیم ذاختا اضعا يارآ و یعمج یگنهامه اب تامیمصت و درکیم

 یتسیلایسوس تاشیارگ زا هک دندرک ارجا ار ییاههویش و اهتسایس زا ياهعومجم »اهرانومک« ،اروش باختنا زا سپ

 تازایتما و دوب نادنمتردق هطلس هار دس اهنآ ياهتسایس .تفریم راظتنا کیتارکومد ياضف رد یتسیشرانیآ و

 .درک یغلم ار رتالاب ياههقبط

 دراگ بلطواد ياهورین هب شترا ياج هب و درک وغل ار یمیاد شترا زین و مادعا تازاجم ورشیپ یتامیمصت یط نومک

 ماگنه رد هکیناسک ياههداوناخ هب ،دنداد همتاخ رهش ياهییاونان رد هنابش راک هب نینچمه اهنآ .دوب یکتم یلم

 اههناخ نابحاص هب ناشیاهیهدب تخادرپ زا ار نانیشنهراجا ،دندرک تخادرپ قوقح ،دندوب هتخابناج نومک زا عافد

 .دندرک فاعم )دوب هتفر الاب یفازگ لکش هب رهش هرصاحم لوط رد هناخ هیارک(

 اسیلک ییادج نومک .دوب یکتم ییاروش یعمج تابسانم و رالوکس لوصا هب نومک تابسانم و طباور ،همه زا رتمهم

 اسیلک لاوما و دشاب لیصحت زا یشخب دیابن یبهذم شزومآ هک تفرگ میمصت نومک ياروش .درک رارقرب ار تلود و

 یبیسآ چیه اهاسیلک نامتخاس هب بیترت نیدب .دننک هدافتسا نآ زا دنناوتب همه ات دشاب یمومع تیکلام رد دیاب

 ار اهکناب لاوما ،تسا يدزد ییاراد هک راعش نیا اب اهنآ .دندرک لدب یعامتجا ییاههاگشاب هب ار اهنآ اما دندناسرن

 .دوب اروش تامیمصت رگید زا یعامتجا تانوئش همه رد درم و نانز يربارب ،ناکدوک شزومآ .دندرک یمومع مه

 ماقم رد مه و تیریدم و یبالقنا نازرابم و نارگراکیپ ماقم رد مه ،دنتشاد یمهم رایسب شقن نومک رد نانز

 .ناراتسرپ

 نیمک نآ يدوبان يارب شنامشد و تشاد مه يرایسب نافلاخم شتامیمصت ندوب یمدرم و ورشیپ دوجو اب نومک

 .دندوب هدرک

 دندوب هداتفا تشحو هب ادیدش نومک یتاقبط تامادقا زا ییاپورا ياهروشک هیقب ياهتلود مه و هسنارف یلم عمجم

 و یتسیلایسوس ياههشیدنا شرتسگ فلاخم ادیدش اهنآ .دندیدیم دوخ يرادهیامرس عفانم ررض هب ار اهنآ و

 شترا هلمح .درک رداص ار نومک هب هلمح روتسد هسنارف یلم ياروش ،لیالد نیمه هب .دندوب يرگراک ياهشبنج

 .دش در زین هرکاذم داهنشیپ هنوگره و دش نارابمب هفقویب سیراپ ،دعب هب زور نآ زا .دش زاغآ لیروآ 2 زا یتلود

 رارق هرصاحم و هنگنم رد فرط ره زا نومک .دش هرصاحم شترا طسوت الماک هسنارف تختیاپ ،لیروآ هام نایاپ رد

 .دوب هتفرگ
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 تفایرد يازا رد سورپ .درک رارقرب نومک هب هلمح رد يراکمه يارب اهیسورپ اب ار یتارکاذم سریت ،رگید يوس زا

 ياهورین رد ات درک تقفاوم ،دندوب هدش ریسا گنج لوط رد هک يوسنارف ناینادنز زا یشخب يدازآ اب ،تازایتما یخرب

 .دنریگ رارق هلمح

 المع ،هلمح عورش اب .دندرک هلمح هسنارف تختیاپ هب رفن 100000 	زا شیب زا لکشتم یشترا ،1871 هم 21 رد

 يدایز یمحریب اب یتلود شترا و دندرکیم تماواقم تخس اهینومک رباربان گنج نیا رد .دش زاغآ نینوخ هتفه

 .درک دراو سیراپ تیعمج هب ار تافلت نیرتشیب ،دندرکیم هلمح

 هدنامزاب ياضعا .دوب تمواقم لاح رد لیولب یقرش قطانم دننام رهش زا شخب دنچ رد طقف هم هام 17 ات نومک

 .دندش میلست هم هام 28 رد اهنآ هجیتن رد دنوشیم ینابرق مدرم و تسا هدیافیب تمواقم هک دندیمهف نومک

 هب ای و ینادنز نآ راداوه رازه اههد ،نیا رب هوالع .دش نومک رانک رد رفن 20000 دودح گرم هب رجنم نینوخ هتفه

 .دش سیسات هسنارف رد موس يروهمج ،یمومع ياروش طوقس زا سپ .دندش موکحم دیعبت

 .دندوب حلسمریغ و يداع نادنورهش اهنآ رتشیب هک دوب اهیسیراپ زا يدایز دادعت ندش هتشک دهاش نینوخ هتفه

 .دندش مادعا همکاحم هنوگچیه نودب ،يریگتسد ضحم هب ناینادنز زا يرایسب

 هک دهدیم ناشن اهنیمخت یخرب .دناهدرکب هصالخ اهمادعا زا ياهرود ار نینوخ هتفه ،ناگدنسیون زا یخرب رظن زا

 دروم هک یناسک و گنج رد اهریم و گرم بیترت نیا هب و تسا هدوب رفن رازه 30 ات 20 نیب اهریم و گرم دادعت

 .تسا هدش هدوزفا زین دناهتفرگ رارق هلولگ تباصا

 یقرف یتلود مجاهم شرتا هک نآ رتعییجف .دناهدرک مالعا رفن 50000 هب ار مقر نیا ، زین ناگدنسیون زا 	رگید یخرب

 رد ناگدشهتشک زا يادج .تسبیم هلولگ هب ار همه و دشیمن لئاق درم و نز ای نالاسگرزب و ناکدوک نیب

 دوخ رمع رفن نارازه .دش دیدج ياینودلاک ياهنادنز هب رفن 7000 دودح لاسرا هب رجنم يدعب بوکرس ،اهيریگرد

 .دندرک يرپس فوخم ياههاگدیعبت رد ار

 .دوب زابرس 1000 دودح تافلت دادعت ،رگید فرط رد

 زا يدعب یبالقنا ياهتکرح .تشاذگ يرگراک یللملانیب شبنج رب يدایز ریثات سیراپ نومک ،تسکش دوجو اب

 هسنارف هبرجت ياهاطخ و اهتیقفوم دروم رد اهتسیشرانآ ربهر نینوکاب .دنتخومآ هسنارف تختیاپ یتازرابم براجت

