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 1884 لوا پاچ راتفگشیپ

 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 

 .تسا تیصو کی ماجنا ینعم کی هب دمآ دهاوخ یپ رد هک یلوصف

 ياهیسررب جیاتن تشاد رظن رد هک دوب سکرام لراک دوخ نیا

 یّنیعم دح ات و - سکرام دوخ هک یجیاتن اب طابترا رد ار[	1]ناگروم

 اهنآ هب خیرات یتسیلایرتام ياهیسررب رد - ام دوخ میوگب مناوتیم

 نشور ار اهنآ تیمها مامت قیرط نیا هب و دراد راهظا میدوب هدیسر

 ار خیرات یتسیلایرتام ياهتشادرب ،اکیرمآ رد ناگروم عقاو رد .دیامن

 دوخ صاخ قیرط هب ،دوب هدرک فشک شیپ لاس لهچ سکرام هک

 رد ،دومن ندمت و تیربرب نیب وا هک ییاههسیاقم و ،درک فشک ون زا

 هک دیدرگ رجنم یجیاتن هب ،تشادرب نیمه تحت ،یساسا عطاقم

 "هیامرس" باتک هک روطنامه تسرد و .دوب هدیسر اهنآ هب سکرام
 ناملآ یمسر نانادداصتقا دربتسد دروم مه ،موادم روطب ،لاس ياهلاس

 لبقام" مولع نایوگنخس ،دشیم توکس شاهرابرد هکنیا مه و ،دوب

 هب ناگروم[	2"]ناتساب هعماج" باتک اب زین ناتسلگنا رد "یخیرات
 يارب تسا يرقحم نیزگیاج اهنت نم رثا نیا .دندرک راتفر ناس نیمه

 اذهعم .دناسرب ماجنا هب نم هتفر تسد زا تسود دشن رودقم هک يرثا



 3 

 هتشون[	3]ناگروم زا دوخ لّصفم ياهتشاددای رب وا هک ار ییاهدقن نم
 .دروآ مهاوخ ار اهنآ دشاب ّرسیم اج ره و ،مراد رایتخا رد

 لیلحت رد ،خیرات رد هدننک نییعت لماع ،یتسیلایرتام تشادرب ساسا رب

 هبون هب نیا یلو .تسا هلصافالب ِتایح دیلوت دیدجت و دیلوت ،ییاهن

 ،شاعم لیاسو دیلوت وس کی زا .دراد ياهناگود تلصخ ،دوخ

 يرورض اهنآ يارب هک ییاهرازبا و هانپرس ،كاشوپ ،كاروخ

 عاونا ریثکت ،یناسنا تادوجوم ِدوخ دیلوت رگید يوس زا ،دنوشیم

 کی و ّنیعم یخیرات نارود کی ياهناسنا هک ،یعامتجا ياهداهن

 دیلوت عون ود ره هلیسوب دننکیم یگدنز اهنآ تحت ّنیعم روشک

 رگید يوس زا و راک لماکت هلحرم هلیسوب وس کی زا :دنوشیم طورشم

 مجح ردق ره و ،دشاب رتمک راک لماکت هچ ره .هداوناخ لماکت هلیسوب

 ماظن مه هزادنا نامه هب ،دشاب رتدودحم ،هعماج تورث اذل و ،نآ دیلوت

 رظنب یسنج ياهدنویپ طلست تحت يرتدنمورین تروصب یعامتجا

 یسنج ياهدنویپ رب ینتبم هک هعماج ِتخاس نیا لخاد رد یلو .دسریم

 ،نآ اب هارمه و ،دباییم لماکت رتشیب و رتشیب راک يروآراب ،تسا

 يورین زا هدافتسا ناکما ،تورث فالتخا ،هلدابم و یصوصخ تیکلام

 یعامتجا رصانع ؛یتاقبط ياهضقانت هیاپ نیاربانب و ،نارگید راک

 طیارش هب میدق یعامتجا تخاس قابطنا يارب اهلسن یط رد هک ،دیدج

 هب رجنم ود نآ سناجت مدع هرخألاب هکنآ ات ،دننکیم شالت دیدج

 یسنج ياههورگ رب ینتبم هک میدق هعماج .دوشیم لماک بالقنا کی

 یشالتم ،هتفایلماکت ادیدج ِیعامتجا تاقبط اب مداصت رد ،تسا

 تلود کی رد هک دوشیم رهاظ ون هعماج کی نآ ياجب ،دوشیم
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 هدوبن یسنج ياههورگ رگید نآ ینییاپ ياههدودحم و تسا لکشتم

 ماظن نآ رد هک تسا ياهعماج ،تسا[	4]ینیمزرس ياههورگ هکلب

 سپ نیا زا و ،تسا تیکلام ماظن طلست تحت الماک یگداوناخ

 خیرات مامت ياوتحم هک یتاقبط تازرابم و یتاقبط ياهضقانت

 .دنباییم لماکت هنادازآ نآ رد ،دهدیم لیکشت ار	بوتکم	نونکات

 هیاپ نیا هدمع طوطخ هک تسا نیا رد ناگروم گرزب یگتسیاش

 و ،تسا هدرک میسرت ون زا و هدرک فشک ار ام بوتکم ِخیرات لبقام

 ،نیرتهدمع دیلک یلامش ياکیرمآ ناتسوپخرس یسنج ياههورگ رد

 و مور ،نانوی خیرات نیرتيودب ياهامعم ،نیرتلحنیال نونک ات و

 هیهت هزورکی هک دوبن يرثا وا باتک اذهعم .تسا هتفای ار[	5]ینمرژ

 رب لماک روطب هکنآ ات درک راک نآ بلاطم اب لاس 40 بیرق وا .دوش

 دودعم راثآ زا یکی وا باتک هک تسا تلع نیا هب .تفای طلست اهنآ

 .تسام رصع زاسنارود

 دهاوخ رداق تلوهسب عومجم رد هدنناوخ ،دمآ دهاوخ هک هچنآ رد

 نآ هب نم دوخ هک هچنآ و ،هدش سابتقا ناگروم زا هک هچنآ هک دوب

 و نانوی هب طوبرم یخیرات ياهشخب رد .دهد صیخشت مه ار ماهدوزفا

 ار هچنآ هکلب ،ماهدرکن دودحم ناگروم كرادم هب ار دوخ نم ،مور

 هب طوبرم ياهشخب .ماهدوزفا اهنآ هب ماهتشاد دوخ رایتخا رد هک

 ،دروم نیا رد ؛دنتسه نم راک هدمع روطب اهنمرژ ای و[	6]اهتلس
 رد و ،تشادن رایتخا رد يرگید زیچ مود تسد عبانم زج ناگروم

 ًافرص -	Tacitus	سوت یسات يانثتسا هب - اهنمرژ طیارش دروم
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 شرایتخا رد	Freeman	نمیرف ياقآ هناباذک یلاربیل ییاهفیرحت

 ناگروم هک یفده يارب هک يداصتقا ياهثحب يور نم .تشاد رارق

 ،دنتسه یفاکان یلکب نم روظنم يارب یلو ،دندوب یفاک تشاد رظن رد

 زا ًاتحارص هک اج ره هتبلا هک میوگب دیاب هرخألاب و .ماهدرک راک ون زا

 هدهعب ار تاجاتنتسا مامت تیلوئسم ،تسا هدشن لوق لقن ناگروم

 .مریگیم

 	سلگنا

 

 1884 لوا پاچ راتفگشیپ تاحیضوت

  Morgan. H Lewisناگروم سیئول[	1]

 .دیآیم تسدب یتخسب ندنل رد و دش پاچ اکیرمآ رد باتک نیا[	2]

 (سلگنا( .تشذگرد شیپ لاس دنچ نآ فلؤم

Ancient Society, or Researches in the lines of 

human progress from Savagery Through 

Barbarism to Civilization.	 

By Lewis H. Morgan, London, Mac Millan & Co. 

1877. 
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 لراک طسوت ،ناگروم "نهک هعماج" ياهتشاددای هب دوش هعجارم[	3]
 .9 دلج ،سلگنا و سکرام ویشرآ 1945 یسور پاچ - سکرام

 .(فلؤم(

 اههورگ نیا groups Territorial - ینیمزرس ياههورگ[	4]

 .دش دنهاوخ هداد حیضوت ادعب

 تروص نیمه هب ار نمرژ ظفل همجرت رسارس رد ام - ینمرژ خیرات[	5]

 ،تسا ریخا نآ تیدوجوم هک ناملآ تلود اب ات میاهدروآ یسرافب

 .دوش هعجارم همدقم هب .دوشن هابتشا

 و اهشلو ،اهيدنلریا ،اهنوترب لماش اهتلِک ای Celts اهتلس[	6]

 .دنتسه ایلع ياهيدنلتاکسا
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 سلگنا شیردیرف

 ناگروم سیئول ياهیسررب وترپ رد

 لوا لصف

 گنهرف یخیرات لبقام ياهنارود

 

 لبقام رد ّینیعم مظن ات دیشوک هک دوب یصصختم درف نیلوا	ناگروم
 هک یتروص رد رگم - هک تشاد راظتنا ناوتیم ؛دنک دراو ناسنا خیرات

 وا يدنبهقبط - دوش یتارییغت موزل ثعاب یمهم یفاضا بلاطم

 .دنامب یقاب دوخ ّتوق هب نینچمه

 و یلوا هب ،ندمت و تیربرب ،شحوت هدمع نارود هس نایم زا اعبط وا

 رب ار اهنارود نیا زا کی ره وا .دزادرپیم یموس هب نآ راذگ و یمود

 ،ینییاپ لحارم هب هدش ادیپ شاعم لیاسو دیلوت رد هک یتفرشیپ بسح

 هلأسم لک:	"دیوگیم وا هک روطنامه اریز ،دنکیم میسقت ییالاب و ینایم
 اهناسنا .دوب تهج نیا رد يو تراهم هب هتسباو ،نیمز رب رشب قوفت

 كاروخ دیلوت رب قلطم لرتنک تفگ ناوتیم هک دنتسه یتادوجوم اهنت
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 روطب شیب و مک تیرشب تفرشیپ گرزب ياهنارود .دناهدرک ادیپ

 نامزمه هداوناخ لوحت" .تسا هدوب یکی شاعم عبانم هعسوت اب میقتسم
 دودح نییعت يارب ياهدننک نییعت رایعم نانچ یلو دوریم شیپ هب نآ اب

 .دهدیمن تسدب اهنارود

 شّحوت -1

 ،شاهیلوا نطوم رد زونه رشب .رشب لسن یکدوک .ینییاپ هلحرم.	1

 ًامسق لقاال و درکیم یگدنز هّراح تحت و هّراح قطانم ياهلگنج ینعی

 ،ار وا تایح همادا ناکما ییاهنتب رما نیا .دومنیم تنوکس ناتخرد رد

 و اههناد ،اههویم .دنکیم نایب ،گرزب هدنرد تاناویح دوجو مغریلع

 ،ظوفلم نخس ندمآ دوجوب ،دندوب وا ياذغ ،ناهایگ هشیر و اههتسه

 لوط رد هک ینامدرم زا کی چیه .دوریم رامشب نارود نیا درواتسد

 .دنتشادن قلعت يودب هلحرم نیا هب رگید ،دندش هتخانش یخیرات نارود

 ام ،دشاب هدیشک لوط لاس نارازه تسا نکمم نارود نیا هچرگ

 لصا هک یماگنه یلو ،میرادن تسد رد نآ دوجو زا یمیقتسم دهاوش

 راذگ هلحرم نیا هتفریذپ ،میریذپب ار یناویح ورملق زا ناسنا بسن و

 .دوشیم بانتجا لباق ریغ

 و( یهام نداد رارق هدافتسا دروم اب هلحرم نیا .ینایم هلحرم.	2

 كاروخ يارب )رگید ییایرد تاناویح و فدص و گنچرخ نینچمه

 كاروخ اریز دنتسه مه لمکم ود نیا .دش زاغآ شتآ زا هدافتسا اب و

 ياذغ نیا اما .دوشیم یندروخ الماک شتآ زا هدافتسا اب طقف یهام

 اب هک دش رداق ناسنا .تخاس اهر ناکم و میلقا دیق زا ار ناسنا دیدج
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 رب ،شحوت تلاح نامه رد یتح ،ایرد لحاوس و اهدور ندرک لابند

 تخمز یگنس ياهرازبا .دوش هدرتسگ نیمز هرک حطس مظعا تمسق

 رصع حالطصاب - هیلوا یگنس رصع هتفاینلقیص و

 نارود نیا هب قلعتم اتدمع ای الک هک -	Paleolithic	یگنسنهک

 ترجاهم نیا رب يدهاوش ،دناهدنکارپ اههراق همه رسارس رد و هدوب

 موادم لاعف قوش زین و ،دندشیم لاغشا هزات هک ییاهنیمزرس .دنتسه

 قیرط زا شتآ نتخاس رنه رب اهنآ طلست اب هارمه ،فشک يارب

 رد ار ییاذغ ياههناد و اههشیر دننام يدیدج ياهاذغ ،كاکطصا

 قاجا( زپ و تخپ ياههلاچ ای غاد رتسکاخ رد هک ،داد رارق رایتخا

 نیلوا عارتخا زا سپ هک ،يراکش تاناویح و ،دندشیم هتخپ )ینیمز

 .دندشیم هفاضا ییاذغ میژر هب یهاگهاگ ،هزین و قامچ ینعی ،اهحالس

 ،دوشیم هدنایامن اهباتک رد هک يروطنآ ،یچراکش ارصحنم نامدرم

 دوجو زگره ،دننک شاعم رارما راکش هار زا	طقف	هک ینامدرم ینعی

 ریذپناکما ار يرما نینچ هک دوب نآ زا رتمک راکش هرمث ریز ،دناهتشادن

 ،ییاذغ عبانم دروم رد مادم نانیمطا مدع تلعب هک دسریم رظنب .دنک

 هتفای همادا دیدم ياهتدم و هدش عورش هلحرم نیا رد يراوخمدآ

 ات	Polynesia	يزنیلوپ یلاها زا يرایسب و	اهییایلارتسا.	دشاب
 .دنتسه شحوت ینایم هلحرم نیا رد زورما نیمه

 ،دوشیم عورش نامک و ریت عارتخا اب هلحرم نیا .ییالاب هلحرم.	3

 ،هدش يداع ياذغ ءزج یشحو يراکش تاناویح ،نآ زا هدافتسا اب هک

 ،ریت و دنمک ،نامک .ددرگیم یلومعم تالاغتشا زا یکی راکش و

 هتشابنا هبرجت نمضتم اهنآ عارتخا و دنتسه ياهدیچیپ رایسب ياهرازبا
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 ،نآ اب نامزمه هجیتنلاب و ،هتفایلقیص يرکف يورین و ینالوط هدش

 هک ینامدرم ام رگا .دشابیم تاعارتخا زا يرگید دادعت اب ییانشآ

 ياهطقن( يرگلافس رنه اب زونه یلو دنتسه انشآ نامک و ریت اب هچرگ

 هسیاقم ار دنرادن ییانشآ )دنادیم تیربرب هب راذگ خیرات ناگروم هک

 یعون ،اههدکهد رد ناکسا زاغآ ،ییادتبا هلحرم نیا رد یتح ،مینک

 ياهرازبا و اهفرظ :مینکیم هدهاشم ار تشیعم لیاسو دیلوت رب تدایس

 دبس ،هناهایگ هقاس فایلا اب )خرچ نودب( تشگنا اب یگدنفاب ،یبوچ

 هتفایلقیص ياهرازبا و ،ایروب ای ناهایگ هقاس زا هدش هتفاب

 ریت و شتآ زا هدافتسا اب زین دراوم بلغا رد (Neolithic	یگنسون(

 رد و ،هدش هتخاس تسا هدش دوگ نآ نورد هک ییاهقیاق ،یگنس

 .تسا هدش هدافتسا يزاس هناخ يارب یبوچ ریت و راولا زا دراوم یضعب

 لامش ياکیرمآ ناتسوپخرس نایم رد لثملایف ار اهتفرشیپ نیا مامت

 یلو دنتسه انشآ نامک و ریت اب هچرگ هک درک هدهاشم ناوتیم یبرغ

 مکح ،شحوت نارود يارب نامک و ریت .دننادیمن يزیچ يرگلافس زا

 ندمت نارود يارب مرگ هحلسا و ،تیربرب نارود يارب نینهآ ریشمش

 .تسا هدننک نییعت حالس ینعی ،دراد ار

 تیربرب -2

 زاغآ يرگلافس عورش اب خیرات زا هلحرم نیا .ینییاپ هلحرم.	1

 ياهاج رد الامتحا و - هدش هداد ناشن دراوم زا يرایسب رد .دوشیم

 و اهلیبنز ندناشوپ زا يرگلافس هک - تسا هدوب نینچ مه رگید

 هب ،دش عورش نآ ندرک زوسن يارب لافس زا ياهیال اب یبوچ ياهفرظ
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 هتفرگ بلاق بیترت نیا هب هک یلافس هک دش فشک يدوزب قیرط نیا

 .تسا دیفم مه یلخاد فرظ نودب ،تسا

 ّنیعم نارود کی يارب ،ماع روطب ار لوحت نایرج میناوتیم ام اجنیا ات

 اب یلو .مینادب ربتعم ،اهنآ لحم زا رظن فرَص ،نامدرم مامت نایم رد

 تامعن رد توافت هک میسریم ياهطقن هب ام ،تیربرب ندش کیدزن

 صخشم یگژیو .دنکیم دوجو زاربا هب عورش گرزب هراق ود یعیبط

 رد .تسا ناهایگ تشک و يرورپماد و ندرک یلها ،تیربرب نارود

 هک ار یناویح مامت ابیرقت ،نهک يایند حالطصاب ،یقرش هراق نامز نیا

 کی زجب - تشک لباق تالغ مامت و ،دندوب بسانم ندرک یلها يارب

 ینعی ،یبرغ هراق هک یلاح رد ؛تشاد دوخ رد ار - ییانثتسا دروم

 نآ و	Llama	امال ینعی ندش یلها لباق رادناتسپ کی طقف اکیرمآ
 - تشک لباق تالغ زا یکی طقف و - ،بونج زا یشخب رد طقف مه

 یعیبط طیارش نیا رثا .تشاد ار ترذ ینعی - نآ نیرتهب هک وگ

 هار هب اههرکمین زا کی ره سوفن دعب هب نیا زا هک دوب نیا فلتخم

 ،فلتخم لحارم نیب يزرم طوطخ ياهکالم اذل و ،تفر دوخ صاخ

 .دنتسه توافتم ،دروم ود نیا زا کی ره رد

 ندرک یلها اب ،یقرش هرکمین رد هلحرم نیا .ینایم هلحرم.	2

 یندروخ ناهایگ شرورپ اب ،یبرغ هرکمین رد ؛دوشیم عورش تاناویح

 )باتفآ رد هدش کشخ لِگ( تشخ زا هدافتسا اب زین و يرایبآ هلیسوب

 .ددرگیم زاغآ ،نامتخاس يارب گنس و
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 رد ،هلحرم نیا اریز مینکیم عورش ]اکیرمآ هراق[ یبرغ هرکمین زا ام

 .دوب هدنام یقاب تروص نیمه هب ناییاپورا حتف نامز ات ،اجنآ

 نیا و( دندش فشک هک یماگنه ،تیربرب ینییاپ هلحرم ناتسوپخرس

 هب یّنیعم هجرد ات ،)تسا یپیسیسیم قرش ناتسوپخرس مامت لماش

 یغاب تالوصحم رگید و اهزیلاج ،لبنت يودک دیاش و ترذ شرورپ

 لیکشت ار اهنآ ياذغ زا مهم یلیخ تمسق کی اهنیا و دنتشاد لاغتشا

 یبوچ هدرن اب هک ییاههدکهد رد ،یبوچ ياههناخ رد اهنآ .دندادیم

 اهنآ صوصخب ،برغ لامش لابق .دندرکیم یگدنز ،دندوب روصحم

 ییالاب هلحرم رد زونه ،دندرکیم یگدنز ایبملک دور هقطنم رد هک

 هایگ شرورپ عون چیه اب و ،يرگلافس اب و ،دندربیم رسب شحوت

 ناتسوپخرس هک یناسک ،رگید بناج زا .دنتشادن ییانشآ

 نایموب ،اهیکیزکم ینعی ،دندشیم هدیمان کیزکموین	Pueblo	ولبئوپ

 تیربرب ینایم هلحرم رد )اکیرمآ( حتف ماگنه ،ورپ و يزکرم ياکیرمآ

 هتخاس گنس و تشخ زا هک ،دننامهعلق ییاههناخ رد اهنآ .دندربیم رسب

 یندروخ ناهایگ و ترذ عرازم ،تاغاب ؛دندرکیم یگدنز ،دوب هدش

 میلقا و لحم بسح رب هک ،دندرکیم يرایبآ یعونصم روطب ار رگید

 یتح اهنآ ؛تفریم رامشب اهنآ ییاذغ هدمع عبنم و هدوب توافتم

 و نوملقوب ،اهیکیزکم - دندوب هدرک یلها ار تاناویح زا يدادعت

 تازلف اب ندرک راک اب اهنآ هوالعب .ار امال ،اهییورپ و ،ناگدنرپ ریاس

 دنتسناوتیمن زونه هک دوب تلع نیمه هب و ؛نهآ اب زجب - دندوب انشآ

 حتف .دننک رظنفرص یگنس ياهرازبا و یگنس ياهحالس زا هدافتسا زا

 .درک فقوتم ار رتشیب لقتسم لماکت ،ایناپسا طسوت اکیرمآ
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 هدریش تاناویح ندرک یلها اب تیربرب ینایم هلحرم ،یقرش هرکمین رد

 ناهایگ شرورپ هک دسریم رظنب هک یلاح رد ،دش عورش رادتشوگ و

 و ندرک یلها هک دسریم رظنب .دشاب هدنام هتخانشان نارود نیا رخآ ات

 و اهییایرآ زیامت هجو ،گرزب ياههلگ لیکشت و ماشحا شرورپ

 نیب زونه ماشحا ياهمسا .دشاب ربرب ياههدوت یقاب زا اهیماس

 لباق ناهایگ ياهمسا ؛دنکرتشم ییایرآ ياهییایسآ و اهییاپورا

 .دنتسین نینچ ادبا شرورپ

 ،اهیماس نایم رد ،دش ینابش هب رجنم هلگ لیکشت ،بسانم قطانم رد

 ياههگلج رد اهییایرآ نایم رد ،هلجد و تارف زبسرس ياههگلج رد

 و	Don	ناد ،	Jaxartesایردریس ،	Oxusایردومآ ،دنه

 یشاوح رد ادتبا رد دیاب تاناویح ندرک یلها	Dnieper .رپیند

 يدعب ياهلسن يارب تسا هنوگ نیا هب .دشاب هتفرگ ماجنا یعتارم نینچ

 اهنت هن هک دناهتفرگ أشنم یطاقن زا نابش نامدرم هک دسریم رظنب نینچ

 یتح و اهنآ یشحو فالسا يارب هکلب ،تسا دوبن تیرشب هراوهگ

 .تسا هدوب تنوکس لباق ریغ تیربرب ینییاپ هلحرم نامدرم يارب

 يور ینابش یگدنز هب ینایم هلحرم ياهربرب نیا هک یماگنه سکعرب

 ياههگلج دوخ لیم هب هک درکن روطخ اهنآ رطاخ هب هاگچیه ،دندروآ

 ناشفالسا نطوم هک یلگنج قطانم هب و هدرک اهر ار بآ رُپ زبسرس

 فرط هب رتشیب اهیماس و اهییایرآ هک یماگنه یتح .دندرگرب دوب

 يزکرم يایسآ یلگنج قطانم رد تنوکس ،دندش هدنار برغ و لامش

 دندش قفوم تالغ تشک هلیسوب هکنیا ات ،دنتفای نکمم ریغ ار اپورا و

 صوصخب و دننک هیذغت دعاسم رتمک ياهنیمز رد ار دوخ ماشحا هک
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 رد تالغ تشک هک تسا یعطق ابیرقت .دننارذگب اجنآ رد ار ناتسمز

 اهدعب اهنت و ،دمآ دوجوب ماشحا يارب هفولع هیهتِ ترورض تلعب ادتبا

 .تفای تیمها ناسنا هیذغت يارب

 و ،دوب اهیماس و اهییایرآ رایتخا رد هک یناوارف ریش و تشوگ

 لماکت دناوتب دیاش ،ناکدوک دشر رب اهاذغ نیا عفان رثا صوصخب

 يولبئوپ ناتسوپخرس تقیقح رد .دنک نایب ار داژن ود نیا رتیلاع

 زا رتکچوک يزغم ،دناهدش راوخهایگ ارصحنم هک وکیزکموین

 يرتشیب یهام و تشوگ هک دنراد تیربرب ینییاپ هلحرم ناتسوپخرس

 و ،دوریم نیب زا هلحرم نیا رد يراوخمدآ ،لاونم ره هب .دندروخیم

 الماک دروم نیا رد هک يزیچ ای و - یبهذم کسانم تروصب طقف

 .دنامیم یقاب - وداج ینعی ،تسا نآ لداعم

 اب و دوشیم عورش نهآ گنس هیفصت و بوذ اب .ییالاب هلحرم.	3

 هلحرم هب ،یبدا ياههتشون يارب نآ زا هدافتسا و ییابفلا نتشون عارتخا

 رد طقف ،میاهداد رکذت هک روطنامه هک هلحرم نیا رد .دسریم ندمت

 نیشیپ لحارم عومجم زا ،تفای نایرج لقتسم روطب یقرش هرکمین

 ،نایادخ-مین دهع ناینانوی .دمآ دوجوب دیلوت رد يرتشیب تفرشیپ

 و سوتیسات دهع ياهنمرژ ،مور سیسأت زا یمک ییایلاتیا لیابق

 نیا هب قلعتم ،	Vikingsاهگنیکیاو نامز	Normansياهنمرون
 .دنشابیم نارود

 طسوت هک ،ینهآ مخش اب راب نیلوا يارب اجنیا رد ام ،رتمهم همه زا

 دح کی رد ار نیمز تشک هک ،میوشیم هجاوم ،دشیم هدیشک ماشحا
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 دوجو نامز نآ رد هک یطیارش رد و تخاسیم رسیم - تعارز - عیسو

 نکمم ار تشیعم لیاسو رد دودحمان المع دایدزا کی ،تشاد

 هب اهنآ لیدبت و اهلگنج حیطست ،نیا اب طابترا رد نینچمه ام ؛دومنیم

 کی رد ،لیب و ینهآ ریت دوجو نودب زاب هک - هاگارچ و یعارز نیمز

 کی ،نیا اب هارمه یلو .مینکیم هدهاشم ار - دوب نکمم ریغ عیسو دح

 دوجوب کچوک قطانم رد ،زین نآ مکارت و ،تیعمج عیرس دایدزا

 مین دنتسناوتیم ییانثتسا یلیخ طیارش اهنت ،نیمز تعارز زا لبق .دمآ

 ،دایز لامتحا هب و ،دنروآ رد دحاو يربهر کی تحت ار رفن نویلیم

 .تسویپن عوقوب زگره يرما نینچ

 جوا ام ،	Iliadدایلیا رد صوصخب ،	Homerرموه ياهرعش رد
 َمد ،هتفرشیپ ینهآ رازبا .مینکیم هدهاشم ار تیربرب ییالاب هلحرم

 و یشکنغور ،يرگلافس خرچ ،یتسد بایسآ ،)يرگنهآ(

 ،دوب هتفای لماکت رنه کی دح رد هک تازلف اب راک ،يزاسبارش

 زاغآ ،یبوچ ریت و راولا اب يزاسیتشک ،یگنج هبارا و هکسلاک

 ،وراب و جرب اب راوید رد هدش هلاحا ياهرهش ،رنه کی هباثمب يرامعم

 راذگ ياهثاریم نیرتهدمع اهنیا - ریطاسا مامت اب يرموه هسامح

 فیصوت اب ار ام نیا رگا .دنوریم رامشب ندمت هب تیربرب زا ناینانوی

 یگنهرف هلحرم نآ هناتسآ رد هک - اهنمرژ زا سوتیسات یتح و رصیق

 هب ءاقترا و نآ زا روبع لاح رد يرموه ياهینانوی هک دنتشاد رارق

 هک درک میهاوخ هدهاشم ،مینک هسیاقم - دناهدوب يرتالاب هلحرم

 .تسا هدوب ینغ ردقچ تیربرب ییالاب هلحرم رد دیلوت لماکت
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 هک ،ندمت يادتبا هب تیربرب و شحوت زا تیرشب لوحت زا يریوصت

 زا یفاک هزادناب ،ماهدرک حرط ناگروم قایس هب ار نآ اجنیا رد نم

 - ریذپانراکنا ياهیگژیو رظن زا هک نیا رتمهم و - ون ياهیگژیو رظن

 .تسا هدش ذخا دیلوت زا امیقتسم هک اریز ،ریذپان راکنا ؛تسا ینغ

 دوشیم راکشآ ام رفس ياهتنا رد هک يریوصت اب سایق رد اهنیا اذهعم

 هرظنم کی دوب میهاوخ رداق هک تسا نیا رد طقف ؛دنریقح و گنرمک

 .میهد تسدب ود نآ شحاف توافت و ،ندمت هب تیربرب راذگ زا لماک

 :میهد میمعت بیترت نیا هب ار ناگروم يدنبهرود میناوتیم ام العف

 يارب هدامآ یعیبط تالوصحم بحاصت نآ رد هک ینارود - شحوت

 اتدمع دندشیم دیلوت ناسنا طسوت هک ییاهزیچ ؛دوب بلاغ هدافتسا

 ینارود - تیربرب .دندرکیم لیهست ار بحاصت نیا هک دندوب يرازبا

 اهنآ رد هک ،دمآ دوجوب نیمز تعارز و يرورپماد نآ رد هک

 .دش هتخومآ ناسنا تیلاعف رثا رب تعیبط يروآراب دایدزا ياههویش

 ؛دریگیم ارف ار یعیبط لوصحم لیمکت ناسنا هک ینارود - ندمت

 	.رنه و - هملک صاخ موهفم هب - تعنص نارود

 

 



 17 

 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 مود لصف

 هداوناخ

 

 هک - اهییوکوریا نایم رد ار دوخ یگدنز هدمع تمسق هک ناگروم

 لیابق یکی طسوت و دنارذگ - دنراد نطوم كرویوین تلایا رد زونه

 نیب جاودزا ؛[21]دش هتفریذپ )یگدناوخدنزرف هب	Seneca	)اِکنس

 خسف لباق نیفرط زا کی ره طسوت تلوهسب - هک ،دحاو ياهجوز

 نانآ نایم رد ،دیمان[	22"]ریگرای هداوناخ" ار نآ ناگروم و - دوب
 و لوبق دروم ،ياهدرکتلصو تفج نینچ ِدازون .دوب هدعاق کی

 ،رسپ ،ردام ،ردپ هژاو تسناوتیم دیدرت نودب و دوب ناگمه ییاسانش

 یعقاو لامعتسا دروم یلو .دشاب قلعت لباق وا هب ،رهاوخ ،ردارب ،رتخد

 و رسپ ار دوخ نادنزرف اهنت هن اهییوکوریا .دوب سکعرب ،هژاو نیا

 نینچ زین ار دوخ ناردارب ِنادنزرف هکلب ،دننکیم باطخ[	23]رتخد

 وا رگید يوس زا .دننکیم باطخ ردپ ار وا زین نانیا و ،دنناوخیم

 ،دناوخیم[	25]رهاوخ ِرتخد و[	24]رهاوخ ِرسپ ار دوخ رهاوخ ِنادنزرف

 ِنادنزرف ییوکوریا نز سکعرب .دننکیم باطخ[	26]ییاد ار وا اهنآ و

 اهنآ و .دناوخیم رسپ و رتخد - دوخ نادنزرف دننامه - ار دوخ رهاوخ

 زین ار دوخ ردارب نادنزرف وا رگید يوس زا .دننکیم باطخ ردام ار وا

 .دننکیم باطخ[	27]ّهمع ار وا اهنآ و ،دناوخیم ردارب ِرتخد و ردارب ِرسپ
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 دنناوخیم رهاوخ و ردارب ار رگیدکی اهردارب نادنزرف قیرط نیمه هب

 نادنزرف و ،نز کی نادنزرف سکعرب .اهرهاوخ نادنزرف روطنیمه و

 و .دنناوخیم هداز )هلاخ و[	28]ییاد ،هّمع ،ومع( ار رگیدکی شردارب
 هب طوبرم دنتسه ییاههدیا نایب هکلب دنتسین یلاخوت یظافلا ًافرص اهنیا

 مدع و يواست .Collateralness	ندوب هرجش کی زا و تبارق

 متسیس کی هدولاش هباثمب ،اههدیا نیا و ؛ینوخ تبسن يواست

 اهدص دنرداق هک دننکیم لمع ،هدش هتخادرپ و هتخاس الماک ینوخمه

 هن متسیس نیا ،هوالعب .دنیامن نایب ار دحاو درف کی ِفلتخم ِتبسن

 زونه( دراد دوجو اکیرمآ ناتسوپخرس مامت نایم رد مامت ّتوق اب اهنت

 نودب ابیرقت - نینچمه هکلب )تسا هدشن هدهاشم نآ رب ییانثتسا چیه

 لیابق نایم رد ،دنه نایموب نایم رد - رییغت

 لیابق نایم رد و	Deccan	ناِکد رد	Dravidian	نایدیوارد

 هک يدنواشیوخ ياههژاو .تسا مکاح ناتسودنه رد	Gaura	اروگ

 اِکنس ياهییوکوریا و ناتسودنه بونج	Tamil	ياهلیمات نایم رد

 تسیود زا شیب دروم رد هزورما یتح ،تسا جیار كرویوین تلایا رد

 ،زین دنه رد لیابق نیا نایم رد و .دنتسه یکی الماک فلتخم تبسن

 هداوناخ جیار لکش زا هک یتبسانم ،اکیرمآ ناتسوپخرس مامت دننام

 	.تسا ینوخمه متسیس اب داضت رد ،دزیخیمرب

 نییعت شقن نتفرگ رظن رد اب ؟درک نییبت ار رما نیا ناوتیم هنوگچ

 هلحرم رد نامدرم مامت یعامتجا ماظن رد يدنواشیوخ هک ياهدننک

 نانچ ياهدرتسگ متسیس نینچ تیمها ،درک افیا تیربرب و شحوت
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 .تشاذگ دنچ یتارابع هدهع هب ًافرص ناوتیمن ار نآ نییبت هک تسا

 رد روطنیمه و ،تسا جیار اکیرمآ رسارس رد یلک روطب هک یمتسیس

 و ،دروخیم مشچب فلتخم الماک ياهداژن زا ینامدرم نایم رد ایسآ

 و اقیرفآ رسارس رد اج همه نآ هتفایلیدعت شیب و مک ياهلکش

 دنچ اب ناوتیمن و ،تسا دنمزاین یخیرات نییبت هب ،دراد دوجو ایلارتسا

 .دش در شرانک زا - درکیم نانلکم لثملایف هک يراک نامه - هملک

 هکلب ،دنتسین يراختفا نیوانع ًافرص ،رهاوخ ،ردارب ،دنزرف ،ردپ ظافلا

 هک دنراد هارمه یصخشم ًاقلطم و يدج رایسب لباقتم فیلاکت دوخ اب

 نیا یعامتجا[	29]تخاس زا یساسا تمسق کی ،اهنآ تیمامت
 چیودناس ریازج رد .دش هتفای زین نآ نییبت و .دهدیم لیکشت ار نامدرم

 نیمه لوا همین ات ،	)Hawaii, Islands Sandwich(ییاواه
 و ناردپ عون نیمه هک تشاد دوجو هداوناخ عون کی ،رضاح نرق

 و )اهییاد( اهومع ،نارتخد و نارسپ ،نارهاوخ و ناردارب ،ناردام

 هک تشاد دوخ رد ار ییاههدازرهاوخ و اههدازردارب ،)اهّهمع( اههلاخ

 و .دننکیم باجیا نهک دنه و اکیرمآ ینوخمه ياهمتسیس

 روطنیمه زین ییاواه رد لوادتم ینوخمه متسیس هک تسا روآتفگش

 رد .دوب عزانت رد ،دوب دوجوم اجنآ رد هک ،هداوناخ لعفلاب لکش اب

 ءانثتسا نودب لوا هجرد ياههداز )هلاخ ،ییاد ،هّمع ،ومع( مامت اهنآ

 ِنارهاوخ و ردام اهنت هن ِكرتشم ِنادنزرف هباثمب و ردارب و رهاوخ

 و ناردارب مامت هکلب ،ناشردپ ِناردارب ای و ناشردپ ای ناشردام

 .دندشیم هتخانش ،زیامت هنوگچیه نودب ،ناشناردام و ناردپ ِنارهاوخ

 رتيودب لکش کی نمضتم ییاکیرمآ ینوخمه متسیس رگا ورنیا زا

 زونه یلو ،درادن دوجو اکیرمآ دوخ رد رگید هک تسا هداوناخ
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 فرط زا ،ییاواه ینوخمه متسیس ،تسا دوجوم ییاواه رد لعفلاب

 لعفلاب دوجو هچرگ هک تسا هداوناخ رتيودب عون کی هناشن ،رگید

 هدوب دوجوم ًاقباس دیاب اذهعم ،تسا هدشن تباث ییاج رد زونه نآ

 .دیآ دوجوب تسناوتیمن نآ اب قبطنم ینوخمه متسیس هنرگو ،دشاب

 .تسا لاعف لصا کی رگشیامن ،هداوناخ" هک درادیم راهظا ناگروم

 .دباییم ءاقترا رتالاب هب رتنییاپ طیارش زا هکلب تسین اتسیا هاگچیه

 ياهنارود زا سپ و دنتسه لعفنم ینوخمه ياهمتسیس ،سکعرب

 سکعنم تسا هدرک هداوناخ هک ار ییاهتفرشیپ ،ینالوط ترتف

 رییغت هداوناخ هک دنباییم رییغت ياهشیر روطب یماگنه طقف و ،دیامنیم

 دروم رد رما نیمه" هک دنکیم هفاضا سکرام ."دشاب هدرک ياهشیر
 قداص ماع روطب زین یفسلف و یبهذم ،یقوقح ،یسایس ياهمتسیس