 .تشون

 هب سپس و دوب لوا لانویسانرتنا وضع يو .دوب تسیشرانآ و فاحص رگراک کی )Eugène Varlin( نَلرَو نِژُا

 دحاو و ینبکت تسایس و راکفا ياراد هجو چیه هب هک ییاروش ،دش هدیزگرب سیراپ نومک هرفن 93 ياروش تیوضع

 روضح لوا لانیوسانرتنا ياضعا و اهتسیشرانآ ،اهتسیکنالب ،اهنبوکاژ ،اهتسینومک ،اهتسیلایسوس نآ رد و دوبن

 رد لوا لانویسانرتنا ياضعا زا یکی ) Albert Richard( راشیر ربلآ هب ياهمان 1869 ربماون رد نلرو .دنتشاد

 قفاوت هراب نیا رد همه ام .دوب دهاوخ ناسآ ،دنتسه ام محازم هک ییاهداهن مامت فذح« :تشون هسنارف نویل رهش
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 یلاح رد راشیر هب نلرو همان نیا ».میرادن يدایز نامز ،مینک باتش دیاب …دوب دهاوخ رتتخس يزاسزاب اما .میراد

 تختیاپ« نویل .دندوب لاعف رایسب نآ رد لانویسانرتنا ياضعا و دوب بات و بت رد نویل رهش هک دش هتشون

 داحتا« وضع لاح نیع رد يو .دوب لوا لانویسانرتنا وضع 1868 لاس زا نینوکاب .دوب هتفرگ مان »مسیلایسوس

 دندوب لاعف رایسب سیراپ نومک رد هک یناسک لکشت نیا رد .دوب زین »تسیلایسوس یسارکمد يارب یللملانیب

 هحفص 400 رد یباتک یلا )Élie & Élisée Reclus( .هزیلا و یلا ینعی ولکُر ناردارب هلمج زا ،دنتشاد تیوضع

 تیلاعف و شتادهاشم زا وا هنازور ياهتشاددای عقاو رد هک دراد مان »زورهبزور ،سیراپ نومک« هک تسا هتشاگن

 نادیفارغج هزیلا .تسا 1871 هم 28 ات سرام 18 زا ینعی سیراپ نومک تدم مامت رد شتاداقتنا نمض رد و شدوخ

 ».تسا مظن دومنزاب نیرتدنلب یشرانآ« :تسا هتفگ هک تسا تسیشرانآ هتسجرب زادرپهیرظن و

 یگتسبمه و مه رانک رد نومک رد اما ،دنتشاد دقن رگیدمه هب لوا لانویسانرتنا رد نینوکاب و سکرام نارادفرط دنچره

 .دندرب راک هب ار دوخ ورین مامت مه اب

 شیارگ 1869 ربماتپس رد لزاب رد لانویسانرتنا هرگنک زا سپ .دیمان تسیشرانآ ار دوخ 1867 لاس نینوکاب لیئاخیم

 .تسویپ نادب مه نلرو نژوا و تفرگ لکش ارگرادتقادض

 اپرب نویل رد هنابلطحلص یتارهاظت لوا لانویسانرتنا نالاعف ،1870 هیئوژ 20 ،سورپ و هسنارف گنج زور نیمود رد

 ات هک دمآرد زازتها هب يرادرهش سوقان جرب رد خرس مچرپ و دش مالعا نویل رد يروهمج 1870 ربماتپس 4 .دندرک

 ار دوخ نینوکاب لیئاخیم .دندرک مایق نویل رد رگراک نارازه 1870 ربماتپس 28 زور .دنام هتشارفارب 1871 سرام 4

 شیفآ .درک تکرش ،تفای ترهش ،سیراپ زا شیپ هام شش ،نویل )لوا( نومک هب هک یشبنج رد و هدناسر نویل هب

 شیفآ نیا رد .تشاد ار نینوکاب هلمج زا ،ناگدننکمایق زا نت دنچ ياضما هک دش هدنابسچ رهش حطس رد یخرس

 دننک ظفح ار رهش لرتنک دنتسناوتن نویل نویبالقنا اما .دوب هدش هتشون نویل	لانومک	ینادرگدوخ مالعا و تلود ياغلا
 .دزیرگب اجنآ زا تسناوت تمحز هب نینوکاب .دندش مکاح هرابود رگبوکرس و یمیدق نالوئسم و

 ریاس رد نویبالقنا زا ياهنومن ،دندرک بیوصت نارگراک یگدنز دب طیارش و يرباربان نایاپ يارب اهرانومک هک یماکحا

 نادنزرف يارب ناگیار هسردم و كدوک دهم داجیا ای یتیسنج يربارب نیناوق دروم رد رما نیمه .دوب هراق قطانم

 .داتفا قافتا رگراک

 سیراپ نامورحم و رگراک مدرم مایق دننامه یخیرات یعیاقو .تسا سیراپ ياهدرانومک مایق زورلاس ؛سرام هدجه

 هدنیآ ناراگزور و زورما يارب نآ یفنم و تبثم براجت و اهسرد هکلب ،درادن قلعت ناگتشذگهب اهنت ،1871 لاس رد

 افرص هک دننکیم ادیپ طبر ام زورما هزرابم هب ناراگزور نآ هزرابم هک ارچ .تسا تیمها زئاح و هدننکنییعت رایسب

 زین ام ینونک هزرابم یهدنامزاس هب و هدوبن دودحم اهرانومک گرزب ياهراک و اهینامرهق زا ینادردق ای يروآدای

 و ياهقیلس هک هنوگنآ هن درک یناوخزاب دیاب تسه هک هنوگنآ ار خیرات هک تسا ملسم لاح نیع رد .دراد طبر

 .دشاب یفیرحت
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 ياهدرواتسد هب زین و سیراپ نومک یخیرات و یسایس و یعامتجا و يداصتقا ياههنیمز شیپ هب یتاراشا اب هتشون نیا

 ياههلاقم و اهباتک زا ار ماقرا و رامآ و سیراپ نومک ياهدادیور حرش .دزادرپیم نآ تسکش هب تیاهن و نومک

 .تسا سکرام تارظن هطقن زا رثاتم رتشیب نآ نیودت و ؛ماهتفرگ رتراذگرثا و هدش همجرت فلتخم یلیلحت

 رمورب مهدجیه« ،»هسنارف رد یتاقبط هزرابم« رثا هس زا هتفرگرب اتدمع و تسا سلگنا و سکرام زا اهلیلحت بلغا

 .تسا »هسنارف زا یلخاد گنج« و »تراپانب ییول

 مهرد ار ییاپورا ياهتلود داحتا هک دوب اپورا رسارس رد 1848 بالقنا عوقو سیراپ نومک یخیرات رتسب تقیقح رد

 هقبط هک دوب يرابنیلوا اما .دش رتدنک شتکرح ،ینیعم نارود زا سپ یبالقنا هدرتسگ جوم نیا هچرگ .تسکش

 سیراپ نارگراک شروش اب 1848 نئوژ رد هلئسم نیا .درک حرطم هعماج رد لقتسم ياهقبط تروصهب ار دوخ ،رگراک

 هقبط .دوب سیراپ ياهدرانومک بالقنا يارب يزاغآرس ،نوگانوگ بناوج زا مایق نیا هک تفگ ناوتیم .دش رتینیع

 يروهمج ،دوب یتاقبط هزرابم هنحص زکرم رد هراومه ،1789 رد هسنارف بالقنا نیزاغآ ياهزور زا حلسم رگراک

 اهنابایخ هب راعش نیمه اب و درک باختنا ویتانرتلآ ناونعهب نارادهیامرس يروهمج اب تفلاخم رد ار يرگراک و یمدرم

 :دمآ

 اب ،نئوژ 22 زور رد نانآ .دندادیم دربنهب نت ای دندرمیم یگنسرگ زا دیاب ای ،دنتشادن ياهراچ رگید نارگراک«

 نیا .تفرگرد ییاوژروب هعماج هدنزاس هقبط ود نایم گرزب دربن نیتسخن نآ یط هک دنداد خساپ هناروسج یشروش

 همه .دش هدیرد ناسنیدب دیناشوپیم ار يروهمج هرهچ هک یباجح .ییاوژروب مظن	يدوبان ای اقب رسرب دوب يدربن
 هکیلاحرد و مزال لیاسو نودب ،گنهامه هشقن زا ندوب رادروخرب و ناهدنامرف نتشاد نودب ،نارگراک هک دننادیم

 یلم دراگ ،رایس دراگ ،شترا مامت زور 5 تدمهب ،دننامیب یغوبن و تعاجش اب ،دنتشادن تسد رد یحالس یتح بلغا

 و .دنداتسیا اهنیا همه يولج و دنداد تسکش ار هسنارف تایالو زا هدش مازعا یلم دراگ هوبنا و سیراپ رد رقتسم

 ناربج هدینشان یتنوشخ اب )نارگراک یگداتسیا زا( ار شرابگرم ياهساره و میب يزاوژروب هک دننادیم مه همه

 )هسنارف رد یتاقبط دربن ،سکرام لراک(».دنارذگ غیت مد زا ار ینادنز رازه 3 زا شیب و درک

 ،دوب یسیراپ ياهدرانومک مایق دمآردشیپ یخیرات ظاحلهب هک سیراپ ناتسدیهت و نارگراک شروش اما

 :دیدرگ بوکرس لکش نیرتهنایشحوهب

 ،درواین بات تیعقاو ربارب رد هک یلایخ و باوخ نوچمه ،ییارجا نویسیمک ینعی هیروف بالقنا یمسر يایاقب نیرخآ«

 بالقنا رد تاملک اب( نیترامال ياهيزابشتآ .تفر اوههب و دش دود اهدادیور زاستشونرس تیمها اب دروخرب رد

 و ،بان ،یقیقح موهفم هک دش مولعم .دیدرگ لیدبت )نئوژ بالقنا رد( كاینیواک نکفاشتآ ياهکشومهب )هیروف

 انرک و قوب اب هک	يردارب	نامه ،دپاچیم ار يرگید یکی هک داضتم عفانم ياراد تاقبط يردارب ،يردارب	بیرفماوع
 کح ،اههناخزابرس همه ،اهنادنز همه ،سیراپ مهم نکاما همه ردرس رب تشرد فورح اب و ،دش مالعا هیروف رد

 رد .تسین ،هیامرس و راک نایم گنج ،نآ لکش نیرتكانتشهدهب یلخاد گنج ،یلخاد گنج	زج يزیچ ،دیدرگ

 هکیتاظحل نامه رد تسرد و ،دیشکیم هنابز هسنارف تختیاپ رد ياهرجنپ ره زا يردارب نیا شتآ ،نئوژ 25 هاگماش
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 يردارب .دزیم اپ و تسد عزن تلاح رد و دوب نوخ و شتآ قرغ ایراتلورپ سیراپ ،درکیم یناغارچ يزاوژروب سیراپ

 )هسنارف رد یتاقبط دربن ،سکرام(».تشاد ار ایراتلورپ اب اضتقا يزاوژروب تعفنم هک دروآ ماود يردق نامه تسرد

 ،اتدوک کی اب ،دوخ يروهمج تسایر هلاس هس نارود نایاپ زا سپ	تراپانب ییول	1851 ربماسد مود ،يدنور نینچ رد

 .دناوخ روتارپما ،موس نوئلپان ناونعهب اردوخ و درک مالعا ار يروتارپما و لحنم ار يروهمج

 نداد همتاخ يارب ناشناردپ هکروطنامه ،تفریذپ ار مود يروتارپما ،مسیلایسوس میب زا )هسنارف( يزاوژروب

 .دومن اطعا	لوا نوئلپان هب يزاوژروب هک یتیهولا ماقم .دندش	لوا نوئلپان	و يروتارپما میلست ،بالقناهب

 نوئلپان …و دنک تراغ ار هسنارف ات داد هزاجا	موس نوئلپان هب ،دش نیمات شاعفانم هک هسنارف يزاوژروب هکنیمه
 بذج و یبیرفماوع يارب )تراپانب نوئلپان( شرادمان يومع تیوه زا درکیم شالت هک دوب ییوجارجام موس

 و اهرهش رد هقبطیب رصانع زا لکشتم یشبنج هدرکرس ناونعهب 1850 ربماسد رد وا .دنک يرادربهرهب ناکلامهدرخ

 ؛دش هکوش يروهمج تسایرهب	تراپانب ییول	باختنا زا ادتبا رد يزاوژروب .دش باختنا يروهمج تسایرهب اهاتسور
 تاشقانم نتشاذگ رانک يارب یهار نیا .دشاب یتلود تابث اب تردق يارب یلحهار دناوتیم وا هک تفایرد تعرسهب اما

 هک راوتسا یتلود نتخاس يارب يدیما لاحنیع رد و دوب تنطلس راداوه نوگانوگ ياهنایرج نایم رد ياهلسلس

 ییول	باختنا سپ لاس کی يزاوژروب هک دوب بیترتنیدب .درکیم تظفاحم بالقنا دیدهت ربارب رد ار يزاوژروب

 .دنک تیامح وا زا دیاب هک دیسر هجیتن نیاهب	تراپانب

 هبرض يارب ياهثداح ره زا و دربب شیپ لقتسم 	ار دوخ هزرابم هدنیآ رد هک دش ملسم نارگراک يارب يدنور نینچ رد

 .دندرکیم هدافتسا تلود هب ندرک دراو

 تفرگ ریثات تدشهب ،دوبن هسنارف يایراتلورپ رایتخا تحت هک یعیاقو عوقو زا نومک مایق عوقو هچرگ ،بیترت نیا هب

 .دیآیم رامشهب نآ نیرتمهم هسنارف هب سورپ شترا هلمح و

 خیرات رارکت هرابرد سکرام .دوب لوا نوئلپان يروتارپما زا يدیلقت هک تشاد ار مود يروتارپما ياعدا	تراپانب ییول

 :دراد روهشم يروآدای کیروتاکیراک تروصهب

 ،حالطصاهب ،ناهج خیرات گرزب ياهتیصخش و اهادیور همه هک تسا هتشاذگ تشگنا هتکن نیارب ،ییاج رد ،لگه«