 ."تسا

 ینوخمه ياهمتسیس ،دهدیم همادا دوخ تایح هب هداوناخ هک یماگنه

 موسرم لکشب دوخ تایح هب یمود نیا هک یتقو و دنوشیم رجحتم

 هک يروطنامه یلو .درذگیم رد نآ دح زا هداوناخ دشر ،دهدیم همادا

 یناویح تلکسا ياهناوختسا زا نانیمطا اب تسناوت	vierCu	هیووک

 هب قلعتم نآ هک دسرب هجیتن نیا هب دش هتفای سیراپ یکیدزن رد هک

 ناشلسن نونکا هک ییاهلایپوسرام و ،تسا	Marsupial	لایپوسرام

 نامه اب ام مه روطنیمه - دناهتسیزیم اجنآ رد ینامز ،هدش دوبان

 نیا هب ،هدش لقتنم ًاخیرات ینوخمه ياهمتسیس زا میناوتیم تیعطاق
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 و - تسا هدش دوبان نونکا هک - هداوناخ لکش کی هک میسرب هجیتن

 	.تسا هتشاد دوجو ینامز ،هدوب نآ اب قبطنم

 هراشا اهنآ هب قوف رد هک ياهداوناخ ياهلکش و ینوخمه ياهمتسیس

 ره اهنآ رد و دنتسه لوادتم زورما هک ییاهلکش و اهمتسیس زا دش

 متسیس قبط رب .دنتسه توافتم ،دراد ردام و ردپ نیدنچ ،دنزرف

 و ردارب ،تسا نآ اب قبطنم ییاواه هداوناخ هک ،اکیرمآ ینوخمه

 متسیس ،سکعرب ؛دنشاب دحاو لفط کی ِردام و ردپ دنناوتیمن رهاوخ

 کی رما نیا نآ رد هک تسا ياهداوناخ نمضتم ییاواه ینوخمه

 اب هک میهجاوم هداوناخ ياهلکش زا هلسلس کی اب ام .دوب هدعاق

 ،دناهدش هتفریذپ جیار لاکشَا اهنت ناونعب ًامومع نونکات هک ییاهلکش

 رانک رد ار يرسمه-کت اهنت ،یتنس تشادرب .دنتسه میقتسم داضت رد

 دارفا يارب ار ییوشدنچ دیاش یتح و ،درم دارفا يارب يرسمه-دنچ

 هویش هک روطنامه - دنکیم نامتک ار تقیقح نیا و دسانشیم ،نز

 هلیسوب هک يدویق نیا ،لمع رد هک - تسا یقالخا[	30]ياهنیتسیلیف

 نودب لاح نیع رد و ادص و رس یب ،دناهدش لیمحت یمسر هعماج

 عماوج خیرات هعلاطم ،سکعرب .دنوشیم ضقن ،یتسیابردور و فراعت

 هدوب رسمه دنچ نادرم نآ رد هک دهدیم ناشن ام هب ار طیارش يودب

 نادنزرف لیلد نیمه هب و ،دناهدوب وش دنچ زین اهنآ نانز لاح نیع رد و

 دوخ هبون هب طیارش نیا ؛دندوب كرتشم اهنآ مامت نایم ناشکرتشم

-کت هب هرخألاب هکنیا ات دندرگیم لمحتم ار ییاهلیدعت هلسلس کی

 هریاد هک دنراد یتلصخ نانچ اهلیدعت نیا .دنوشیم یهتنم يرسمه

 ادتبا رد و - دنتسه كرتشم جاودزا ياهدنویپ تحت هک یصاخشا
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 کی طقف هرخألاب هکنیا ات دوشیم رتگنت مک مک - تسا عیسو یلیخ

 	.تسا يزورما مکاح لکش هک ،دنامیم یقاب دحاو جوز

 میسرت ار هداوناخ خیرات ،هتشذگ هب شرگن اب قیرط نیا هب هک ناگروم

 نآ رد هک دیسر يودب هلحرم هب شناراکمه رثکا اب قفاوت رد ،درک

 هلیبق کی رد	intercourse cuousPromis	طلتخم تبراقم

 ،تشاد قلعت درم ره هب يواسم روطب نز ره هک يروطب ،دوب لوادتم

 نینچ هب عجار نونکات هتشذگ نرق زا .ینز ره هب يدرم ره روطنیمه و

 یسک نیلوا نفوکاب ؛ماع دح رد یلو ،تسا هدوب تبحص يودب هعماج

 يدج ار طیارش نیا هک - تسوا گرزب تامدخ زا یکی نیا و - دوب

 وجتسج هب یبهذم و یخیرات ننس رد ،نآ راثآ لابندب و تفرگ

 هلحرم ات ًادبا درک فشک وا هک يراثآ هک مینادیم زورما ام .تخادرپ

 نآ يدعب لکش هب هکلب ،دوریمن بقع هب یسنج طالتخا یعامتجا

 رگا ،يودب یعامتجا هلحرم نیا .دوشیم متخ یهورگ جاودزا ینعی

 هک دراد قلعت يدیعب نارود نانچ هب ،دشاب هدوب هتشاد دوجو اعقاو

 نآ هتشذگ دوجو زا	میقتسم	دهاوش هک تشاد راظتنا ناوتیم یتخسب
 .درک ادیپ ،هداتفابقع ياهیشحو نایم رد ،یعامتجا ياهلیسف رد ،ار

 سأر رد ار هلأسم نیا هک تسا نیا رد نفوکاب رابتعا اقیقد

 [.31]تسا هداد رارق شیاهیسررب

 یسنج یگدنز رد ییادتبا هلحرم نیا دوجو هک تسا هدش مسر اریخا

 اهر "يراسمرش" نیا زا تیرشب هک تسا نیا فده .دوش یفن ،ناسنا
 هیقب هنومن هب ،صوصخب ،میقتسم دهاوش نادقف هب هراشا زا ریغ .ددرگ
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 ونروتل زین دروم نیمه رد یلو ؛دوشیم هداد هعجارم تاناویح ناهج

 يروآعمج يرامشیب ياهتکاف[	32(]1888 ،هداوناخ و جاودزا رّوطت(
 ینییاپ هلحرم رد لماک یسنج طالتخا زین اجنیا رد دهد ناشن هک درک

 مریگب اهتکاف نیا مامت زا مناوتیم نم هک ياهجیتن اهنت یلو .دراد دوجو

 هیلوا طیارش و ناسنا دروم رد ار يزیچ اقلطم اهنیا هک تسا نیا

 نایم رد ینالوط ياهنارود يارب يریگرای .دننکیمن تباث وا یگدنز

 کیژولویزیف نیزاوم يور زا یفاک ردقب ناوتیم ار رادهرهم تاناویح

 رد تیامح هب هدام جایتحا ناگدنرپ نایم رد لثملایف ،درک نییبت

 ،ناگدنرپ نایم رد هنارادافو يرسمه-کت هنومن .ندش چرُک نارود

 زا اهناسنا اریز دنکیمن تباث یناسنا تادوجوم يارب ار يزیچ اقلطم

 جوا هباثمب ار قلطم يرسمه-کت رگا و .دناهتفرگن تأشن ناگدنرپ

 هک دوش هداد ودک مرک هب دیاب هزیاج نیاربانب ،میراگنب لئاضف مامت

 کی شندب دنب ای	Proglottid	دیتولگورپ 200 ات 50 زا کی ره رد

 هب ار دوخ یگدنز مامت و دراد تنؤم و رکذم یسنج لماک هاگتسد

 رگا یلو .دنارذگیم اهدنب نیا زا کی ره رد ،شدوخ اب یگباوخمه

 رد ار یسنج یگدنز عاونا هیلک ،مینک دودحم نارادناتسپ هب ار دوخ

 جاودزا زا ییاههناشن ،یسنج طالتخا :تفای میهاوخ نانآ نایم

 ،دراد مک ار ییوشدنچ طقف .يرسمه-کت و يرسمهدنچ ،یهورگ

 یتح .دنبای تسد رما نیا هب دنتسناوتیم یناسنا تادوجوم اهنت اریز

 ،	Quadrumanaانامورداوک ،ام نادنواشیوخ نیرتکیدزن
 و ؛دنهدیم ناشن ار هدام و رن يریگتفج رد نکمم ياهلکش نیرتعونتم

 نومیم راهچ هب طقف ار دوخ هجوت و مییایب رتکیدزن هک میهاوخب رگا
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 نیا دیوگب امب دناوتیم ونروتل هک يزیچ اهنت ،مینک فوطعم هراوناسنا

 هک یتروص رد ؛دنرسمهدنچ هاگ و رسمه-کت اهنآ هک تسا

 رسمه-کت اهنآ هک دیوگیم	Saussure	روسوس لوق زا نولوتربوژ

 ناسنا جاودزا خیرات مانب شباتک رد كرامرتسو ریخا تاراهظا .دنتسه

 ياهنومیم نایم رد يرسمه-کت دروم رد[	33(]1891 ندنل(

 اهشرازگ نیا هصالخ روطب .دنکیمن تابثا ار يزیچ ادبا هراوناسنا

 یهگناو" :دنکیم فارتعا قداص يونروتل هک دنراد ار یتلصخ نانچ
 و رکفت لماکت هجرد نیب ،یعطق طابترا هنوگچیه نارادناتسپ نایم رد

 ،یناویح عماوج( سانیپسا و ."درادن دوجو یسنج هطبار لکش

 لباق یعامتجا هورگ نیرتیلاع ،هلگ" :دیوگیم تحارصب[	34(]1877

 لیکشت اههداوناخ زا هک	دسریم رظنب.	تسا تاناویح نایم رد هدهاشم

 .دنرگیدکی اب ضقانت رد هلگ و هداوناخ	ادتبا نامه زا یلو دشاب هدش

 ."دنباییم لماکت ،مه سوکعم تبسن هب و

 یعطق روطب ار يزیچ چیه ابیرقت ام ،دیآیم رب قوف روطس زا هک يروطب

 ياهنومیم یعامتجا رگید ياهيدنبهورگ و هداوناخ هرابرد

 مه نیا و .دنرگیدکی داضتم امیقتسم اهشرازگ .مینادیمن ،هراوناسنا

 دروم رد یتح هک ییاهشرازگ ردقچ مینادیم .تسین روآبجعت يزیچ

 یسررب هب و دوب ضیقن و دض میراد تسد رد یشحو یناسنا لیابق

 یتح اهنومیم عماوج یسررب یلو ؛دنراد جایتحا هنافاکشوم و هناداقن
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 هنوگره زا العف دیاب ام نیاربانب .تسا رتلکشم مه یناسنا عماوج زا

 .مینک ابا ،دامتعا لباق ریغ اقلطم ياهشرازگ نیا يانبم رب يریگهجیتن

 يرتهب دیلک ،دش هراشا نآ هب الاب رد هک سانیپسا زا لوق لقن نیا اما

 لمکم هداوناخ و هلگ ،رتیلاع تاناویح نایم رد .دهدیم ام تسد هب

 ناشن بوخ یلیخ سانیپسا .دنتسه مه ضقانتم هکلب دنتسین رگیدکی

 ،يریگتفج ماگنه رد رن تاناویح نایم رد تداسح هنوگچ هک دهدیم

 هک ییاج" .دنکیم لحنم اتقوم ای و هدرک تسس ار عمتجم هلگ ره
 زا .تسا يردان ءانثتسا هلگ دوجو تسا کیدزن یلیخ مه هب هداوناخ

 یسنج تبراقم هک ییاج رد یعیبط تروصب ابیرقت هلگ رگید بناج

 هلگ هکنیا يارب ...دیآیم دوجوب تسا مکاح يرسمه-دنچ ای دازآ

 ًاددجم درف و دنشاب هدش تسس دیاب یگداوناخ قئالع ،دیآ دوجوب

 ياههلگ تردنب ردقنیا هک تسا تلع نیا هب .دشاب هدش دازآ

 رد ،رگید يوس زا ...مینکیم هدهاشم ناگدنرپ نایم رد ار هتفاینامزاس

 اقیقد ،دید ناوتیم ار ياهتفاینامزاس شیب و مک عماوج ،نارادناتسپ نایم

 هب ...تسا هدشن ماغدا هداوناخ رد درف دروم نیا رد هک تلع نیا هب

 زا رتگرزب ینمشد شزاغآ رد هلگ[	35]یعمج ساسحا قیرط نیا

 کی رگا :مییوگب دیاب دیدرت نودب .درادن هداوناخ یعمج ساسحا

 رد اب طقف نیا ،تسا هدمآ دوجوب هداوناخ زا رتالاب یعامتجا لکش

 ریذپماجنا ،هتفای تیهام رییغت اقیمع ییاههداوناخ ندرک ماغدا دوخ

 نیا هک دربیمن نیب زا ار ناکما نیا تلع نیمه هب اقیقد هک ؛دشابیم

 دوخ يرتدعاسم تیاهنیب طیارش تحت هک دنوش رداق ادعب اههداوناخ

 هلیسوب هدش لقن ،لوا لصف ،سانیپسا عبنم نامه( ."دنزاسب اددجم ار
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 تاحفص ،1884 ،هداوناخ و جاودزا أشنم مانب شباتک رد نولوتوریژ

518-520[)36] 

 شزرا یناویح عماوج هک تسرد هک ددرگیم راکشآ رارق نیدب

 طقف نیا یلو - دنراد یناسنا عماوج دروم رد جاتنتسا يارب یصاخ

 دروم رد ،تسا هدش مولعم هک اجنآ ات .تسا یفنم شزرا کی

 ای يرسمهدنچ :میسانشیم هداوناخ عون ود طقف ،رتیلاع نارادهرهم

 زاجم يوش	کی	اهنت ،غلاب رن	کی	اهنت دروم ود ره رد .دحاو تفج
 هداوناخ تیدودحم مه و قئالع فّرعم مه هک ،رن تداسح .تسا

 لکش ،هلگ .دهدیم رارق هلگ اب داضت رد ار یناویح هداوناخ ،تسا

 ای و ،هدش تسس اجنآ رد ،هدش نکمم ریغ اجنیا رد ،رتیلاع یعامتجا

 همادا تلاح نیرتهب رد ؛دوشیم لحمضم یلکب يریگتفج لصف رد

 تباث ییاهنت هب نیا .دوشیم فقوتم ،رن تداسح رثا رد نآ لماکت

 راگزاسان مه اب يودب یناسنا هعماج و یناویح هداوناخ هک دنکیم

 هلحرم زا راک طسوت ار دوخ تشاد هک يودب ناسنا هکنیا و ،دنتسه

 رثکادح ای و ،تخانشیمن ياهداوناخ الصا ای ،دیشکیم الاب یناویح

 .تشادن دوجو تاناویح نایم رد هک تخانشیم ياهداوناخ نانچ

 ،دشیم ناسنا تشاد هک ىروناج دننام ،یحالس یب ناویح هک يروطب

 نیرتیلاع هباثمب دحاو تفج اب ،دارفنا رد یتح و ،مک دادعت رد تسناوت

 نایچراکش شرازگ يانبم رب كرامرتسو هک روطنآ - یعامتجا لکش

 همادا دوخ تایح هب ،دننکیم بوسنم اههزناپمش و اهلیروگ هب ار نآ

 درواتسد نیرتگرزب ماجنا يارب ،تیناویح هلحرم زا لوحت يارب .دهد

 یفاکان يورین ینیزگیاج :دوب يرورض یفاضا لماع کی ،تعیبط رد
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 هلحرم هب راذگ .هلگ كرتشم ششوک و دحتم يورین طسوت ،عافد

 ،دننکیم یگدنز نآ رد هراوناسنا ياهنومیم هک یطیارش زا یناسنا

 دنسریم رظنب نینچ اهنومیم نیا ،سکعرب .تسا نییبت لباق ریغ اقلطم

 رد لاونم ره هب و ،دنوشیم دوبان جیردتب و هدنار ياهشوگ هب دنراد هک

 مامت در يارب یفاک لیلد ییاهنت هب نیا .دنراد رارق طاطحنا هسورپ

 نانآ ياههداوناخ لکش نیب سایق يانبم رب هک تسا ییاهيریگهجیتن

 تشذگ و لمحت یلو .تسا هدمآ لمعب هیلوا ناسنا ياههداوناخ و

 يارب هیلوا طرش ،تداسح زا ییاهر ،غلاب ياهرن نایم رد لباقتم

 اهنآ نطب رد اهنت هک دوب يرادیاپ و گرزب ياههورگ نآ نتخاس

 هچ ام ایآ تقیقح رد و .دیدرگیم رسیم ناسنا هب ناویح زا ینوگرگد

 مینکیم ادیپ هداوناخ لکش ،نیرتيودب ،نیرتیمیدق هباثمب ار يزیچ

 هزورما و دوش ادیپ خیرات رد يراکنا لباق ریغ دهاوش لکش نآ زا هک

 ،یهورگ جاودزا ؟دریگ رارق هعلاطم دروم دناوتب اجنآ و اجنیا رد

 هب قلعتم نز لماک ياههتسد و درم لماک ياههتسد نآ رد هک یلکش

 رد ام ،نیا زا شیب .دشابن یقاب تداسح يارب ییاج و دنشاب رگیدکی

 زا شیب مه زونه هک - ییوشدنچ ییانثتسا لکش لماکت يدعب لحارم

 نیمه هب هک ،میباییم ار - تسا تداسح ساسحا عون همه فلاخم نیا

 زا ییاهلکش هکنیا هب رظن یلو .تسا هتخانشان تاناویح نایم رد ،لیلد

 یصاخ هدیچیپ طیارش نانچ اب هارمه میسانشیم هک ار یهورگ جاودزا

 هلاحا رتهداس و رتهیلوا یسنج بسانم ياهلکش هب ار ام اموزل هک دنتسه

 طلتخم تبراقم نارود کی هب ،ییاهن لیلحت رد قیرط نیا هب و دنهدیم

 هعجارم ،دننکیم هراشا تیناسنا هب تیناویح زا راذگ نارود رب قبطنم

 زاب ياهطقن نامه هب اددجم ار ام تاناویح نیب تلصو ياهلکش هب
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 هتشاذگ رس تشپ ار نآ هشیمه يارب رابکی دوب رارق هک دنادرگیم

 .میشاب

 ياهتیودحم هکنیا ینعی ؟تسیچ طلتخم یسنج تبراقم يانعم سپ

 طوقس نونکا مه ام .دنشاب هتشادن دوجو ،هتشذگ ای ینونک دوجوم

 تسا نیا دشاب هتشاد دوجو یعطق يزیچ رگا .میدید ار تداسح دس

 .تسا دیدج یبسن روطب نآ شیادیپ هک تسا ياهفطاع تداسح هک

 رد اهنت هن .تسا قداص ناکیدزن اب تبراقم موهفم دروم رد زین نیمه

 هطبار هکلب ،دندرکیم یگدنز رهوش و نز تروصب رهاوخ و ردارب ادتبا

 زورما مه ات ،نامدرم زا يرایسب نایم رد نادنزرف و نیدلاو یسنج

 سونایقا رواجم تالایا یموب ياهداژن( تفرکناب .تسا هدوب زاجم

 رد رما نیا دوجو هب[	37(]لوا دلج ،1875 ،یلامش ياکیرمآ رد مارآ

 ،	Strait Beringگنرب باب ،	Kavitasاهاتیواک نایم

 و اکسالآ کیدزن	Kadiaks	ياهكایداک

 سیلگنا یلامش ياکیرمآ ىلخاد قطانم نکاس	Tinnehs	ياههنیت

 نایم رد رما نیمه دروم رد ییاهشرازگ ونروتل .دنهدیم تداهش

 ،یلیش	Cucus	ياهوکوک ،	Chippewaاوپیچ ناتسوپخرس

 نیچ و دنه[	38]ياهنراک و	Caribbeans	اهنیبيراک

 رد اهیمور و نهک ناینانوی ياهفیصوت ،تسا هدرک يروآعمج

 هریغ و	Hunsاهنوه ،	Scythiansاهنیتیس ،اهسراپ ،اهتراپ دروم

 تسرد نیا و[	)39]مراحم اب يانز عارتخا زا لبق .دراد دوخ ياج هک
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 )اهعارتخا نیرتشزرا اب زا یکی و	تسا عارتخا	کی یباسح و

 تبراقم رتهدننز هک دوبن يزیچ لافطا و نیدلاو نیب یسنج تبراقم

 زورما عقاو رد هچنانچ - دشاب توافتم ياهلسن هب قلعتم صاخشا نیب

 ناوارف يادص و رس نتخیگنارب نودب ،اهروشک نیرتنیتسیلیف رد یتح

 تصش زا شیب "ياهمناخ رتخد" یتح تقیقح رد - دوشیم ماجنا

 یس ناوج نادرم اب یهاگهاگ ،دنشاب دنمتورث یفاک ردقب رگا ،هلاس

 ياهلکش زا ار ناکیدزن اب انز موهفم رگا یلو .دننکیم جاودزا هلاس

 هک یمیهافم - مینک فذح تسا نآ اب هارمه هک هداوناخ رتییادتبا

 - دنتسه اهنآ اب میقتسم داضت رد ابلاغ و ،توافتم ام میهافم اب یلکب

 دوش هدناوخ طلتخم دناوتیم طقف هک میسریم یسنج تبراقم زا یلکشب

 ،دش لیمحت موسر هلیسوب ادعب هک ییاهتیدودحم هک اجنآ زا طلتخم -

 یطاق و رق طالتخا هک تسین ینعم نآ هب ادبا نیا .دنتشادن دوجو زونه

 هب دودحم ياهنارود يارب ،ازجم يریگرای .دوب نایرج رد هزور ره

 نیا مه یهورگ جاودزا رد یتح تقیقح رد ؛دوشیمن یفن هجو چیه

 هک - كرامرتسو رگا و .دوشیم دراوم رثکا لماش نونکا يریگرای

 زا کی ره - تسا يودب تلاح نینچ کی هدننک یفن نیرتدیدج

 جاودزا ،دننامیم رای مه اب دازون دلوت ماگنه ات جوز ود هک ار يدراوم

 رد دناوتیم یبوخب جاودزا عون نیا هک تفگ ناوتیم هاگنآ رد ،دمانیم

 اب رظن چیه زا هکنیا نودب ،دشاب هتشاد دوجو طلتخم تبراقم طیارش

 طسوت یسنج تبراقم رب هدش هداهن ياهدس نادقف ینعی ،طالتخا

 عورش رظن هطقن نیا زا كرامرتسو تقیقح رد .دشاب داضت رد ،موسر

 هک يروطب "تسا يدرف تالیامت یبوکرس لماش طالتخا" هک دنکیم
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 رظنب روطنیا ."تسا ]تالیامت بوکرس[ نآ مرف نیرتلیصا ءاشحف"
 هاگن ءاشحف کنیع تشپ زا ار يودب طیارش هک یماگنه ات هک دسریم

 جاودزا هک یماگنه ام .دوب دهاوخ نکمم ریغ یلکب اهنآ مهف ،مینک

 	.تخادرپ میهاوخ هلأسم نیا هب اددجم ،میهدیم حرش ار یهورگ

 لحارم رد الامتحا ،طلتخم تبراقم هیلوا طیارش نیا زا ناگروم رظنب

 :دندمآ دوجوب اهنیا ،ییادتبا رایسب

 نوخمه هداوناخ -1

 ياههورگ اجنیا رد .تسا هداوناخ هلحرم نیلوا نوخمه هداوناخ

 و اهگرزبردپ مامت :دنباییم بیترت لسن بسح رب یجاودزا

 رگیدکی نانز و نارهوش یگمه ،هداوناخ هدودحم رد ،اهگرزبردام

 قداص ناردام و ناردپ ینعی ،اهنآ نادنزرف دروم رد رما نیمه ،دنتسه

 لیکشت ار كرتشم ياهرای موس هریاد اهنآ نادنزرف اددجم هک ،تسا

 و قوقح زا نادنزرف و نیدلاو ،فالخا و فالسا طقف ،دنهدیم

 و ناردارب .دنتسه رانک رب رگیدکی اب جاودزا )ام نابز هب( ِفیاظو

 لوا هجرد رسپ و رتخد ياههداز )ییاد ،هلاخ ،ومع ،هّمع( ،نارهاوخ

 رگیدکی نارهاوخ و ناردارب همه ،يدعب تاجرد و مود هجرد و

 نیا رد .دنرگیدکی نانز و نارهوش همه ،تلع نیمه هب اقیقد	و دنتسه

 یسنج تبراقم لامعا لماش یعیبط روطب رهاوخ و ردارب هطبار هلحرم

 لماش ،نآ کیپیت لکش رد ياهداوناخ نینچ[ .40]تسا رگیدکی اب

 ،هجرد ره فالخا ،اهنآ نایم رد اددجم هک تسا جوز کی فالخا
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 الباقتم همه لیلد نآ هب اقیقد و ،دنرگیدکی نارهاوخ و ناردارب همه

 .دنتسه رگیدکی نانز و نارهوش

 هک ینامدرم نیرتهداتفابقع یتح .تسا هتفر نیب زا نوخمه هداوناخ

 .دنهدیمن هئارا ار هداوناخ لکش نیا دییأت لباق هنومن دسانشیم خیرات

 متسیس ار ،دشاب هدوب هتشاد دوجو	دیاب	نیا هک ،يریگهجیتن نیا یلو
 ام هب دراد دوجو يزنیلوپ رسارس رد زونه هک ،ییاواه ینوخمه

 زا طقف هک درادیم نایب ار ینوخمه تاجرد نآ متسیس نیا .دنالوبقیم

 لک اب هک میروبجم ام و ؛دیآ دوجوب دناوتیم ياهداوناخ لکش نینچ

 يرورض یتامدقم هلحرم کی ار لکش نیا هک ،هداوناخ يدعب لماکت

 .میریذپب ار يریگهجیتن نیمه ،درامشیم

 Punaluan	ییاولانوپ هداوناخ -2

 ندرک مورحم رب دوب ینتبم یهدنامزاس رد تفرشیپ نیلوا نیا رگا

 ینتبم تفرشیپ نیمود ،رگیدکی اب یسنج طباور زا نادنزرف و نیدلاو

 هب ماگ نیا .طباور نیا زا نارهاوخ و ناردارب ندرک مورحم رب دوب

 زین و رتمهم تیاهنیب - نیفرط رتشیب ینس يواست هب هجوت اب - شیپ

 اب دایز لامتحا هب و دش ماجنا جیردتب رما نیا .دوب لوا ماگ زا رتلکشم

 زا )ردام فرط زا ینعی( یعیبط نارهاوخ و ناردارب نتشاذگ رانک

 هدوب درفنم دراوم رد ،لوا رد هک ،دش زاغآ رگیدکی اب یسنج طباور

 رضاح نرق ات زونه ییاواه رد( دمآ رد هدعاق تروصب جیردتب دعب و

 اهردارب نیب یتح جاودزا عنم هب و ،)دراد دوجو هدعاق نیا رب ءانثتسا

 ،هلاخ ،ومع ،هّمع( مییوگیم ام هک روطنآ ای ،[41]یبناج ياهرهاوخ و
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 ناگروم هتفگ هب .دش یهتنم موس و مود و لوا هجرد ياههداز )ییاد

 ."دهدیم تسدب یعیبط باختنا لمع زا یلاع ریوصت کی" نآ
 نیا رثا رد ینورد تبراقم اهنآ نایم رد هک یلیابق تسین يدیدرت

 و ناردارب نیب جاودزا اهنآ رد هک یلیابق زا دوب هدش دودحم تفرشیپ

 رتعیرس روطب ،دوب هدنام یقاب هفیظو مه و هدعاق تروصب مه نارهاوخ

 داهن رد ار تفرشیپ نیا ریثأت تردق .دنتفاییم لماکت يرتلماک و

 هیلوا فده و تفرگ أشنم نآ زا امیقتسم هک دید ناوتیم	Gens	هریت

 هن رگا - رثکا یعامتجا ماظن داینب اههریت نیا .تشاذگ رس تشپ ار

 هب اهنآ زا امیقتسم مور و نانوی رد و ،دندوب ناهج ربرب نامدرم - همه

 .میسریم ندمت

 میسقت لسن ود یکی زا دعب رثکادح هک دوب روبجم يودب هداوناخ ره

 رخاوا ات ءانثتسا نودب هک هیلوا یتسینومک كرتشم هداوناخ .دوش

 کی یگدرتسگ نیرتشیب ،دوب جیار تیربرب ینایم نارود

 لاوحا و عاضوا بسح رب هک ،درکیم ّنیعم ار یگداوناخ[	42]تعامج

 موهفم هکنیا درجمب .دوب - ّنیعم ابیرقت لحم ره رد یلو - توافتم

 دوجوب دحاو ردام کی ِنادنزرف نیب یسنج تبراقم ندوب تسیاشان

 يراوناخ ياهتعامج تامیسقت نینچ يور رب ارابجا موهفم نیا ،دمآ

 ریثأت	Hausgemeiden	دیدج ياهتعامج داجیا و یمیدق

 .)دوبن نراقتم یگداوناخ هورگ اب اترورض لاح ره هب هک( تشاذگیم

 یعیبط ناردارب و ،دندش راوناخ کی هتسه ،رهاوخ هورگ دنچ ای کی

 نآ ناگروم هک ياهداوناخ لکش .دنتشگ يرگید راوناخ هتسه ،اهنآ
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 هداوناخ زا ،نآ هباشم یقیرط هب ای قیرط نیا هب ،دمانیم	ییاولانوپ	ار
 نارهاوخ زا يدادعت ییاواه مسر بسح رب .دمآ دوجوب نوخمه

 مود و لوا هجرد ياههداز )ییاد و هلاخ و ومع و هّمع( ینعی[ یبناج

 یلو ،دندوب دوخ كرتشم ياهرهوش ِكرتشم ياهرسمه ]رترود ای

 رگیدکی رگید ،نارهوش نیا .دندوب جراخ هطبار نیا زا اهنآ ناردارب

 ردارب مه اب زین امازلا رگید تقیقح رد هک - دندرکیمن باطخ ردارب ار

 باطخ ،کیرش ،یمیمص ،هارمه ینعی ،اولانوپ	هکلب - دندوبن

 ،یبناج ای و ،یعیبط ناردارب زا هورگ کی ،قیرط نیمه هب .دندرکیم

 دنتشاد يرسمه هب اکرتشم ،دندوبن اهنآ نارهاوخ هک ار نز هدع کی

 لکش نیا .دندرکیم باطخ	اولانوپ	ار رگیدکی زین نانز نیا و

 هک تسا	Familienformation	هداوناخ تخاس کیسالک

 هب نآ یساسا هصخشم یگژیو و ،درک ادیپ یتاعونت هلسلس کی اهدعب

 یگداوناخ لفحم کی رد نانز و نارهوش لباقتم عمجت :دوب حرش نیا

 زین یبناج ناردارب ،دعب و یعیبط ناردارب لوا - اهنز ناردارب هک ،ّنیعم

 نارهوش ياهرهاوخ دروم رد مه نآ سکع و ،دندوب جراخ نآ زا -

 .دوب قداص

 رد يدناشیوخ تاجرد ،یهجو نیرتقیقد هب نونکا ،هداوناخ عون نیا

 ،نم ردام ِنارهاوخ ِنادنزرف .دهدیم تسد هب ار ییاکیرمآ متسیس

 نیمه هب مه نم ردپ ِردارب ِنادنزرف ،دننامیم یقاب وا نادنزرف نانچمه

 رتخد نونکا ،نم ردام ِناردارب ِنادنزرف یلو ؛دنتسه وا نادنزرف ناس

 ِرسپ مه نم ردپ ِنارهاوخ ِنادنزرف و ،دنتسه وا ردارب رسپ و ردارب

 ،ییاد ،هّمع ،ومع( اعمج اهنآ همه و ،دنشابیم وا رهاوخ ِرتخد و رهاوخ
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 ِردام ِنارهاوخ ِنارهوش هک یلاح رد اریز .دنتسه نم ياههداز )هلاخ

 ،قح رظن زا - زین نمِ ردپ ِناردارب ِرسمه و ،دنتسه وا رهوش زونه نم

 یعامتجا تیعونمم ،دنشابیم وا رسمه نینچمه - المع هشیمه هن رگا

 ،ّهمع( میسقت ثعاب نونکا ،نارهاوخ و ناردارب نیب یسنج تبراقم

 ردارب زیامت نودب نونکات هک - لوا هجرد ياههداز )ییاد ،هلاخ ،ومع

 دننام اهیضعب :تسا هدش هقبط ود هب - دندشیم بوسحم رهاوخ و

 ،نارگید ؛دننامیم یقاب )یبناج( نارهاوخ و )یبناج( ناردارب ،هتشذگ

 ،رگید يوس زا نارهاوخ نادنزرف و وس کی زا ناردارب ِنادنزرف

 كرتشم نیدلاو دنناوتیمن رگید ،دنشاب رهاوخ و ردارب	دنناوتیمن	رگید

 يارب هک تسا تلع نیمه هب و دنشاب هتشاد - ود ره ای ،ردام ،ردپ -

 )ییاد ،هلاخ ،ومع ،ّهمع( ،اههدازرهاوخ و اههدازردارب هقبط ،راب نیلوا

 دوب ینعم یب هتشذگ هداوناخ متسیس رد هک - ثنؤم و رکذم ياههداز

 ره دروم رد هک - ینوخمه ییاکیرمآ متسیس .دوشیم يرورض -

 چوپ ًالک ،دشاب هدش انب يدارفنا جاودزا عون کی يانبم رب ياهداوناخ

 نیرتکچوک رد یتح ،ییاولانوپ هداوناخ اب - دسریم رظنب ثبع و

 نیا هک يدح ات .دوشیم هیجوت و نییبت یقطنم روطب ،نآ تایئزج

 هداوناخ ،دح نامه ات تسرد لقاال دیاب ،هدوب عیاش ینوخمه متسیس

 .تسا هتشادیم دوجو ،نآ هیبش یلکش ای ییاولانوپ

 ،تسا هتشاد دوجو ییاواه رد المع هدش تباث هک ،هداوناخ عون نیا

 نیغلبم رگا ،دوش هدهاشم تسناوتیم مه يزنیلوپ رسارس ردً المتحم

 رداق - اکیرمآ رد نیشیپ ییایناپسا نابهار دننام - دهاز و دباع یبهذم

 تشادرب[	43"]ترفن" زج ىزیچ ییاحیسم ریغ تابسانم نیا زا دندوب
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 هلحرم رد نامز نآ رد هک - اهنوترب دروم رد رصیق هک یماگنه .دننک

 ياهنز يرفن هدزاود هد اهنآ" هک دیوگیم ام هب - دندوب تیربرب ینایم
 اهنآ نادنزرف اب نیدلاو و اهردارب رتشیب اهنیا و ؛دنتشاد كرتشم

 .درک فیصوت یهورگ جاودزا یهجو نیرتهب هب ناوتیم ار نیا ،"دندوب

 دنناوتب هک دنشاب هتشاد نس ردقنآ هک - رسپ هدزاود ای هد ربرب ياهردام

 ینوخمه متسیس رد یلو ؛دناهتشادن - دنریگب كرتشم ياهنز

 يددعتم ناردارب - تسا ییاولانوپ هداوناخ رب قبطنم هک - ییاکیرمآ

 و کیدزن ياههداز )ییاد ،هلاخ ،ومع ،هّمع( مامت اریز ،دنراد دوجو

 اب نیدلاو" حالطصا دروم رد .دنتسه وا ردارب ،درف کی رود

 رصیق بناج زا یمهافت ءوس دناوتیم نیا هک تفگ دیاب "ناشنادنزرف

 کی رد ار رتخد و ردام ای رسپ و ردپ دوجو ،متسیس نیا یلو ؛دشاب

 ردام ای رتخد و ردپ دوجو هچرگ ،دنکیمن یفن دحاو یجاودزا هورگ

 یلکش ای یهورگ جاودزا لکش نیا ناس نیمه هب .دنکیم یفن ار رسپ و

 ناگدنسیون رگید و	تودوره	ياهشرازگ نییبت نیرتهداس نآ هباشم
 تسدب ربرب و یشحو نامدرم نایم رد نانز تعامج دروم رد ار نهک

 Tikurs ofدوا ِسروکیت فیصوت دروم رد روطنیمه نیا .دهدیم

oudh	(نستاو طسوت )گنگ لامش رد	Watson	و 

 اهنآ" :تسا قداص ،[44"]دنه مدرم" مانب ناشباتک رد	Koye	يُوک
 رد زیامت نودب ینعی ،)یسنج یگدنز ینعی( دننکیم یگدنز مه اب
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 هدرک جاودزا اهنآ زا رفن ود هک یتروص رد و ،گرزب ياهعمجت

 ."تسا یمسا ًافرص ناشدنویپ ،دنشاب

 هداوناخ زا امیقتسم	هریت	داهن هک دسریم رظنب ،دراوم میظع تیرثکا رد

 زین ییایلارتسا[	45]یتاقبط متسیس هتبلا .دشاب هتفرگ أشنم ییاولانوپ
 یلو ؛دنراد هریت اهییایلارتسا :دشاب داهن نیا يارب یعورش هطقن دناوتیم

 جاودزا ِرتسران عون کی اهنآ ؛دنرادن ییاولانوپ هداوناخ زونه اهنآ

 .دنراد یهورگ

 ردام یلو ،تسین مولعم لفط ردپ ،یهورگ هداوناخ ياهلکش مامت رد

 دوخ نادنزرف ار یعمج هداوناخ لافطا	مامت	يو هچرگ .تسا مولعم
 وا اذهعم ،دنکیم ءافیا اهنآ لابق رد ار دوخ يردام هفیظو و دناوخیم