 شیامن تروصهب مود راب و يدژارت تروصهب لوا راب هک دنک هفاضا هدرک شومارف يو ؛دنیآیم هنحصهب رابود

 یناتنوم ياج هب 1851 ات 1848 ياهاس	یتاتنوم	،ریپسبور	ياجهب	نالب ییول	،نوتناد	ياجهب	ریدیسوک	،رادهدنخ

 اب دهدیم خر نآ رد رمورب مدجیه تیاور نیمود هک یلاوحا و عاضوا رد و .ومع ياجهب هدازردارب ،1795 ات 1793

 )نوئلپان ییول رمورب مهدجیه ،سکرام(.میتسهورهبور ياهکحضم نینچ

 کی ماظن نیا .داد لزنت ءاضما نیشام دح ات ار یلم ياروش سلجم ،تسا موس نوئلپان درکیم اعدا هک	تراپانب ییول

 نیا .دیشخب يرترب یلام يدایش زا ياهنوگرههب و داد شرتسگ ار یشورفنت و اشحف هک دوب دساف يروتاتکید
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 ره زا شیب و دنشکب رانک تسایس زا ات تخاس رداق ار اهاوژروب و يزاوژروب هک دوب يروتاتکید زا یعون يروتاتکید

 يهقبط دشر و هسنارف باتشرپ ندش یتعنص ،يروتاتکید نیا هجیتن .دنشاب دوخ یلام و یتعنص عفانم لابندهب زیچ

 دیدپ يدیلوت ياهورین رد يریگمشچ دشر ،دساف ماظن نیا رد ،يوررههب .دوب رامشرپ يهقبط کی تروصهب رگراک

 نآ رتسب رب نومک مایق هک دوب ییاههنیمزشیپ نآ زا یکی رگراک رامشرپ هقبط و یتعنص ریگمشچ دشر نیا .دمآ

 .دیدرگ عقاو

 نوئلپان يارب گنج نیا .دیسر نایاپهب 1870 رد هسنارف و سورپ گنج رتسب رد موس نوئلپان يروتاتکید و تیمکاح

 هلصافالب ،نآ یپ رد .دندرک ریسا	نادس	گنج رد 1870 ربماتپس 2 رد ار وا .دز مقر کیژارت یتشونرس موس

 اب ار یلم تلود تیبثت نامز نآ رد ناملآ .دمآ شیپ يوسنارف ياهورین يارب يرگید زیمآریقحت تسکش	زتم	رد

 نیا رد تسکش .دنک فرصت ار	نرول	و	سازلآ	يوسنارف ياهناتسا تسناوت ناملآ .تشاد تسد رد سورپ تیروحم

 .دروآ مهارف نومک يهقرج يارب ار طیارش ،سورپ	ربارب رد هناعجترم گنج

 ،راوشد هداعلاقوف طیارش نیا رد بیترتنیدب« :تشون ،سورپ و هسنارف گنج نایاپ رد ،1870 لاس رد سکرام

 نمشد هک ینونک نارحب نیا رد دیدج تموکح ندز مهرب يارب شالتره .دیآیمرد تکرحهب هسنارف رگراک يهقبط

 تسکشهب موکحم اهنآ هک دهدیم حیضوت همادا رد يو .»تسا هنادیمون الماک ،تسا سیراپ ياههزاورد تشپ

 .دنتسه

 هجیتن نیا دنچره اما .دندروخ تسکش اعقاو اهنآ و دمآرد بآ زا تسرد سکرام ینیبشیپ هکتسا نیا رابفسات اما

 .دوبن زین بانتجالباقریغ اما ،دوب لمتحم رایسب

 مامت اب ،دش عقاو رما نیا هک ینامز اما ؛دوب هداد رادشه رگراک هقبط تسکش هرابرد سکرام هچرگ ،تروص ره رد

 هقبط اما ،دوب رادروخرب يزوریپ لامتحا نیرتمک زا نومک مایق هکتسا تسرد نیا ،اریز .درک تیامح نآ زا ناوت

 هنیمز شیپ هک دوش حلسم یتاقبط هزرابم شناد هب تسناوتیمن نآ تسکش و مایق نیا عوقو نودب یناهج رگراک

 .تسا ییاروش تابسانم و طباور يرارقرب و نآ ندرک درخ ،تلود ییاوژروب نیشام ریخست يرظن

 ،رگید يوس زا و نآ شترا و تلود و يزاوژروب ندوب دنمتردق وسکی زا ،نومک تسکش یلصا لیلد مرظن هب

 و يوسنارف ناتسدیهت و نارگراک طسوت تردق بسک نینچمه .دوب هسنارف رسارس رد بالقنا نیا ندشن يرسارس

 ار هعماج تیریدم رد رگراک هقبط یباینامزاس لوقعم اتدمع و یجاتنتسا هدیا ،مزال كرادت مدع لیلدهب نآ تسکش

 تسد ياهعماج ره رد نآ ققحت ياتسار رد هکتسا يرورض و ناوتیم هک درک لیدبت ققحت لباق تیعقاو کی هب

 .دز هبناجهمه یکرادتهب

 زاغآ زا« :دندوب یبوخ ياهربنایم تامادقا نیا هک دنکیم يروآدای »هسنارف یلخاد گنج« دمآرد شیپ رد سلگنا

 ینوزفهب ور هراومه هک دش ياسرو تموکح هدمآ درگ شترا ربارب رد گنج فرص ناشناوت همه ،دعبهب یم هام

 رب سیراپ .دوب هتخادنا هیاس هلئسم نیارب يدح ات یبالقنا تامادقا و دندیگنجیم دوخ ناج يارب اهنآ ».دوب

 .دنک ینیشنبقع هنادیمون دش روبجم و درک هلمح یبونج و یبرغ ياهههبج
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 نامه کمکهب ار هعماج دناوتیمن تردقهب نتفای تسد زا سپ رگراک هقبط هک دیسر هجیتن نیاهب هرسکی نومک

 هدروآ گنچ هب یگزاتهب هک ار شدوخ یتاقبط هطلس هکنآ يارب رگراک هقبط نیا .دنک هرادا هتشذگِ یتلود نیشام

 ،دوب هدش هتفرگ راکهب وا ِدوخ هیلع هک ار هتشذگ بوکرس نیشام نآ وسکی زا تسیابیم دهدن تسد زا هرابود ،دوب

 وا ِدوخ هک ینادنمراک و ناگتشامگهب هدش ضیوفت تردق هک دنک ذاختا يریبادت رگید يوس زا یلو ،درادرب نایم زا

 هعماجرب نومک زا شیپ هک یتلود تلصخ .دشاب ینتفرگسپ انثتسا نودب و هراومه ،درکیم رومأم هعماج يهرادا يارب

 كرتشم عفانم نیمات يارب ار ياهژیو ياهناگرا ،هداس راک میسقت هار زا ادتبا ،هعماج ؟دوب هچ درکیم ییاورنامرف

 رد تلود هک )یمومع حلاصم و عفانم زا تبقارم( ياهمادنا نیا یلو .دوب هدروآ دیدپ هنیمز نیا رد تبقارم و دوخ

 رازگتمدخ تلاح زا ،هداد تیهام رییغت ناشدوخ صاخ عفانم نیماتهب نتخادرپ اب نامز رورمهب تشاد رارق اهنآ سار

 بلاق رد طقف هن ،لاثم ناونعهب ،ار لوحت و رییغت نیا .دندوب هدش لیدبت هعماج ناراگدنوادخهب و هدیدرگ جراخ هعماج

 رد تسرد شزراب هنومن و .درک هظحالم دوشیم مه کیتارکومد يروهمج بلاق رد یتح لب ،یثوروم یهاشداپ

 و مدرم زا ادج و صاخ ياهتسد و اجنآ هزادناهب ایند ياج چیه »نارادمتسایس« هک دوشیم هدید یلامش ياکیرمآ

 رد ار رگیدمه ياج تبونهب هک ،گرزب بزح ودره ،یلامش ياکیرمآ رد .دنهدیمن لیکشت ار دنمتردق لاحنیعرد

 رسرب و ،تسا راک و بسک یعون ناشيارب تسایس هک دوشیم هرادا یناسک طسوت ،دنریگیم تردق هاگتسد

 ،دنهدیم نت يرگهلماعم هنوگهمههب ،لاردف تلود هچ و یلحم ياهتلود هچ ،يراذگنوناق و یگدنیامن ياهیسرک

 نیا شاداپ تاباختنا رد يزوریپ زا سپ هک درذگیم ناشبزح يارب تاغیلبت و شوج و بنج زا ناششاعم رمم و

 نونکات شیپ لاس یس زا ناییاکیرمآ هک مینادیم همه و .دنزادرپیم نانآهب تلود تاماقم ياطعا اب ار اهتیلاعف

 دوخ ندرگ زا ار ریذپانلمحت نیگنس غوی نیا ات دناهدیشوک ردقهچ )1891 لاس رد همدقم نیا شراگن ات :ینعی(

 رد تسرد و .دنوریمورف شیپ زا شیب داسف بادرم نیا رد دح هچ ات دننکیم هک ییاهشالت دوجو اب و دنرادرب

 هعماجهب تبسن ات دوشیم قفوم تلود ِتردق هنوگهچ هک مینیبب رگید ياجره زا رتهب میناوتیم هک تساکیرمآ نیمه

 نیا رد .دشاب تسیابیمن شاهرادا يارب نآ ِتسد رد يرازبا زج يزیچ زاغآ رد هک ياهعماج نامه ؛دنک ادیپ لالقتسا

 نایموب زا تبقارم رومأم هک نازابرس زا یتشم رگم( یمیاد شترا هن ،تیفارشا هن ،تسه یتنطلس نادناخ هن ،اکیرمآ

 مینیبیم ،همهنیا ابو یگتسشنزاب قوقح و تباث تاماقم اب يرادا هاگتسد هن ،)دنتسه اهنآ اب هلباقم و تسوپخرس

 دنریگیم تردق هاگتسد رد ار رگیدمه ياج تبونهب هک دنتسه وجدوس رگهلماعم ِزابتسایس يهتسد و راد ود اجنآ رد

 رارق دوخ تمدخ رد دوخ صاخ دصاقم نیرتروآمرشهب ندیسر يارب و لیاسو نیرتدساف زا هدافتسا اب ار تلود و

 ردـ یلو ،دنراد رارق يو تمدخ رد حالطصاهب ایوگ هک زابتسایس ِگرزب لتراک ود نیا ربارب رد ،زین تلم و ؛دنهدیم

 .تسا هداد اضقهب نت و درادن ياهراچ چیه ،دننکیم شاتراغ و دناطلسم يو رب ـعقاو

 ياهمادنا و تلود ِندش لیدبت ینعی ،نیشیپ ياهماظن يهمه رد ریذپانبانتجا يالب نیمههب هک نآ يارب نومک

 هکنیا تسخن .درب راکهب ار دمآراک يهلیسو ود دوشن راچد ،هعماجرب طلسم ناگيادخهب هعماج يرازگتمدخ زا یتلود

 رد و ،درک یمومع يارآ يانبمرب باختنا عبات ار یشزومآ و ییاضق ،يرادا ياههاگتسد رد تاماقم يهمه شنیزگ
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 نیرتنییاپ زا ،ار تامدخ دزمتسد هکنیا مود .دنشاب ینتفرگسپ هظحلرهرد تاماقم نآ هک داهن نیا رب ار انب ،هجیتن

 هک يدزمتسد نیرتالاب .دنتشادیم تفایرد نارگراک رگید هک داد رارق يدزمتسد نامه لداعم ،اهنآ نیرتالاب ات

 هتفرگ يرادا بصانم و تاماقمهب یبایتسد يارب هقباسم يولج ،ناسنیدب .دوب کنارف 6000 درک تخادرپ نومک

 ار يدودح دندوب فظوم و دوبن زاب ناشلاب و تسد مدرم ِیگدنیامن روما يارب ناگدنوشباختنا هکنآ نمض دشیم

 )1891 لاس رد نومک درگلاس نیمتسیب تبسانمهب همدقم ،»هسنارف رد یلخاد گنج« ،سلگنا(.دننک تیاعر

 :تشون 1871 نئوژ-هم زمیات		

 نگاو هدزای …دناهدش هتشک هزینرس اب ،اسیلک نیا رد ،دندوب هدرب هانپ	نلدام هب هک رفن دصدنچ هک دوشیم هتفگ«

 …دندرکن محر ياهچب ای نز ،درم چیههب …دندش نفد	یسیا	رد یعمجهتسد روگ کی رد نایشروش داسجا زا ولمم
 ».دنوشیم نارابریت يرفن 100 ای 50 ياههتسد ،رابره

 :1871 نئوژ -هم ،زوین یلید

 اجنآ رد هک دنربیم ییاهناکمهب هتسدهتسد ار ناریسا .دراد همادا یضیعبت چیهیب یعمجهتسد ياهمادعا«

 کی رد هک اهلادوگ نیا زا یکی رد .تسا هدش رفح یقیمع ياهلادوگ ،شیپ زا و ؛دناهدش رقتسم شتآ ياههخوج

 صالخ رابگر کی اب تعرسهب ناریسا .دناهدش نارابریت رفن 500 نونکات بشید زا ،دراد رارق نوئلپان دهع ناگداپ

 يوق لامتحاهب ،دناهدشن هتشک هلولگ اب هک اهنآ هکيروطهب ؛دننکیم رابنلت اهلادوگ رد ار ناشدسج و دنوشیم

 مکح ـزور ره ابترمـ یصاصتخا روطهب یماظن هاگداد ود .دهدیم همتاخ ناشدردهب ـدوز یلیخـ یگفخ رثارب گرم

 ».تسا هدش يروآعمج	نوئتناپ	فارطا زا دسج رازه ود نونکامه .دننکیم رداص ار رفن 500 نارابریت

 :1871 نئوژ ،درادناتسا

 ياهشخب زا هک هراگاسیل باتک زا زارف دنچهب هسنارف يزاوژروب طسوت اهدرانومک ماعلتق ریوصت لیمکت يارب

 :مینک هاگن زین ،تسا هدش باختنا فلتخم

 تمواقم اب اجنآ رد هک دنتفر نییاپ	شاتسُتنس	تمسهب اجنآ زا .دندوب هدیسر سروب و کنابهب رگید تفه تعاس

 …دندش هجاوم ياهناتخسرس

…. 