 بیترت نیا هب .دسانشیم زاب نارگید زا ار شدوخ یعیبط نادنزرف

 بسن ،دشاب هتشاد دوجو یهورگ جاودزا هک اج ره هک تسا نشور

 رابت	اهنت قیرط نیا هب و ،درک ّنیعم ناوتیم يردام قیرط زا طقف ار

 نامدرم مامت دروم رد عقاو رد رما نیا .دوشیم هتخانش تیمسرب	تنؤم

 نیمود نیا و ؛تسا قداص تیربرب ینییاپ هلحرم نامدرم و یشحو

 ار هلأسم نیا هک دوب يدرف نیلوا هک تسا نفوکاب گرزب درواتسد

 - ردام قیرط زا بسن و لصا يراصحنا صیخشت نیا وا .درک فشک

 قح ار - دیآیم دوجوب نآ يانبم رب نامز لوط رد هک یثرا تابسانم و

 هب زاجیا تیاعر رطاخب نم .دناوخیم	Mother Right	يردام

 باختنا کی نیا یلو .مزرویم تعانق حالطصا نیمه باختنا
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 ،قح مانب يزیچ زونه ،یعامتجا هلحرم نیا رد اریز ،تسا دنیاشوخان

 .دوب هدماین دوجوب نآ یقوقح يانعم هب

 دروم ار راوهنومن هورگ ود زا یکی ییاولانوپ هداوناخ زا رگا نونکا

 ای یعیبط نارهاوخ يدادعت لماش یهورگ ینعی - میهد رارق هجوت

 ای ،دوخ رهاوخ رترود ای مود و لوا هجرد فالخا( یبناج نارهاوخ

 ِیبناج ناردارب ای یعیبط ناردارب و نادنزرف اب هارمه ،)تسا رترود

 نآ اقیقد ام ،(دنتسین	اهنآ رهوش ،ام ضرف رب انب هک( اهنآ يردام
 لکش رد ،هریت ياضعا تروصب اهدعب هک میباییم ار دارفا زا ياهقلح

 هک ،دنراد كرتشم ّهدج کی همه اهنآ .دنوشیم رهاظ ،داهن نیا يودب

 ،دناهتفرگ بسن وا زا هکنیا تلعب ،لسن هب لسن اهنآ ثنؤم فالخا

 ردارب دنناوتیمن رگید اهرهاوخ نیا نارهوش یلو .دنرگیدکی رهاوخ

 هورگ هب نیاربانب و دنشاب هتفرگ بسن ّهدج نیا زا ینعی ،دنشاب اهنآ

 یلو ؛دنرادن قلعت - دمآ دنهاوخ رد هریت تروصب اهدعب هک - نوخمه

 اهنت ،يردام بسن طقف اریز - دنتسه هورگ نیا هب قلعتم اهنآ نادنزرف

 هک یماگنه زا .تسا یعطق هک تسنآ اهنت اریز ،تسا هدننک نییعت رما

 هلمجنم - اهرهاوخ و اهردارب مامت نیب یسنج تبراقم تیعونمم

 قوف هورگ ،دوشیم رارقرب - يردام فرط زا یبناج تابسانم نیرترود

 مکحمِ دودحم ۀقلح کی تروصب ار دوخ ینعی ،دوشیم هریت هب لیدبت

 اب جاودزا هب رداق هک ،دروآیم رد ثنؤم رابت ینوخ ناگتسباو زا

 ار دوخ نوزفازور روطب هقلح نیا ،دعب هب نیا زا ؛دنتسین رگیدکی

 یبهذم ای یعامتجا تلصخ هک - رگید كرتشم ياهداهن طسوت

 زیامتم هلیبق نامه رگید ياههریت زا ار دوخ و ،دنکیم میکحت - دنراد
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 رگا یلو .تخادرپ میهاوخ رما نیا رتشیب تایئزج هب ادعب ام .دنیامنیم

 زا یعیبط الماک روطب یتح هکلب ،اترورض اهنت هن ،اههریت هک مینیبیم

 هب بیرق سدح يارب هنیمز سپ ،دناهتفای لماکت ،ییاولانوپ هداوناخ

 ینامدرم مامت نایم رد البق هداوناخ زا لکش نیا هک دراد دوجو نیقی

 .تسا هتشاد دوجو ،دنتسه صیخشت لباق ياهریت ياهداهن اهنآ رد هک

 .ندمتم و ربرب نامدرم مامت نایم رد ابیرقت ینعی

 جاودزا زا ام شناد ،تشون ار دوخ باتک ناگروم هک یماگنه

 يراج یهورگ ياهجاودزا دروم رد .دوب دودحم یلیخ زونه یهورگ

 مک - دندوب هتفای نامزاس تاقبط رد هک - اهییایلارتسا نایم رد

 هک رد ار یتاعالطا 1871 لاس نامه رد ناگروم هوالعب و ،میتسنادیم

 زا .درک پاچ ،دوب هدیسر وا هب ییاواه ییاولانوپ هداوناخ دروم رد

 رد لوادتم ینوخمه متسیس لماک نییبت کی ییاولانوپ هداوناخ وسکی

 هطقن هک یمتسیس - دهدیم تسدب ار ییاکیرمآ ناتسوپخرس نایم

 کی لماش نآ رگید بناج زا ؛دوب ناگروم ياهیسررب مامت عورش

 و ؛دوب يردام قح ياههریت قاقتشا يارب هدامآ و رضاح تمیزع هطقن

 ییایلارتسا تاقبط رتیلاع رایسب یلماکت هلحرم کی رگشیامن هرخألاب

 هداوناخ هک دنک روصت ناگروم هک تسا مه لباق نیاربانب .دوب

 ریگرای هداوناخ زا لبق اترورض هک تسا لماکت هلحرم کی ییاولانوپ

 عیاش هیلوا راصعا رد امومع رما نیا هک دنک روصت و ،دیآیم دوجوب

 جاودزا رگید ياهلکش هلسلس کی ام ،دعب هب نامز نآ زا .تسا هدوب

 تهج نیا رد ناگروم هک مینادیم نونکا و میاهتخانش ار یهورگ

 هداوناخ رد هک تشاد ار لابقا نیا يو اذهعم .درک يورهدایز
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 دروخرب ،یهورگ جاودزا کیسالک لکش نیرتیلاع هب ،دوخ ییاولانوپ

 .دوشیم نییبت تلوهسب رتالاب هلحرم هب نآ زا راذگ هک یلکش ،دنک

 غّلبم نویدم ار یهورگ جاودزا زا دوخ تخانش یساسا يانغ ام

 یط هک ،میتسه	Fison Lorimer	نوسیف رمیرول یسیلگنا یبهذم
 دروم ،ایلارتسا ،نآ کیسالک نطوم رد ار هداوناخ لکش نیا اهلاس

 ناتسوپهایس نایم رد ار لماکت هلحرم نیرتنییاپ وا .داد رارق هعلاطم

 ایلارتسا بونج رد	gambier Mount	ریبماگ تنوم ییایلارتسا

 - دوشیم میسقت هقبط ود هب هلیبق لک اجنیا رد .تفای

 ره لخاد رد یسنج تبراقم .Kumite	تیموک و	Kroki	یکورک

 کی زا درم ره ،رگید بناج زا ؛تسا عونمم ًادیکا تاقبط نیا زا کی

 رامشب رگید هقبط زا نز ره رهوش تروصب ،دازردام روطب ،هقبط

 هکلب ،دارفا هن .ددرگیم دلوتم وا رسمه تروصب زین نز نآ و ،دوریم

 رکذت دیاب و .هقبط اب هقبط ؛دننکیم جاودزا رگیدکی اب لماک ياههورگ

 ای ینس توافت دروم رد یتیدودحم هنوگچیه اجنیا رد هک داد

 هب میسقت طسوت هک هچنآ زجب ،درادن دوجو صاخ ینوخ یگتسباو

 ره عورشم روطب یکورک درم کی .دوشیم ّنیعم رسمه-نورب هقبط ود

 نز کی زا وا دوخ رتخد نوچ یلو ؛دراد يرسمه هب ار تیموک نز

 نیاربانب ،دوریم رامشب تیموک کی دوخ ،يردام قح يانبم رب ،تیمک

 شدوخ ردپ هلمجنم ،یکورک درم ره رسمه تروصب دلوت ودب زا وا

 ام هک هنوگ نآ هب ،یتاقبط نامزاس ،لاح ره رد .دوشیم هدرمش

 نیا ،نیاربانب .دروآیمن دوجوب اجنیا رد یتیدودحم چیه میسانشیم

 مهبم ياههزیگنا مامت مغریلع ،هک دش رهاظ ياهرود رد ای نامزاس
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 نیدلاو نیب ،یسنج تبراقم زونه ،ینورد تبراقم ندرک دودحم يارب

 متسیس تلاح نآ رد هک ،تفریمن رامشب یکانلوه زیچ ،نادنزرف و

 هدوب یشان طلتخم یسنج تبراقم طیارش کی زا امیقتسم یتاقبط

 تاقبط نیا هکنیا زا لبق نادنزرف و نیدلاو نیب تبراقم هکنیا ای - تسا

 طیارش تلاح نآ رد هک	- دوب هدش	عونمم موسر هلیسوب ،دنیآ دوجوب

 زا دعب تفرشیپ نیلوا و تسا هتفرگ أشنم نوخمه هداوناخ زا ینونک

 دراوم ،منادیم نم هک اجنآ ات .تسا رتلمتحم یمود سدح .تسا نآ

 هدشن هداد شرازگ ایلارتسا رد نادنزرف و نیدلاو نیب یجاودزا هطبار

 زین ،يردام قح ياههریت يرسمه نورب يدعب عون و ؛تسا

 لبق زا هعقاو کی نوچمه ار طباور نیا تیعونمم احیولت ،هدعاقلایلع

 .دراگنایم - شداینب نامز نامه زا - هتفای رارقتسا

 رد ار ياهقبط	ود	متسیس ،ایلارتسا بونج رد ریبماگ تنوم رب هوالع

 و ،قرش فرطب رتشیب	River Darling	گنیلراد هناخدور دادتما

 هدهاشم ناوتیم زین ،یقرش لامش رد ،	Queenslandدنلزنیوک رد
 طقف متسیس نیا .تسا هدرتسگ یعیسو زرطب بیترت نیا هب هک ؛درک

 ِنادنزرف نیب و ناردارب ِنادنزرف نیب ،ناردارب و نارهاوخ نیب جاودزا

 هب قلعتم اهنآ هک اریز ،درادیم عونمم ار يردام تهج زا نارهاوخ

 جاودزا قح رهاوخ و ردارب ِنادنزرف رگید بناج زا ؛دنتسه هقبط کی

 تبراقم تیعونمم تهج رد رگید ماگ کی .دنراد ار رگیدکی اب

 هناخدور دادتما رد ،	Kamilaroiيورالیماک نایم رد ار ینورد

 ؛دید ناوتیم	Wales South New	زلو تواس وین رد ،گنیلراد
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 زا کی ره و دناهدش هقبط راهچ هب میسقت ،هیلوا هقبط ود اجنآ رد هک

 جاودزا رگید ّنیعم هقبط کی اب	لک	رد روطنیمه ،هقبط راهچ نیا

 نادنزرف ؛دنوشیم دلوتم رگیدکی رسمه تروصب لوا هقبط ود .دننکیم

 اهنآ ردام هکنیا بسح رب - دنوشیم مراهچ ای موس هقبط ياضعا اهنآ

 هک ،مراهچ و موس تاقبط نادنزرف و ؛دشاب مود ای لوا هقبط هب قلعتم

 مود و لوا تاقبط هب اددجم ،دننکیم جاودزا رگیدکی اب هنوگ نیمه هب

 مود و لوا تاقبط هب قلعتم لسن کی هراومه هک يروطب .دنباییم قلعت

 هب دعب لسن اددجم و ،مراهچ و موس تاقبط هب رگید لسن ،تسا

 نارهاوخ و ناردارب نادنزرف ،متسیس نیا يانبم رب .مود و لوا تاقبط

 هب .دنناوتیم اهنآ ياههون یلو - دنوش رهوش و نز دنناوتیمن )يردام(

 ياههریت ندروخ شوج اب اهدعب ،بیجع هدیچیپ متسیس نیا لاح ره

 هب اجنیا رد میناوتیمن ام یلو ؛دوشیم رتهدیچیپ مه نیا زا ،يردام قح

 تبراقم تیعونمم فرطب هزیگنا هنوگچ مینیبیم سپ .میزادرپب نآ

 زا نشور یهاگآ نودب و يدوخبدوخ قیرطب اهراب و اهراب ،ینورد

 .دنکیم نایب يدنبهورگ رد ار دوخ ،فده

 ینعی ،تسا یتاقبط جاودزا زونه ایلارتسا دروم رد هک یهورگ جاودزا

 هراق ضرع مامت رد ابلاغ هک نادرم زا هقبط کی یمامت جاودزا لاح

 نیا - دناهدرتسگ هزادنا نیمه هب هک نانز زا هقبط کی اب ،دناهدنکارپ

 ردقنآ ،دریگ رارق هظحالم دروم رتقیقد هک یماگنه یهورگ جاودزا

 ،درادنپیم دوخ هناخیپسور زا مهلم روصت رد نیتسیلیف هک

 هکنآ زا شیپ تشذگ يدیدم ياهتدم سکعرب .تسین زیگناتشحو

 نیارد طقف تقیقح رد و ،دوش هدز نآ دوجو دروم رد یسدح یتح
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 نیا .تسا هتفرگ رارق ياهدع ثحب دروم نآ دوجو هک تسا رخاوا

 یضعب رد و - تسس يرسمه-کت تروصب ،یحطس رظان يارب رما

 .دنکیم هولج - یهاگهاگ[	46	]ییافویب اب هارمه يرسمه-دنچ اهاج

 نیا هک ینیناوق فشک يارب ،	Howittتیووه و نسیف دننام دیاب

 هب ار یلومعم ییاپورا ،لمع رد هک - دننکیم میظنت ار جاودزا طیارش

 ات ،درک فرَص تقو اهلاس - دزادنایم شدوخ جاودزا موسر دای

 یتح ییایلارتسا تسوپهایس نآ يانبم رب هک درک كرد ار ینیناوق

 نایم رد هبیرغ تروصب دوخ هناخ زا رود لیم نارازه هک یتقو

 رد ابلاغ اذهعم ،دمهفیمن مه ار اهنآ نابز یتح هک دربیم رسب ینامدرم

 هلیبق هب ياهلیبق زا ،رگید يودرا هب ییودرا زا دوخ ياهراذگ و تشگ

 وا رایتخا رد ار دوخ تواقم نودب ،هناموصعم هک دباییم ار ینانز رگید

 زا یکی ،دراد نز نیدنچ هک یسک ،نوناق نآ يانبم رب و ؛دنراذگیم

 یب ییاپورا هک ییاج .دنکیم میدقت دوخ نامهیم هب بش رد ار اهنآ

 .تسامرفمکح تخس نوناق ،لمع رد ،دنیبیم ینوناق یب و یقالخا

 نز تروصب نیا رب انب و دنتسه هناگیب یجاودزا هقبط هب قلعتم ،نانز

 رگید رایتخا رد ار یکی هک - یقالخا نوناق نیمه ؛ دنوشیم دلوتم وا

 الباقتم هک یجاودزا تاقبط زا جراخ تبراقم عون همه - دهدیم رارق

 ییاج رد یتح .دنکیم درط ار یطاخ و ،عونمم ار دنراد قلعت مه هب

 رد و ،دتفایم قافتا ابلاغ هک يزیچ - تسا لمع دروم نز ندوبر هک

 .دوشیم تیاعر مامت تقدب یتاقبط نوناق - تسا هدعاق یطاقن

 يدارفنا جاودزا هب راذگ زا يرثا اجنیمه رد نانز ندوبر هک تفگ دیاب

 هکنآ زا دعب :دنکیم راکشآ ار - يریگرای جاودزا لکش رد لقاال -
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 ،دندرک رارف مه اب شناتسود کمکب ای ،دوبر روزب ار رتخد ،ناوج درم

 یلو ،دننکیم تبراقم رتخد اب يرگید زا سپ یکی ناتسود نیا همه

 سکعرب و .دوب هدرک زاغآ ار وا ندوبر هک دوشیم یقلت یسک نز وا

 ریسا يرگید درم طسوت و دنک رارف شرهوش زا هدش هدوبر نز رگا

 .دهدیم تسد زا ار دوخ قح لوا درم و ،دوشیم یمود درم رسمه ،دوش

 ،دنلب ای هاتوک ياههرود يارب يریگرای يراصحنا طباور قیرط نیا هب

 جاودزا متسیس لخاد رد ای و رانک رد ار دوخ ،يرسمه-دنچ زین و

 هک يروطب ؛دراد دوجو یلک روطب زونه هک ،دنکیم رقتسم ،یهورگ

 نیا هلأسم اهنت و ،دوریم نیب زا جیردتب یهورگ جاودزا زین اجنیا رد

 ؛دوشیم جراخ هنحص زا لوا کی مادک اهییاپورا ذوفن رثا رد هک تسا

 .دننکیم مادقا نآ هب هک ایلارتسا یموب ناتسوپهایس ای یهورگ جاودزا

 رد هک ،)رگید هقبط اب( هقبط کی لک تروصب جاودزا ،لاح ره رد

 يودب و هدنامبقع یلیخ یهورگ جاودزا لکش دراد دوجو ایلارتسا

 نیرتیلاع ییاولانوپ هداوناخ - مینادیم هک اجنآ ات - هک یلاح رد ؛تسا

 هک تسا یلکش ،لوا لکش هک دسریم رظنب .تسا نآ لماکت هلحرم

 هک یلاح رد ،تسا هراوآ ياهیشحو یعامتجا تلاح رب قبطنم

 ،تسا یتسینومک ياهعمتجم رادیاپ اتبسن ياههاگتماقا نمضتم ،یمود

 ياهراپ املسم .دوریم شیپ رتیلاع و يدعب یلماکت هلحرم هب امیقتسم و

 زاب هصرع اهنت اجهنیا رد .دش دهاوخ ادیپ ود نیا نیب ،ینیبانیب لحارم

 .دراد رارق ام لباقم رد ،یسررب هدشن هدومیپ نونکات یلو هدش
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 ریگرای هداوناخ -3

 ياههرود يارب يریگرای - نآ زا لبق یتح ای - یهورگ جاودزا رد

 نانز نایم رد درم کی .تشاد دوجو ياهزادنا ات ،دنلب ای هاتوک

 ار وا ناوتیم یتخسب زونه هک( تشاد یلصا نز کی ،شرامشیب

 یلصا رهوش ،رگید نادرم نایم زا ،درم نیا دوخ و ؛)دیمان وا یلگوس

 جاودزا هک - یبهذم نیّغلبم یمگردرس يدایز دح هب عضو نیا .دوب وا

 يانز هاگ و دندیدیم نارسمه طلتخم عمجت هاگ ار یهورگ

 اب اموزل ،موسرم يریگرای نینچ یلو .درک کمک - هتخیسگراسفا

 هک - "نارهاوخ" و "ناردارب" تاقبط دادعت دایدزا اب و اههریت لماکت

 یتکرح اب .دش تیبثت رتشیب و رتشیب - دوب هدش عونمم اهنآ نیب جاودزا

 ،دروآ دوجوب ینوخ ناگتسباو نیب جاودزا زا يریگولج يارب هریت هک

 نایم رد هک مینیبیم قیرط نیا هب .دش هتشادرب شیپ هب يرگید ماگ

 ینییاپ هلحرم رد هک - ناتسوپخرس رگید لیابق رتشیب و اهییوکوریا

 ار نانآ ،اهنآ متسیس هک یناسک	مامت	نیب جاودزا - دندوب تیربرب
 رب رد ار فلتخم عون اهدص ،نیا و ؛تسا عونمم ،درمشیم دنواشیوخ

 .دریگیم

 ار یهورگ ياهجاودزا ،جاودزا ياهتیعونمم نوزفازور یگدیچیپ

 هداوناخ	،اهجاودزا نیا ياجب ؛درک راوشد شیپ زا شیپ

 یگدنز نز کی اب درم کی ،هلحرم نیا رد .دمآ دوجوب	ریگرای

 زونه يرادگهاگ ییافویب و يرسمه-دنچ هک یقیرطب یلو ،دنکیم

 لیالد هب ،یلوا دروم هک دنچ ره ،دنامیم یقاب درم هژیو قوقح ءزج
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 درم اب نز هک ینارود رد لاح نیا اب ؛دوشیم یلمع رتمک يداصتقا

 دنک انز رگا و دوشیم هتساوخ دیکا يرادافو وا زا ،دنکیم یگدنز

 طسوت تلوهسب دناوتیم جاودزا دنویپ یلو .ددرگیم تازاجم ادیدش

 .دراد قلعت ردام هب ناکامک هتشذگ دننام نادنزرف و دوش خسف نیفرط

 ،جاودزا دنویپ زا ینوخ ناگتسباو نوزفازور ندش مورحم نیا رد

 جاودزا ،ناگروم لوقب .دهدیم همادا دوخ لمع هب زین یعیبط باختنا

 ،يرکف و یمسج رظن زا هک تشاد شیارگ" نوخمهان ياههریت نیب

 اب هدنورشیپ هلیبق ود هک یماگنه .دروآ دوجوب يدنمورین داژن

 هب دیدج زغم و همجمج ...دنزاسیم ار یمدرم و هدش بیکرت رگیدکی

[ .47"]دوشیم لیوط و ضیرع ،ود ره ياهدادعتسا عومجم هزادنا

 لیابق هب تبسن اموزل دندوب هدش هتخاس هریت يانبم رب هک یلیابق نیاربانب

 راداو دوخ هنومن زا تیعبت هب ار اهنآ ای ،دننکیم ادیپ قوفت رتبقع

 .دنزاسیم

 گنت لماش ،خیرات لبقام ياهرصع رد هداوناخ روطت قیرط نیا هب

 - تفرگیم رب رد ار هلیبق مامت ادتبا رد هک - دوب ياهقلح موادم ندش

 یپ تیمورحم اب .دوب لوادتم سنج ود نیب یجاودزا عمجت نآ رد هک

 ناگتسباو یتح سپس و رترود دعب و ،رتکیدزن ناگتسباو لوا - یپ رد

 و ؛دش نکمم ریغ المع تیاهن رد یهورگ جاودزا عون همه - یببس

 کی - دوب تسس نآ دنویپ زونه هک - دحاو جوز کی طقف ماجنارس

 زا .دباییم نایاپ یلکب جاودزا دوخ ،نآ هیزجت اب هک دنام یقاب ،لوکلم

 ینونک يانعمب - يدرف یسنج قشع هک دهدیم ناشن ییاهنتب رما

 هتشاد يرسمه-کت ندروآ دوجوب رد يزیچان شقن هچ - حالطصا
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 نیا تابثا رب يرتیوق لیلد ،هلحرم نیا رد نامدرم مامت کیتارپ .تسا

 هاگچیه اهنت هن نادرم ،هداوناخ یلبق ياهلکش تحت .دهدیم تسدب رما

 رایتخا رد زاین زا شیب يدادعت سکعرب هکلب دناهتشادن نز دوبمک

 رد .دندوب بلط دروم و بایمک نانز نونکا هکنآ لاح و ،دناهتشاد

 - دوشیم زاغآ نز دیرخ و ندوبر ،يریگرای جاودزا اب هجیتن

 - دوب هداتفا قافتا هک ياهشیر رییغت کی زا دندوب عیاش	ییاههناشن	هک

 تسدب ياههویش افرص ینعی - ار اههناشن نیا .نآ زا شیب يزیچ هن

 تاقبط هب ،کلسم لضاف يدنلتاکسا نیا نانلکم - ار نز ندروآ

 و "ندوبر قیرط زا جاودزا" ار اهنآ و هداد یسیدرگد هداوناخ صاخ

 اکیرمآ ناتسوپخرس نایم رد ،هوالعب .دیمان "ندیرخ قیرط زا جاودزا"
 بیترت ،]لماکت زا[ هلحرم نامه رد( لیابق ریاس نایم رد نینچمه و

 یتح ابلاغ تقیقح رد و - تسین نیفرط دوخ هب طوبرم يرما جاودزا

 زا کی ره ناردام هب طوبرم هکلب - دوشیمن مه تروشم اهنآ اب

 و دنوشیم دزمان مه اب ابلاغ هبیرغ الماک رفن ود قیرط نیا هب .تساهنآ

 رادربخ هلماعم ماجنا زا ،دوشیم کیدزن جاودزا زور هک یماگنه طقف

 هب ینعی( سورع ياهریت ناگتسباو هب داماد ،جاودزا زا لبق .دنوشیم

 نیا و دهدیم ییایاده )شناگتسباو هب و ردپ هب هن ،ردام ناگتسباو

 .دننکیم میلست وا هب هک دنراد ار يرتخد ِدیرخ يارب هیده مکح ،ایاده

 يرایسب نایم رد اذهعم .دوشیم خسف نیفرط زا کی ره لیم هب جاودزا

 هیلع جیردتب یمومع تاساسحا - اهییوکوریا لثملایف - لیابق زا

 ،دمآیم دوجوب عازن هک یتقو .دوشیم هتخیگنارب اهییادج نیا

 نداد یتشآ يارب و هدرک تلاخد فرط ود ره ياهریت ناگتسباو
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 نیا هک دوشیم یلمع یماگنه طقف ییادج و دننکیم ششوک نیفرط

 نیفرط زا کی ره و دننامیم ردام دزن نادنزرف ؛دننامب رمث یب اهششوک

 .دنک جاودزا اددجم تسا دازآ

 بلط یتح ای نتشاد هک تسا نآ زا رتفیعض دوخ هک ریگرای هداوناخ

 ياهنامز زا هک - یتسینومک راوناخ ،دنک يرورض ار لقتسم هناخ کی

 یتسینومک يرادهناخ یلو .دزن مهب ادبا ار - دوب هدنام یقاب شیپ

 يراصحنا صیخشت هک روطنیمه ،تسا هناخ رد نز يرترب نمضتم

 تیعطاق اب یعیبط ردپ ندرک ّنیعم ناکما مدع هب رظن ،یعیبط ردام کی

 رد نز هکنیا .دوشیم رجنم ناردام ینعی ،نانز يارب دایز مارتحا هب -

 زا هک تسا یتاروصت نیرتفرخزم زا یکی ،دوب درم هدرب ،هعماج زاغآ

 مامت نایم رد نانز .تسا هدیسر ام هب مهدجه نرق يرگنشور دهع

 رد ًامسق یتح و ینایم و ینییاپ هلحرم رد - اهربرب مامت و اهیشحو

 مرتحم رایسب یتیعقوم هکلب ،لقتسم تیعقوم اهنت هن - ییالاب هلحرم

 - یبهذم غّلبم ،Arthur Wright	تیار روترآ دیراذگب .دنتشاد

 تداهش - درب رسب اِکنس ياهییوکوریا نایم رد ینالوط ياهلاس هک

 رد" :دوب هچ ریگرای هداوناخ هلحرم رد زونه نانز تیعقوم هک دهد
 یمیدق زارد ياههناخ رد هک یماگنه ،اهنآ یگداوناخ متسیس دروم

 اهنآ رد هداوناخ نیدنچ هک یتسینومک ياهراوناخ[ دندرکیم یگدنز

 نانز یلو ،دوب بلاغ[	48]هتسد کی هک دراد لامتحا ...]دندوب

 ...دندرکیم باختنا رگید ]ياههریت[ ياههتسد زا ار دوخ نارهوش

 كرتشم اهرابنا ؛درکیم ییامرفمکح هناخ رد نانز شخب الومعم

 دوخ مهس ماجنا رد هک یتخبدب قشاع ای رهوش لاح هب دب یلو ؛دندوب
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 ردقچ ای دنزرف دنچ هکنیا زا رظنفرص ،درکیم یهاتوک اذغ نیمأت يارب

 دوش هداد روتسد وا هب دوب نکمم هظحل ره ،دشاب هتشاد هناخ رد سنج

 هب يرما نینچ زا سپ و ؛دوش كد و هدرک عمج ار شاهنب و راب هک

 لباق ریغ وا يارب هناخ .دنکن تعاطا هک دوبن وا تمالس و حالص

 ای و ؛ددرگرب دوخ ]هریت[ هتسد هب هک دشیم روبجم وا و ؛دشیم لمحت

 دیدج ییوشانز دنویپ کی و هتفر اجنآ زا ،داتفایم قافتا بلغا هچنانچ

 همه دننام - ]هریت[ هتسد رد نانز .دنک زاغآ رس زا رگید ياهتسد رد ار

 دیدرت ،موزل تروص رد اهنآ .دندوب یگرزب تردق - رگید ياج

 سیئر رس زا ار اهخاش" ،دشیم هتفگ احالطصا هک روطنآ هک دندرکیمن

 ."دنهد لزنت ناگدنگنج فص هب ار وا و "هتخادنا

 هریت کی هب نانز مامت یتح و نانز رثکا نآ رد هک ،یتسینومک هناخ

 رگید فلتخم ياههریت زا نادرم هک یلاح رد - دنراد قلعت دحاو

 دوجوب هیلوا ياهنامز رد امومع هک تسا نز قوفت يدام ناینب - دنیآیم

 مناوتیم نم .تسوا گرزب تمدخ نیموس نفوکاب فشک نیا و ؛دمآ

 رد نانزِ دروم رد یبهذم نیّغلبم و ناحایس ياهشرازگ هک منک هفاضا

 چیه هب - اهنآ ياسرفتقاط راک رب ینبم - اهربرب و اهیشحو نایم

 سنج ود نیب راک میسقت .درادن يداضت دش هتفگ الاب رد هچنآ اب هجو

 .تسا توافتم دنکیم ّنیعم ار هعماج رد نر ماقم هک یللع رثا رد

 تسا هتسیاش ام رظنب هک يدح زا شیب یلیخ اهنآ نانز هک ینامدرم

 مارتحا دوخ نانز هب ناییاپورا هک يدح زا شیب یلیخ ،دننکیم راک

 هک - ندمت نارود "يوناب" .دنلئاق مارتحا اهنآ يارب دنراذگیم

 زا - تسا یعقاو راک زا هدش هناگیب و ،نیغورد مارتحا رد روصحم



 49 

 تسا تیربرب نارود شوکتخس نز زا رتنییاپ تیاهنیب یعامتجا رظن

 تیهام رطاخب و دشیم بوسحم یعقاو يوناب دوخ مدرم نایم رد هک

 .دوب نینچ ،دوخ

 جاودزا نیزگیاج الماک ریگرای هداوناخ اکیرمآ رد زورما هکنیا

 یبرغ لامش نامدرم رتقیقد یسررب زا دیاب ار هن ای تسا هدش یهورگ

 شحوت ییالاب هلحرم رد زونه هک - یبونج ياکیرمآ صوصخب و

 دروم رد یسنج يدازآ زا ددعتم دراوم ردقنآ .تفایرد - دنربیم رسب

 روصت ناوتیم یتخسب هک تسا هدش هداد شرازگ یبونج ياکیرمآ

 مامت لاونم ره هب .دشاب هدش فوقوم یمیدق یهورگ جاودزا هک درک

 ياکیرمآ رد هلیبق لهچ نایم رد لقاال .تسا هتفرن نیب زا زونه نآ راثآ

 يرهوش قح دنکیم جاودزا رهاوخ نیرتنسم اب هک يدرم ،یلامش

 دراد دنسرب مزال نس هب هک يدرجمب ،رگید ياهرهاوخ همه هب تبسن

 زا لماک هورگ کی يارب نارهوش تعامج يایاقب زا نیا هک -

 رد( اینرفیلاک هریزج هبش لیابق هک دیوگیم تفرکناب و .تسا نارهاوخ

 نیدنچ نآ يانثا رد هک دنراد ینّیعم ياهنشج )شحوت ییالاب هلحرم

 هک تسا نشور .دنوشیم عمج طلتخم یسنج تبراقم روظنمب "هلیبق"

 مهبم هرطاخ رگشیامن ناشیارب اهنشج نیا هک دنتسه ییاهریت اهنیا رد

 يرهوش هب ار رگید هریت نادرم مامت هریت کی نانز هک تسا ییاهنامز

 نایم رد .دراد دوجو ایلارتسا رد زونه مسر نیمه .سکعلاب و دنتشاد

-شیشک و اسؤر ،رتنسم نادرم هک تسا نینچ نامدرم زا يدنچ

 ماگنه هب هک دنروبجم دوخ عفن هب نارسمه تعامج زا اهرگوداج

 هک دنهد تیاضر ،گرزب یمدرم ياهییامهدرگ و اهنشج یخرب
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 هزاجا دوخ نانز هب و ،دوش رارقرب اددجم یمیدق یکارتشا بحاصت

 )29 و 28 تاحفص( كرامرتسو .دنربب تذل ناوج نادرم زا هک دنهد

 ار ياهناشایع يراودا ياهنشج نینچ ياههنومن زا لماک هلسلس کی

 يارب ،یمیدق دازآ یسنج تبراقم اهنآ یط رد هک دهدیم تسدب

 ياههنومن دناهلمج نیا زا .ددرگیم رارقرب اددجم یهاتوک تدم

 و ،	Punjabiاهیباجنپ ،	Santalsاهلاتناس ،	Hosاهسوه

 .هریغ و اقیرفآ نامدرم زا یخرب و ،Kotars	دنه ياهراتوک

 اهنیا هک دریگیم هجیتن همهنیا زا كرامرتسو هک تسا روآتفگش

 يایاقب هکلب ،هدوبن - تسا نآ رکنم وا هک - یهورگ جاودزا يایاقب

 تاناویح ریاس و يودب ياهناسنا نایم رد هک تسا يریگتفج لصف

 .تسا كرتشم

 راذگ لماش هک میسریم نفوکاب گرزب فشک نیمراهچ هب نونکا

 نآ نفوکاب هک يزیچ .تسا يریگرای هب یهورگ جاودزا زا لوادتم

 ،دنکیم یقلت نایادخ نهک نیمارف هب تبسن یطخت يارب هیدف کی ار

 رد ،دنکیم يرادیرخ ار تفع هب دوخ قح نآ طسوت نز هک ياهیدف

 نز هک ياهیدف يارب هنافوصتم نایب کی زج تسین يزیچ تقیقح

 و درخیم زاب نهک نارهوش تعامج زا ار شیوخ يدازآ ،نآ طسوت

 ،هیدف نیا .دروآیم تسدب ار درم کی هب	اهنت	دوخ يراذگاو قح

 هک دندوب روبجم لباب نانز :دریگیم دوخب ار دودحم میلست کی لکش

 ریاس .دننک میلست	Mylitta	اتیلیم دبعم هب رابکی یلاس ار نتشیوخ
 دبعم هب اهلاس ار دوخ نارتخد هنایمرواخ نامدرم
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 اب هک دندوب روبجم اجنآ رد اهنآ و ،دنداتسرفیم	Anaitis	سیتنآ
 ات دننک هقشاعم هنادازآ ،دندرکیم باختنا دوخ هاوخلدب هک یناسک

 نامدرم مامت ابیرقت نایم رد .دوش هداد اهنآ هب جاودزا هزاجا هکنیا

 باقن تحت یهباشم موسر ،	Gangesگنگ و هنارتیدم نیب ،ایسآ

 مایا رورم هب ،دیرخزاب روظنمب راوهیدف میلست .دراد دوجو بهذم

 ررکم میلست" :دیوگیم نفوکاب صوصخ نیا رد .دوشیم رتمیالم
 مسیراته ؛دهدیم دحاو ]میلست[ لمع کی هب ار شیوخ ياج هنالاس

 یب میلست .دهدیم ناگزیشود مسیراته هب ار دوخ ياج ،رادرهوش نانز

 ینّیعم ناسک هب میلست هب ار دوخ ياج ،ناگمه هب )طلتخم( طرش و دیق

 ششوپ نامدرم ریاس نایم رد[ .49(]19 هحفص ،يردام قح" )دهدیم

 - نهک نامدرم زا ياهراپ نایم رد ؛درادن دوجو یبهذم

 يودب نینکاس زا يرایسب ،هریغ و اهتلس ،	Thraciansاهنیسارت

 يایرد ریازج نینکاس و	Malay	يالام نامدرم و دنه یموب

 ناتسوپخرس زا يرایسب و ،	Islanders Sea Southبونج

 نیرتعیسو زا جاودزا نامز ات نارتخد - زورما هب ات یتح ،اکیرمآ

 ياکیرمآ رسارس رد صوصخب رما نیا .دنرادروخرب یسنج يدازآ

 نیا لخاد هب یمک هک سک ره هک يروطب تسا قداص یبونج

 نیا رد .دهد تداهش صوصخ نیا رد دناوتیم دشاب هتفای هار نیمزرس

 و نوتسوب پاچ ،لیزرب رد يرفس	Agassiz	)زیساگآ ،لاور

 کی دروم رد ار ریز ناتساد[50(]266 هحفص ،1886 كرویوین

 یماگنه .دنکیم تیاکح تسوپخرس بسن و لصا زا دنمتورث هداوناخ
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 روصت زیساگآ هک( شردپ لاح يایوج و دش یفرعم يرتخد هب وا هک

 هیلع گنج رد و هدوب رسفا هک ،دشاب رتخد ردام ِرهوش درکیم

 دنخبل اب رتخد ردام ،دش )دوب تمدخ لوغشم	Paraguay	هئوگاراپ

 ,naô Tem pai)	"تسا قافتا ِرتخد ،درادن ردپ وا" :داد باوج

he filha da fortuna). اجنیا رد هک تسا یقیرط هراومه نیا 

 دنیوگیم نخس دوخ عورشمان نادنزرف زا هگرود نانز ای ناتسوپخرس

 تسا عیاش ردقنآ رما نیا .ایح ای اطخ ساسحا هنوگ ره زا هاگآان -

 ار دوخ ردام ]طقف ابلاغ[ نادنزرف .دسریم رظنب ءانثتسا نآ فالخ هک

 چیه اهنآ اما ؛تسوا هدهع هب تیلوئسم و هجوت مامت اریز دنسانشیم

 وا هک دنکیمن روطخ مه نز رطاخ هب و ،دنرادن دوخ ردپ زا یعالطا

 ناسنا کی يارب ردقنآ اجنیا هک يزیچ .دنراد وا رب یقح ،شنادنزرف ای

 ،يردام قح يانبم رب تسا ياهدعاق افرص ،دسریم رظنب بیجع ندمتم

 .یهورگ جاودزا و

 ،یسورع نانامهیم ای داماد ناگتسباو و ناتسود ،رگید نامدرم نایم رد

 تبون و ،دنهدیم ماجنا یسورع دوخ رد ،سورع هب ار دوخ یتنس قح

 ریازج رد لاثم يارب ؛دسریم ارف همه زا رخآ داماد

 نایم رد و	Islands Balearic	کیرلاب

 ياهآهراب نایم رد و ییاقیرفآ نهک	Augila	ياهالیژوا

 نینچ زین زورما هب ات یتح	of Bareas	Abyssinia	اینیسیبآ

 ،هریت ای هلیبق سیئر - یمسر ماقم کی نامدرم ریاس نایم رد .تسا

 ره ای هدازهاش ،شیشک ،	Shamanناماش ،	Caciqueکیساک
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 هب تبسن ار دوخ لوا بش قح تسا عامتجا هدنیامن هک - رگید سک

 کیتنامر-وئن ياهيراکكزب مامت مغریلع .دهدیم ماجنا سورع

 هدنامیقاب کی هباثمب )لوا بش قح)	Jus pri mae noctis	نیا

 اکسالآ نایموب بلغا نایم رد زورما هب ات یهورگ جاودزا زا

 نایم رد[	51(]81 هحفص ،1 دلج ،یموب ياهداژن ،تفرکناب(

 رد و )584 هحفص ،اجنامه( یلامش يوکیزکم رد	Tahus	اهوهات

 لقادح ،یطسو نورق لوط مامت رد و ؛دراد دوجو نامدرم ریاس نایم

 رد الثم - اجنآ رد هک تشاد دوجو ،یتلس اتلاصا ياهروشک رد

 رد .دوب هدش لقتنم یهورگ جاودزا زا امیقتسم	Aragon	نوگارآ

 رد ،دوبن فرس هاگچیه ناقهد	Castile	لیتساک رد هک یلاح

 دنانیدرف نامرف رثا رد 1486 لاس رد ژاورس هک یماگنه ات نوگارآ

 نیرتعینش ،دش یغلم	Catholic the Ferdinand	کیلوتاک

 هتشاد ررقم ام" :دیوگیم یمومع نوناق نیا .تشاد دوجو ژاورس عون
 دیابن زین ...)اهنوراب ،اهروینس( رکذلاقوف نابابرا هک مینکیم مالعا و

 ،دنباوخب ،دیآیم رد ناقهد کی جاودزا دقع هب هک ینز اب ار لوا بش

 ،دیابن زین تسا هتفر باوختخر هب نز نآ هکنیا دعب یسورع بش رد و

 ؛دنوش طلسم وا رب و هتفر نز باوختخر هب ،دوخ هتیروتا تمالع هباثمب

 اب - اهنآ لیم مغریلع ار ناناقهد نارتخد ای نارسپ دیابن هدربمان بابرا

 ییاینولاتاک لصا رد لوق لقن( ."دنریگ تمدخب - تخادرپ نودب ای

 [52(]35 هحفص ،1861 ،گروبزرتپ ،ژاورس	،میاهنگوس طسوت
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 راذگ هک درادیم راهظا وا .دیوگیم تسرد الماک زین اجنیا رد نفوکاب

 هب - دمانیم	"Sumpfzeugung"	ای مسیراته" وا هک هچنآ زا -

 طباور هک هچ ره .تفای ماجنا نانز طسوت لصا رد ،يرسمه-کت

 ینعی ،یگدنز يداصتقا طیارش لماکت رثا رد نهک یتنس یسنج

 تلصخ ،تیعمج مکارت دایدزا و نهک مسینومک ياههیاپ ندش تسس

 زا شیب لمع نیا ،دندادیم تسد زا ار دوخ یلگنج و يودب ،هداس

 هزادنا نامه هب ،درکیم هولج هنارگمتس و روآتفخ نانز يارب شیپ

 مئاد ای تقوم جاودزا ،تفع قح يانمت يرتشیب ترارح اب نانز زین

 تفرشیپ نیا .دندرکیم ادیپ ،تاجن هباثم هب ،درم کی اب طقف

 اهنآ هکنیا يارب لقادح ،دشاب هدش زاغآ نادرم بناج زا تسناوتیمن

 جاودزا تاذل زا یشوپمشچ روصت - زورما هب ات یتح هن و - هاگچیه

 يریگرای جاودزا هب راذگ هکنآ زا سپ اهنت .دناهدرکن ار یهورگ

 هتبلا - ار دیکا يرسمه-کت دنتسناوت نادرم ،دش ماجنا نانز طسوت

 .دنروآ دوجوب - نانز يارب طقف

 هلحرم رد اتدمع و ،تیربرب و شحوت نیب زرم رد ریگرای هداوناخ

 .دمآ دوجوب تیربرب ینییاپ هلحرم رد یهاگهاگ طقف و شحوت ییالاب

 هک روطنامه ،دشابیم تیربرب هصخشم هک تسا هداوناخ زا لکش نیا

 هصخشم يرسمه-کت و شحوت هصخشم هجو یهورگ جاودزا

 یللع ،رادیاپ يرسمه-کت هب نآ رتشیب لماکت يارب .دنتسه ندمت

 ،ریگرای هداوناخ رد .دوب مزال ،دندرکیم لمع البق هک هچنآ اب توافتم

 کی و درم کی - شیمتا ود لوکلم هب ،دوخ دحاو نیرخآ هب ،هورگ

 جاودزا هقلح یمئاد لیلقت اب ،یعیبط باختنا .دوب هتفای لیلقت - نز
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 يراک رگید تهج نیا رد ؛دوب هدناسر ماجنا هب ار دوخ راک ،یعمج

 ینیون	یعامتجا	هکرحم يورین چیه رگا .دوب هدنامن یقاب وا يارب
 کی ریگرای هداوناخ زا هک تشادیمن دوجو یبجوم ،دوب هدماین دوجوب

 راکب زاغآ هکرحم ياهورین نیا اما .دیآ دوجوب هداوناخ دیدج لکش

 .دندرک

 چیه .مینکیم كرت ار ریگرای هداوناخ کیسالک نطوم اکیرمآ نونکا

 يرتیلاع لکش هک میریگیب هجیتن نآ يانبم رب هک درادن دوجو يدهاش

 دیکا يرسمه-کت زگره هکنیا ای و ،دمآ دوجوب اجنآ رد هداوناخ زا

 يایند رد .تسا هتشاد دوجو ،نآ حتف و فشک زا لبق ،ياهطقن چیه رد

 .دوب نیا زج نهک

 تورث عبنم يرورپماد و تاناویح ندرک یلها ]نهک يایند[ اجنیا رد

 داجیا ینیون الماک یعامتجا تابسانم و هدروآ دوجوب ياهرظتنم ریغ

 لماش لک رد ابیرقت تیربرب ینییاپ هلحرم ات تباث تورث .دوب هدرک

 ؛اذغ كرادت و هیهت رازبا و يودب تانییزت و كاشوپ ،هناخ

 هزور ره دیاب اذغ .دشیم هناخ بابسا و حالس ،قیاق لکش نیرتيودب

 جنپ نیمزرس ياهییایسآ - هدنورشیپ نابش نامدرم .دشیم مهارف

 و	Oxus	ایردومآ ياهپتسا زین و ،گنگ هقطنم و دنه هناخدور

 هزورما زا يرتدایز رایسب بآ ماگنه نآ رد هک	Jaxartes	ایردریس

 ،رتش ،بسا ياههلگ اب نونکا - هلجد و تارف ياهیماس و ،دنتشاد

 زاین طقف هک دندرک ادیپ یکلمیام ،كوخ و زب ،دنفسوگ ،واگ ،غالا

 يرتشیب هچ ره دادعت هب ات دنتشاد ار هجوت نیرتهداس و یتسرپرس هب
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 تسدب ار تشوگ و ریش ،ینغ رایسب ییاذغ داوم و دنبای شرتسگ

 هک راکش .دندش هدرپس یشومارف هب اذغ هیهت یمیدق قرط مامت .دنهد

 .دمآ رد ننفت کی تروصب نونکا ،دوب ترورض کی ینامز

 يدیدرت هنوگچیه نودب ؟دوب یسک هچ هب قلعتم نیون تورث نیا اما

 تسیابیم هلگ یصوصخ تیکلام یلو .تشاد قلعت هریت هب ادتبا رد

ِ میهاربا هک تفگ ناوتب هک تسا لکشم .دشاب هدمآ دوجوب دوز یلیخ

 کلام تروصب ،یسوم لوا باتک حالطصاب فلؤم ربارب رد رد ،ردپ

 و دوشیم رهاظ ،یگداوناخ عمج کی سیئر هباثمب ،دوخ ماشحا و هلگ

 زیچ کی یلو .هریت کی یثوروم سیئر هباثمب دوخ عضوم تروصب ای

 دیدج يانعمب ،کلام هباثمب ار وا تسیابن ام هکنیا نآ و تسا ّملسم

 هک مینکیم هدهاشم هک تسا ّملسم زین هتکن نیا .مینک یقلت هژاو نیا

 تالوصحم دننام اقیقد - اههلگ اج همه رد ،ربتعم ،خیرات هناتسآ رد

 ینعی ،يرشب هلگ هرخألاب و یلمجت تالآ ،يزلف رازبا ،تیربرب يرنه

 	.دندوب هداوناخ ياسؤر يازجم کلمیام تروصب - ناگدرب

 ینییاپ هلحرم ِربرب يارب هدرب .دوب هدش عارتخا زین یگدرب نونکا اریز

 تسکش نانمشد اب اکیرمآ ناتسوپخرس لیلد نیا هب .دوب هدافتساالب

 رایسب ییالاب هلحرم اب هک دندرکیم راتفر یتروصب شیوخ هدروخ

 هلیبق رد ردارب تروصب ای و دندشیم هتشک ای ریسا نادرم .دوب توافتم

 زین نانآ ای و دندشیم هتفرگ ینز هب ای ریسا نانز .دنتشگیم هتفریذپ حتاف

 رد .دندشیم هتفریذپ ]حتاف هلیبق رد[ دوخ نادنزرف هدنامیقاب هارمه هب

 جرخ هک هچنآ رب یهجوت لباق دازام ،یناسنا راک يورین ،هلحرم نیا

 ،تازلف اب راک ،يرورپماد عورش اب .دادیمن تسدب ،دوب شیرادهگن
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 .دش نوگرگد عضو نیا ،هعزرم رد يراکتشک هرخألاب و یگدنفاب

 تسدب یناسآب یلیخ يراگزور هک ،نانز هک روطنامه تسرد

 يورین ،دندشیم يرادیرخ و هدرک ادیپ هلدابم شزرا نونکا ،دندمآیم

 هب ،دندش هداوناخ کلم اههلگ هک ینامز زا سپ صوصخب ،زین راک

 دارفا ،درکیمن دشر ماشحا تعرسب هداوناخ .دمآ رد تروص نیمه

 تسرد ،یگنج يارسا ؛دش يرورض اهنآ زا يرادهگن يارب يرتشیب

 تسرد دشیم ار اهنآ دوخ هوالعب و .دنداتفا دیفم فده نیمه يارب

 .داد دلو و داز ماشحا دننام

 هدش لدبم اههداوناخ یصوصخ کلم هب هک یماگنه ،ییاهتورث نینچ

 هیاپ رب هک ياهعماج رب دنمورین ياهبرض ،دنتفای شیازفا تعرسب و

 .دندروآ دراو ،تشاد رارق يردام قح هریت و يریگرای جاودزا

 رانک رد .دوب هدرک دراو هداوناخ رد نیون يرصنع يریگرای جاودزا

 زا المتحم هک يردپ - دوب هداد رارق ربتعم یعیبط ردپ ،یعیبط ردام

 يارب هک يرازبا و اذغ هیهت .دوب رتربتعم يزورما "ياهردپ" زا يرایسب
 نآ رد هک يراک میسقت قبط رب ،اهنآ تیکلام اذهل و ،دوب يرورض نآ

 اب ار اهنآ ییادج ماگنه درم ؛داتفا درم هدهع هب تشاد دوجو نامز

 قیرط نیا هب .تشادیمرب ار هناخ بابسا نز هک روطنامه ،دربیم دوخ

 - اذغ دیدج عبانم بحاص درم ،نامز نآ رد هعماج مسر يانبم رب

 یلو .دوب - ناگدرب ینعی - دیدج راک رازبا زا سپ و - ماشحا ینعی

 ،دنربب ثرا وا زا دنتسناوتیمن وا نادنزرف هعماج نامه موسر يانبم رب

 :دوب ریز رارق هب عضو رظن نیا زا اریز
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 ردام رابت قیرط زا طقف بسن هک اجنآ ات ینعی ،يردام قح يانبم رب

 وضع هثرو ،هریت رد ثراوت یلصا موسر يانبم رب و ،دشیم هتخانش

 رد تسیابیم کلمیام .دندوب ياهریت ناگتسباو لوا هجرد رد یفوتم

 رظن رد اب ،ادتبا رد کلمیام هک دراد ناکما .دنامب یقاب هریت نورد

 - ياهریت هتسباو نیرتکیدزن هب المع ،رظن دروم لاوما يزیچان نتشاد

 درم نادنزرف یلو .دیسریم - يردام بناج زا ینوخ هتسباو هب ینعی

 اهنآ .دندوب دوخ ردام هریت هب قلعتم هکلب هتشادن قلعت وا هریت هب یفوتم

 ثرا دوخ ردام زا ،يردام ینوخ ناگتسباو رگید اب هارمه ،ادتبا رد

 اهنآ یلو ؛دنتشاد وا کلمیام رب ار لوا قح ،دیاش ،ادعب و ،دندربیم

 و دندوبن وا هریت هب قلعتم اریز دنربب ثرا دوخ ردپ زا دنتسناوتیمن

 گرم ماگنه نیاربانب .دنامب یقاب شاهریت رد تسیابیم وا کلمیام

 نادنزرف و شنارهاوخ و ناردارب هب همه زا لوا وا هلگ ،رادهلگ

 دوخ نادنزرف اما .دیسریم شردام ِنارهاوخ فالخا هب ای ،شنارهاوخ

 .دندوب مورحم ثرا زا وا

 نز زا رترب یعضوم درم هب بناج کی زا ،تورث دایدزا قیرط نیا هب

 نیا زا هدافتسا يارب ياهزیگنا رگید بناج زا و ،دادیم هداوناخ رد

 عفن هب ار ثراوت یتنس بیترت ات دادیم درم هب هدش مکحتسم عضوم

 قح يانبم رب بسن هک ینامز ات ،رما نیا اما .دنک ضوع دوخ نادنزرف

 و دشیم خوسنم دیاب بیترت نیا ور نیا زا .دوب نکمم ریغ ،دوب يردام

 لکشم ،دسریم رظنب زورما هک ياهزادنا هب ،نآ ماجنا و ؛دش مه خوسنم

 هک دوب ییاهبالقنا نیرتهدننک نییعت زا هک - بالقنا نیا اریز .دوبن

 مه هریت هدنز وضع کی یتح ضرعتم - تسا هدید دوخب تیرشب

 ،دندوب هتشذگ رد هک يزیچ نآ مه دنتسناوتیم ءاضعا مامت .دشیمن
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 ،هدنیآ رد نآ قبط هک دوب یفاک هداس میمصت کی .دننامب یقاب

 ثنؤم ياضعا فالخا یلو ،دننامب یقاب هریت رد رکذم ياضعا فالخا

 بسن صیخشت .دندرگ لقتنم دوخ يردپ ةریت هب و هدش جراخ هریت زا

 رابت و هدش خوسنم ،ردام قیرط زا ثراوت قح و ،نز طخ قیرط زا

 نیا هکنیا دروم رد .تشگ رارقرب ردپ قیرط زا ثراوت قح و درم

 ،تفرگ ماجنا ندمتم نامدرم نایم رد ینامز هچ رد و هنوگچ بالقنا

 .تفرگ ماجنا خیرات لبقام ياهرصع رد الک رما نیا .مینادیمن يزیچ

 هک يردام قح رفاو يایاقب زا ،تفرگ ماجنا بالقنا نیا هکنیا

 .دوشیم تباث ،تسا هدش يروآعمج نفوکاب طسوت صوصخب

 لیابق زا يدایز دادعت يور زا ناوتیم ار رما نیا ماجنا تلوهس

 ياههویش و هدنوش دایز تورث ریثأت تحت صوصخب هک - تسوپخرس

 تحت امسق و )عتارم هب اهلگنج زا لماقا لحم رییغت( یگدنز ریغتم

 ماجنا یگزاتب اهنآ نایم رد لمع نیا ،اهرنویسم و ندمت یقالخا ریثأت

 هلیبق تشه نایم زا .دیمهف - تسا نایرج رد زونه و هتفای

 و ،دنراد رکذم ثاروت و رابت اهنآ ددع شش	Missouri	يروسیم

 ،	Shawneesاهینواش نایم رد .ثنؤم ثراوت و رابت زونه ددع ود

 هک تسا هدش موسرم	Delawares	اهرولد و	Miamis	اهیمایم

 لقتنم ردپ هریت هب ،ياهریت ياهمان زا یکی نداد طسوت ار نادنزرف

 هک ناسنا یلبج[	53]يرگهطلغم" .دنربب ثرا ردپ زا دنناوتب ات ،دننک
 هک تقو ره و !دهدب رییغت اهنآ مان نداد رییغت اب ار اهزیچ دنکیم یعس

 يارب يّرفم ،دشاب هدروآ دوجوب ار یفاک هزیگنا وا میقتسم عفن

 هجیتن رد .)سکرام( "!دنک ادیپ موسر دوخ نایم زا موسر نتسکش
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 يردپ قح هب راذگ اب طقف روما و ؛دمآ دوجوب یناماسبان یمگردرس

 رظنب" .دندش تساررس مه ياهزادنا ات و دنوش تساررس دنتسناوتیم

 رد .)سکرام( "دشاب راذگ نیرتیعیبط هتفرمهیور نیا هک دیسریم

 لیاسو و اههار دروم رد یقیبطت قوقح نیصصختم هک هچنآ دروم

 هتبلا هک - دنیوگیم ام هب نهک يایند نامدرم نایم رد راذگ نیا ماجنا

 روطت و أشنم حرط ،یکسفلاوک .م هب - دنتسه هیضرف افرص ابیرقت

 [54.]دینک هعجارم ،1890 ،ملهکتسا ،تیکلام و هداوناخ

 درم .دوب ثنؤم سنج یخیرات-یناهج تسکش	،يردام قح نداتفارب

 ،دش هدرب ،تفای ماقم لزنت نز ؛دروآ تسدب زین ار هناخ ییاورنامرف

 لزنت عضوم نیا .دنزرف دیلوت يارب فرِص يرازبا و ،درم توهش هدنب

 نآ زا و ،نایادخ-مین دهع ياهینانوی نایم رد صوصخب هک ،نز هتفای

 هتسارآ و كزب جیردتب ،دروخیم مشچ هب ،کیسالک دهع رتشیب مه

 چیه هب اما ،دش هدیچیپ يرتمیالم ياهلکش فافل رد ياهزادنا ات و ،دش

 .تفرن نیب زا هجو

 لکش رد ،دوب هدش اج رب اپ نونکا هک ،درم هقلطم تموکح رثا نیلوا

 ناشن - رالاسردپ هداوناخ - دوشیم رهاظ نونکا هک هداوناخ ینیبانیب

 نینچ ادعب هک وگ - يرسمه-دنچ نآ یلصا تفص .دوشیم هداد

 ،دازآ و دیقت تحت ،دارفا يدادعت یهدنامزاس" هکلب ،تسین - دوشیم

 نیا .تسا هداوناخ سیئر هنارالاسردپ تردق تحت ،هداوناخ کی رد

 یگدنز يرسمه-دنچ تروصب ،یماس لکش رد ،هداوناخ سیئر

 مامت فده و ،دنراد دنزرف دنچ و نز کی ،دّیقت تحت دارفا ،دنکیم
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 ."تسا دودحم هقطنم کی رد هلگ و همر يرادهگن ،یهدنامزاس
 هنارالاسردپ تردق و دّیقت تحت دارفا بیکرت ،یساسا ياهیگژیو

 هداوناخ عون نیا هتفایلامک لکش یمور هداوناخ ناس نیمه هب ؛تسا

 نردم نیتسیلیف نامرآ يانعمب ادتبا زا	Familia	ایلیماف	تغل .تسا
 يراگزاسزان و ندوب یتاساسحا هب رهاظت زا تسا یبیکرت هک ،ام

 جودزم جوز کی هب یتح ادتبا رد اهیمور نایم رد ،دشابیمن ،یگناخ

 قالطا ناگدرب هب طقف هکلب ،دشیمن قالطا اهنآ نادنزرف و

 هب	ایلیماف	و یگناخ هدرب يانعم هبFamulus	سولوماف.	تشگیم
 رد یتح .دنتسه درف کی هب قلعتم هک تسا یناگدرب یمامت يانعم

 ینعی	Patrimanium est Id	)ایلیماف	،	Gaiusسویگ نامز
 اهیمور طسوت حالطصا نیا .دشیم راذگاو تیصو يانبم رب )هیثرا

 و نز نآ سیئر هک ،نیون یعامتجا مسیناگرا کی ات دش عارتخا

 تردق اب ،یمور هنارالاسردپ نوناق تحت ،مالغ يدادعت و نادنزرف

 .دنک حیرشت ار تشاد رایتخا رد ار اهنآ مامت رب یگدنز و گرم

 نیتال لیابق نینهآ یلیماف متسیس زا رتیمیدق هژاو نیا ،نیاربانب"
 ندش ینوناق زا سپ و هعرزم رد يراکتشک زاغآ زا سپ هک تسین

 دوجوب )ییایرآ( اهنیتال و اهینانوی ییادج زا سپ نینچمه و یگدرب

 هفطن اهنت هن نیون هداوناخ" :دنکیم هفاضا نیا هب سکرام ."دمآ

 .دراد دوخ رد زین ار ژاورس هفطن هکلب (Servitus	یگدنب( یگدرب

 دوخ رد و ،تسا طوبرم يزرواشک تامدخ هب ادتبا نامه زا اریز
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 حطس کی رد ادعب هک تسا ییاهضقانت لماش ،روتاینیم تروصب

 	."دباییم لماکت شتلود و هعماج رد عیسو

 ناشن ار يرسمه-کت هب ریگرای هداوناخ زا راذگ ،هداوناخ عون نیا

 نز ،نادنزرف تّیوبا نیمضت ینعی ،نز يرادافو نیمضت يارب .دهدیم

 اهنت ،دشکب ار نز درم رگا ؛دوشیم هداد رارق درم هقلطم تردق تحت

 .تسا هداد ماجنا ار دوخ قح

 دراو ،میوشیم بوتکم خیرات هصرع دراو رالاسردپ هداوناخ اب هارمه

 تمدخ ام هب دناوتیم یقیبطت قوقح ملع اجنآ رد هک میوشیم ياهصرع

 ام يارب اجنیا رد زین يدایز تفرشیپ تقیقح رد و .دنکب ياهتسیاش

 يراوناخ تعامج هک ار رما نیا تابثا ام .تسا هدروآ مهارف

 ام هک تروص نآ هب ،(Hausgenossenschaft)	هنارالاسردپ

 تحت اهراغلب و	Serbs	اهبرِص نایم رد هزورما زونه

 ای )توخا هیبش ییانعم هب	)Zadruga	اگورداز	ناونع

 کی رد ،قرش نامدرم نایم رد و )يردارب	Bratstvo	)ووتستارب

 هداوناخ نیب راذگ هلحرم زا تسا ترابع میباییم ،هتفای لیدعت لکش

 يدرفم هداوناخ و ،دوب هدمآ دوجوب یهورگ جاودزا زا هک يردام قح

 میتسه نویدم یکسفلاوک میسکام هب ،دسانشیم دیدج يایند هک

 دروم رد لقاال رما نیا هک دسریم رظنب .)100 ات 60 تاحفص ،اجنامه(

 .دشاب هدش تباث ،اهیماس و اهییایرآ ،نهک يایند ندمتم نامدرم
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 تعامج نینچ کی هنومن نیرتهب یبونج والسا	ياگورداز	هژاو

 ردپ کی فالخا زا لسن نیدنچ لماش ؛دهدیم تسدب ار یگداوناخ

 ،دننکیم یگدنز راوناخ کی رد مه اب همه هک دوشیم اهنآ اهنآ نان و

 كاشوپ و كاروخ ،دننکیم تشک یکارتشا تروصب ار ناشهعرزم

 ار یفاضا تالوصحم مامت و دنرادیمرب كرتشم رابنا کی زا ار دوخ

 بابرا هیلاع هرادا تحت تعامج .دنراد قلعت رد یکارتشا تروصب

 یجراخ روما رد ار نآ هک تسا (Domàcin	نیسامُد( هناخ

 هرادا ار یلام روما و دشورفیم ار کچوک ءایشا ،دنکیم یگدنیامن

 هب[ وا .تسا روما مظنم ماجنا زین و ،ریخا لمع نیا لوئسم و ،دنکیم

 درف نیرتریپ هک تسین مزال هجو چیه هب و دوشیم باختنا ]بصنم نیا

 هناخ يوناب يربهر تحت اهنآ راک و نانز .دشاب

 ماگنه .تسا نیسامُد ِنز الومعم هک دنتسه (Domàcica	اکیتسامد(

 .دراد ار هدننک نییعت ابلاغ و مهم رظن وا ،نارتخد يارب رهوش باختنا

 ،غلاب ياضعا مامت عمجم ،یگداوناخ ياروش رد هیلاع تردق یلو

 سپ باسح عمجم نیا هب هناخ بابرا .تسا هتفهن ،نانز و نادرم

 ار تلادع ،دنکیم ذاختا ار مهم ياهمیمصت مامت عمجم نیا ؛دهدیم

 ،مهم ياهشورف و دیرخ دروم رد ،درادیم ررقم دوخ ياضعا نایم رد

 لاس 10 دودح طقف .خلا و ،دریگیم میمصت ینیمز کلم صوصخب

 ؛دش تباث زین هیسور رد یگداوناخ ياهتعامج نینچ دوجو شیپ

 یمدرم موسر رد ردقنامه تسرد اهنآ هک تسا هدش مولعم نونکا

 .ياهدکهد تعامج ای ،	Obschinaانیشبوا هک دنراد هشیر اهسور

 يادوارپ	)یسور نیناوق هعومجم	نیرتیمیدق رد اهنآ
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 هک (Verv	ورو( مان نامه هب (Pravda of yaroslov	والسورای

 عبانم رد ؛دنروخیم مشچ هب - دنیآیم	Dalmatia	یساملاد نیناوق رد

 .تفای ناوتیم اهنآ هب یتاعاجرا مه یکچ و یناتسهل خیرات

 رد يداصتقا دحاو ،[55(]نمرژ یقوقح ياهداهن( رلسیوه نیاربانب

 هکلب ،دوبن نآ ینونک يانعمب درفم هداوناخ لصا رد زین اهنمرژ نایم

 لماش هک دوب	Hausgenossnschaft	"یگناخ تعامج"

 زا يدایز دادعت ابلاغ و ،دشیم درفم هداوناخ نیدنچ ای لسن نیدنچ

 عون نیمه زا مه یمور هداوناخ .تفرگیم رب رد زین ار اهدیقت تحت

 نینچمه و ،هداوناخ سیئر هقلطم تردق هجیتن رد و ،تسا هتفرگ أشنم

 يدج روطب اریخا ،وا اب هطبار رد هداوناخ رگید ياضعا قوقح نادقف

 تروص نیمه هب هک دوریم روصت .تسا هتفرگ رارق لاؤس دروم

 هتشاد دوجو دنلریا رد اهتلس نایم رد یهباشم یگداوناخ ياهتعامج

 مان هب ،	Nivernaisهنروین رد ،هسنارف رد ؛تسا

 ،دنتشاد دوجو هسنارف بالقنا نامز ات	Parçoneries	يرنوسراپ

 مه هزورما یتح	écomt Franche	هتنوک شنارف رد هک یلاح رد

 Louhans	(راول و نوئاس( ناول هیحان رد .دناهتفرن نیب زا الماک

	)Loire et neôSa(گرزب یناقهد ياههناخ رد ناوتیم ار اهنآ 

 عافترا هزادنا هب نآ عافترا هک يزکرم كرتشم نلاس اب ییاههناخ .دید

 طسوت طقف هک تسا یباوخ ياهقاتا نایم رد روصحم و تسا هناخ لک
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 نیا زا کی ره رد و ،دیسر اهنآ هب ناوتیم دنراد هلپ 8 ات 6 هک یناکلپ

 .دنراد تماقا دحاو هداوناخ کی زا لسن نیدنچ اههناخ

 طسوت ،نیمز یکارتشا تعارز اب يراوناخ تعامج ناتسودنه رد

 ات و تسا هدش رکذ ریبک ردنکسا نامز زا	Nearchus	سوشرین

 یبرغ لامش تمسق مامت و باجنپ رد ،هقطنم نامه رد مه هزورما

 رد ار نآ دوجو هک دوب رداق دوخ یکسفلاوک .دراد دوجو ،روشک

 نایم رد ریازجلا رد زونه .دنک هدهاشم زاقفق

 اکیرمآ رد یتح هک دوشیم هتفگ و ؛دراد دوجو	Kabyles	اهلیباک
 ار نآ هک دوشیم ششوک ؛تسا هتشاد دوجو زین

 طسوت هک نهک يوکیزکم رد	Calpulli	یلوپلاک	اب

 رگید بناج زا .تسناد ناسکی تسا هدش فیصوت	Zurita	اتیروز

-44 ياههرامش 1890 ،دنلسوآ	رد	Cunow	)ونوک

 ورپ رد كرام تخاس یعون هک تسا هدرک تباث حوضوب[	56(]42

 حتف نامز رد )دنناوخیم	اکرام	ار كرام مامت یتفگش اب هک ییاج(
 يراودا روطب یعارز نیمز ،نآ رد و ،تسا هتشاد دوجو اکیرمآ

 .تشاد دوجو يدرف تعارز ینعی ،دشیم راذگاو

 نیمز یکارتشا تیکلام اب يرالاسردپ يراوناخ تعامج ،لاونم ره هب

 اجنآ زا الماک هک دریگیم دوخب یتیمها نونکا ،یکارتشا تعارز و

 نایم رد نیا هک یمهم شقن رد میناوتیمن رگید ام .تسا توافتم

 زا راذگ رد ،نهک ناهج رگید نامدرم زا يرایسب و ندمتم نامدرم
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 .مینک دیدرت ،درک يزاب يرسمه-کت هداوناخ هب يردام قح هداوناخ

 ینعی ،تشگ میهاوخ زاب یکسفلاوک رگید تاجاتنتسا هب هدنیآ رد ام

 ،كرام ای ،هدکهد هک دوب يراذگ هلحرم نینچمه ،نیا هک رما نیا هب

 یمئاد يراذگاو سپس و ،يراودا اودبِ يدرف تعارز اب تعامج

 .دمآ دوجوب نآ زا ،هاگارچ و تشک لباق ياهنیمز

 یتسیاب ،يراوناخ ياهتعامج نیا رد یگداوناخ یگدنز دروم رد

 دوخ عضوم زا هناخ سیئر هیسور رد القا دوشیم هتفگ هک تشاد هجوت

 ،دنکیم هدافتسا ءوس ،شیاهسورع صوصخب و ،رتناوج نانز لباقم رد

 رد ییاسر روطب طیارش نیا ؛دنکیم دوخ مرح هب لیدبت ار اهنآ ابلاغ و

 .دناهدش سکعنم هیسور کیرولکلوف ياهزاوآ

 قح ندش خوسنم زا دعب تعرسب هک ،يرسمه-کت هب هکنیا زا لبق

 ىنز-دنچ دروم رد رگید هملک دنچ دیاب میزادرپب ،دمآ دوجوب يردام

 اهنت ناوتیم ار جاودزا لکش ود ره نیا .مییوگب ییوش-دنچ و

 رگم ،تسناد یخیرات یلمجت تالوصحم حالطصاب ای ،تائانثتسا

 نامه هک ،دنشاب هتشاد دوجو يدحاو روشک رد مه رانک رد اهنآ هکنیا

 ياهدرم نیاربانب .تسا هدوبن نینچ زگره مینادیم یبوخب هک يروط

 زا هک ینانز هب دنتسناوتیمن ،دندوب هدش جراخ ىنز-دنچ تلاح زا هک

 و نادرم دادعت نوچ و ،دنشاب یضار ،دندوب هدنام یقاب ییوش-دنچ

 ،تسا هدوب يواسم اتبسن نونکات ،یعامتجا ياهداهن زا رظنفرص ،نانز

 یمومع عویش هتسناوتیمن اهجاودزا نیا زا یلکش چیه هک تسا حضاو

 حوضو روطب درم بناج زا ىرسمه-دنچ تقیقح رد .دشاب هتشاد

 رد .تسا ییانثتسا دروم دنچ هب دودحم و تسا يرادهدرب لوصحم
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 زا رفن ود یکی رثکادح و ،رالاسردپ طقف ،یماس يرالاسردپ هداوناخ

 هب مادک ره هک دندوب روبجم نارگید ؛دندوب رسمه-دنچ ،شنارسپ

-دنچ .تسا نینچ قرش رسارس رد مه هزورما .دنشاب یضار نز کی

 دیرخ طسوت اتدمع ار نانز ،تسا ناگرزب و نادنمتورث زایتما يرسمه

 رسب يرسمه-کت تلاح رد مدرم هدوت ؛دنروآیم تسدب نز ناگدرب

 ،دراد دوجو ییانثتسا روطب ییوش-دنچ ،تبت و ناتسودنه رد .دنربیم

 يرتقیقد یسررب جاتحم یهورگ جاودزا زا نآ هجوت بلاج أشنم هک

 ياهارسمرح زا رتشیب یلیخ هک دسریم رظنب لمع رد لاح ره هب .تسا

 نایم رد لقاال .دوشیم لمحت ناملسم دسح زا ولمم

 هرفن راهچ ای هس ياههورگ رد نادرم ،ناتسودنه	Naris	ياهيران

 ره یلو ؛دنشاب هتشاد كارتشا روطب ار نز کی هک دنروبجم ،رتشیب ای

 نز کی ،رگید درم راهچ ای هس اب لاح نیع رد دناوتیم اهنآ زا کی

 و مراهچ و موس نز کی قیرط نیمه هب و .دشاب هتشاد یکارتشا مود

 یجاودزا ياهلفحم نیا رد نانلکم هک تسا روآتفگش .رخآ یلا

 دوخ و ،دوب رسیم نادرم يارب دحاو ِنآ رد اهنآ ددع دنچ تیوضع هک

 جاودزا	هقبط - يدیدج هقبط ،تسا هدرک فیصوت ار اهنآ وا

 چیه هب یلفحم جاودزا هلأسم نیا یلو .تسا هدرکن فشک	- یلفحم

 نولوتو ریژ هک يروط نامه سکعرب ؛تسین یعقاو ییوش-دنچ هجو

 رد هک تسا یهورگ جاودزا صاخ عون کی نیا ،تسا هدرک هجوت

 .دنتسه هیوش-دنچ نانز و هنز-دنچ نادرم نآ

 رسمه-کت هداوناخ -4
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 راذگ نارود زا هداوناخ زا لکش نیا میاهداد ناشن نونکات هک روطنامه

 تأشن ریگرای هداوناخ زا ،تیربرب ییالاب هلحرم هب ینایم هلحرم زا

 .تسا ندمت رصع زاغآ ياههناشن زا یکی نآ ییاهن يزوریپ و ،تفرگ

 دیلوت نآ راکشآ فده ؛تسا درم قوفت رب یکتم هداوناخ زا لکش نیا

 نامز رد نادنزرف هکنیا يارب ،تّیوبا نیا ،تسا ّملسم تّیوبا اب نادنزرف

 ،دنربب ثرا هب وا یعیبط هثرو هباثمب ار ناشردپ تورث دنناوتب مزال

 رتشیب رایسب یتخس ظاحل زا رسمه-کت هداوناخ .تسا يرورض

 ،دوش خسف نیفرط هاوخلدب دناوتیمن نونکا رگید هک ،جاودزا قئالع

 درم طقف هدعاقلایلع نونکا .تسا توافتم يریگرای جاودزا زا

 یتح ،ییوشانز رد ییافویب قح .دنک اهر ار شنز و خسف ار نآ دناوتیم

 تسا هدش سیدقت مسر طسوت لقادح و ،تسا درم هب قلعتم ،زورما ات

 ات دهدیم رهوش هب ار قح نیا حوضوب	نوئلپان نیناوق هعومجم)

 رتشیب لماکت اب و )درواین ییوشانز هناخ هب ار دوخ هقیفر هک یماگنه

 نتسب راکب دای هب نز رگا .دریگیم ماجنا شیپ زا شیب رما نیا ،هعماج

 یتدش اب ،دنک هدنز ون زا ار نآ هک دهاوخب و دتفیب نهک یسنج لامعَا

 .دش دهاوخ هیبنت هشیمه زا شیب

 هدهاشم ناینانوی نایم رد یعضو نیرتدیدش هب ار هداوناخ لکش نیا ام

 نایادخ عضوم دهدیم ناشن سکرام هک روطنامه هک یلاح رد .مینکیم

 نانز هک ینامز ،دنکیم هراشا رتییادتبا نارود کی هب ریطاسا رد نز

 ،نایادخ-مین دهع رد ،دنتشاد رتمرتحم و رتدازآ عضوم کی زونه

 هتفای ماقم لزنت ،نز ناگدرب تباقر و نادرم قوفت رثا رد هک ار ینانز

 درک هدهاشم	Odyssey	هسیدوا	رد ناوتیم .مینکیم هدهاشم ،دندوب
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 و دنزیم بیهن دوخ ردام هب	Telemachus	سوخامهلت هنوگچ هک