 تفگ دعب زور	رییت	؛دش نارابریت و ریگلفاغ	لیتساب	رد ام ینابهگن تسپ طسوت یئاسرو رسفا کی بش یکیرات رد

 نانز ،نادرمریپ ،ارسا راتشک لوغشم هنامحریب	رییت	هک يزور راهچ یط رد ییوگ ».گنج نیناوقهب مارتحا نودب«
 .دوب هدرک تعاطا اهیشحو نوناق زج ینوناق زا ،دوب ناکدوک و

… 
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 زا ندرب تذل يارب و دندوب هدرک مرگرس داسجاهب ار دوخ ،دناهتفر یحیرفت يرفسهب هک راگنا ،لوگنش و کیش نانز

 .دندزیم رانک ار اهنآ زادناور نیرخآ دوخ یباتفآ رتچ هت اب روالدیاههدرم رادید

… 

 و لاجنج و وه اب ار ارسا ياهناوراک هک دندوب هدیشک فص ینایشحو	دولکنس	و	سیراپ	ياهنابایخ فرط ود رد

 رد	لکِییس	راکهظفاحم ـلاربیل يهمانزور .دنتخیریم هدروخ هشیش و لاغشآ ناشرس رب و ؛دندرکیم لابند دگلوتشم
 اهنآهب ارسا روبع ریسم رد هک دنیبیم ار ـهتسارآ ناوناب هکلب ،اههشحاف هن ینانز مدآ« :تشون دوخ هم 30 هرامش

 اههدروخ تسکش نیاهب هک یسک لاح هب ياو ».دننزیم کتک ار اهنآ دوخ یباتفآ رتچ اب یتح و دنهدیم شحف

 تسپهب و دنتفرگیم اروف ار وا !دورب شافک زا هبدن و ازع شبنج نیا دراذگب هکیسک لاح هب ياو !درکیمن نیهوت

 .دندادیم له ارسا ناوراک لخاد یگداسهب ای ،دندربیم ینابهگن

… 

 ،يدایز تدم ات .هام نآ طساوا ات ییارحص ياهمادعا و تشاد همادا نئوژ ياهزور نیلوا ات یعمج ياهراتشک

 دهاوخن مولعم نینوخ يهتفه ناینابرق دادعت زگره .دوب نایرجرد نانچمه	ینولوب	لگنج رد يزیمآرارسا ياههنحص
 رفن 17000 نفد جراخم سیراپ يرادرهش نمجنا و تفریذپ ار رفن 17000 نارابریت یماظن يرتسگداد سییر .دش

 20000 لقادح مییوگب رگا تسین قارغا .دنتشک سیراپ زا جراخ رد ای دندنازوس ای ار يدایز دادعت یلو .تخادرپ ار

 .رفن

 و دنتسنادیم نبوکاژ يریپسبور تنسهب قلعتم ار دوخ هک دندوب یناسک ،لاثم يارب .دوب یعمج نومک رد يربهر

 .دندرکیم يوریپ ،مهدزون نرق همین رد هسنارف يرگراک شبنج هدمع ناربهر زا یکی ،یکنالب تسوگوا	زا

 نیا هتبلا ؛دشاب هتشاد تکراشم نآ رد تسناوتیمن نیاربانب و دوب نادنز رد نومک مایق نامز رد نآ زا شیپ	یکنالب

 يربهر و يرازگناینب ار نآ سکرام هک دندوب لوا للملانیب وریپ مه يدادعت .دشن نارابریت هک دوب وا تخب زا

 .دنتشاد تکرش للملانیب رد هک دندوب	نودورپ	نایماح مه يدادعت .دندوبن تسیسکرام اهنآ زا يرایسب اما .درکیم

 نومک تیوضعهب هک للملانیب یمومع ياروش وضع ،لکنارف وئل	دننام ؛دندوب هاگآ تسینومک رصانع ناشیا تیرثکا
 .دش باختنا

 ياهورین طسوت ،سیراپ مشش هیحان يارب نومک یباختنا وضع نینچمه و للملانیب وضع و تسینودورپ ،نلراو نژوا

 تالیکشت هتیمک وضع زین و سیراپ مهدزون هیحان هدنیامن ،5زولکسِلُد	دننام یناسک .دش نارابریت نومک ياسرو

 رد زین ناتسهل شترا ياهيدیعبت .دش هتشک نس دور پچ لحاس رد اهيریگرد نیرخآ زا یکی رد یمومع تمالس

 .دوب هتخیرگ ناتسهل زا 1830 رد ناتسهل بالقنا زا سپ هک یسک ،یکسوربمود	،لاثم يارب ،دنتشاد تیوضع نومک

 .درک تسینهبرس ،نکمم لکش نیرتعیجفهب ،درک ریگتسد هک ار یناربهر همه ياسرو رد هتفایاوقدیدجت يزاوژروب
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 هسنارف کناب فرصت رد ،دنکیم يروآدای سکرام هک هنوگنامه .تشاد یساسا ياهفیعض نومک لاح نیع رد

 هدرک رارف کناب سییر دوخ( کناب سییر ماقم مئاق اب هرکاذمهب نومک ،لوا ياههتفه رد عقاو رد .دندرک یهاتوک

 دنهدب قوقح نارگراکهب دنتسناوتیم لوپ نآ هرداصم اب .دوب مرگرس ،تشاد هنازخ رد کنارف نویلیم 2000 هک )دوب

 .دننک هرادا ار نومک روما و

 هسنارف رهش دنچ رد نومک تازاومهب .دندرک تلفغ هسنارف ياهشخب رگیدهب نومک شرتسگ دروم رد نومک ناربهر

 اما ،تشاد دوجو سیراپ رد شبنج شیارگ دننامه یشیارگ اب ییاهشبنج نیتانس و نویل ،زولوت ،یسرام هلمج زا

 شرتسگ يارب یمادقا المع سیراپ رد يراج شبنج ،نیاربانب .دندش وحم مه دوز یلیخ و دندوب يربهر نودب

 .درکن هسنارف طاقن رگید رد ینومک تابسانم و بالقنا

 نآ رد یلخاد گنج دننامه یسک لمع رد اما ؛دوب زین نینچ یتاهج زا و دیمان یلخاد گنج ار تیعضو نیا سکرام

 .دنتسنادیمن روشک رب تیمکاح يارب ياسرو بیقر ار ناشدوخ و دندنام یقاب یعافد عضوم رد اهدرانومک .دیگنجن