 يارب ییایشا هب لیدبت ناوج ریسا نانز رموه رد .دنکیم تکاس ار وا

 ،يرگید زا سپ یکی یماظن ياسؤر ؛دنوشیم نیحتاف توهش ياضرا

 روطنامه .دننکیم باختنا دوخ يارب ار اهنآ نیرتابیز ،دوخ هجرد رب انب

 رطاخب	نونمِماگآ	و لیشآ نیب گنج روحم رب دایلیا همه مینادیم هک
 زا ،يرموه مهم نامرهق ره اب طابترا رد .دخرچیم ىزینک نینچ کی

 نایم هب رکذ تسا کیرش باوختخر و رداچ رد وا اب هک يریسا رتخد

 هدرب ییوشانز هناخ هب ،هناخ هب ]گنج زا دعب[ ناکرتخد نیا .دیآیم

 رد نونمِماگآ طسوت	Cassandra	اردناساک روطنامه .دندوشیم
 مهس دنوشیم دلوتم ناگدرب نیا زا هک ینارسپ .دش هدرب سولیشهئآ

 یقلت دازآ نادرم هباثمب و دننکیم تفایرد ار ناشردپ کلم زا یکچوک

 زا یعورشمان دنزرف نینچ	Teukros	سورکوت .دنوشیم

 .دهن دوخ رب ار شردپ مان هک تفای هزاجا و دوب	Telamon	نومالت

 دنک لمحت ار اهنیا مامت دیاب تسا هدمآ رد یسورع دقع هب هک ینز

 نیا .دنک تاعارم ار ییوشانز رد يرادافو و دیدش تفع دوخ یلو

 نارود زا رتمرتحم ینانوی نز ،نایادخ-مین دهع رد هک تسا تسرد

 عورشم هثرو ردام افرص عقاو رد شرهوش رظن زا یلو ؛تسا ندمت

 ره وا هک تسا ینز ِناگدرب هدرکرس و تسوا یلصا رادهناخ ،تسوا

 يرادهدرب دوجو .دروآیم رد دوخ هغیص تروصب ار اهنآ دهاوخب هظحل

 نآ همه اب هک ییابیز ناوج ناگدرب دوجو ،يرسمه-کت رانک رد

 ،يرسمه-کت رب ،ادتبا نامه زا ،دنتسه	درم	هب قلعتم دنراد هک يزیچ
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 يارب هن و ،نانز يارب طقف	يرسمه کت ینعی ،نآ صاخ یگژیو
 .تسا هدرک ظفح ار دوخ هصیصخ نیا مه زورما ات و .دز رهم نادرم

 و	Dorians	اهنایرود نیب دیاب ،دعب راصعا ناینانوی دروم رد

 هنومن تراپسا هک اهنایرود .میوش لئاق زیامت	Ionians	اهینویا

 جاودزا تابسانم تاهج يرایسب زا ،دهدیم تسدب ار نآ کیسالک

 تراپسا رد .دناهتشاد دهدیم ناشن رموه یتح هک هچنآ زا يرتنهک

 یمیهافم اب قابطنا رد تلود طسوت هک - يریگرای جاودزا زا عون کی

 زونه هک میباییم ار - تسا هدش لیدعت هدوب جیار نامز نآ رد هک

 ییاهجاودزا .تسا هدرک ظفح ار یهورگ جاودزا يایاقب زا يرایسب

 هاشداپ ؛دندشیم خسف دروآیمن رابب دنزرف هک

 )دالیم زا لبق 650 دودح	Anaxandridas	)سادیردنازگانآ

 ؛تشاد راوناخ ود و تفرگ ینز ،دوب ازان هک شلوا نز رب هوالع

 ود هب موس نز کی ،رصع نامه رد	Aristones	سنوتسیرآ هاشداپ

 زا .دومن اهر ار ود نآ زا یکی و ،درک هفاضا دوخ هتشذگ میقع نز

 هتشاد یکارتشا روطب ار نز کی دنتسناوتیم ردارب نیدنچ رگید بناج

 وا اب تسناوتیم تشاد شتسود نز هب یلیامت هک یصخش .دنشاب

 هک یسک هنیآ ره دشیم بوسحم ياهتسیاش لمع نیا ؛دوش کیرش

 هکنیا ولو ،دادیم رارق دنمونت "لوغ هرن" کی رایتخا رد ار دوخ نز
 مه دنورهش کی یتح صخش نیا دیوگیم كرامسیب هک روطنامه

 کی نآ رد هک دراد دوجو	Plutarch	كراتولپ زا ياهعطق .دشابن

 اب هبحاصم هب دنکیم هجوت وا هب امئاد ار دوخ قشاع یتراپسا نز
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 کی	Schomann	ناموش لوق رب انب رما نیا و ،دتسرفیم شرهوش

 يانز قیرط نیا هب .دهدیم ناشن ار يرتعیسو مه نیا زا یسنج يدازآ

 زا .یندینشان دوب يزیچ ،شرهوش مشچ زا رود رد نز ییافویب ،یعقاو

 ،نآ ییافوکش جوا رد لقاال ،تراپسا رد یگناخ یگدرب رگید يوس

 زا ازجم روطب كالما يور رد توله ياهفرس ؛دوب هتخانشان

 نادنورهش يارب نیاربانب و دندرکیم یگدنز نارگید

 یکیدزن اهنآ نانز اب هک تشاد دوجو يرتمک هسوسو[	57]تراپسا

 یعضوم تراپسا نانز لاوحا و عاضوا نیا مامت رد هک رما نیا .دننک

 .تسا یعیبط الماک دنتشاد رگید ینانوی نانز مامت زا رتمرتحم رایسب

 هک دنتسه ینانوی نانز اهنت ،ینتآ	هراته ناگدیزگرب	و یتراپسا نانز
 روخرد اهنآ ياهراتفگ و دوشیم دای مارتحا هب اهنآ زا نهک دهع رد

 .ددرگیم بوسحم شراگن

 توافتم یلکب لئاسم - تسا نآ هصخشم نتآ هک - اهینویا نایم رد

 و دنتفرگیم دای ار یطایخ و یگدنفاب ،یسیرخن طقف نارتخد .دندوب

 اوزنا رد المع اهنآ .ار نتشون و ندناوخ یمک طیارش نیرتهب رد

 یگدنز لحم .دندشیم رشاعم رگید نانز اب طقف و دندشیم هتشادهگن

 رد ای یناقوف هقبط رد .دوب هناخ صخشم و ازجم تمسق کی نانز

 صوصخب ،نادرم یسرتسد لباق تلوهس هب هک یبقع نامتخاس

 نیا هب نانز دندمآیم هناخ هب درم نانامهیم هک یماگنه ؛دوبن ،اههبیرغ

 ؛دندشیمن جراخ هناخ زا نز ناگدرب اب هارمه زجب نانز .دنتفریم شخب

 ياهگس زا نافوتسیرآ ؛دندوب رظن تحت تقیقح رد هناخ رد اهنآ

 ات دندشیم هتشادهگن هناخ رد هک دنکیم تبحص	ىسولوم	يراکش
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 ،ییایسآ ياهرهش رد لقاال هک یلاح رد ،دنناسرتب ار ناراکانز

 رد ار ناگجاوخ نیا ؛دنیاپب ار نانز ات دندشیم هتشادهگن یناگجاوخ

 و ،دنتخاسیم شورف يارب	Chios	سویخ رد تودوره ِنامز نامه

 اهربرب هب رصحنم طقف رما نیا	Wachsmuth	تومشاو هتفگ رب انب

 تروصب نز زا	Euripides	سدیپیروا رد دوبن

 و یثنخ هملک( يرادهناخ يارب يزیچ ،Oikurema	امروکیوا

 يارب نز .دوشیم هدرب مان ،)نادنزرف شیاز هلأسم اب طابترا نودب

 لغاشم هب ،درکیم شزرو رهوش .دوبن تَفلکرس زا رتشیب يزیچ اهینتآ

 ابلاغ وا هوالعب ؛دوب رودب اهنآ زا نز و ،درکیم یگدیسر دوخ یمومع

 عیسو ءاشحف نتآ ییافوکش جوا رد .تشاد رایتخا رد ینز ناگدرب

 هاگن نآ هب یبوخ رظن اب تفگ ناوتیم لقاال ،تلود هک تشاد دوجو

 ینانوی هتسجرب نانز اهنت هک دوب ءاشحف نیا يانبم رب اقیقد .درکیم

 قوفام ردقنآ دوخ يرنه هقیلس و	تیارد	اب هک ینانز ،دندمآ دوجوب
 رطاخب تراپسا دنورهش نانز هک دنتشاد رارق نهک نانز یمومع حطس

 هراته هک دوب روبجم یسک هکنیا .دندوب هدیسر اجنآ هب دوخ لیاضف

 ینتآ هداوناخ هیلع هماناعدا نیرتگرزب ،ددرگ بوسحم نز ات دوش

 	.تسا

 ریاس اهنت هن نآ يانبم رب هک دش ياهنومن ینتآ هداوناخ نیا ،مایا رورمب

 ،مه تارمعتسم و یلصا نیمزرس ناینانوی نینچمه هکلب ،اهینویا

 اوزنا مامت مغریلع ،ینانوی نانز اما .دنداهن انب ار دوخ یگناخ تابسانم

 دوخ نارهوش بیرف يارب یفاک تصرف ،ندوب تراظن تحت و
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 ،دندیشکیم تلاجخ دوخ نانز هب قشع زاربا زا هک نارهوش .دنتفاییم

 ماقم لزنت اما .دندرکیم مرگرس يزابقشع عاونا هب اههراته اب ار دوخ

 اهنآ هکنیا ات داد لزنت مه ار نانآ و تشگزاب مه نادرم دوخ هب ،نز

 ار ناشنایادخ مه و نانآ مه و ،دنکفا يزابرسپ فارحنا بادرگ هب ار

 .داد طوقس	Ganymede	دمیناگ هروطسا اب

 نایم رد میناوتیم هک تسا ییاجنآ ات ،يرسمه-کت أشنم نیا

-کت .میبایب نهک دهع نامدرم نیرتهتفای لماکت و نیرتندمتم

 اقلطم نآ هب و دوبن يدرف یسنج قشع هرمث هجو چیه هب يرسمه

 نیا .دوب یتحلصم جاودزا هشیمه دننام جاودزا اریز ،تشادن يراک

 طیارش رب هکلب ،یعیبط طیارش رب هن هک تسا هداوناخ لکش نیلوا

 تیکلام رب یصوصخ تیکلام هبلغ رب ینعی - دوب ینتبم يداصتقا

 رد درم ییاورنامرف .دوب هدمآ دوجوب یعیبط روطب هک هیلوا یکارتشا

 هثرو و هدوب وا هب قلعتم اهنت دنتسناوتیم هک ینادنزرف دیلوت ، هداوناخ

 اهنت هباثمب هدرپ یب و اراکشآ ناینانوی ار اهزیچ نیا - دنشاب وا تورث

 لابو کی جاودزا ،رگید ظاحل زا .دندرمشیم يرسمه-کت ياهفده

 هک دوب دادجا هب و تلود هب ،نایادخ هب تبسن هفیظو کی ،ندرگ

 درکیم يرابجا ار جاودزا اهنت هن نوناق نتآ رد .دشیم افیا تسیابیم

 يرابجا مه ار درف طسوت ییوشانز فیاظو لقادح کی هکلب

 .تسنادیم

 و درم یتشآ هباثمب خیرات رد هجو چیه هب يرسمه-کت قیرط نیا هب

 رادیدپ شزاس نینچ لکش نیرتیلاع تروصب ،یلوا قیرط هب و ،نز

 ،رگید سنج طسوت سنج کی دایقنا تروصب سکعرب هکلب .دوشیمن
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 خیرات لبقام راصعا رد نونک ات هک یتدشب اهسنج داضت مالعا هباثمب

 یمیدق هدشن رشتنم هتشون کی رد .دوشیم رهاظ ،تسا هتشادن هقباس

 نیلوا" :میباییم ار ریز ترابع ،[58]1846 لاس رد نم و سکرام رثا

 مناوتیم هزورما و "تسا لثم دیلوت رطاخب نز و درم نیب راک میسقت
 اب نراقم دیآیم دوجوب خیرات رد هک یتاقبط ضقانت نیلوا :منک هفاضا

 نیلوا و ،تسا يرسمه-کت جاودزا رد نز و درم نیب ضقانت لماکت

 يرسمه-کت .ثنؤم رب رکذم سنج متس اب تسا نراقم یتاقبط متس

 اب هارمه ،لاح نیع رد یلو ،دوب یخیرات میظع تفرشیپ کی

 همادا زورما ات هک درک زاغآ ار يرصع ،یصوصخ تورث و يرادهدرب

 هک ؛تسا یبسن تفرسپ کی لاح نیع رد یتفرشیپ ره نآ رد و ،دراد

 یهورگ بوکرس و یتخبدب تمیق هب هورگ کی لماکت و هافر نآ رد

 ندمتم هعماج ياهتخای لکش يرسمه-کت .دیآیم تسدب رگید

 هک ار ییاهداضت و تاضقانت تیهام میناوتیم نآ رد هک یلکش ،تسا

 .میهد رارق هعلاطم دروم ،دننکیم دشر یلک روطب هعماج رد ادعب

 ریگرای هداوناخ هبلغ اب هجو چیه هب یمیدق دازآ اتبسن یسنج تبراقم

 نونکا هک یمیدق ییوشانز متسیس" .دشن دیدپان يرسمه-کت یتح و
 هدش رتگنت ییاولانوپ ياههورگ یجیردت يدوبان اب نآ ياههدودحم

 ندمت زاغآ ات و تشاد دوجو ورشیپ هداوناخ فارطا رد زونه ،دوب

 ار تیرشب زونه هک ،مسیراته دیدج لکش رد هرخألاب و ...تفای همادا

 دیدپان دنکیم لابند ،هداوناخ رب کیرات ياهیاس دننام ،ندمت دهع رد

 ییوشانز زا جراخ یسنج یکیدزن مسیراته زا ناگروم روظنم ."دش
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 دوجو	يرسمه-کت رانک رد	هک تسا هدرکن جاودزا نز و درم نیب
 فلتخم عاونا اب ندمت نارود مامت یط رد مینادیم هک روطنامه و ،دراد

 نیا .دوشیم لیدبت ینلع ءاشحف هب مئاد روطب و تسا هدش رادیدپ

 هک نانز راوینابرق میلست زا ،یهورگ جاودزا زا امیقتسم مسیراته

 أشنم ،دندرکیم يرادیرخ تفع هب ار دوخ قح اهنآ ،نآ طسوت

 دبعم رد و دوب یبهذم لمع کی ادتبا رد لوپ رطاخ هب میلست .دریگیم

 هتخیر دبعم هنازخ هب ادتبا رد نآ لوپ و تفرگیم ماجنا قشع يادخ

 ]دباعم راکتمدخ هدرب نانز	Haerodules] ياهلودورییه .دشیم

 رد	Aphrodite	تیدورفآ دبعم و ناتسنمرا رد سیتینآ

 ناتسودنه دباعم یبهذم صاقر ناکرتخد زین و	Corinth	تینروک

 تغل تسردان ظفلت تغل نیا	Bayadere	)اهردایاب حالطصاب -

 ناگشحاف نیلوا - )تسا هصاقر يانعم هب	Bailadeira	یلاغترپ

 اهدعب ،دوب يرابجا نانز يارب ادتبا رد هک راوینابرق میلست نیا .دندوب

 ماجنا رگید نانز مامت ياجب نز ناشیشک نیا طسوت طقف اتباین

 يارب هک یسنج يدازآ زا ،رگید نامدرم نایم رد مسیراته .تفرگیم

 تروص نیمه هب و - دوشیم یشان تسا زاجم جاودزا زا لبق نارتخد

 لقتنم ام هب رگید یقیرط زا هک تسا یهورگ جاودزا هدنامیقاب کی

 ییالاب هلحرم نامه زا ینعی - تیکلام ياهزیامت شیادیپ اب .دوشیم

 ؛دوشیم ادیپ یگدرب راک رانک رد یهاگهاگ روطب يدزم راک - تیربرب

 نانز ياهفرح ءاشحف ،نآ يرورض دازمه هباثمب و ،نآ اب نامزمه و

 قیرط نیا هب .ددرگیم رادیدپ نز ناگدرب يرابجا میلست رانک رد دازآ

 ،تسا هبناج ود دنام اجب ندمت يارب یهورگ جاودزا زا هک یثاریم
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 ،هبناج ود ،دیآیم دوجوب ندمت طسوت هک ییاهزیچ همه دننام تسرد

 رگید يوس زا ،يرسمه-کت فرط کی زا :ضقانتم و داضتم ،هبل ود

 کی ردقنامه مسیراته .ءاشحف نآ نیرتیطارفا هلمجنم و ،مسیراته

 يدازآ موادت زا تسا ترابع ؛رگید يداهن ره هک تسا یعامتجا داهن

 دوشیم موکحم نخس رد هچرگ مسیراته .نادرم دوسب نهک یسنج

 صوصخب ،مامت تذل اب هکلب دوشیم لمحت اهنت هن تقیقح رد یلو

 تیموکحم نیا عقاو رد یلو .دریگیم تروص ،مکاح تاقبط طسوت

 لماش طقف و دوشیمن دننکیم مادقا نآ هب هک ینادرم لماش هجو چیه هب

 رابکی هلیسو نیا هب ات دنوشیم درط و هدش ریفکت اهنآ ؛ددرگیم نانز

 يداینب نوناق هباثمب ،تنؤم سنج رب رکذم سنج قلطم هطلس رگید

 .ددرگ مالعا ،هعماج

 .دیآیم دوجوب يرسمه-کت دوخ رد یمود داضت کی اجنیا زا یلو

 ِنز ،تسا هتفای تنیز مسیراته اب وا یگدنز هک رهوش رانک رد

 یبیس فصن هک تسا نکمم ریغ ردقنامه و .دراد رارق هدش شومارف

 نکمم ریغ هک ،تشاد تسد رد ار بیس مامت همهنیا اب و دروخ ار

 همهنیا اب .تشاد ار ،شرگید فرط نودب ،داضت فرط کی هک تسا

 هب ناشنانز هکنیا ات دنتشاد رس رد رگید يرکف نادرم هک دسریم رظنب

 هتخانشان لاحب ات هک یمئاد یعامتجا هفایق ود .دنتخومآ یسرد اهنآ

 و ،نز قشاع - دنراذگیم مدق هصرع هب يرسمه-کت هارمهب ،دندوب

 ،نیبولغم نیا یلو ،دندوب هدش نادرم بولغم نانز .نز قساف رهوش

 ،دورطم هک - انز .دنداهن نادرم رس رب مامت يدنلبرظن اب ار يزوریپ جات

-کت رانک رد - دوب یبوکرس لباق ریغ یلو ،تازاجم لباق تدشب

 رد ریذپانبانتجا یعامتجا داهن کی تروصب مسیراته و يرسمه
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 رب ،تلاح نیرتهب رد ،لبق دننام نونکا ،نادنزرف یعطق تّیوبا .دمآ

 يارب	- ینوئلپان نیناوق هعومجم	312 هدام ؛تشاد رارق يونعم دامتعا

 L' efent conçu	:هک درادیم ررقم یندشن لح داضت نیا لح

pedant le mariage a pour père le mari	 

 نیا ».تسا نز رهوش ،ددنبیم هفطن جاودزا نارود رد هک يدنزرف ِردپ»

 رد قیرط نیا هب .نادرم يرسمه-کت لاس رازه هس ییاهن هجیتن تسا

 سکعنم ار دوخ یخیرات أشنم یبوخب ،رسمه-کت هداوناخ هک اج ره

 درم يراصحنا هبلغ زا یشان هک ار نز و درم نیب داح داضت و ،دنکیم

 و اهضقانت نامه راوروتاینیم ریوصت ام ،دنکیم راکشآ حوضوب تسا

 هب ندمت دهع يادتبا هک هعماج هک مینکیم هدهاشم ار ییاهداضت

 دشاب اهنآ رب هبلغ و لح هب رداق هکنیا نودب - تسا هدش مسقنم تاقبط

 يرسمه-کت زا يدراوم هب طقف اجنیا رد نم اعبط .تساهنآ راتفرگ -

 مکاح نیناوق يانبم رب اعقاو ییوشانز یگدنز نآ رد هک منکیم هراشا

 مایق درم طلست هیلع نز یلو دراد نایرج داهن لک یلصا هصیصخ رب

 سک چیه ار تسین نینچ عضو اهجاودزا مامت دروم رد هک نیا .دنکیم

 هرادا رد ردقنامه هک یناسک ؛دنادیمن یناملآ ياهنیتسیلیف زا رتهب

 روطب نیاربانب ناشنانز هک یناسک و .تلود هرادا رد هک دنتقایل یب هناخ

 .دننکیم نت هب دنتسین شاهتسیاش اهنآ هک ار ياهماج ،یهجوم الماک

 يوسنارف زارطمه قوفام رایسب ار دوخ ،رطاخ یلستِ باب نِم اهنآ اما

 .دننادیم - تسا رتتخبدب رایسب اهنآ زا هک - دوخ

 لکش هب هشیمه و اج همه رد هجو چیه هب رسمه-کت هداوناخ هتبلا

 رد .دشیمن رهاظ ،تفرگ دوخب ناینانوی نایم رد هک یکیسالک نشخ
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 وگ ،رتینالوط دید کی ،ناهج هدنیآ نیحتاف هباثمب هک اهیمور نایم

 یمور .دوب رتمرتحم و رتدازآ نز ،دنتشاد اهینانوی زا رتهتسارآان هک

 و گرم تردق ،ار ییوشانز رد شنز يرادافو هک درکیم روصت

 ،نز هوالعب .دنکیم نیمضت یفاک هزادنا هب ،تشاد نز رب وا هک یگدنز

 دوخ هاوخلد هب ار جاودزا دنویپ تسناوتیم ،شرهوش دننام تسرد

 یعطق روطب يرسمه-کت لماکت رد تفرشیپ نیرتگرزب اما .دنک خسف

 هب دیاش ،اهنآ نایم رد اریز ،تفرگ ماجنا خیرات هب اهنمرژ دورو اب

 هدشن رجنم يرسمه-کت هب زونه يریگرای جاودزا ،ناشرقف ببس

 هجیتن تسا هدش رکذ سوتیسات طسوت هک یطرش هس زا ار رما نیا .دوب

 درم ره" - جاودزا سدقت هب اهنآ خسار داقتعا مغریلع الوا :میریگیم
 یگدنز دوخ تفع رد روصحم نز و ،تسا یضار نز کی هب اهنت

 هلیبق ياسؤر و ماقم بحاص نادرم يارب يرسمه-دنچ - "دنکیم

 نایم رد هک ییاهییاکیرمآ عضو هیبش تسا یعضو هک ،تشاد دوجو

 قح هب يردام قح زا راذگ ایناث .تشاد جاور يریگرای جاودزا اهنآ

 - ردام ردارب اریز ،دشاب هتفرگ ماجنا نآ زا لبق یمک دناوتیم يردپ

 زا ابیرقت زونه - يردام قح يانبم رب رکذم ياهریت هتسباو نیرتکیدزن

 عضوم اب تسا قبطنم زین نیا و ،دوب رتکیدزن وا هب مه درف کی ردپ

 دوخ هک روطنامه ،سکرام ،اهنآ نایم رد هک ییاکیرمآ ناتسوپخرس

 فشک ار نامدوخ خیرات لبقام هتشذگ كرد دیلک ،تفگیم اررکم

 یمومع روما رد و هدوب مرتحم رایسب اهنمرژ نایم رد نانز اثلاث و .درک

 هجو هک ،درم هبلغ اب تسا داضت رد امیقتسم نیا هک - دندوب ذفنتم مه

 نیب هک تسا یتاکن اهنیا مامت ابیرقت .تسا يرسمه-کت هصخشم

 میاهدید هک روطنامه زین اهنآ نایم رد هک - اهیتراپسا و اهنمرژ
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 ،قیرط نیا هب .تسا كرتشم - دوب هدشن دوبان الماک يریگرای جاودزا

 قوفت اهنمرژ روهظ اب ،نیون الماک رصنع کی مه هطبار نیا رد

 رب اهداژن شزیمآ زا نونکا هک ،نیون يرسمه-کت .تفای یناهج

 ياهلکش رد ار درم هبلغ ،دوب هدمآ دوجوب مور ناهج ياههبارخ

 یعضوم ،رهاظ رد لقادح ،هک داد هزاجا نانز هب و ،تسارآ يرتمیالم

 دوخب زگره کیسالک قیتع دهع هک هچنآ زا رتمرتحم و رتدازآ رایسب

 نیرتگرزب ناکما راب نیلوا يارب رما نیا .دنشاب هتشاد ،دوب هدیدن

 ،مینویدم نآ هب و هتفرگ يرسمه-کت زا ام هک ار يونعم تفرشیپ

 رد المتحم ای ،نآ اب يزاوم ،نآ نورد رد هک یلماکت .دروآ دوجوب

 هک يزیچ ،نیون يدرف یسنج قشع ینعی ،دمآ دوجوب نآ اب لباقت

 .دوب هتخانشان ناهج همه رد نونکات

 ریگرای هداوناخ رد زونه اهنمرژ هک یطیارش زا اعطق تفرشیپ نیا یلو

 قبطنم هک ار نز عضوم دوب نکمم هک اجنآ ات و ،دمآ دوجوب دنتسیزیم

 رد هجو چیه هب تفرشیپ نیا .داد دنویپ يرسمه-کت اب دوب نآ اب

 المع هک - اهنمرژ ياهناسفا تلیضف و فرگش يونعم صولخ هجیتن

 يونعم ياهداضت نامه ریگرای هداوناخ هک دوب ینعم نیا هب افرص

 ،سکعرب .دوبن - تسا هدرواین دوجوب ار يرسمه-کت ریگمشچ

 ،یقرش بونج فرط هب صوصخب ،ناشیاهترجاهم ماگنه اهنمرژ

 لباق يونعم داسف راچد ،هایس يایرد ياهپتسا نانیشنرداچ تمسب

 يدج یعیبط ریغ بویع ،يراکراوس رب هوالع اهنآ زا و ،دندش یهجوت

 رد ،	Ammianusسونایمآ طسوت حوضو هب هک روطنامه - زین
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 رد	Procopius	سویپوکورپ طسوت و ،	Taifaliیلافیت دروم

 .دندرک بسک - تسا هدش راهظا	Heruli	یلوره دروم

 هک دوب هداوناخ زا ياهدش هتخانش لکش اهنت يرسمه-کت هچرگ

 هک تفرگ هجیتن دیابن ،دیآ دوجوب نآ زا تسناوتیم نیون یسنج قشع

 نورد زا ،درم و نز لباقتم قشع هباثمب ،اتدمع ای و ،اراصحنا قشع نیا

 هک ،دیکا يرسمه-کت جاودزا تیهام لک .تسا هدمآ دوجوب نآ

 نایم رد .دهدیم ناشن ار نیا فالخ ،تسا درم هبلغ تحت نز نآ رد

 هب جاودزا ،مکاح تاقبط نایم رد ینعی ،یخیرات لاعف تاقبط مامت

 يرما ینعی - دوب يریگرای جاودزا نامز رد هک یتروص نامه

 نیلوا و .دنام یقاب - دشیم هداد بیترت نیدلاو طسوت هک یتحلصم

 و ،دوشیم رهاظ توهش و روش تروصب اخیرات هک یسنج قشع لکش

 قح )مکاح تاقبط لقاال( سک همه هک یتوهش و روش تروص هب

 و - دنراد یسنج كرحت لکش نیرتیلاع هباثمب ار نآ رد ندش ریگرد

 راوهیلاوش قشع ینعی ،هیلوا لکش نیا - تسا نآ صاخ یگژیو اقیقد

 رد ،سکعرب .دوبن ییوشانز قشع يانعمب هجو چیه هب ،ییاطسو نورق

 تعرس اب ،	alçProvenاهلاسنوورپ نایم رد شکیسالک لکش

 .دندرکیم شیاتس ار نآ ناشنارعاش و .تفریم شیپ انز يوسب مامت

 ]هاگرحس ياههنارت[ نمرژ	Tagelider	ردیلهگات رد	Alba	اهابلآ
 ناشن یناشخرد يزیمآگنر اب اهنآ .دنتسه لاسنوورپ راعشا ياهلگ

 - رگید هیلاوش کی نز - دوخ هقوشعم اب هیلاوش هنوگچ هک دنهدیم

 و دهدیم کیشک نوریب رد نابهگن هک یلاح رد ،دوشیم رتسبمه

 ار وا )ابلآ( یهاگرحس فیعض ياهوترپ نیلوا ندش ادیپ درجمب
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 هنحص رد جوا .دنک رارف ،دوش هدید هکنآ زا لبق ات دهدیم رادشه

 نیمه هب ،دنموربآ ياهنمرژ زین و ،هسنارف لامش نانکاس .تسا عادو

 نآ اب بسانم هک يراوهیلاوش قشع راتفر اب هارمه ار رعش هویش ناس

 وکین	Eschenbach Wolfram	خابنشا مارفلو ؛دنتفریذپ ،تسا
 هدورس یهاگرحس یلاع رعش هس ،بلاج لاور نیمه هب ،مه ام عبط

 .مهدیم حیجرت وا یسامح دنلب رعش هس هب ار اهنآ نم هک ،تسا

 ،کیلوتاک ياهروشک رد .تسا عون ود رب ام نامز ییاوژروب جاودزا

 ادیپ یبسانم نز ،دوخ ياوژروب ناوج رسپ يارب ،هتشذگ دننام نیدلاو

-کت یتاذ ياهداضت زورب نیرتلماک ،راک نیا هجیتن اعبط و ،دننکیم

 دشر يانز و ،درم بناج زا هدنبای دشر مسیراته - تسا يرسمه

 نیا زا ار قالط دیدرت نودب ،کیلوتاک ياسیلک .نز بناج زا هدنبای

 چیه ،گرم دننام زین انز يارب هک دوب هدش عناق هک درک عونمم تهج

 ،ناتستورپ ياهروشک رد رگید بناج زا ،درادن دوجو یجالع هار

 ،ار دوخ هقبط زا ینز دراد هزاجا اوژروب رسپ هک تسا نیا رب هدعاق

 هزادنا ات تسا نکمم جاودزا هجیتنلاب .دنک باختنا ،هنادازآ شیب و مک

 ییورود زا یشان تکازن تیاعر رطاخب هک ،دشاب قشع رب ینتبم یّنیعم

 دروم نیا رد .تسا قشع رب ینتبم هشیمه هک دوشیم روصت ،یناتستورپ

 کی نز بناج زا زین انز و ،دوشیم لابند رتمک درم بناج زا مسیراته

 نامه زا جاودزا عون ره لوط رد ،مدرم هک اجنآ زا یلو .تسین هدعاق

 نادنورهش هک اجنآ زا و ،دندوب جاودزا زا لبق هک دنتسه یناسک

-کت نیا ،دنتسه یگنهرف یب اهناسنا ابلاغ ناتستورپ ياهروشک

 میریگب رظن رد ار دراوم نیرتهب طسوتم دح رگا - یناتستورپ يرسمه
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 هک دوشیم رجنم یحوریب رایسب ییوشانز یگدنز کی هب افرص -

 جاودزا عون ود نیا هنییآ نیرتهب .تسا هتفرگ مان هداوناخ تداعس

 يارب یناملآ نامر و ،یکیلوتاک عون يارب يوسنارف نامر ؛تسا نامر

 نامر رد :"دروآیم گنچب ار وا" دروم ود ره رد .یناتستورپ عون
 رهوش ،يوسنارف نامر رد ؛دروآیم گنچب ار رتخد ناوج درم ،یناملآ

 هشیمه ار تسا رتدب ود نیا زا کی مادک هکنیا .دزاسیم ار قساف راک

 يارب ردقنامه یناملآ يارب یناملآ نامر یحوریب .دیمهف ناوتیمن

 يوسنارف نامر "یقالخا یب" هک تسا زیگنا رفنت يوسنارف ياوژروب

 کی دراد نلرب" هک ینامز زا ،اریخا هچرگ .گنهرف یب یناملآ يارب

 زا هک تسا هدرک عورش مه یناملآ نامر "دوشیم يزکرم رهش

 سرت اب ،هتشاد دوجو اجنآ رد تسا اهتدم هک ییانز و مسیراته

 .دیوگب نخس يرتمک

 ،تسا نیفرط یتاقبط عضوم جاودزا هدننک نییعت ،دروم ود ره رد اما

 نیا ،دروم ود ره رد .دنامیم یقاب یتحلصم جاودزا هراومه اجنیا ات و

 زا یهاگ - ءاشحف عون نیرتراجنهان هب لیدبت ابلاغ یتحلصم جاودزا

 اهنت هک ،دوشیم - نز بناج زا رتشیب الومعم یلو ،بناج ود ره فرط

 رودزم کی دننام وا هک تسا نیا رد یلومعم هشحاف اب وا توافت

 هب هشیمه يارب رابکی هکلب ،دهدیمن هراجا هب ار دوخ نت ،راکهعطق

 یتحلصم ياهجاودزا مامت يارب هیروف هتفگ نیا و .دشورفیم یگدرب

 تبثم کی یفنم ود نآ رد هک نابز روتسد دننام تسرد" :تسا قداص

 ار تفع کی اشحف ود ،مه جاودزا تایقالخا رد ،دنزاسیم ار
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 ،شکمتس تاقبط نایم رد طقف ،رهوش و نز یسنج قشع ."دنزاسیم

 هچ ،تسه و دشاب دناوتیم هدعاق کی ،ایراتلورپ نایم رد هزورما ینعی

 رد اما .دشاب هدشن هچ و دشاب هدش سیدقت یمسر روطب هطبار نیا

 ثراوت و نیمضت يارب درم طلست و يرسمه-کت ياههیاپ مامت اجنیا

 ياهزیگنا ادبا اجنیا رد نیاربانب .دراد دوجو - دوب هدمآ دوجوب نآ

 دوجوم مه راک نیا بابسا هوالعب .درادن دوجو درم طلست لامعِا يارب

 يارب طقف ،دنکیم تسارح طلست نیا زا هک ییاوژروب نوناق ؛تسین

 نوناق نیا ؛دراد دوجو ایراتلورپ اب اهنآ دروخرب هوحن و اراد تاقبط

 رظن زا يرابتعا چیه ،رگراک رقف تلع هب نیاربانب و ،درادیمرب جرخ

 تابسانم ،هدننک نییعت لماوع اجنیا رد .درادن شنز اب وا راتفر هوحن

 عیانص هک اجنآ زا هوالعب .دنتسه یتوافتم الماک یعامتجا و یصخش

 یسب ار وا و ،هدرک لقتنم هناخراک و راک رازاب هب هناخ زا ار نز گرزب

 رد ،درم طلست يایاقب نیرخآ ،تسا هدومن هداوناخ روآنان تاقوا

 اهنت دیاش - تسا هداد تسد زا ار دوخ ياههیاپ يرتلورپ هناخ

 زا سپ هک ىتنوشخ ،دشاب هدنام یقاب نز هب تبسن تنوشخ يرادقم

 قیرط نیا هب .تسا هدش رادهشیر رایسب يرسمه-کت يرارقرب

 نیرتداح دراوم رد یتح - نآ قیقد يانعمب رگید ،يرتلورپ هداوناخ

 يویند ياهدیمعت مامت مغریلع و ،نیفرط يرادافو نیرتتخس و قشع

-کت - دنشاب هدرک تفایرد نیفرط تسا نکمم هک يورخا و

 يرسمه-کت ینداواج نادازمه ،اجنیا رد ،نیاربانب .تسین هنارسمه

 ییادج قح نز ،تقیقح رد ؛دنرادن یشقن ابیرقت - انز و مسیراته -

 دنزاسب مه اب دنناوتن نز و درم هک یماگنه .دروآ تسدب هرابود ار

 يرتلورپ جاودزا هصالخ .دنوش ادج رگیدکی زا هک دنهدیم حیجرت
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 یخیرات رظن هطقن زا یلو ،تسا هنارسمه-کت يوغل رظن هطقن زا اهنت

 هک دنرادیم راهظا ام نانادقوقح هتبلا .تسین نینچ هجو چیه هب

 نایم زا ار نز یتیاضران تابجوم يدایز دح ات يراذگنوناق تفرشیپ

 هجیتن نیا هب شیپ زا شیب نیون یقوقح ندمتم ياهمتسیس و ،درادیمرب

 تروصب دیاب دشاب زیمآتیقفوم هکنیا يارب جاودزا ،الوا هک دنسریم

 ؛دننکیم دقعنم هنابلطواد تروصب ار نآ نیفرط هک هک دشاب يدادرارق

 فیاظو و قوقح دروم رد دیاب نیفرط ،زین جاودزا يانثا رد ،ایناث و

 يریگیپ روطب تساوخرد ود نیا رگا دنیوگیم اهنآ .دنشاب ناسکی

 .دروآ دنهاوخ تسدب ،دنبلاط هک ار هچنآ مامت ،نانز ،دنوش یلمع

 هک تسا یلالدتسا نامه اقیقد ،نانادقوقح صاخ لالدتسا هوحن نیا

 ار ایراتلورپ ات دنکیم هدافتسا نآ زا لاکیدار هاوخیروهمج يزاوژروب

 هنابلطواد روطب ار نیفرط راک دادرارق ،ضرف نیا هب انب .دنک تکاس

 ،ذغاک يور رب	ار نیفرط ،نوناق هکنآ درجمب یلو .دننکیم دقعنم
 دعقنم ار نآ هنابلطواد اهنآ هک دوشیم هتفگ ،درک دادملق يواسم

 دوخ توافتم یتاقبط عضوم رطاخب فرط کی هک یتردق .دناهدرک

 يداصتقا عضوم - دنکیم لامعِا رگید فرط رب هک يراشف ،دراد

 مه اجنیا رد .درادن يراک نوناق اهنیا زا کیچیه هب - نیفرط یعقاو

 رگم ،دنراد يواسم قوقح ،راک دادرارق لوط رد اروصتم فرط ود

 طیارش هک رما نیا .دنک وغل ار دادرارق حوضو روطب اهنآ زا یکی هکنیا

 تروص نیا هب یتح هک دنکیم روبجم ار رگراک ،صخشم يداصتقا

 يراک نآ هب نوناق هک تسا يزیچ نیا - دهد نت يواسم قوقح ِرهاظ

 .درادن
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 هک تسا یضار نیا هب مه نوناق نیرتیقرتم یتح ،جاودزا دروم رد

 تشپ رد هکنیا .دننک مالعا ار دوخ ندوب بلطواد يروص روطب نیفرط

 هچ ،تسا نایرج رد ىقیقح یگدنز هک ییاج ،ینوناق ياههدرپ

 مه اهنیا هب - هدش لصاح هنوگچ هنابلطواد قفاوت هکنیا و ،درذگیم

 نیناوق هسیاقم نیرتهداس هکنآ لاح و .درادن يراک نادنوناق و نوناق

 اعقاو هنابلطواد قفاوت نیا يانعم هک دهد ناشن نادقوقح هب دناوتیم

 زا يرابجا مهس کی نادنزرف يارب انوناق هک ییاهروشک رد .تسیچ

 ثرا زا ناوتیمن ار اهنآ نیاربانب و ،دوشیم نیمضت نیدلاو کلمیام

 و دنراد يوسنارف نوناق هک ییاهروشک رد و ناملآ رد - درک مورحم

 .دننک بلج ار ناشنیدلاو قفاوت جاودزا رما رد دیاب نادنزرف - هریغ

 ینوناق رظن زا نآ اب قباطم هک ،دنراد یسیلگنا نوناق هک ییاهروشک رد

 ماگنه نیدلاو ،تسین يرورض نیدلاو تیاضر بلج ،جاودزا رما رد

 دنهاوخب رگا و ،دنراد لماک يدازآ ،دوخ کلمیام دروم رد تیصو

 تسا حضاو نیاربانب .دنهدن ناشنادنزرف هب مه گنیلیش کی دنناوتیم

 نایم رد ،رطاخ نیمه هب تسرد مییوگب رتهب ای ،رما نیا مغریلع هک

 ،جاودزا رما يدازآ ،دنراد نتشاذگ ثرا هب يارب يزیچ هک یتاقبط

 .تسین رتشیب ناملآ و هسنارف زا مه ياهرذ اکیرمآ و سیلگنا رد

 زا رتهب عضو مه جاودزا نیح رد نز و درم قوقح يواست دروم رد

 طیارش ثاریم هک - نوناق لباقم رد نیفرط يرباربان .تسین نیا

 .تسا نانز يداصتقا بوکرس لولعم هکلب ،تلع هن - تسا یعامتجا

 ار نانآ نادنزرف و ددعتم ياهجوز هک یمیدق یتسینومک راوناخ رد

 کی ردق نامه ،دوب نز هدهع هب هک هناخ روما هرادا ،تفرگیم رب رد

 .درم هلیسو هب اذغ هیهت هک دشیم یقلت مزال اعامتجا و یمومع تعنص
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 هداوناخ اب رتشیب مه نآ زا و - رالاسردپ هداوناخ شیادیپ اب عضو نیا

 یمومع تلصخ هناخ روما هرادا .درک رییغت - يرسمه-کت يدرف

 هعماج هب طوبرم هک دوبن يرما رگید و ،داد تسد زا ار دوخ

 یگناخ راگتمدخ نیلوا ،نز .دش	یصوصخ تمدخ کی	؛دشاب

 تعنص اهنت .دش هدنار نوریب یعامتجا دیلوت رد تکرش زا و ،تشگ

 يور هب اهنت مهنآ و - نز يور هب ار یعامتجا دیلوت هار نیون گرزب

 هک ،تسا هتفرگ ماجنا نانچ رما نیا اما ؛درک زاب اددجم - رتلورپ نز

 ماجنا شاهداوناخ يارب ار دوخ یصوصخ تمدخ نز هک یماگنه

 و ؛دنک بسک يزیچ دناوتیمن و تسا جراخ یمومع دیلوت زا ،دهدیم

 دوخ شاعم و دنک تکرش یمومع تعنص رد دهاوخیم هک یماگنه

 یگداوناخ فیاظو دناوتب هک تسین یعضو رد ،دنک نیمأت القتسم ار

 ،تسا قداص هناخراک رد نز دروم رد هک يزیچ .دهد ماجنا ار دوخ

 هداوناخ .تسا قداص وا يارب ،زین نوناق و بط رد یتح ،اج همه رد

 و ؛تسا نز هدیشوپ ای راکشآ یگناخ یگدرب رب ینتبم ،نیون يدرف

 ارصحنم نآ هدنهد لیکشت ياهلوکلم هک تسا ياهدوت ،نیون هعماج

 ،درم دراوم میظع تیرثکا رد هزورما .درفنم ياههداوناخ زا دنترابع

 نیا و ،تسا هداوناخ روآنان و ناسريزور ،اراد تاقبط نایم رد لقاال

 زایتما چیه هب یجایتحا هک ،دهدیم ار طلسم عضوم کی وا هب رما

 .تسایراتلورپ نز ؛تساوژروب ،هداوناخ رد درم .درادن یصاخ ینوناق

 دراو ایراتلورپ هب هک يداصتقا متس یگژیو یتعنص ناهج رد یلو

 صاخ ینوناق تازایتما هک ددرگیم راکشآ الماک یماگنه طقف ،دوشیم

 هقبط ود ره رد لماک یقوقح يواست و هدش یغلم رادهیامرس هقبط

 نایم زا ار تاقبط نیب ضقانت ،کیتارکمد يروهمج .دشاب هدش رقتسم
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 نیمه هب و .دنیبیم كرادت گنج يارب ار هصرع سکعرب ؛درادیمن رب

 ترورض و ،نیون هداوناخ رد نز رب درم طلست هژیو تلصخ ،بیترت

 یماگنه طقف ،ود نآ نیب یعقاو یعامتجا يواست داجیا هقیرط زین و

 هاگنآ .دنشاب ناسکی ینوناق رظن زا الماک اهنآ هک دوشیم حضاو الماک

 نانز یمامت ددجم دورو ،نز ییاهر طرش نیتسخن هک دوشیم راکشآ

 هک تسا نیا مزلتسم مه رما نیا زاب و ؛تسا یمومع تعنص هب

 .دورب نیب زا ،هعماج يداصتقا دحاو هباثمب يدرف هداوناخ تیصوصخ

* * * 

 هلحرم هس اب ادودح هک ،دراد دوجو جاودزا یلصا لکش هس نیاربانب

 يارب ؛یهورگ جاودزا - شحوت يارب .دنا قبطنم یناسنا لماکت هدمع

 .ءاشحف و انز مامضناب يرسمه-کت يارب ؛يریگرای جاودزا - تیربرب

 ،يرسمه-کت و يریگرای جاودزا نیب تیربرب ییالاب هلحرم رد

 .تسا هداد اج ار دوخ ،يرسمه-دنچ و نز ناگدرب رب درم ییاورنامرف

 نیا رد هک یتفرشیپ ،تسا هداد ناشن ام حیرشت لک هک روط نامه

 یلاح رد هک تسا بیجع تکاف نیا اب هطبار رد هتفرگ تروص بیترت

 مورحم یهورگ جاودزا یسنج يدازآ زا شیپ زا شیب نانز هک

 زورما مه ات یهورگ جاودزا عقاو رد .دنوشیمن مورحم نادرم ،دنوشیم

 بوسحم تیانج نز کی يارب هک هچنآ .دراد دوجو نادرم يارب

 دروم رد ،دراد رب رد ار یعامتجا و ینوناق بقاوع نیرتدیدش و دوشیم

 یقالخا هکل کی رثکادح و ،دوشیم یقلت زیمآراختفا يرما نادرم

 مسیراته هک هزادنا ره .دریذپیم دوخ رب تذل اب وا هک تسا یگنرمک

 ره و هدرک رییغت يرادهیامرس ییالاک دیلوت اب ام نامز رد ،نهک یتنس
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 هب ،دوشیم لدبم راکشآ ياشحف هب نآ اب قابطنا رد رتشیب هک هزادنا

 نادرم ،هلأسم نیا و .ددرگیم رتزیگناداسف نآ تارثا مه هزادنا نامه

 نآ طقف ءاشحف ،نانز نایم رد ،دناطلغیم داسف هب نانز زا شیب ار

 نانیا یتح و ؛دنکیم راوخ و تسپ دنتفایم نآ ماد رد هک ار ینایاونیب

 ،رگید بناج زا یلو .دنباییمن لزنت دوریم روصت ابلاغ هک دح نآ ات زین

 ،دراوم مهد ُهن رد قیرط نیا هب .دهدیم لزنت ار نادرم ناهج یمامت نیا

 يارب یتامدقم هسردم کی المع ،نآ رد ینالوط يریگرد نارود کی

 .تسا ییوشانز رد ییافویب

 ياهداینب نآ رد هک میوشیم کیدزن یعامتجا بالقنا کی هب نونکا ام

 یتیعطق نامه اب ،دناهتشاد دوجو نونکات هک يرسمه-کت يداصتقا

-کت .دنوشیم دوبان ،تسا قداص ءاشحف ینعی نآ لمکم دروم رد هک

 درم تسد رد - رفن کی تسد رد دایز تورث مکارت رثا رد يرسمه

 هب هن و ،درم نادنزرف يارب تورث نیا نتشاذگ یقاب هب لیم زا و -

 يارب يرسمه-کت ،روظنم نیا يارب .دمآ دوجوب ،رگید سکچیه

 ،نز يرهوش-کت نیا هک يروطب ؛درم يارب هن یلو ،دوب يرورض نز

 یلو .درکن فقوتم ار درم ناهنپ ار راکشآ يرسمه-دنچ هجو چیه هب

 تورث هدمع تمسق لقادح ،ِلیدبت اب ،عوقولابیرق یعامتجا بالقنا

 نیا مامت یعامتجا تیکلام هب ،دیلوت لیاسو ینعی یمئاد ثراوت لابق

 هک اجنآ زا .دناسریم لقادح هب ار ثراوت دروم رد دوجوم ياهینارگن

 للع نیا هک یماگنه ایآ ،هتفرگ تأشن يداصتقا للع زا يرسمه-کت

 ؟تفر دهاوخ نیب زا مه شدوخ ،دنورب نایم زا
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 ،دوریمن نایم زا اهنت هن ىرسمه-کت :هک داد باوج یتسردب ناوتیم

 هب دیلوت لیاسو لاقتنا اب اریز .درک دهاوخ لماک ققحت هب زاغآ هکلب

 نیاربانب و ،دوریم نایم زا مه ایراتلورپ ،يدزم راک ،یعامتجا تیکلام

 لباق يرامآ رظن هطقن زا هک - نانز زا یّنیعم دادعت میلست ترورض

 ؛دوشیم دوبان ءاشحف .دوریم نایم زا مه لوپ رطاخب - تسا هبساحم

 و - دوشیم تیعقاو کی ماجنارس ،نتفای لاوز ياج هب يرسمه-کت

 .زین نادرم يارب

 .دوشیم یناوارف تارییغت شوختسد قیرط نیا هب درم عضوم لاح ره هب

 .دنکیم ادیپ یمهم یتارییغت مه ،نانز	مامت	تیعضو ،نز تیعضو یلو
 دحاو رگید يدرف هداوناخ ،یکارتشا تیکلام هب دیلوت لیاسو لاقتنا اب

 کی هب لیدبت یصوصخ يرادهناخ .دوب دهاوخن هعماج يداصتقا

 یمومع رما کی نادنزرف تیبرت و میلعت .ددرگیم یعامتجا تعنص

 نتفرگ رظن رد نودب - لافطا همه زا ،يواست تیاعر اب ،هعماج .دوشیم

 نیا هب .دنکیم هجوت - هن ای دنتسه جاودزا دنویپ لوصحم اهنآ هکنیا

 لماع نیرتمهم هزورما هک "یضراوع" دروم رد ینارگن قیرط

 میلست زا ار رتخد هک تسا - يداصتقا مه و يونعم مه - یعامتجا

 ایآ .تفر دهاوخ نایم زا ،درادیم زاب شاهقالع دروم درم هب هنادازآ

 ،نآ هارمه هب و ،دازآ یسنج تبراقم یجیردت دشر يارب رما نیا

 ،هنانز يایح و تراکب تمرح دروم رد یمومع راکفا رتشیب يارادم

 و يرسمه-کت هک میاهدیدن ام ایآ هرخألاب و ؟تسین یفاک لیلد

 ياهداضتم اذهعم ،دنتسه داضتم هچرگ ،نیون ناهج رد ،ءاشحف

 ایآ ؟دنتسه دحاو یعامتجا طیارش کی ياهبطق و ریذپانییادج
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 هب دوخ هب ار يرسمه-کت هکنیا نودب ،دوش دوبان دناوتیم ءاشحف

 	؟دناشکب يدوبان هطرو

 تروصب رثکادح هک یلماع ،دزادرپیم لمع هب ینیون لماع اجنیا رد

 ینعی - تشاد دوجو ،دمآ دوجوب يرسمه-کت هک یماگنه ،ینینج

 .يدرف یسنج قشع

 .تشادن دوجو يدرف یسنج قشع تروصب يزیچ ،اطسو نورق زا لبق

 ،هریغ و تالیامت هباشت ،کیدزن ترشاعم ،یصخش ییابیز هکنیا

 ،تخیگنایمرب فلتخم ياهسنج نایم رد ار یسنج تبراقم تساوخ

 یسک هچ اب هک هلأسم نیا هب تبسن الماک ،نانز دننام زین نادرم هکنیا

 تسا يرما ،دندوبن توافتیب الماک ،دننک رارقرب یکیدزن هطبار نینچ

 ینالوط یهار ام راگزور یسنج قشع ات زونه نیا یلو .یهیدب الماک

 طقف ،هملک يزورما يانعم هب يزابقشع ،نهک دهع رسارس رد .دراد

 اهنآ يداش و مغ هک ناناپوچ .تفرگیم ماجنا یمسر هعماج زا جراخ

 و	Theocritus	سوتیرکوئت ار قشع رد

	Daphnis هئولک و سینفاد رد ای ،دنناوخیم	Moschus	سوشوم

	Chloe andسوگنال رثا	Longus	دنتسه ناگدرب افرص ،دیآیم 

 نایم رد زجب هتبلا .دنرادن ،دازآ نادنورهش هصرع ،تلود رد یمهس هک

 لاح رد ناهج هیزجت تالوصحم هباثمب طقف ار يزابقشع ،ناگدرب

 هعماج هدودحم ءاروام رد زین اهنآ هک ینانز اب هطبار رد و ؛میباییم لاوز

 اب نتآ رد ؛هدش دازآ هناگیب نانز اب ینعی ،اههراته اب ،دنتسه یمسر

 يزابقشع رگا عقاو رد .يروتارپما نامز رد مور رد ،طاطحنا عورش
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 و .دوب انز لکش هب طقف ،تفرگیم ماجنا نز و درم دازآ دنورهش نیب

 کیسالک هناقشاع راعشا هدنیارس يارب ،ام زورما يانعم هب یسنج قشع

 هک ،دوب تیمها یب ردقنآ ،ریپ	Anacreon	نورگانآ نهک دهع

 	.دوب هیوسلایلع الماک وا رظن هطقن زا مه اههقوشعم سنج یتح

 نهک	Eros	سورا	زا ،هداس یسنج لیامت زا اساسا ،ام یسنج قشع
 قوشعم بناج زا لباقتم قشع نمضتم ،قشع نیا الوا .تسا توافتم

 هک یلاح رد ؛دریگیم رارق درم زارطمه نز تهج نیا زا ؛تسا

 .تفرگیمن رارق تروشم دروم هجو چیه هب نز ،نهک دهعسورا	رد

 هک دنکیم ادیپ ییاج رد موادت و تدش زا ياهجرد یسنج قشع ایناث

 دیاش و ،گرزب یتخبدب کی هباثمب ار ییادج ای قارف ،نیفرط

 ،رگیدکی بحاصت يارب اهنآ ؛دننکیم یقلت ،اهیتخبدب نیرتگرزب

 دنزادنایم رطخ هب ار ناشناج یتح و دنوشیم لمحتم ار یگرزب تارطخ

 قافتا انز دراوم رد طقف ،تلاح نیرتهب رد ،ریخا دهع رد هک يزیچ -

 تبراقم دروم رد يرواد يارب ینیون یقالخا رایعم هرخألاب و .دتفایم

 دوب دهاوخن نیا اهنت دوشیم هدیسرپ هک یلاؤس .دیآیم دوجو هب یسنج

 هدیسرپ زین نیا هکلب ،عورشم ان ای دوب عورشم تبراقم نیا ایآ هک

 هک تسادیپ هتفگن .هن ای تساخیمرب لباقتم قشع زا ایآ هک دش دهاوخ

 ياهرایعم ریاس زا زین دیدج رایعم نیا ،اوژروب ای لادوئف ِلمع رد

 .دوشیم هتفرگ هدیدان افرص - ددرگیمن تیاعر رتشیب رگید یقالخا

 ياهنآ دننام ،ذغاک يور رد ،يروئت رد .تسین رتدب مه اهنآ زا یلو

 .تشاد راظتنا ناوتیمن نونکا مه نیا زا شیب و .دوشیم هتفریذپ رگید
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 فقوتم یسنج قشع يوس هب ار دوخ يورشیپ نهک دهع هک ییاج رد

 رد ام .تفرگ رس زا اددجم - انز تروصب - ار نآ اطسو نورق ،درک

 یهاگرحس ياههنارت شیادیپ دجوم و ثعاب هک ار ياهیلاوش قشع الاب

 هک قشع زا ود نیا نیب گرزب هرد کی زونه .میداد حیضوت ،دش

 ،دشاب نآ هدولاش دیاب هک یقشع و ،دشوکیم جاودزا یشالت يارب

 .دشن رُپ الماک يرگهیلاوش تلوهک اب زگره هک ياهرد ،دراد دوجو

 فیفع ياهنمرژ هب هشیپقشاع ياهنیتال زا ام هک یماگنه یتح

 هک مینکیم هدهاشم	Nibelungenlied	دیلنگولبین رد ،میسریم

 یتدش نامه هب تسرد افخ رد هچرگ -	Kriemhild	دلیهمیرک

 رد اذهعم - دوب وا قشاع يو هک دوب	Siegfried	دیرفگیز قشاع

 رایتخا رد ار وا هک تسا هداد لوق هکنیا رب ینبم رتنوگ راهظا هب باوج

 :دهدیم باوج افرص وا ،دربیمن ار شمان هک دراذگب ياهیلاوش

 نانچ هراومه نم ؛دیهاوخب يزیچ نم زا رامش هک تسین یجایتحا"

 يارب ،نم ياقآ يا ،امش هک یسک .دیهدیم نامرف امش هک دوب مهاوخ

 شرایتخا رد ار مدوخ هناقاتشم نم ،دینکیم باختنا نم يرهوش

 ار وا قشع هک دنکیمن روطخ وا هلیخم هب هاگچیه ."تشاذگ مهاوخ
 .تفرگ رظن رد دیاب رما نیا رد

 هکنیا نودب ،دهاوخیم ار	Brunhild	دلیهنورب	Gunther	رتنوگ

 نینچ دلیهمیرک دروم رد مه	Etzel	لزتا و ،دشاب هدید ار وا زگره

 نآ رد هک دتفایم قافتا	Gudrun	نوردوگ رد رما نیمه .دهاوخیم

 يژورن	Ute	هتوا راتساوخ يدنلریا	Sigebant	تنابگیس ،رثا
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 ،Hetel of Hegelingen	نگینیلگه لها لتِه ،تسا

 دیرفگیز هرخألاب و ؛دهاوخیم ار يدنلریا	Hilde	هدلیه

 تومتراه ،Siegfried of Morland	يدنلروم

 گیوره و	Hartmut of Ormany	ینامروا

 اجنیا رد و ؛دنبلطیم ار نوردوگ ،Herwig of Seeland	يدنلیس

 ار رخآ درف نیا دوخ هنادازآ لیم هب انب نوردوگ ،راب نیلوا يارب

 وا نیدلاو ،ار ناوج هدازهاش کی سورع هدعاقلایلع .دنکیم باختنا

 تروشم اب شدوخ وا ،دنتسین هدنز اهنآ رگا و .دننکیم باختنا

 رایسب هنزو دراوم مامت رد اهنآ رظن هک ،لاساو ياسؤر نیرتیلاع

 دناوتیمن مه نیا زج و .دنکیم باختنا ار شسورع ،تسا ینیگنس

 جاودزا ،هدازهاش دوخ يارب هک روطنامه ،نوراب ای هیلاوش يارب .دشاب

 قیرط زا تردق بسک يارب تسا یتصرف کی ،یسایس لمع کی

 نییعت لماع ،يدرف تالیامت هن و ،نادناخ	عفانم ،دیدج ياهدنویپ

 دروم رد هک دشاب راودیما دناوتیم هنوگچ قشع اجنیا رد .دنتسه هدننک

 مه اطسو نورق ياهرهش فانصا يارب ؟دنزب ار رخآ فرح ییوشانز

 - درکیم تظفاحم اهنآ زا هک یتازایتما نامه .تسا قداص رما نیمه

 هک ،یعنصت زیامت طوطخ ،شصاخ تاررقم اب هک فنص همانماظن

 نازومآون زا و دوخ ياهیفنص-مه زا ،رگید فانصا زا ار اهنآ انوناق

 هک دنتسناوتیم اهنآ هک ار ياهدودحم - درکیم ادج دزمزور نارگاش و

 و .درکیم گنت یهجوت لباق روطب دنبایب ار دوخ بسانم رسمه نآ رد
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 ،يدرف تالیامت هن ،ار تسا رتبسانم همه زا یسک هچ هک هلأسم نیا

 .دندرکیم نّیعم یعطق روطب ،یگداوناخ عفانم هکلب

 نامه ،دراوم میظع تیرثکا رد جاودزا ،اطسو نورق رخآ ات نیاربانب

 یلصا نیفرط هلیسوب هک دوب يرما ،دنام یقاب ،دوب ادتبا زا هک يزیچ

 ،دمآیم ایندب هتفای جاودزا تروصب درف ،ادتبا رد .دوشیمن هتفرگ میمصت

 تبسانم المتحم .فلاخم سنج زا لماک هورگ کی اب هتفای جاودزا

 نیا اب ،تشاد دوجو یهورگ جاودزا يدعب ياهلکش رد یهباشم

 جاودزا رد .دشیم رتکچوک ینوزفا زور روطب هورگ هک توافت

 ار دوخ نادنزرف جاودزا ،ناردام هک تسا نیا رب نوناق ،يریگرای

 هک یتبسانم ،دیدج قئالع تاظحالم زین اجنیا رد و ؛دنهدیم بیترت

 لماع ،دنک مکحتسم هلیبق ای هریت رد ار ناوج ياهجوز عضوم دیاب

 تیکلام رب یصوصخ تیکلام هبلغ اب هک یماگنه و .تسا هدننک نییعت

 يرسمه-کت و يردپ قح ،ثراوت نتشاد رظنّ دم رد اب و ،یکارتشا

 يداصتقا تاظحالم رب ینتبم ،هشیمه زا شیب ،جاودزا ،دنباییم هبلغ

 ،هلماعم دوخ ،دوشیم دیدپان يرادیرخ هلیسوب جاودزا	لکش.	دوشیم
 مه درم هکلب ،نز اهنت هن هک دریگیم ماجنا یقیرطب ینوزفازور روطب

 رب هکلب یصخش تایصوصخ يانبم رب هن و - دوشیم يراذگشزرا

 لیلد دیاب یلصا نیفرط لباقتم تالیامت هک رکف نیا .شییاراد يانبم

 ادتبا نامه زا مکاح تاقبط ِلمع رد ،دشاب جاودزا هدننک نییعت

 ياهناتساد رد طقف تلاح نیرتهب رد ییاهزیچ نینچ .دوب هتخانشان

 باسح هب هک ،متس تحت تاقبط نایم رد ای و - دشیم عقاو هناقشاع

 .دندمآیمن
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 سپ هک ینامز ،دوب نینچ يرادهیامرس دیلوت شیادیپ ماگنه ات عضو

 و یناهج تراجت قیرط زا ناهج حتف ،ییایفارغج تایفشک رصع زا

 الماک جاودزا هویش نیا هک دوش روصت تسا نکمم .دش زاغآ تعنص

 دنخشیر - اذهعم یلو .دوب نینچ مه تقیقح رد و ،دوب بسانم نآ اب

 یعطق فاکش هک دوب يراد هیامرس دیلوت نیا - تسین يدح ار خیرات

 مامت ،الاک هب ءایشا مامت ندرک لدبم اب .دروآ دوجوب نآ رد ار

 قوقح و یثوروم موسر ياجب و ،درب نیب زا زین ار نهک یتنس تابسانم

	S. H .نیام ."دازآ" دادرارق ،تشاذگ ار شورف و دیرخ ،یخیرات

eMain، هدرک یمیظع فشک هک درکیم روصت ،یسیلگنا نادقوقح 

 هتشذگ راصعا اب هسیاقم رد ام تفرشیپ لک هک تفگیم هک یتقو تسا

 دادرارق هب	status	یعامتجا ماقم و عضوم زا هک تسا نیا

 رارقرب هنابلطواد روما زا یعضو ،یثوروم روما عضو کی زا ،میاهدیسر

 تسفینام رد نآ زا شیپ یلیخ ،یتسرد همه اب هک يرظن - تسا هدش

 .دوب هدمآ تسینومک

 رایتخا دنناوتب يدازآب هک تسا یمدرم دوجو نمضتم دادرارق دقع اما

 ییانبم رب رگیدکی اب و ،دنشاب هتشاد ار ناشییاراد و لامعَا ،دوخ

 و "دازآ" صاخشا نینچ ندروآ دوجوب .دنوش لباقم يواسم

 هچرگ .دوب يرادهیامرس دیلوت هدمع فیلاکت زا یکی اقیقد "يواسم"

 ریز هوالعب و ،تفرگ ماجنا هناهاگآان یقیرطب طقف رما نیا ادتبا رد

 و يرتول یبلطحالصا تضهن نامز زا اذهعم ،دوب یبهذم باقن کی

 هک دمآ رد لجسم لصا کی تروص هب رما نیا ،[59]یتسینیولاک
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 ماگنه هک تسا دوخ لامعَا لوئسم الماک یتروص رد طقف درف کی

 ربارب رد تمواقم هک نیا و ؛دشاب هدارا لماک يدازآ ياراد نآ يارجا

 نیا اما .تسا یقالخا هفیظو کی ،یقالخا ریغ لامعَا ماجنا هب رابجا

 میهافم رب انب ؟دیآیم رد روج جاودزا هتشذگ درکلمع اب هنوگچ لصا

 تقیقح رد و ،ینوناق رما کی ،دادرارق کی جاودزا ،ییاوژروب

 یگدنز لوط مامت يارب ار رفن ود حور و نت اریز ،دوب اهنآ نیرتمهم

 هنابلطواد هلماعم نیا يروص روطب هک تسا تسرد .درکیم راذگاو

 هک هلأسم نیا یلو ؛دشیمن ماجنا نیفرط تیاضر نودب ،تفرگیم ماجنا

 هداد بیترت اعقاو هنوگچ جاودزا و ،دمآیم تسدب هنوگچ تیاضر نیا

 يارب باختنا یعقاو يدازآ رگا اما .دنتسنادیم یبوخب همه ار دشیم

 هتساوخ یکی نیا يارب ارچ ،دوشیم هتساوخ رگید ياهدادرارق همه

 ار قح نیا دننک جاودزا مه اب دنتساوخیم هک یناوج ود ایآ ؟دوشن

 راذگاو هنادازآ ،ار نآ ياهمادنا و ،ناشندب ،ناشدوخ ،هک دنتشادن

 قشع ایآ و ؟دشن موسرم يرگهیلاوش رثا رد یسنج قشع ایآ ؟دننک

 بسانم لکش ،اههیلاوش هناراکانز قشع لباقم رد ،يرهوش و نز

 ار رگیدکی هک دوب نارسمه هفیظو نیا رگا اما ؟دوبن نآ ییاوژروب

 اب طقف هک دوبن ناقشاع هفیظو ردقنامه نیا ایآ ،دنشاب هتشاد تسود

 قاشع نیا قح ایآ و ؟رگید سکچیه اب هن و دننک جاودزا رگیدکی

 یتنس ياهلالد و اهیجنایم ریاس و ناگتسب ،نیدلاو قح زا رتالاب

 و اسیلک روما رد دازآ یصخش زیمت و یسررب قح رگا ؟دوبن جاودزا

 هنوگچ قح نیا ،درک لیمحت تافیرشت تیاعر نودب ار دوخ ،بهذم

 يراذگاو رد ،ریپ ياهلسن لمحت لباق ریغ ياعدا لباقم رد تساوتیم

 ؟دوش فقوتم ناوج ياهلسن مغ و يداش ،تیکلام ،حور و مسج
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 یعامتجا قیالع مامت نآ رد هک ینارود رد ،تالاؤس نیا شیادیپ

 رد هزرل هب یتنس میهافم مامت ياههدولاش و دندش تسس یمیدق

 هدش ربارب هد ابیرقت ناهگان ناهج هزادنا .دوب ریذپان بانتجا ،دندمآ

 لباقم رد نیمز هرک مامت هکلب ،هرک مراهچ کی اهنت هن کنیا ،دوب

 میلقا تفه بحاصت يارب نونکا هک ،یبرغ ناییاپورا هریخ نامشچ

 رکفت هویش هک مه ییاهزرم و .دوب هدش زاب ،دندرکیم باتش رگید

 ياهزرم هک ناس نامه هب ،دوب هدروآ دوجوب ییاطسو نورق زاجم

 تیاهنیب یقفا .دندش دوبان ،تفر نایم زا ناشیاهنیمزرس نهک کیراب

 ،ناسنا ینورد هاگن ربارب رد مه و ینوریب نامشچ لباقم رد مه ،رتعیسو

 اهلسن قیرط زا هک ،یفنص هقئاف تازایتما و تامارتحا .دش هدوشگ

 هرقن و الط نداعم و ناتسودنه تورث هک یناوج درم يارب ،دوب هدیسر

 ياهدیاف هچ ،دوب هدرک هریخ ار وا	Potosi	یسوتوپ و وکیزکم

 و ؟دوب يزاوژروب يرگهیلاوش و ینادرگرس نارود نیا ؟دنتشاد

 ییانبم رب هک وگ ،زین ار دوخ هناقشاع ياهایور و یقشع ناتساد

 .تشاد ،مشچ لباقم رد ییاوژروب فادها اب و ییاوژروب

 ،ناتستورپ ياهروشک رد صوصخب ،هتساخون يزاوژروب قیرط نیا هب

 روطب ،دوب هدش لزلزتم رتشیب اج همه زا دوجوم ماظن هک ییاج

 تیمسر هب مه ار جاودزا يارب دادرارق داقعنا يدازآ ینوزفازور

 .تشاذگ ارجا دروم هب ار نآ دش رکذ الاب رد هک یقیرط هب و ،تخانش

 رد نیفرط یلو ،دنام یقاب یتاقبط جاودزا تروصب ،جاودزا

 رب و ،دنتشاد باختنا يدازآ یّنیعم هجرد ات ،هقبط کی ياهدودحم

 زیچ چیه ،هنارعاش ياهفیصوت رد و ،یقالخا يروئت رد ،ذغاک يور



 98 

 و لباقتم یسنج قشع داینب رب هک یجاودزا ره هک دوبن ملسم ناسنیدب

 .تسا یقالخا ریغ ،دشاب هدشن انب نز و درم هنادازآ اعقاو قفاوت

 قح اهنت هن ؛دش مالعا یناسنا قح کی قشع رب ینتبم جاودزا ،هصالخ

 نز قح ییانثتسا روطب هکلب ،(Droit de l'homme)	درم

 .(droit de la femme)	زین

 رگید یناسنا قوقح حالصا هب اب رظن کی زا ،یناسنا قح نیا اما

 هقبط هب دودحم ،لمع رد ،رگید قوقح نیا هک یلاح رد .دوب توافتم

 روطب ،ایراتلورپ ،متس تحت هقبط - دندوب يزاوژروب ینعی ،همکاح

 ار دوخ خیرات دنتخشیر - دوب مورحم نانآ زا میقتسم ریغ ای و میقتسم

 تاریثأت طلست تحت زونه ،همکاح هقبط .دهدیم ناشن رگید راب

 ،ییانثتسا دراوم رد طقف ،نیاربانب و دنامیم یقاب ،انشآ يداصتقا

 هک یلاح رد ؛دشاب هتشاد دوجو دناوتیم هنابلطواد اعقاو ياهجاودزا

 .تسا هدعاق کی بولغم هقبط نایم رد رما نیا ،میاهدید هک روط نامه

 ماع روطب دناوتیم یماگنه طقف جاودزا رد لماک يدازآ قیرط نیا هب

 هک یتیکلام تابسانم و ،يرادهیامرس دیلوت ياغلا هک ،دوش یلمع

 هک ،یعرف يداصتقا تاظحالم نآ مامت ،تسا هدش داجیا نآ هلیسوب

 ار ،دنکیم يزاب کیرش باختنا رد يدنمتردق ریثأت نینچ کی زونه

 فطاوع زجب ،يرگید هزیگنا چیه ماگنه نآ رد .دشاب هدُرب نایم زا

 .دنام دهاوخن یقاب لباقتم

 هچرگ - تسا يراصحنا شتیهام سفن رب انب ،یسنج قشع هک اجنآ زا

 نیاربانب - دوشیم ققحتم الماک نز طسوت طقف زورما راصحنا نیا
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-کت ،شتیهام سفن رب انب تسا یسنج قشع رب ینتبم هک یجاودزا

 جاودزا زا تفرشیپ هک یماگنه ،نفوکاب هک میدید ام .تسا هنارسمه

 قحیذ ردقچ تسنادیم نانز راک اتدمع ار يدرف جاودزا هب یهورگ

 هب ناوتیم ار يرسمه-کت هب يریگرای جاودزا زا يورشیپ اهنت ؛دوب

 ندش رتدب لماش هدمع روطب نیا اخیرات و ،تشاذگ درم باسح

 نتفر نایم زا اب .دش درم بناج زا ییافویب لیهست و نز عضوم

 درم موسرم ییافویب هک دنکیم روبجم ار نز هک يداصتقا تاظحالم

 دروم رد نآ زا رتشیب یتح و شاعم هرابرد ینارگن - دنک لمحت ار

 اب ،دیآیم تسد هب قیرط نیا هب هک ینانز يواست - شنادنزرف هیتآ

 يرترثؤم رایسب وحن هب هک تفگ ناوتیم هتشذگ براجت مامت هب ءاکتا

 نانز هکنیا هن و ،دنوش رسمه-کت اعقاو نادرم هک دش دهاوخ ثعاب

 .دندرگ وش-دنچ

 نآ مامت ،دوریم نایم زا يرسمه-کت رد یعطق روطب هک يزیچ اما

 تابسانم زا هک تهجنآ زا يرسمه-کت هک تسا یتایصوصخ

 قوفت الوا ،زا دنترابع اهنیا .دراد دوخ اب ،تسا هتفرگ تأشن تیکلام

 افرص جاودزا رد درم قوفت .جاودزا ندوب خسف لباق ریغ ایناث و ،درم

 دوبان دوخبدوخ ،نآ هارمه هب و ،تسوا يداصتقا قوفت جیاتن زا یکی

 طیارش نآ هب طوبرم ياهزادنا ات ،جاودزا ندوب خسف لباق ریغ .دوشیم

 ياهزادنا ات و ،دمآ دوجوب نآ زا يرسمه-کت هک تسا يداصتقا

 و يداصتقا طیارش نیا نیب طابترا هک ینامز هب طوبرم تسا یتنس

 .دشیم دیدشت بهذم طسوت و هدشن هدیمهف الماک زونه يرسمه-کت

 هک ییاهجاودزا اهنت رگا .تسا هدش ضقن راب نارازه هزورما رما نیا

 دنتسه یقالخا مه ییاهنآ اهنت سپ ،دنا یقالخا دنتسه قشع رب ینتبم
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 بسح رب ،يدرف یسنج قشع لیم ماود .دباییم همادا قشع اهنآ رد هک

 ،هقالع ملسم عطق ؛تسا توافتم رایسب ،نادرم نایم رد صوصخب ،درف

 نیفرط يارب مه ،ار ییادج ،دیدج روش رُپ قشع کی اب نآ ینیشناج ای

 زا مدرم نامز نآ رد اهنت .دزاسیم كرابم يرما ،هعماج يارب مه و

 اهر قالط ماجنا تافیرشت ماجنارس یب بادرگ رد نداتفا ِتمحز

 .دنوشیم

 یسنج تابسانم ماظتنا دروم رد رضاح لاح رد هک هچنآ قیرط نیا هب

 سدح میناوتیم - يرادهیامرس دیلوت عوقولابیرق يدوبان زا دعب -

 نآ هب دودحم رتشیب و ،دراد یفنم تیصوصخ کی اتدمع مینزب

 هفاضا نآ هب يزیچ هچ اما .تفر دهاوخ نایم زا هک تسا ییاهزیچ

 شرورپ نیون لسن کی هک نآ زا دعب ،لاؤس نیا خساپ ؟دش دهاوخ

 رسارس رد هاگچیه هک ینادرم زا یلسن :دش دهاوخ ّنیعم ،تفای

 تردق هلیسو ره اب ای لوپ اب ،ار نز میلست دیرخ تصرف ناشیگدنز

 روبجم هاگچیه هک ینانز زا لسن کی و ،دناهتشادن ،رگید یعامتجا

 قشع زجب ياهظحالم چیه رطاخب ،يدرم چیه هب ار دوخ دناهدوبن

 رطاخب شیوخ ياههقوشعم هب دوخ میلست زا ای ،دننک میلست ،یعقاو

 نینچ هک یماگنه .دننک يراددوخ نآ يداصتقا بقاوع زا سرت

 هب ،دنهد ماجنا دیاب اهنآ مییوگیم ام هک ار هچنآ ،دندش ادیپ ینامدرم

 رد دوخ یمومع راکفا و ،دوخ رادرک اهنآ .تفرگ دنهاوخن يزیشپ

 .مالسلاو .تخاس دنهاوخ رارقرب ار ،درف ره راتفر دروم

 .میدرگ زاب میاهدش رود همهنیا وا زا هک ،ناگروم هب دیراذگب العف

 دوجوب ندمت نارود يانثا رد هک یعامتجا ياهداهن یخیرات یسررب
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 هب رصتخم روطب طقف وا هجیتنلاب .تسوا باتک ورملق زا جراخ ،دمآ

 لماکت مه وا .دزادرپیم نارود نیا رد يرسمه-کت تشونرس

 ندش کیدزن هباثم هب ،تفرشیپ کی هباثم هب ،ار رسمه-کت هداوناخ

 هب هک دنک روصت هک نیا نودب اما ،دنادیم اهسنج لماک يواست هب

 هتفریذپ تقیقح نیا هک یماگنه" دیوگیم وا یلو .تسا هدیسر فده

 لکش رد نونکا و ،تسا هتشذگ یلاوتم لکش راهچ زا هداوناخ هک دش

 دناوتیم لکش نیا ایآ هک دوشیم ادیپ لاؤس نیا هلصافالب ،تسا مجنپ

 هک تسا نیا داد ناوتیم هک یباوج اهنت .دشاب یمئاد مه هدنیآ رد

 رییغت هعماج رییغت اب و دنک يورشیپ هعماج تفرشیپ اب دیاب هداوناخ

 قولخم هداوناخ .تسا هدوب نینچ زین هتشذگ رد هک روطنامه .دیامن

 .درک دهاوخ سکعنم ار نآ ِگنهرف و ،تسا یعامتجا متسیس

 روطب و ،نونکات ندمت زاغآ زا يرسمه-کت هداوناخ هک روطنامه

 ،تسا هدرک يدایز تفرشیپ ،دیدج ياهرصع رد سوسحم الماک

 هکنیا ات دبای يرتشیب دوبهب دناوتیم زونه هک درک روصت ناوتیم لقاال

 تایرورض دناوتن رسمه-کت هداوناخ رگا .دیآ تسدب اهسنج يواست

 نیشناج تیهام ناوتب لکشم ،دنک هدروآرب رود هدنیآ رد ار هعماج

 	."درک ینیبشیپ ار نآ

 

 

 مود لصف ياهسیونریز
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 حیضوت ،ندش هتفریذپ )adoption (عون نیا دعب تاحفص رد[	21]

 .دش دهاوخ هداد

 هداوناخ" زا رتبسانم ياهژاو family pairing همجرت رد[	22]

 ،ىناتساب تایبدا رد رتشیب يوجتسج تسا نکمم .میتفاین "ریگرای

 .دنکیمن ینعم يادا "یتفج هداوناخ" .دهد تسدب ار نآ رتهب لداعم

 و تسا )son (رکذم دنزرف يانعمب مه رسپ هژاو ،یسراف رد[	23]

 يانعم مه رتخد هژاو روطنیمه .(boy) رکذم كدوک يانعمب مه

 (girl) ثنؤم كدوک مه و دهدیم ار (daughter) تنؤم دنزرف
 ثنؤم دنزرف ،رتخد زا و ،رکذم دنزرف ،رسپ زا روظنم ترابع نیا رد .ار

 	.تسا

[24 nephew	]رکذم هدازرهاوخ مه و رکذم هدازردارب يانعمب مه 

 	.تسا

[25 niece	]ثنؤم هدازرهاوخ مه و ثنؤم هدازردارب يانعمب مه 

 .تسا

[26 Uncle	]تسا ومع مه و ییاد يانعمب مه. 
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[27 unt	]تسا هلاخ مه و ّهمع يانعمب مه. 