 .دنک دیلقت نآ زا دیاب دهاوخب رگا هسنارف هیقب هک دوب يدازآ رهش سیراپ اهنآ نامگهب

 هلباقم يارب ياسرو .دریگب دوخ نامرف ریز ار هسنارف همه هک تشاد دوجو یماظن و يونعم ناکما نیا نومک يارب

 ،دنتشاد هک يزیچ اهنت اهنآ ،هراگاسیل يراگن عیاقوهب انب ،1871 لیروآ کی دودح رد .تشادن چیه یمادقا نینچ اب

 يورین اهنت اهمرادناژ .دنتشاد راتیخا رد مرادناژ 5000 و بسا 3000 اب ،درم 35000 دودح هک دوب گنه شش ای جنپ

 شورفرپ ياههمانزور .تشادن ییانتعا هتخیرمههب و ناوتان شترا نیا دوجوهب سیراپ اما .دندوب لکشتم اتبسن

 .دنتسنادیم ياسروهب یحیرفت يرفس ار نآ و دندوب هلمح ناهاوخ

 دازآ یگنج ناینادنز اب ار شترا تلود ،ياسرو رد ؛تشذگیمن سیراپ رد نومک هرادا زا ینادنچ نامز هکیلاح رد

 کمک اب ياسرو شترا .نایوسنارف طسوت راب نیا و دش هرصاحم هرابود سیراپ .درک يزاسزاب اهیسورپ طسوت هدش

 نومک .درک زاغآ ار رهش نارابمب و داد ماجنا رهش ياهراوید زا جراخ رد ار هلمح نیدنچ نومک فلاخم نایشروش

 ،دش هتسکش رهش یقرش شخب رد ياهزاورد یم هام 21 رد هک نیا ات درکیم تمواقم ،دوخ ییاناوت دح رد ،مه

 .تسا روهشم نینوخ هتفه هب هک دش زاغآ یمیظع يریگرد و دروآ موجه رهش لخاد هب ياسرو شترا

 زا يرایسب یتح .تسنادیم گرم راوازس ار تمواقم هنوگره و درکیمن محر سکچیه هب رهش هب دورو اب شترا

 رتافد .داد خر یبیهم ياهيزوسشتآ یخیرات ياهناکم زا يرایسب رد .دندرک مادعا مه ار حلسم ریغ نایماظنریغ

 لباقریغ موادم يزوسشتآ رثا رب سیراپ ياوه .دندش دوبان اهویشرآ مامت .دنتخوس يزوسشتآ رد سیلپ و یتلود

 رد ملاس ناج میظع راتشک نیا زا مه نارامیب و نانز و ناکدوک یتح سکچیه .دندش هتشک رفن نارازه .دش سفنت

 .دندربن

 رفن نارازه و دش مالعا مرج نومک زا تیامح هنوگره .تفای همادا اهيریگماقتنا مه ياسرو شترا يزوریپ زا سپ

 .دندیرگ نارابریت و دندش هتشاذگ يراوید ياپ اهرانومک زا يرایسب .دندش مادعا ای و ینادنز و ریگتسد مرج نیا هب

 همکاحم ياسرو رد زین اهرانومک ریاس زا رفن نارازه .تسا فورعم »اهرانومک« راوید مان هب مه زورما راوید نیا
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 .دندنارذگ یتخس عاضوا ياسرو یتقوم ياهنادنز رد يرایسب ناکدوک و نانز و نادرم اههتفه و اهزور ات .دندش

 هدشن موکحم مادعا هب هک یناینادنز زا يدادعت .دندش موکحم مادعا هب يدایز رایسب دادعت یتح و همکاحم رترید نانآ

 .دندش دیعبت ،مارآ سونایقا رد ياهریزج ،دیدج ياینودلاک هب دندوب

 سیراپ ،زاغآ رد .دشیم باختنا میقتسم تروصهب هک دوب يرهش ياهاروش تروصهب لصا رد نومک ینامزاس لکش

 نیا رد یسارکومد هلئسم .دوب ندنل يرهش یحاون دننام هک دندرک میسقت یتاباختنا هیحان ای »شخب« 20 هب ار

 دنتساوخیم اهنآ :تشاد رظن رد ار یصاخ یتاباختنا ماظن ْگنج زا سپ تیعضو يارب يزاوژروب .دوب يدیلک تیعضو

 تیعمج نازیم هک نیا زا غراف ،مادکره زا رفن هس ؛دننک باختنا نابلطواد نایم زا ار رهش ياروش وضع 60 اههزوح زا

 هس شخب نیا ،دوب رفن 150000 مهدزای شخب تیعمج هک نیا اب ،هنومن يارب ،نیاربانب .تسا ردقهچ ياهزوحره

 مه رفن 	45000 تیعمج اب ،دربیم رسهب نآ رد يزاوژروب هک رگید شخب هکیلاحرد ،تشادیم رهش ياروش وضع
 .تشادیم رهش ياروش رد وضع هس

 رهش ياروش وضع کی يرفن 20000 نویسکارف ای هدننکباختنا 20000 ره يارب داد نامرف نومک ،رگید يوس زا

 .رتهنالداع یمک یماظن :دوب لک رد هدنیامن 90 يانعمهب نیا هک دوش باختنا دیاب

 :تفگ نینچ ،1871 تسکش زا سپ یمک ،للملانیب یمومع ياروشهب شاهراشا رد سکرام

 اعبط و دندوب رهش فلتخم یحاون رد یمومع يأر قح بختنم هک دنداد لیکشت رهش ياروش ياضعا ار نومک

 ياضعا تیرثکا هک دوب یعیبط ،رگید فرط زا .دوب وغل لباق ناشماقم تدم هاتوک رد ،نیاربانب ؛دنتشاد زین تیلوئسم

 .دننادب رگراک هقبط هدنیامن )یلمع تیعقاو ساسارب( ار دوخ ای ،دنشاب رگراک نآ

 نانچمه هکنآ ياجهب سیلپ .دشاب هننقم و هیرجم لاح نیع رد و ،یناملراپ هن و يرگراک یتایه دوب رارق نومک

 نومک ربارب رد لوئسم رازگراکهب و دیدرگ يراع دوخ یسایس ياهیگژیو زا هرابکی ،دشاب يزکرم تموکح رازگراک

 زین یتموکح ياههاگتسد ياههبعش رگید تاماقم .تشاد دوجو زین شماقم وغل ناکما تقو مامت رد و دش لیدبت

 .تفریذپیم ماجنا يرگراک دزمتسد اب یمومع تامدخ ،نییاپهب نومک ياضعا زا .دندوب نینچ

 نآهب اما ؛دوبن نارگراک يایشیلیم لوا رد .دراد یسررب ياج ،نومک یلصا هتسه ،یلم دراگ یعقاو تیهام نینچمه

 گنج نامز رد سیراپ زا عافد ناشفده هک دوب ییاههدوت ساسارب و تلود دییات دروم ،مظنمان ینامزاس .دش لدب

 نامزاس نیا .دوب هسنارف ياوژروب تلود يدنبلکش اب راگزاسان لاحنیع رد و هسنارف خیرات لوصحم نیا .دوب