 .درادن دحاو لداعم کی ینونک یسراف رد مه Cousine هژاو[	28]

 تهج رد ار موهفم نیا ،ناریا رد يدنواشیوخ متسیس يدعب لماکت

 ،ومع رتخد ،ییادرسپ ،ومعرسپ ياههژاو .درک هیزجت تقد دایدزا

 نیا قیقد تالوصحم ،هلاخرتخد ،هلاخرسپ ،هّمع رتخد ،ییادرتخد

 دوجوم یلداعم هژاو نهک یسراف رد دیاب اتدعاق اذهعم .دنتسه موهفم

 دروم رد مکح نیمه .تسا عالطا یب نآ زا مجرتم هک ،دشاب هدوب

 دنزرف و هدازردارب زا هدازرهاوخ ،هّمع زا هلاخ و ،ییاد زا ومع زیامت

 زا ياهراپ يراوم رد سکعرب .تسا قداص )ماع روطب( هچب زا

 یقرواپ رد البق هک( دناهدنام یقاب هدشن قیقد ،يدنواشیوخ ياههژاو

 هتفاین زیامت مه نز هژاو .)میاهداد ار نآ حیضوت رتخد و رسپ هب طوبرم

 .دراد ار (wife) هجوز و (woman) ثنؤم ناسنا هناگود يانعم و

 طوبرم و تسین یفداصت زین "قیقدت مدع" نیا هک مییوگب دیاب اذهعم

 نیا رد يدنواشیوخ ياهمتسیس و هداوناخ ياهلکش لماکت هوحن هب

 هک تسا ناسانشنابز و ناسانشمدرم هدهع هب نیا و ،تسا هقطنم

 .دننک ادیپ ار اهنآ لماکت هوحن و هژیو ياهلکش

 ، Constitutionلداعم ناونعب تخاس هژاو همجرت نیا رد[	29]

 همجرت	همانساسا	،راودا ریاس رد .تسا هدمآ	ياهریت ماظن نارود	رد
 .تسا هدش
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[30 Philistine	]گنهرف یب و یماع. 

 ای ،دوب هدرک فشک هک ار يزیچ مک ردقچ نفوکاب هک رما نیا[	31]

 مسیراته حالطصا قالطا زا دیمهفیم ،دوب هدز سدح تقیقح رد

(hetaerism) هملک نیا اهینانوی .دوشیم تباث يودب تلاح نیا هب 

 نیب تبراقم فیصوت يارب ،دندروآ دوجوب هک یماگنه ار يراکانز

 هملک نیا ،دندربیم راکب درجم نانز اب ،نارسمه-کت ای و درجم نادرم

 تبراقم نیا هک تسا جاودزا زا یّنیعم لکش دوجو ّنمضتم ًاحیولت

 ،دوجوم ناکما کی هباثمب لقاال ار ءاشحف و دوشیم ماجنا نآ زا جراخ

 مه نم و هتفرن راکب يرگید يانعمب هاگچیه هملک نیا .دریگیم رب رد

 رایسب تایفشک .منکیم لامعتسا ینعم نیمه هب ار نآ ناگروم دننام

 داقتعا نیا طسوت يروصت لباق ریغ روطب اج همه رد نفوکاب مهم

 دوجوب درم و نز نیب اخیرات هک یطباور هکنیا رب ینبم - وا دولآرادنپ

 هن و دریگیم همشچرس ّنیعم نارود رد اهناسنا یبهذم تاداقتعا زا دمآ

 (سلگنا( .دوشیم ینافرع - اهنآ لعفلاب یگدنز طیارش زا

[32 et Mariage du L'evolution, Letournau. Ch	]

de la Pamille, Paris, 1888 

[33 Human of History The, Westermarck	]

Marriage (London 1891) 
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[34 Etude. Animales sétéSoci Des, Espinas. A	]

de Psychologie comparée, Paris 1877, P. P. 303-

04 

[35 - Collective Conscience	]لباقم رد سلگنا، 

Conscience، ام رظنب و ،تسا هتشاذگ ار "ساسحا" لداعم هژاو 

 .تسا رتاسر ساسحا هژاو زین

[36 and Marriage Of Origin, Teulon -Giraud	]

family. 

[37 Pacific of Races Native The, Bancroft. H. H	]

States of North America, 1875, Vols. I-V, New 

York. 

[38 Karens	]همرب یناتسهوک قطانم رد هک دنتسه یمدرم اهنراک 
 .دننکیم یگدنز

[39 Incest	]تشادن دوجو لمع نیا هک تسین نیا سلگنا روظنم، 

 .تسا	عارتخا	کی تشز لمع ای "انز" موهفمب تشادرب نیا هکلب
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 ساسحا تسا هدش هتشون 1882 راهب رد هک ياهمان رد سکرام[	40]

 ياهرصع تشز ياهفیرحت دروم رد تارابع نیرتدیدش اب ار دوخ

 راهظا ،	)Wagner, Nibelung(رنگاو گنولبین رثا رد ،هیلوا

 هباثمب ار دوخ رهاوخ يردارب هک تسا هدینش یسک هچ" .درادیم

 "نارتوهش نایادخ" نیا هب سکرام "؟دریگب شوغآ رد شسورع
 ینشاچ یمک دوخ ياهيزابقشع هب ون الماک هویش هب هک ،رنگاو

 ،هیلوا ياهرصع رد" :دهدیم باوج ،دندزیم نادنواشیوخ اب تبراقم

 ".دوب یقالخا نیا و	،دوب رسمه ،رهاوخ

 نیا اب ،تسا رنگاو هب دنمقالع هک نم يوسنارف ياقفر زا یکی

 اکردسیگوا رد هک دنکیم هراشا و تسین قفاوم تشاددای

(ögisdrecka)، يادِا (Edda) لدم هباثمب ار نآ رنگاو هک ،هیلوا 

 ار (Freia) ایرف قیرط نیا هب (Loki) یکول ،درک باختنا دوخ

 شوغآ رد نایادخ لباقم رد ار وت ،وت دوخ ردارب" :دنکیم شنزرس

 نآ رد رهاوخ و ردارب نیب جاودزا هک دنکیم اعدا وا ."تسا هتفرگ
 نآ رد هک تسا ینامز فیصوت اکردسیگوا .دوب هدش خوسنم نامز

 هرخس کی یتسارب نیا ،دوب هدش هتسکش یلکب ریطاسا هب نهک داقتعا

 هباثمب ،یکول رگا .تسا نایادخ	)Lucian(	ییاینایسول

 ،دنکیم شنزرس ار ایرف هنوگنیدب	Mephistopheles	لفوتسیفم

 دروین هب یکول دعب رطس دنچ .تسا رنگاو رظن هیلع دوخ نیا
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(Njord) يدروآ یتسه هب يرسپ )نینچ( ترهاوخ زا وت :دیوگیم 

[Vidh Systur Thinni gaztu Silkan Mäg] دروین لاح 

 هناسفا رد و ،تسا (Vana) اناو کی هکلب هدوبن (Asa) اسآ کی

 و نارهاوخ نیب جاودزا هک دیوگیم وا	saga Ynglinga	اگنیلگنیا

 نایم رد هچرگ تسا موسرم	)Vanaland(	دنلاناو رد ناردارب

 زا رتیمیدق نایادخ اهاناو هک دناسریم رما نیا .تسین نینچ اهاسآ

 لداعم و درکیم یگدنز اهاسآ نایم رد دروین لاونم ره هب .دندوب اهاسآ

 تسا هتکن نیا تابثا تقیقح رد اکردسیگوا قیرط نیا هب و ،دوب اهنآ

 ،نایادخ نایم رد لقاال ،نارهاوخ و ناردارب نیب ىنورد جاودزا هک

 ثعاب ،دمآ دوجوب نایادخ يژورن ياههناسفا هک ینامز رد زونه

 تسا رتهب دراد روذعم ار رنگاو هک دهاوخب یسک رگا .دشیمن راجزنا

 ردایاب و ادخ هموظنم رد هتوگ اریز ،دوش لسوتم هتوگ هب ادِا ياجب

(balld of God the Bayadere) دروم رد ىهباشم هابتشا 

 .دنکیم يزورما ياشحف هیبش رایسب ار نآ و ندرک نز یبهذم میلست

 (مراهچ پاچ هب سلگنا تشاددای(

[41 Collateral	]تسا دحاو ّهدج کی زا بسن يانعمب اجنیا رد 

 کی نادنزرف دناوتیم ،هداوناخ لماکت صاخ هلحرم بسح رب هتبلا هک

 .دنناوخیم "هداز" ار نیا یسراف رد .دوش لماش ار كرتشم ّدج
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 یسراف رد	دحاو	لداعم ینعم کی Community هژاو[	42]
 همجرت تعامج ،عامتجا ،عمجت ار نآ ام ،تیعقوم بسح رب .درادن

 .میاهدرک

 تبراقم راثآ هک دشاب هتشاد دوجو يدیدرت دناوتیمن رگید[	43]

 نفوکاب هک ،"Sumpfzeugung" حالطصاب ،زیامت نودب یسنج

 یهورگ جاودزا هب ار ام تسا هدرک فشک ار نآ دنکیم روصت

 "ینوناق ریغ" ار ییاولانوپ ياهجاودزا نیا نفوکاب رگا" .دناسریم
 بلاغ ناس نیمه هب مه تسیزیم هرود نآ رد هک یسک ،دناوخیم

 و رود ياههداز )ییاد ،هلاخ ،ومع ،ّهمع( نیب ینونک ياهجاودزا

 نیب جاودزا ینعی ،ناکیدزن اب تبراقم ار يردام و يردپ کیدزن

 ویشرآ ،سکرام( ."دنکیم بوسحم نوخمه نارهاوخ و ناردارب

 .سلگنا تشاددای - )187 هحفص

[44-1868 London, VI-I vol, India of People The	]
72 

 رد گرزب یجاودزا ياههورگ زا سلگنا نآ زا دعب و اجنیا رد[	45]

 .دیوگیم نخس ایلارتسا نایموب نایم

[46 Infidelity	]هب تبسن رهوش و نز( تنایخ یسراف رد ابلاغ 

 ار تنایخ موهفم تسا اسران هکنیا رب هوالع هک دوشیم هتفگ )رگیدکی
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 نیا رد ام .تشادن دوجو یموهفم نینچ هک دهدیم میمعت ینامز هب

 .مینکیم همجرت "ییافویب" ار نآ نتم

 426 هحفص زا ،تاغل ياهراپ	فذح	اب سلگنا ار تمسق نیا[	47]

 همجرت يانبم ام .تسا هدرک لقن )ناتساب هعماج( ناگروم باتک

 	.میتشاذگ سلگنا هتشون رب ار یسراف

 حیضوت ًادعب Gens هریت و Clan هتسد هطبار دروم رد سلگنا[	48]

 رب( هفیاط هن و تسا هریت لداعم Clan اجنیا رد اذهعم ،داد دهاوخ

 .(ناریا ياهيدنبمیسقت قبط

[49, stuttgart, mutterecht Das, Bachofen. J. J	]
1861 

[50. P, 1886, York New and Boston in Journey A	]
266 

[51. 81.P, I, races native, Bancroft	] 

[52 and Serfdom of Abolition the of History	]

Bond Service in Europe until the Middle of the 

Nineteenth Century, St. Petersburg, 1861. 
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[53 Casuistry	]میاهدرک همجرت يرگهطلغم ًازاجم اجنیا رد ار. 
 ای ،نتشاذگ یعرش هالک ،رادشک ریبعت و ریسفت نآ تسرد يانعم

 .تسا نآ هیبش يزیچ

[54 and Origin the of Outline, skyKovalev. M	]

Evolution of the family and Property, 

Stockholm, 1890. 

[55 deutschen des Institutionen, Heusler. A	]

Rechts. Bd. 1-11, leipzig 1885- 86- Ed. 

[564 -. 42Nos, 1890, Ausland	] 

[57	Spartiates	]قوقح زا هک ،نهک یتراپسا نادنورهش هقبط 

 ار قوقح نیا هک	Helots	لباقم رد .دندوب رادروخرب یندم لماک
 .دنتشادن

	)German The یناملآ يژولوئدیا سلگنا روظنم[	58]

	)Ideologyدش رشتنم اهدعب هک تسا. 

[59Reformation Calvinistic and Lutheran	] 
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 موس لصف

 ییوکوریا هریت

 

 رظن زا هک میزادرپیم ناگروم رگید فشک کی یسررب هب نونکا

 نامتخاس دیدجت زا وا هک تسا یحرط فیدر رد لقادح ،تیمها

 نآ و ؛تسا هداد تسد هب ینوخمه متسیس زا هداوناخ يودب لکش

 هب هک - اکیرمآ ناتسوپخرس هلیبق رد	نوخمه	ياهرکیپ :هک تسا نیا

 ياهلکش یمور و ینانوی لکش رد - دنوشیم هدناوخ تاناویح مان

 و ناینانوی یعامتجا نامزاس یمامت هکنیا ؛دندوب یقاقتشا و يدعب

 دوخ قیقد لداعم ،هلیبق و يِرتارف ،هریت رد ،هیلوا ياهرصع ياهیمور

 ینونک عبانم هک اجنآ ات( هکنیا ؛دنباییم اکیرمآ ناتسوپخرس نایم رد ار

 ماگنه ات ،اهربرب مامت نایم رد هک تسا يداهن هریت ،)دهدیم ناشن ام

 نیا - تسا هدوب كرتشم ،نآ زا دعب یتح و ،ندمت هب اهنآ دورو

 ار مور و نانوی هیلوا خیرات ياهتمسق نیرتراوشد ناهگان ،فشک
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 ياهیگژیو يور هب ياهرظتنم ریغ وترپ لاح نیع رد و .درک نشور

 .دنکفا	- تلود	داجیا زا لبق - هیلوا راصعا یعامتجا تخاس یساسا
 .دنکیم هولج ناسآ یلیخ ،دوشیم هدیمهف هک یماگنه رما نیا هچرگ

 فشک ار زار نیا ،دش رشتنم 1871 لاس رد هک شاهیلوا رثا رد زونه وا

 دوخ زا یخیرات لبقام نیخروم ،نآ فشک هک يزار .دوب هدرکن

 	.دوب هتشاداو ياهنالدزب توکس هب یتدم يارب ار یسیلگنا نئمطم

 يارب ماع ناونع کی هباثم هب ار نآ ناگروم هک ،gens ینیتال هژاو

 هشیر زا ، genosشینانوی لداعم دننام ،دربیم راکب	نوخمه	رکیپ نیا

 هب هدعاقلایلع ،ییایرآ g هک نمرژ رد( تسا gan ییایرآ كرتشم

k هب لیدبت هژاو نیا ،دوشیم لدبم kan دوجوب يانعم هب هک ،)دوشیم 

 هژاو ،Janss تیرکسناس هژاو ،genos, gens .تسا ندروآ

 کیدرون هژاو ،)رکذلاقوف هدعاق نامه يانبم رب) kuni کیتوگ

 هنایم يایلع نمرژ هژاو ،kin یسیلگنا ،kyn نوسکاسولگنآ و نهک

künne، یلو .دنتسه ،بسن ،يدنواشیوخ يانعم هب ایواستم همه 

gens و نیتال رد genos ياهرکیپ نآ دروم رد هژیوب ،ینانوی رد 

 دروم نیا رد( دنراد كرتشم بسن کی هک دنوریم راکب ینوخمه

 رد ینّیعم یبهذم و یعامتجا ياهداهن قیرط زا و )كرتشم ّدج کی

 اهنآ تیهام و أشنم و ،دنراد دنویپ رگیدکی اب صاخ تعامج کی

 .دوب هدنام کیرات ام نیخروم مامت يارب نونکات
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 هریت کی هنوگچ هک میدید ،ییاولانوپ هداوناخ اب هطبار رد ،الاب رد ام

 هک تسا صاخشا مامت لماش هریت .ددرگیم لیکشت شیلصا لکش رد

 اجنآ رد اترورض هک یمیهافم اب قابطنا رد و ،ییاولانوپ جاودزا رطاخب

 - ّنیعم يدرف ّهدج کی هدش هتخانش فالخا لماش ،دوب جیار

 ان تّیوبا هداوناخ زا لکش نیا رد هک اجنآ زا .دوب - هریت راذگداینب

 هن ناردارب هک اجنآ زا .دوشیم هتخانش ربتعم نز رابت طقف ،تسا ّملسم

 دنناوتیم توافتم ياهبسن زا ینانز اب طقف هکلب ،ناشنارهاوخ اب

 قح يانبم رب ،دنوشیم دلوتم نانز نیا زا هک ینادنزرف ،دننک جاودزا

 طقف قیرط نیا هب .دنریگیم رارق هریت زا جراخ رد ،يردام

 یلاح رد ،دننامیم یقاب يدنواشیوخ هورگ رد لسن ره	نارتخد	نادزون
 هورگ نیا .دنریگیم قلعت ناشیردام ياههریت هب اهرسپ نادازون هک

 زا ادج هورگ کی تروصب ار شدوخ هکنآ زا دعب ،نوخمه

 ؟دوشیم هچ ،درک لکشتم لیبق لخاد هباشم ياههورگ

 لکش هباثمب ار اِکنس هلیبق هریت صوصخب ،ییوکوریا هریت ،ناگروم

 هب هک دنراد هریت تشه اهنآ .دریگیم رظن رد یلصا هریت کیسالک

 -3 ؛سرخ -2 ؛گرگ -1 :دنوشیم هدیمان ریز تاناویح ياهمان

 غرم -7 ؛)هلشاپ( زاردكون -6 ؛وهآ -5 ؛یبآ گس -4 ؛تشپكال

 :دراد دوجو هریت ره رد ریز موسر .باقع -8 ؛راوخیهام

 ربهر( سیئر و )حلص نامز سیئر )sachem) (مچاس- 1

 رد راب کی یلاس مچاس .درکیم باختنا ار دوخ )گنج نامز

 یثوروم هریت رد وا بصنم و ،دشیم باختنا تسیاب هریت دوخ

 سیئر .دشیم رُپ دیاب ندش یلاخ درجمب هک انعم نیا هب ،دوب
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 وا بصنم و دوش باختنا زین هریت جراخ زا تسناوتیم گنج

 هاگچیه یلبق مچاس رسپ .دنامب یلاخ یتدم يارب تسناوتیم

 دوجو يردام قح اهییوکوریا نایم رد اریز دشیمن باختنا

 یلو .دوب فلتخم هریت کی هب قلعتم رسپ نیاربانب و ،تشاد

 ،تاباختنا ماگنه .دندشیم باختنا ابلاغ رهاوخ ای ردارب رسپ

 باختنا نیا یلو ،دندادیم يأر - نانز مه و نادرم مه - همه

 نآ رد طقف و ،دوش دییأت رگید هریت تفه هلیسوب تسیابیم

 ،دشیم هدرامگ راک رب تافیرشت اب هدش باختنا صخش ماگنه

 ییوکوریا نویساردفنک مامت یمومع ياروش طسوت رما نیا و

 .دید میهاوخ يدوزب ار هلأسم نیا تیمها .تشگیم ارجا

 .تشاد يونعم اقلطم و هناردپ یتلصخ ،هریت رد مچاس تردق

 شتیعقوم رطاخب وا .تشادن رایتخا رد یبوکرس رازبا چیه وا

 ياروش وضع روطنیمه و ،اِکنس ياهلیبق ياروش وضع کی

 رد طقف گنج سیئر .دوب مه اهییوکوریا مامت نویساردفنک

 .دهد نامرف تسناوتیم یماظن ياهتیرومأم

 گنج سیئر و مچاس ،دهاوخب هک نامز ره تسناوتیم هریت -2

 ماجنا نانز و نادرم طسوت اکرتشم زین نیا .دنک علخ ار

 ،نارگید دننام ،هدش علخ صخش نآ زا سپ .تفرگیم

 .دمآیم رد یلومعم صخش و هداس يوجگنج کی تروصب

 تساوخ مغریلع یتح ،ار اهمچاس تسناوتیم زین هلیبق ياروش

 .دنک علخ ،هریت
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 .دنک جاودزا هریت نورد رد هک درادن هزاجا يوضع چیه -3

 مه هب ار نآ هک تسا يدنویپ .تسا هریت يداینب نوناق نیا

 تسا یتبثم الماک ینوخ تابسانم یفنم نایب نیا ؛درادیم هاگن

 رد ،دنتسه ریگرد تبسانم نآ رد هک يدارفا ،نآ رثا رد هک

 ،هداس تکاف نیا فشک اب ناگروم .دنوشیم هریت کی عقاو

 ات هک رما نیا .تخاس راکشآ ار هریت تیهام راب نیلوا يارب

 یلبق ياهشرازگ زا ،دوب هدش هتخانش مک ردقچ هریت ،نامز نآ

 و اهنآ رد هک ،دوشیم تباث اهربرب و نایشحو دروم رد

 يور زا ،دنتخاسیم ار ياهریت نامزاس هک یفلتخم ياهرکیپ

 هدناوخ هریغ و thum مات ،هفیاط ،هلیبق ،زیامت نودب و ینادان

 زا کی ره رد هک دشیم راهظا اهنیا دروم رد هاگ و ؛دندشیم

 ثعاب هلأسم نیا .تسا عونمم جاودزا ییاهرکیپ نینچ

 تسناوت نانلکم ياقآ هک دشیم یماجنارس یب یمگردرس

 :دنیرفایب مظن دوخ رماوا اب و دنک تلاخد نآ رد نوئلپان دننام

 جاودزا اهنآ نورد رد هک ییاهنآ هب دنوشیم میسقت لیابق مامت

 اهنآ نورد رد هک ییاهنآ و ،)رسمه-نورب( تسا عونمم

 نیا هب وا هکنیا زا دعب .)رسمه-نورد( تسا زاجم جاودزا

 نیرتقیمع هب تسناوت ،تخیر مه رد الماک ار روما قیرط

 وا فرخزم هقبط ود زا کیمادک هکنیا دروم رد اهیسررب

 نیا .دزادرپب - رسمه-نورد ای رسمه-نورب - تسا رتمیدق

 و ،ینوخ تابسانم يانبم رب هریت فشک درجمب ،دنرچ فرح

 نیب زا دوخبدوخ ،نآ ياضعا نیب جاودزا ناکما مدع هجیتنلاب

 هدهاشم ار اهییوکوریا هک ىاهلحرم رد تسا یهیدب .تفر
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 الماک ،دنکیم عونمم ار هریت رد جاودزا هک ینوناق ،مینکیم

 .ددرگیم ارجا

 هریت ياضعا ریاس نایم رد ،یفوتم صاخشا کلمیام -4

 نتشاد رظن رد اب .دنامیم یقاب هریت نورد رد دیاب - دشیم میسقت

 ،دراذگب یقاب دوخ زا تسناوتیم ییوکوریا هک ییاراد يزیچان

 ؛دشیم میسقت هریت رد شناگتسباو نیرتکیدزن نایم رد وا هیثرا

 نارهاوخ و ناردارب نایم رد ،درمیم درم کی هک یماگنه

 رد ،درمیم نز کی هک یتقو ؛دشیم میسقت شییاد و یعیبط

 .شناردارب نایم رد هن یلو ،شیعیبط نارهاوخ و نادنزرف نایم

 زا رهوش و نز ندرب ثرا ارچ هک تسا نآ لیلد اقیقد رما نیا

 زا دنتسناوتیمن نادنزرف ارچ و ،دوب نکمم ریغ رگیدکی

 .دنربب ثرا ناشردپ

 مه زا ،دندرکیم کمک رگیدکی هب دیاب هریت ياضعا -5

 یتاعیاض زا نتفرگ ماقتنا رد صوصخب و ،دندومنیم تظافح

 .دندرکیم تیامح رگیدکی زا ،دمآیم دراو اهیجراخ طسوت هک

 شاهریت تیامح هب دوخ تینما ظفح يارب تسناوتیم درف کی

 دراو همدص وا هب هک سک ره .دوب مه یکتم و ،دشاب یکتم

 - نیا زا ،ینوخ ماقتنا هب مازلا .دوب هدز همدص هریت هب ،دروآیم

 نآ اهییوکوریا و ،تفرگیم أشنم - هریت ینوخ قئالع ینعی

 ،دوبن هریت وضع هک يدرف رگا .دنتفریذپیم طرش و دیق نودب ار

 ،هدش هتشک صخش هریت مامت ،تشکیم ار هریت ياضعا زا یکی

 هک دشیم ششوک ادتبا رد .دوب ینوخ ماقتنا نتفرگ هب دهعتم
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 و دشیم لیکشت لتاق صخش هریت زا اروش کی .دوش تطاسو

 ،دادیم هحلاصم يارب لوتقم صخش هریت ياروش هب تاداهنشیپ

 شزرا اب رایسب فحت يادها و فسأت زاربا لکش هب رتشیب هک

 ،هن رگا .دوب هتفای همتاخ هلأسم ،دندشیم هتفریذپ اهنیا رگا .دوب

 ّنیعم يریگماقتنا يارب ار درف دنچ ای کی ،مودصم هریت

 و هدرک بیقعت ار یناج هک دوب نیا اهنآ هفیظو و ،درکیم

 تیاکش قح مود هریت ،دشیم ماجنا لمع نیا رگا .دنشکب

 .دوب هتفای ماجنا باسح هیوست ؛تشادن

 نآ اهنت هک ،دراد یّنیعم ياهمان هلسلس کی ای اهمان ،هریت -6

 يروطب ،دنک هدافتسا اهنآ زا دناوتیم ،هلیبق مامت نایم زا هریت

 ،ياهریت مان کی .تسوا هریت فرعم زین درف کی مان هک

 .دراد دوخ اب ار ياهریت قوقح ،ّملسم و یهیدب يرما تروصب

 نیا هب و ،دریذپب دوخ نورد هب ار ناگناگیب دناوتیم هریت -7

 يارسا نآ .دنک دراو هلیبق هعومجم لک رد ار اهنآ قیرط

 ،هریت کی نورد هب ندش هتفریذپ اب ،دندشیمن هتشک هک یگنج

 ياهلیبق لماک قوقح قیرط نیا هب و ،دندشیم اِکنس هلیبق وضع

 تساوخرد هب انب نتفریذپ لمع .دندرکیم بسک ار ياهریت و

 ار هناگیب صخش ،نادرم - تفرگیم ماجنا هریت درفنم ياضعا

 .دنزرف تروصب نانز ،دنتفریذپیم رهاوخ ای ردارب تروصب

 .دوب يرورض هلیبق نورد هب یتافیرشت شریذپ ،دییأت يارب

 اب ابلاغ ،دندوب هدش تیعمج مک ییانثتسا روطب هک ییاههریت

 دوبمک - هریت نآ تیاضر اب - رگید هلیبق زا ياهدوت نتفریذپ
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 تافیرشت ،اهییوکوریا نایم رد .دندرکیم ناربج ار دوخ

 هک ،هلیبق ياروش یمومع هسلج کی رد هریت نورد هب شریذپ

 ماجنا ،درکیم یبهذم مسارم کی هب لیدبت المع ار نآ

 .تفرگیم

 رد ار صاخ یبهذم کسانم دوجو ناوتب هک تسا لکشم -8

 یبهذم مسارم اذهعم و - درک تباث تسوپخرس ياههریت نایم

 ،اهییوکوریا .دنتسه هریت هب طوبرم شیب و مک ،ناتسوپخرس

 یگنج ياسؤر و اهمچاس ،ناشهنالاس یبهذم مسارم شش رد

 "نامیا ناگدنرادهگن" هباثمب ،تمس ظاحل زا ،ار هریت ره
 .دنتشاد هنابآمشیشک ياهدرکلمع زین اهنآ و ؛دندرکیم یقلت

 ناتسروگ .دراد یکارتشا ناتسروگ کی هریت -9

 طسوت تاهج همه زا هک كرویوین تلایا ياهییوکوریا

 یلو تسا هدش دوبان نونکا ،دناهدش هرصاحم ناتسوپدیفس

 نایم رد زونه یکارتشا ناتسروگ نیا .تسا هتشاد دوجو اقباس

 نایم رد الثم ،دراد دوجو تسوپخرس لیابق ریاس

 هتسباو کیدزن زا هک ياهلیبق ،	Tuscarorasاهاروراکسوت

 رد زونه یلو دنتسه یحیسم هچرگ و ،تساهییوکوریا هب

 ،دنرادیم هاگن هریت ره يارب صاخ فیدر کی دوخ ناتسروگ

 هک دوشیم نفد یفیدر نامه رد ،ردپ هن یلو ،ردام هک يروطب

 رد ،هریت ياضعا مامت زین اهییوکوریا نایم رد .شنادنزرف
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 هیثرم ،دننکیم ار ربق ،دننکیم يرادازع ،هزانج عییشت مسارم

 .هریغ و دنناوخیم

 نانز و نادرم مامت کیتارکمد عمجم ،اروش کی ،هریت -10

 ،اروش نیا .دنراد يواسم ءارآ یگمه هک دراد ،هریت وضع غلاب

 ناگدنرادهگن" ریاس نینچمه و ،یگنج ياسؤر و اهمچاس

 ناوات دروم رد ،دننکیم علخ و باختنا ار "نامیا

 لوتقم ياضعا يارب ینوخ ماقتنا ای ،	Wergild(دلیجرو(
 هریت نورد هب ار ناگناگیب .دننکیم يریگمیمصت ،هریت

 .تسا هریت رد هیلاع تردق ،هصالخ .دنریذپیم

 کی ياضعا مامت" .تسا تسوپخرس کیپیت هریت کی ياهتردق اهنیا

 عافد رگیدکی يدازآ زا تسیابیم و هدوب دازآ اصخش ییوکوریا هریت

 و مچاس ،دندوب يواسم یصخش قوقح و تازایتما رظن زا اهنآ ؛دننک

 هک دندوب توخا ]ياهنمجنا[ اهنآ ؛دنتشادن يرترب عون چیه اسؤر

 ،يردارب ،يدازآ .دندوب هتسباو مه هب يدنواشیوخ قئالع هلیسوب

 .دوب هریت یساسا لوصا ،دوب هدشن يدنبلومرف هاگچیه هچرگ ،يردارب

 داینب رب ناتسوپخرس هعماج هک دوب یعامتجا متسیس کی دحاو ،هریت

 ،یصخش راقو و لالقتسا ساسحا نآ ،رما نیا .دوب هتفای نامزاس نآ

 ."دهدیم حیضوت ار ناتسوپخرس لومشناهج تافص

 رب ،دندش فشک هک یماگنه ،یلامش ياکیرمآ رسارس ناتسوپخرس

 ،هلیبق دنچ رد طقف .دندوب هتفای نامزاس اههریت رد يردام قح يانبم



 120 

 یلاح رد ،دندوب هدییارگ لاوز هب اههریت ،	Dakotasاهاتوکاد دننام

 و	Ojibwas	اهاوبیجوا دننام ،لیابق ریاس رد هک

 .دندوب هتفای نامزاس يردپ قح يانبم رب اهنآ ،	Omahasاهاهاموا

 هریت شش ای جنپ زا شیب هک يرامشیب تسوپخرس لیابق نایم رد

 کی رد هریت يرتشیب دادعت ای راهچ ،هس هک مینکیم هدهاشم ،دنتشاد

 هژاو نیا قیقد همجرت اب - ناگروم هک ،دناهدش دحتم صاخ هورگ

 .دناوخیم )يردارب( يرِتارف ار نآ - نآ ینانوی لداعم هب یتسوپخرس

 راهچ ات کی ياههریت یلوا هک ،دنراد يِرتارف ود اهاِکنس ،قیرط نیا هب

 رتکیدزن یسررب .ار تشه ات جنپ ياههریت یمود و ،دریگیم رب رد ار

 یلصا ياههریت نآ هدنیامن ،اتدمع اهيِرتارف نیا هک دهدیم ناشن

 تیعونمم اب اریز ؛دوب هدش میسقت اهنآ هب زاغآ رد هلیبق هک دنتسه

 هریت ود لماش لقادح دیاب اترورض هلیبق ره ،هریت نورد رد جاودزا

 ره ،هلیبق ندش گرزب اب .دشاب هتشاد تیدوجوم القتسم دناوتب ات دشیم

 زا کی ره هک ،دوشیم میسقت هریت يرتشیب دادعت ای ود هب اددجم هریت

 هک یلاح رد ،دنوشیم رهاظ هناگادج هریت کی تروصب نونکا اهنآ

 کی تروصب ،دریگیم رب رد ار رتخد ياههریت مامت هک یلصا هریت

 ،تسروپخرس رگید لیابق بلاغ و اهاِکنس نایم رد .دیآیم رد يرِتارف

 هک ییاهنآ هک یلاح رد ،دنتسه ردارب ياههریت ،يِرتارف کی ياههریت

 اهنیا - دنوشیم هدرمش ومع رسپ ياههریت دنتسه رگید يِرتارف رد

 یعقاو یلیخ تیمها کی ،میاهدید هک روطنامه هک دنتسه ییاهناونع

 چیه ادتبا رد تقیقح رد .دنراد اکیرمآ ینوخمه متسیس رد ینعم رپ و

 نیا اما ؛دنک جاودزا شدوخ يِرتارف نورد رد تسناوتیمن ییاِکنس
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 اهاِکنس .تسا هریت هب دودحم طقف و ،هداتفارب هک تساهتدم تیعونمم

 دندوب یلصا هریت ود ،وهآ	و	سرخ	،نآ يانبم رب هک دنتشاد یمسر
 نیون داهن نیا هک یماگنه .دندوب هتساخرب اهنآ زا رگید ياههریت هک