 هدش هتفرگرب يزاوژروب دوخ تنس زا يدح ات هک دمآرب کیتارکومد بالقنا و نبوکاژ ِراداوه هشیدنا زا هنوگایشیلیم

 ادج مدرم هیقب زا ار نآ ،حلسم يورین نیا بتارم اریز ؛درادن ياهدیاف يزاوژروب يارب هک دوب هدش تباث اما .دوب

 و یماظن نوناکهب ،ناملآ ربارب رد یعاجترا گنج رد تسکش نامز رد ،یبالقنا شروش طساوا رد ،ورنیا زا .درکیمن

 .دیدرگ لیدبت یبالقنا رگراک هقبط یسایس زین

 نیمه هب و دنداد رییغت ار ناهج رد یتاقبط تابسانم یعقاو يانعم هب هسنارف سیراپ نومک براجت و اهدرواتسد

 .تسا يرگراک شبنج يامنهار مه زونه و هدنزرا رایسب سیراپ نومک براجت و اهسرد لیلد
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 رییغت نآ زا سپ .دوبن هسنارف بالقنا اهنت بالقنا نیا اما .تسا هدش هتخانش یبوخ هب هسنارف رد 1789 بالقنا

 مان هب هسنارف روهشم ياهبالقنا زا یکی .داد يور هسنارف رد اهراب سکعلاب و تنطلس هب يروهمج زا تموکح

 .تسا روهشم سیراپ نومک

 شرتسگ هسنارف تختیاپ رسارس رد کیتارکومد الماک ای یتسیشرانآ ،یتسیلایسوس ياههشیدنا ،هرود نآ لوط رد

 .دوب هتفای

 ،1864 لاس رد و دوب شرتسگ لاح رد سکرام ياههدیا اریز ،دوب مهم رایسب یللملانیب هنیمز ،نیرخآ رظن نیا زا

 .دش سیسات لانویسانرتنا نیلوا

 هسنارف .دوب هتفاین دوبهب نانچنآ رگراک هقبط یگدنز تیفیک ،دوب هداد خر اپورا رد هک یبالقنا ياهشبنج دوجو اب

 .تسا هتشاذگ ریثات نارگراک رب رقف زیچ ره زا شیب و هدوبن ینثتسم هدعاق نیا زا زین

 .دنتسنادیم دوخ طیارش ندش رتمیخو لوئسم ار تلود ،اهیسیراپ .دش رتمیخو گنج اب هسنارف يداصتقا عاضوا

 نید ییادج ،يرابجا راک وغل ،دوجوم تیمکاح لالحنا اب یسایس و یعامتجا و يداصتقا میظع رییغت اب سیراپ نومک

 ندنازوس و ندرب نیب زا ،اسیلک لاوما هرداصم و تلود هجدوب زا یبهذم یلام هجدوب ندرب نیب زا ،تلود زا اسیلک و

 ناگیار شزومآ و نیگنس یلام میارج ندرب نیب زا ،یسارکوب هیلع هزرابم ،دوب تیانج و مادعا رازبا هک »نیتویگ«

 لراک هچنانچ .دوب هدروآرد هزرل هب ار يزاوژروب يرامثتسا و يدادبتسا متسیس ياههیاپ لوحت و رییغت نیا هک دوب

 هشیمه يارب شنومک و يرگراک سیراپ« :تسا هتفگ یتسرد هب دروم نیا رد یملع مسیلایسوس راذگنانیب سکرام

 هقبط گرزب بلق رد مارتحا و قشع اب شناگتخابناج دای و دنام دهاوخ اههرطاخ رد نیون هعماج ماگشیپ ناونعهب

 ».دنام دهاوخ هنادواج رگراک

 یناهج يرگراک شبنج خیرات رد هک یعیاقو نیرتگرزب زا یکی سیراپ نومک هک درک دیکات ناوتیم يدنبعمج رد

 ،یناسنا هتسیاش یگدنز نیمات ياتسار رد و یتاقبط ياوحتم و نومضم ظاحل هب یخیرات تکرح نیا .تسویپ عوقو هب

 ییاروش تیریدم زور 72 طقف سیراپ نومک .دش روهشم »سیراپ نومک« مان هب هک تسا رادروخرب ییالاو تیمها زا

 دوب ناهج رد نادنورهش همه میقتسم تلاخد و کیتارکمد هبرجت و يرگراک ياروش نیلوا و تشاد تسد هب هسنارف

 نینچمه و اهتسیلاکیدنس و اهتسیشرانآ ات هتفرگ اهتسینومک و اهتسیلایسوس زا يرگراک فلتخم تاشیارگ هک

 .دنتشاد هنامرهق شقن يافیا نآ رد لوا لانویسانرتنا ياضعا

 ار دوخ یمومع ياهاروش و دننک يرادربوگلا سیراپ زا دندوب هدرک یعس هسنارف رگید قطانم ،ادتبا رد هک دنچ ره

 .دندش بوکرس ادیدش دنسرب دوخ فادها هب هک نیا زا لبق ،لاح نیا اب .دننک باختنا

 یناهج يرگراک شبنج هکلب ،روشک نیا يرگراک شبنج يارب یگرزب تسکش اهنت هن سیراپ نومک نینوخ بوکرس

 لاس 5 يارب هسنارف تختیاپ رد و درک بیوصت نآ بوکرس و فیعضت يارب ار ینیناوق هسنارف تقو یلم تلود .دوب

 .دش مالعا ینوناقریغ زین لوا لانویسانرتنا .درک لامعا یماظن تموکح
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 تسا زاسراک و هدنزومآ رایسب زین زورما نیمه سیراپ نومک ياهسرد و اهدرواتسد ،رتیلک يزیرهمانرب حطس رد

 سیراپ نومک هک تفگ ناوتیم .درک طابنتسا يرگراک شبنج عونتم ياهشیارگ نایم طابترا هرابرد ناوتیم هک

 دازآ ياضف رد مدرم یمومع يار ار نومک ياضعا .دوب يرهش ياروش تیریدم کی هتسجرب هنومن یمسر تروصهب

 راک ياهلحم رد نآ ینامزاس لکش ساسارب افرص شايریگلکش و درک باختنا يراشف هنوگچیه نودب و ربارب و

 يارب یعمج و ییاروش تابسانم و هطباور هک داد ناشن نومک عقاو رد .دنداد اهاروش هب يرتیمومع هبنج هکلب ؛دوبن

 .تسا یبزح و يدرف تیمکاح و تلود تردق زا رتبسانم و رتیناسنا رایسب ،هعماج تیریدم

 مسیلایسوس و یسارکومد و يربارب و يدازآ يارب سیراپ مدرم و نارگراک هزرابم زا لاس 150 زا شیب تشذگ اب زورما

 .دوشیم هتشاد یمارگ ناهج کیتارکومد و ییاروش تابسانم و طباور يرارقرب و يرگراک بالقنا نیتسخن ناونع هب

 !سیراپ نومک هرطاخ و دای دابهدنز

 2021 هم مشش و تسیب – 1400 دادرخ مجنپ هبنشراهچ

 ینامحر مارهب									
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