 هکنیا يارب .تفاییم لیدعت ترورض بسح رب ،تفرگ هشیر الماک

 هب ،رگید ياهيِرتارف زا ییاههریت لک یهاگ دوش ظفح نزاوت

 رما نیا .دندشیم لقتنم ،دوب هتفر نیب زا اهنآ ياههریت هک ییاهيرِتارف

 لیابق ياهيِرتارف رد دحاو مان کی اب ییاههریت ام ارچ هک دهدیم ناشن

 .میباییم فلتخم

 ًامسق و یعامتجا ًامسق يِرتارف ياهدرکلمع ،اهییوکوریا نایم رد

 يِرتارف لباقم رد يِرتارف کی ،يوگ اب يزاب رد -1 .دنتسه یبهذم

 نادیم هب ار دوخ نانکیزاب نیرتهب يرِتارف ره ؛تفرگیم رارق رگید

 ،يرِتارف بسح رب ،یچاشامت تروصب يرِتارف ياضعا ریاس و دروآیم

 يدنبطرش رگیدکی اب دوخ ياهفرط يزوریپ يور هک ،دندمآیم رد

 ،يِرتارف ره گنج ياسؤر و اهمچاس ،هلیبق ياروش رد -2 .دندرکیم

 ره و ،دنریگیم رارق رگیدکی لباقم رد هورگ ود ،دنوشیم عمج مه اب

 رارق بطاخم ،ازجم رکیپ کی هباثمب ار يرِتارف ره ناگدنیامن ،وگنخس

 قلعتم لتاق و لوتقم و ،دشاب هدش عقاو یلتق هلیبق رد رگا -3 .دهدیم

 لسوتم ردارب ياههریت هب ابلاغ رادازع هریت ،دنشابن دحاو يِرتارف کی هب

 رگید يرِتارف هک دندادیم لیکشت يرِتارف ياروش کی اهنیا ؛دوشیم

 هک دنتساوخیم نآ زا و دندادیم رارق بطاخم ،رکیپ کی هباثمب ،ار

 تروصب يِرتارف زین اجنیا رد .دهد لیکشت رما حالصا يارب ییاروش

 ،درفنم ياههریت زا يرتشیب يزوریپ زادنامشچ اب و ،یلصا هریت
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 ،لباقم يرِتارف ،مهم دارفا گرم ماگنه -4 .دوشیم رهاظ ،شنادازون

 يرِتارف هک یلاح رد ،دادیم ار نفد کسانم و هزانج عییشت بیترت

 ،درمیم مچاس کی رگا .درکیم تکرش رادازع ناونع هب یفوتم صخش

 بصنم ندش یلاخ زا ار اهییوکوریا لاردف ياروش ،لباقم يرِتارف

 مچاس کی باختنا يارب اددجم يرِتارف ياروش -5 .درکیم علطم

 اما ،دوب ملسم رما کی ،ردارب ياههریت هلیسوب دییأت .دوشیم لیکشت

 يدراوم نینچ رد .دننک تفلاخم دوب نکمم رگید يِرتارف ياههریت

 ،دشیم دییأت تفلاخم رگا و دادیم هسلج لیکشت لباقم يرِتارف ياروش

 یصاخ یبهذم رسارس اهییوکوریا هتشذگ رد -6 .دوب لطاب تاباختنا

 نایم رد .دندناوخیم "یبط ياهژل" ار اهنآ ناتسوپدیفس هک دنتشاد
 ره يارب یکی ،یبهذم توخا نمجنا ود هلیسوب مسارم نیا اهاِکنس

 دورو يارب ینّیعم کسانم يارجا اب - دشیم هداد بیترت ،يرِتارف

 رابت راهچ ،تسا ملسم ابیرقت هک روطنامه رگا -7 .دیدج ياضعا

 رد ار	Tlascalà	الاکسالت میلقا راهچ هک )يدنواشیوخ ياههورگ(

 تباث رما نیا ،دنشاب هدوب يرِتارف راهچ ،دنتشاد فرصت رد حتف نامز

 نایم رد هباشم نوخمه ياهرکیپ و اهنیانوی دننام ،اهيرِتارف هک دننکیم

 ره ،رابت راهچ نیا .دندرکیم لمع زین یماظن ياهدحاو هباثمب ،اهنمرژ

 ربهر و ،دوخ مروفینوی و مچرپ اب ،ازجم یگنج هورگ کی هباثمب کی

 .دنتفریم گنج هب ،دوخ

 زین روطنامه ،دندادیم لیکشت ار يرِتارف کی هریت نیدنچ هک روطنامه

 رد .دندادیم لیکشت ار هلیبق کی يِرتارف نیدنچ ،کیسالک لکش رد

 یلیخ لیابق نایم رد - يرِتارف ینعی - ینایم هقلح دراوم يرایسب
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 تسوپخرس لیابق صخشم ياهیگژیو .تشادن دوجو ،هدش فیعض

 ؟دنمادک اکیرمآ رد

 ،هلیبق ره .دوخ يارب یمان و ،دوخ يارب ینیمزرس نتشاد -1

 يارب یعیسو نیمزرس ياراد ،لعفلاب ناکسا هقطنم رب هوالع

 هیشاح کی ،نیمزرس نیا ءاروام رد .دوب يریگیهام و راکش

 دح ؛دیسریم رگید هلیبق نیمزرس هب هک تشاد رارق نیمز عیسو

 کیدزن مه هب هلیبق ود نابز هک یطاقن رد ،فرطیب ِنیمز نیا

 ياهگنج .دوب گرزب تروص نیا ریغ رد و ،کچوک ،دوب

 رد رصیق	Suevi	ياهیوهئوس هک يریاب ياهنیمز ،اهنمرژ
 ،دندرک داجیا دوخ نیمزرس فارطا

 سمیل ،Jarnved	دونرای)	Îsarnholt	تلوهنراسیا

 نیب زرم ،)یکرامناد	Limes Danicus	سوکیناد

 و	Saxon	ینوسکاس لگنج ،اهنمرژ و اهیکرامناد

 - )يوالسا نابز رد یعافد لگنج	Branibor	)روبینارب

 دریگیم نآ زا ار دوخ مان	Brandenberg	گربندنارب هک
 .دندوب یفرطیب ياهنیمزرس نینچ ،اهوالسا و اهنمرژ نیب -

 بوخ الماک هک ییاهزرم هلیسوب قیرط نیا هب هک ییورملق

 دوب هلیبق كرتشم نیمز ،تشگیم دودحم دوب هدشن صخشم

 هلیبق و ،دنتخانشیم تروص نیمه هب ار نآ زین هیاسمه لیابق هک

 ،دراوم بلاغ رد .درکیم عافد نآ زا یطخت عون ره لباقم رد

 یلمع رسدرد کی ثعاب یماگنه طقف اهزرم ندوب صخشم ان
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 هک دسریم رظنب .دشاب هدش دایز رایسب تیعمج هک دشیم

 ات دنشاب هدش باختنا فداصت رثا رد رتشیب ،ياهلیبق ىاهمان

 لیابق هک داتفایم قافتا ابلاغ مایا رورم هب .هناهاگآ لمع کی

 رب هلیبق دوخ هک یمان زجب دندناوخیم یمان هب ار هلیبق هیاسمه

 ،[die Deutschen]	اهنمرژ دروم لثم ،دوب هداهن دوخ

 ار	[Germanen]	اهنآ یخیرات عماج مسا نیلوا هک

 .دنداد اهنآ هب اهیتلس

 تقیقح رد .هلیبق کی يارب اهنت صاخ یلحم هجهل کی -2

 رد .دنراد تعسو دح کی هب هدمع روطب یلحم هجهل و هلیبق

 قیرط زا ،دیدج یلحم ياههجهل و لیابق داجیا ،اکیرمآ

 یتح و ،تشاد دوجو ریخا ياهنامز نیمه ات ،ددجم میسقت

 هک یماگنه .دشاب هدش عطق الماک دناوتیم یتخسب زین هزورما

 روطب ،دنوشیم ماغدا هلیبق کی رد هدش فیعض هلیبق ود

 مه هب کیدزن یلیخ یلحم هجهل ود هک دوشیم هدید ییانثتسا

 هلیبق تیعمج طسوتم دادعت .دوشیم ملکت دحاو هلیبق کی رد

 اما .تسا رفن رازه ود زا رتمک ییاکیرمآ

 هک - دنرفن رازه 26 ابیرقت	Cherokees	اهیکورچ

 کی هب هک دنتسه هدحتم تالایا ناتسوپخرس دادعت نیرتگرزب

 .دننکیم ملکت دحاو نابز

 اههریت طسوت هک یگنج ياسؤر و اهمچاس يرامگرب قح -3

 و ،دناهدش باختنا
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 اجنآ زا .ناشهریت لیم فالخ رب یتح ،اهنآ ددجم لزع قح -4

 هلیبق ياروش ياضعا ،گنج ياسؤر و اهمچاس نیا هک

 حضاو دوخبدوخ ،اهنآ اب هطبار رد هلیبق قح نیا ،دنتسه

 مامت و دوب هدمآ دوجوب لیابق نویساردفنک هک اج ره .دوشیم

 قوقح مامت ،دندشیم یگدنیامن لاردف ياروش کی رد لیابق

 .دشیم لقتنم ریخا رکیپ نیا هب قوف

 تدابع کسانم و )ریطاسا ای( یبهذم ياههدیا بحاصت -5

 نامدرم اکیرمآ ناتسوپخرس ،اهربرب هنومن قبط رب" .كرتشم
 دروم هناداقن هجو چیه هب زونه اهنآ ریطاسا .دندوب یبهذم

 - ياههدیا ،نامز نامه رد اهنآ .تسا هتفرگن رارق یسررب

 مسجتم صخش تروصب ار دوخ یبهذم - حاورا عاونا

 رسب نآ رد اهنآ هک تیربرب ینییاپ هلحرم رد اما ،دندرکیم

 حالطصاب )کیتسالپ( ریذپلکش ِیگدنیامن زونه ،دندربیم

 تسا رصنع و تعیبط شتسرپ کی نیا .تشادن دوجو ،اهتب

 ،فلتخم لیابق .دشابیم روطت لاح رد ییادخ دنچ يوسب هک

 صقر صوصخب ،تدابع صخشم ياهلکش اب ،مظنم ياهنشج

 مسارم مامت یساسا تمسق کی هژیوب ،صقر .دنتشاد يزاب و

 .دادیم ماجنا هناگادج ار نآ هلیبق ره و ،دوب یبهذم

 مامت لماش نیا .كرتشم روما يارب هلیبق ياروش کی -6

 ،هلیبق یعقاو ناگدنیامن - هلیبق ره یگنج ياسؤر و اهمچاس

 ماع روضح رد اروش .دشیم - دندوب لزع لباق هشیمه اریز

 هلیبق ياضعا ریاس ار اهنآ فارطا و دادیم هسلج لیکشت
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 دنتسناوتیم و دنتشاد ار ثحب رد تکرش قح هک ،دنتفرگیم

 تامیمصت .دش دهاوخ هجوت اهنآ دیاقع هب هک دنشاب نئمطم

 تسناوتیم رضاح درف ره هدعاقلایلع .درکیم ذاختا اروش ار

 قیرط زا دنتسناوتیم نانز یتح ؛دهد رارق بطاخم ار اروش

 .دنراد نایب ار دوخ تارظن ،دندرکیم باختنا هک ینایوگنخس

 ذاختا ءارآ قافتا هب دیاب ییاهن تامیمصت اهییوکوریا نایم رد

 .دوب نینچ زین ینمرژ كرام ياهتعامج ياهمیمصت .دشیم

 هلیبق ياروش هدهع هب رگید لیابق اب طباور میظنت صاخ روطب

 و گنج مالعا ،تفریذپیم و داتسرفیم ییارفس اروش نیا .دوب

 هلیسوب اتدمع ،دشیم زاغآ گنج هک یماگنه .درکیم حلص

 هلیبق ره اب هلیبق ره لوصالایلع .تفرگیم ماجنا نابلطواد

 ،دوب هدرکن ءاضما ار حلص دادرارق حیرص روطب هک يرگید

 نینچ هیلع یماظن ياهتیرومأم .دربیم رسب گنج لاح رد

 یهدنامزاس هتسجرب يوجگنج دنچ هلیسوب اتدمع ،ینانمشد

 صقر هب هک سک ره ،دندرکیم گنج صقر اهنآ .دشیم

 هدرک مالعا تیرومأم رد تکرش يارب ار دوخ دصق تسوپیم

 یماگنه .دمآیم رد تکرح هب و هدش لیکشت يدحاو اروف .دوب

 هب زین نآ زا عافد ،دشیم عقاو زواجت دروم هلیبق نیمزرس هک

 و مازعا .تفرگیم ماجنا نابلطواد هلیسوب اتدمع تروص نیمه

 ياهنشج يارب دوب یتصرف هشیمه اهدحاو نیا تشگزاب

 هلیبق ياروش بیوصت ییاهتیرومأم نینچ يارب .یمومع

 .دشیم هداد هن و ،دیدرگیم بلط نآ بیوصت هن .دوبن يرورض

 نمرژ نیمزالم یگنج یصوصخ ياهتیرومأم دننام اقیقد اهنآ
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 هک توافت نیا اب ،تسا هداد ار اهنآ حرش	سوتیسات	هک دندوب

 ادیپ رتیمئاد تلصخ کی نیمزالم تأیه اهنمرژ نایم رد

 نامزاس حلص نامز رد هک دوب يوق هتسه کی لماش و ،هدرک

 نآ لوح رد نابلطواد یقاب ،گنج ماگنه هب و ،دشیم هداد

 دادعت رظن زا تردنب یماظن ياهدحاو نینچ .دندشیم عمج

 یتح - ناتسوپخرس ياهتیرومأم نیرتمهم .دندوب دایز دارفا

 دادعت طسوت - دندشیم ماجنا گرزب قطانم رد هک ییاهنآ

 نینچ هک یماگنه .تفرگیم ماجنا هدنگنج يورین يزیچان

 هورگ ره ،دندشیم عمج مهم يریگرد کی يارب ینیمزالم

 ،هزرابم حرط تدحو .درکیم تعاطا شدوخ ربهر زا طقف

 هویش نیا .دشیم نیمأت ناربهر نیا زا ییاروش طسوت شیبامک

 سونایمآ فیصوت رب انب هک دوب یگنج

 ياهنامالآ ،	Marcellinus Ammianusسونیلسرام

 رد	meRhi Upper the of Alamanni	ایلع نیار
 .دنتسبیم راکب مراهچ نرق

 سیئر کی لیابق یضعب رد -7

 شتردق اذهعم هک دراد دوجو	uptlingäOberh	یلصا

 هک يدراوم رد هک تساهمچاس زا یکی وا .تسا مک یلیخ

 ات دنکیم ذاختا یتقوم ریبادت تسا مزال عیرس يریگمیمصت

 نیا .دریگب ار ییاهن میمصت و دوش لیکشت دناوتب اروش هکنیا

 ناشن يدعب لماکت هک روطنامه - اما ،فیعض هیلوا شالت کی

 ،یمسر ماقم کی ندروآ دوجوب يارب ،رمث یب امومع - داد
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 ،دید میهاوخ هک روطنامه ،لمع رد ؛تسا ییارجا تردق اب

 oberster	یماظن هدنامرف نیرتیلاع نیا

Heerführer	مییوگن رگا - دراوم بلاغ رد هک دوب 

 .تفاییم تسد یمسر ماقم نینچ هب - هشیمه

 ماغدا زا هلحرم نیا يوسارف زگره اکیرمآ ناتسوپخرس میظع تیرثکا

 عیسو قطانم هلیسوب مه زا ازجم ،دادعت مک ناشلیابق .دنتفرن ياهلیبق

 هداعلاقوف نیمزرس .دوب یمئاد ياهگنج رثا رب هدش فیعض ،يزرم

 رطاخ هب هک ییاهداحتا .دنتفرگیم رب رد ار - كدنا یمدرم اب - عیسو

 ،دمآیم دوجوب دنواشیوخ لیابق نیب ،اجنآ و اجنیا رد ،هداعلاقوف تلاح

 ،یحاون ىضعب رد یلو .تفریم نیب زا هرابود ،تارطخ نتفر نیب زا اب

 رد ،دندوب هدش ادج مه زا سپس و هدوب دنواشیوخ لصا رد هک یلیابق

 ماگ نیلوا قیرط نیا هب و ،دندشیم دحتم هرابود رادیاپ ياهنویساردفنک

 عون نیرتهتفرشیپ هدحتم تالایا رد .دنتشادیم رب اهتلم لیکشت يارب ار

 اهنآ .مینکیم هدهاشم اهییوکوریا نایم رد ار ییاهنویساردفنک نینچ

 الامتحا هک - یپیسیسیم برغ رد دوخ یلصا نطوم زا ترجاهم اب

 سپ - دندادیم لیکشت ار اتوکاد گرزب هداوناخ زا ياهخاش اجنآ رد

 هدیمان كرویوین تلایا زورما هک ییاج رد ،دتمم ینادرگرس زا

 :دندش میسقت هلیبق جنپ هب اهنآ .دندش میقم ،دوشیم

 ،	Cayugasاهاگویاک ،	necasSeاهاکهنس

 و	Oneidas	اهادینوا ،	Onondagasاهاگادنونوا

 و ،راکش ،یهام دیص قیرط زا اهنآ	Mohawks .اهكواهوم
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 ابلاغ هک ییاههدکهد رد ،يودب يراکناتُسب عون کی تالوصحم

 هک اهنآ .دندنارذگیم ار دوخ یگدنز ،دوب اهنآ رود هب يراصح

 دنتشاد هریت يدادعت ،درکیمن زواجت رفن رازه 20 زا هاگچیه ناشدادعت

 کی زا مه هب کیدزن ياههجهل هب ؛دندوب كرتشم هلیبق جنپ ره رد هک

 جنپ نیب هک ،ار هچراپکی نیمز هعطق کی و ،دندرکیم ملکت دحاو نابز

 حتف ادیدج ورملق نیا نوچ .دندومنیم لاغشا ،دوب هدش میسقت هلیبق

 دوخ هک یناسک هیلع - لیابق نیا نیب یتداع يراکمه ،دوب هدش

 نرق يادتبا رد ،رثکادح .دوب یعیبط يرما - دندوب هدش اهنآ نیشناج

 ینویساردفنک ،مظنم "یمئاد هیداحتا" کی هب دش لیدبت نیا ،مهدزناپ
 .درک ادیپ هناراکزواجت یتلصخ اروف ،شدیدج تردق زا یهاگآ اب هک

 زا یعیسو قطانم - 1675 لاس دودح - شتردق جوا رد و

 ار هیقب و جارخا ار نینکاس زا یضعب ،درک حتف ار رواجم ياهنیمزرس

 نیرتهتفرشیپ ،ییوکوریا نویساردفنک .دومن جارخ نداد هب روبجم

 ینییاپ هلحرم رد زونه هک یناتسوپخرس هک دوب یعامتجا نامزاس

 و اهیکیزکموین ،اهیکیزکم يانثتسا هب ینعی( دندوب تیربرب

 رارق هب نویساردفنک یساسا ياهیگژیو .دنتفای تسد نآ هب )اهییورپ

 :دندوب ریز

 و لماک يواست يانبم رب نوخمه هلیبق جنپ یمئاد داحتا -1

 هیاپ ینوخ تبسانم نیا .هلیبق یلخاد روما مامت رد لالقتسا

 هلیبق ،هلیبق جنپ زا هلیبق هس .تخاسیم ار نویساردفنک یقیقح

 هلیبق رگید هلیبق ود ؛دندوب رگیدکی ردارب و دندشیم هدیمان ردپ

 هریت هس .دندوب رگیدکی ردارب قیرط نیمه هب و دنتفرگ مان رسپ
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 ياههدنیامن هلیبق جنپ مامت رد زونه - اههریت نیرتیمیدق -

 هلیبق هس رد طقف رگید هریت هس هکیلاح رد ،دنتشاد هدنز

 جنپ مامت رد ،اههریت نیا زا کی ره ياضعا .دنتشاد هدنیامن

 ياهجهل ياهتوافت اب افرص - كرتشم نابز .دندوب ردارب هلیبق

 .دوب كرتشم بسن و لصا هدننک تابثا و رگنایب -

 زا بکرم دوب لاردف ياروش کی نویساردفنک ناگرا -2

 نیا ؛دنتشاد يواسم تیصخش و ماقم همه هک ،مچاس هاجنپ

 ییاهن رظن ،نویساردفنک هب طوبرم روما مامت دروم رد ،اروش

 .دادیم

 ناونعب ،مچاس ناجنپ نیا ،نویساردفنک ناینب ماگنه رد -3

 فادها يارب صاخ روطب هک - دیدج بصانم نیلماح

 عیزوت اههریت و لیابق نیب - دوب هدش لیکشت نویساردفنک

 هریت طسوت يدارفا ،دمآیم دوجوب یلاخ ياهاج هاگره .دندش

 نامه طسوت طقف هشیمه و دندشیم باختنا هرابود هطوبرم

 بصانم رد اهنآ نتشاذگ قح یلو ؛دندوب لزع لباق هریت

 .دوب لاردف ياروش هدهع هب ،هطوبرم

 زین دوخ هطوبرم لیابق رد[	60]لاردف ياهمچاس نیا- 4

 کی و یسرک کی هلیبق ياروش رد مادک ره و دندوب مچاس

 .دنتشاد يأر

 .دشیم ذخا ءارآ قافتا هب دیاب لاردف ياروش تایمصت هیلک -5
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 هلیبق ره نیاربانب ،دشیم ماجنا ياهلیبق يانبم رب يریگيأر -6

 ات دندرکیم قفاوت یتسیاب هلیبق ره رد اروش ياضعا مامت و

 .دوش ذاختا ارجالامزال میمصت هکنیا

 ياروش هسلج تسناوتیم ياهلیبق ياروش جنپ زا کی ره -7

 لیکشت اسأر تسناوتیمن اروش نیا یلو دهد لیکشت ار لاردف

 .دهد هسلج

 درف ره ؛دشیم لیکشت مدرم مومع روضح رد نآ تاسلج -8

 قح اروش طقف یلو ؛تشاد تبحص قح ییوکوریا

 	.تشاد يریگمیمصت

 هوق ای و یمسر سیئر ،دوبن نویساردفنک سأر رد یسک -9

 .تشادن دوجو هیرجم

 هک تشاد یگنج یلاع سیئر ود نویساردفنک یلو -10

 ،اهتراپسا "هاشداپ" ود ریظن( دنتشاد يواسم تردق و رابتعا
 .(اهیمور لوسنک ود

 تحت لاس دصراهچ اهییوکوریا هک دوب یعامتجا نامتخاس لک نیا

 اب ار ناگروم حرش نیا نم .دننکیم یگدنز مه زونه و دنتسیزیم نآ

 هک دهدیم تصرف ام هب نیا اریز مدرک لقن تایئزج زا ياهراپ رکذ

 رارق هعلاطم دروم ار دسانشیمن	تلود	زونه هک ياهعماج نامزاس
 زا ادُج - تسا صاخ یمومع تردق کی نمضتم تلود .میهد
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 اب	Maurer	رروم و ؛دنهدیم لیکشت ار نآ هک ییاهنآ تیمامت

 کی	هتاذ دح یف	ار نمرژ كرام ]همانساسا[ تخاس ،یقیقح هزیرغ

 ،تسا توافتم تلود اب یساسا روطب هک دنادیم یعامتجا افرص داهن

 مامت رد رروم نیاربانب .دمآ رد نآ هیاپ تروصب اهدعب هچرگ

 تخاس رانک رد و ،زا ار یمومع تردق یجیردت شیادیپ شیاههتشون

 .دنکیم یسررب ،اهرهش و یبابرا كالما ،اههدکهد ،اهكرام

 رد هلیبق کی هنوگچ هک دنهدیم ناشن یلامش ياکیرمآ ناتسوپخرس

 هنوگچ ؛دش هدنکارپ میظع هراق کی حطس رد جیردتب ،دحتم لصا

 ؛دنداد لیکشت ار لیابق ياههعومجم ،نامدرم ،میسقت قیرط زا اههلیبق

 لباق ریغ لباقتم روطب اهنت هن هک ییاج ات ،دندرک رییغت اهنابز هنوگچ

 دیدپان اهنآ رد هیلوا یگناگی زا ياهناشن ره ابیرقت هکلب ،دندش مهف

 هب ،لیابق لخاد رد اههریت زا کی ره لاح نیع رد هنوگچ و ؛دش

 هب یمیدق يردام ياههریت هنوگچ ؛دندش لیدبت ددعتم ياههریت

 رد زونه اههریت نیرتمیدق یماسا و ،تفای همادا[	61]يرِتارف تروص

 تسا هدنام ناسکی لیابق نیرتهداتفا رود مه زا و نیرتادج مه زا نایم

 لیابق تیرثکا نایم رد زونه ،ياهریت یماسا	سرخ	و	گرگ-	

 .دنراد دوجو تسوپخرس

 قداص اهنآ همه دروم رد دش فیصوت الاب رد هک یتخاس ،یلک روطب

 لیابق نویساردفنک کی دح هب اهنآ زا يرایسب هکنیا زجب - تسا

 .دندیسرن دنواشیوخ
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 دحاو کی ناونعب هریت هک یماگنه مینکیم هدهاشم نینچمه ام یلو

 ابیرقت ،هلیبق و اهيِرتارف ،اههریت متسیس لک ،دوب ّنیعم یعامتجا

 اریز - تفاییم لماکت دحاو نیا زا روآمازلا ترورض کی تروصب

 تاجرد اب دنتسه ییاههورگ ،هس ره نیا .دوب یعیبط رما کی نیا هک

 یلو ،دوخ روما هدننادرگ و لماک هسفنیف کی ره ؛ینوخمه فلتخم

 ،اهنآ هب طوبرم روما نادیم و .نارگید لمکم لاح نیع رد کی ره

 اج ره نیاربانب .دوب ینییاپ هلحرم ياهربرب یمومع روما تیمامت لماش

 هب دیاب ،مینکیم فشک ینامدرم یعامتجا ِدحاو تروصب ار هریت هک

 و ؛میدرگب ،دمآ قوف رد هک هچنآ هباشم ،هلیبق یهدنامزاس کی لابند

 دروم رد لثملایف - میشاب هتشاد تسد رد یفاک عبانم هک اج ره

 یتح هکلب ،میباییم ار یهدنامزاس نیا اهنت هن ام - اهیمور و اهینانوی

 هسیاقم ،میرادن رایتخا رد یفاک عبانم هک مه اجنآ رد هک میوشیم عناق

 نیرتراوشد زا ییاهر يارب ار ام ،ییاکیرمآ یعامتجا تخاس اب

 .داد دهاوخ يرای اهامعم و اهدیدرت

 !تسا فرگش هچ ،شاهناکدوک یگداس مامت اب ،ياهریت تخاس نیا و

 نودب ؛دخرچیم یبوخب ،سیلپ ای اهمرادناژ ،اهزابرس نودب - روما همه

 نودب ؛اهنادنز نودب ؛اهیضاق ای اهیلاو ،ماکح ،ناهاشداپ ،ابجن

 اهنآ هب هک یناسک همه هلیسوب تارجاشم و اهاوعد مامت .تامکاحم

 .دنوشیم لح - دوخ نایم رد هریت ره ای ،هلیبق ای هریت - تسا طوبرم

 ردان تیاهنیب ای یطارفا نیزاوم زا یکی تروصب طقف ینوخ ماقتنا

 ماقتنا نیا هناندمتم عون افرص ،ام مادعا تازاجم هک - دراد دوجو

 اب هسیاقم ماقم رد هچرگ .ندمت بیاعم و نساحم مامت اب تسا ینوخ

 هناخ - دنریگیم ماجنا یکارتشا روطب يرتشیب یلیخ روما ،زورما
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 هرادا راوناخ يدادعت طسوت راوتسینومک و یکارتشا تروصب

 رد تقوم روطب کچوک ياهغاب طقف ،تسا هلیبق کلم نیمز ،دوشیم

 هاگتسد زا هرذ کی یتح اذهعم - دنوشیم هتشاذگ اهراوناخ رایتخا

 رد هیضق کی نیفرط .دنکیمن ادیپ ترورض ام هدیچیپ و عیسو يرادا

 لاسنهک ياپرید موسر ،دراوم رتشیب رد و ،دنریگیم میمصت نآ دروم

 هتشاد دوجو دناوتیمن جاتحم و ریقف .تسا هدرک میظنت ار زیچ همه

 ،ناریپ لابق رد دوخ فیاظو هب هریت و یتسینومک راوناخ - دشاب

 - دنتسه ربارب و دازآ همه .دننکیم لمع گنج نیلولعم و نارامیب

 هدعاقلایلع هن و ،دراد دوجو اههدرب يارب هن ییاج زونه .نانز هلمجنم

 لاس یلاوح رد اهییوکوریا هک یماگنه .هناگیب لیابق دایقنا يارب

 اهنآ زا ،دندرک حتف ار[	62"]فرطیب للم" و	Eries	اهيرا ،1651
 ؛دندنویپب نویسادفنک هب يواستم ياضعا ناونعب هک دندومن توعد

 نیمزرس زا ،دندیزرو عانتما رما نیا لوبق زا نیبولغم هک یماگنه طقف

 هداد لیوحت ار ینانز و نادرم هچ ،هعماج نیا و .دندش هدنار دوخ

 ناتسوپخرس اب هک یناتسوپدیفس همه نیسحت ساسحا ار رما نیا !تسا

 و راقو زا نیسحت - درک هدهاشم ناوتیم ،دندوب سامت رد هدشن دساف

 نیا تماهش و هتسجرب لاصخ ،ییوگكر و تقادص ،سفن تزع

 .دوب اهربرب

 .میدید اقیرفآ رد ار تماهش نیا زا ىدهاوش ،رخاوا نیمه رد ام

 ود[	- 63]لبق هام دنچ رد اهنایبون دننام شیپ لاس دنچ اهریفاکولوز
 نانچ - دناهدرک ظفح زونه ار لیابق ياهریت ياهداهن هک ياهلیبق

 رد اهنآ .تسین نآ يارای ار ییاپورا شترا چیه هک دندرک يراک
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 رایتخا رد مرگ حالس و دندوب حلسم نانس و هزین هب اهنت هک یلاح

 ياههزینرس هب ندیسر دح ات ،اهگنفت هلولگ رابگر ریز رد ،دنتشادن

 رد کیدزن زا گنج ياههدنگنج نیرتهب هک - سیلگنا ماظن هدایپ

 اهراب و هدرک بوشآ راچد ار اهنآ ،دنتفر شیپ - دناهدش هتخانش ناهج

 مغریلع و ،اهحالس نیگمهس يرباربان مغریلع نیا و ؛دنداد تسکش

 دننادیمن و هدوب عالطا یب یماظن تمدخ زا اهنآ هک دوب تیعقاو نیا

 دوشیم تباث اجنیا زا اهنآ يرادیاپ و تیفرظ .تسیچ یماظن نیرمت هک

 و دودیم رتعیرس بسا زا ریفاک هک دننکیم تیاکش اهیسیلگنا هک

 لوقب .دنکیم یط ار رتینالوط ياهلصاف تعاس راهچ و تسیب فرظ

 دننام هدیشک و تخس ،اهنآ تالضع نیرتکچوک ،یسیلگنا شاقن کی

 .دنزیم نوریب هز

 ،دیآ دوجوب یتاقبط تامیسقت هکنآ زا لبق ،یناسنا هعماج و تیرشب

 ندمتم نامدرم میظع تیرثکا اب ار اهنآ طیارش ام رگا و .دوب نینچ

 ياپهدرخ ناقهد و رتلورپ نیب میظع یفاکش ،مینک هسیاقم زورما

 .مینکیم هدهاشم نهک هریت کی دازآ وضع و ،يزورما

 یهدنامزاس نیا هک مینکن شومارف یلو .تسا هیضق فرط کی نیا

 هلیبق يوسارف هب هاگچیه یهدنامزاس نیا .دوب يدوبان هب موکحم

 هک روطنامه و - دید میهاوخ ادعب هک روطنامه ؛تفاین لماکت

 - تسا هداد ناشن نارگید دایقنا يارب اهییوکوریا ياهشالت

 زا جراخ هک يزیچ .دوب نآ طاطحنا هناشن دوخ ،لیابق نویساردفنک

 دوجو تحارصب حلص دادرارق هک ییاج .دوب نوناق زا جراخ ،دوب هلیبق

 هک یتواسق اب - تفرگیم رد رگید هلیبق اب ياهلیبق نیب گنج ،تشادن
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 انب ،اهدعب طقف و - تسا رگید تاناویح همه زا ناسنا هدننک صخشم

 اکیرمآ دروم رد هک روطنامه .تسشنیم ورف نایز و دوس هبساحم رب

 لکش کی نمضتم ،لماک ییافوکش رد ياهریت تخاس ،میاهدید

 ،مک هداعلاقوف تیعمج کی ینعی ،دوب دیلوت هداتفا بقع تیاهنیب

 یجراخ تعیبط لماک هبلغ نیاربانب و ؛عیسو نیمزرس کی رد هدنکارپ

 هک ياهبلغ ،دوب مهف لباق ریغ و فلاخم ،هناگیب وا يارب هک ،ناسنا رب

 رد - ناسنا زرم ،هلیبق .دشیم سکعنم وا هناکدوک یبهذم تاروصت رد

 ياهداهن و هریت ،هلیبق ؛دوب - ناگناگیب اب هطبار رد زین و شدوخ اب هطبار

 هلیسوب هک ،هیلاع تردق کی - دندوب ریذپانیطخت و سدقم ،اهنآ

 اقلطم ،دوخ رادرک و رادنپ ،ساسحا رد درف و - هدش هداهن تعیبط

 ریگناتفگش تسا نکمم رصع نیا نامدرم هچرگ .دوب نآ عبات

 سکرام هک يروطنامه ،دندوب هتفاین زیامت هجو چیه هب اهنآ ،دنیامنب

 نیا تردق .دنلصتم يودب تعامج فان دنب هب زونه اهنآ ،دیوگیم

 هتسکش نیا یلو .دش هتسکش و دشیم هتسکش یتسیاب يودب ياهعامج

 تروصب ،طاطحنا تروصب ادتبا زا هک دوب ییاهزیچ ریثأت تحت ندش

 .دنسریم رظنب ،نهک ياهریت هعماج هداس یقالخا تمظع زا طوقس

 يدنمزآ ،راوناویح يزابسوه ،هیامورف صرح - ،تالیامت نیرتتسپ

 ،دیدج ندمتم هعماج - یمومع عبانم هناهاوخدوخ تراغ ،هناتفصنود

 ،زواجت ،يدزد - اههلیسو نیرتعینش ؛دننکیم حاتتفا ار یتاقبط هعماج

 و هدرک هیاپ یب ار نهک هقبط یب ياهریت هعماج - تنایخ و بیرف

 ،شاهلاس 2500 یتسه لوط مامت رد ،ون هعماج و .دننکیم نوگنرس

 کی رامثتسا و متس باسح هب کچوک تیلقا کی لماکت زج زگره
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 هشیمه زا شیب ،زورما و ؛تسا هدوبن يرگید زیچ ،گرزب تیرثکا

		.تسا نینچ

 

 

 

 موس لصف ياهسیونریز

 هک روطنامه ،تسناد ناخلیا لداعم ناوتب دیاش ار لاردف مچاس[	60]

 .دناوخ حلص نامز "ناخ" ناوتیم ار مچاس

[61( Phratry	]ار دمآ هتشذگ رد نآ حرش هک )تّوخا 

 نیا رد و( دیمان هفیاط ناوتیم دراوم زا ياهراپ رد و ظاحل	یضعب	زا

 .دوش هابتشا clan اب دیابن لاح

 اهنوروه و اهییوکوریا گنج رد نوچ - "فرطیب للم[	"62]

 .دندوب فرطیب

 لاس رد اه Kafirs Zulu-هیلع اهیسیلگنا گنج هب هراشا[	63]

 .تسا 1883 لاس رد ubians هیلع و 1879
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 مراهچ لصف

 ینانوی هریت

 

 زا هک يرگید نامدرم و	Pelasgians	اهنایجسالپ دننام اهینانوی
 نامه رد خیرات لبقام ياهرصع زا ،دندوب دحاو ياهلیبق أشنم کی

 ،يِرتارف ،هریت :اهییاکیرمآ هک دندوب لکشتم یکیناگرا ياههلسلس

 دروم دننام - تسا نکمم يرِتارف .لیابق نویساردفنک ،هلیبق

 لیابق نویساردفنک ؛دشاب هتشادن دوجو	Dorians	- اهنایرود

 همه رد هریت یلو ؛دشاب هتفاین لماکت الماک دراوم همه رد تسا نکمم

 ،دندش خیرات دراو ناینانوی هک ینامز رد .دوب دوجوم دحاو هباثمب اج

 نیب لماکت لماک گرزب هرود ود ابیرقت .دندوب ندمت هناتسآ رد اهنآ

 یشیپ فرعم هک ،دراد دوجو رکذلاقوف ییاکیرمآ لیابق و اهینانوی

 نیا هب .تساهییوکوریا هب تبسن نایادخ-مین رصع ياهینانوی نتشاد

 ؛تشادن ار ییوکوریا هریت یناتساب تلصخ رگید ینانوی هریت لیلد

 يردام قح .دشیم وحم یهجوت لباق وحن هب یهورگ جاودزا ياپاج
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 یصوصخ تورث ور نیا زا ؛دوب هداد يردپ قح هب ار دوخ ياج

 فاکش .دروآ دوجوب ياهریت تخاس رد ار فاکش نیلوا ،هدنباینوزف

 ،يردپ قح يرارقرب زا سپ :دمآ دوجوب لوا فاکش زا سپ اعبط ،مود

 قلعت شرهوش هب ،جاودزا رثا رد ،لومتم ثنؤم ثراو کی تورث

 نوناق لک داینب ،بیترت نیا هب و ؛رگید هریت کی هب ینعی ،تفرگیم

 اهنت هن رتخد ،يدراوم نینچ کی رد و ،دشیم هتسکش مه رد ياهریت

 ات ،دوب نآ هب	روبجم	هکلب ،درکیم ادیپ ار هریت نورد رد جاودزا هزاجا
 .دنک ظفح ار تورث دناوتب شاهریت بیترت نیا هب

 مه هب ،ینتآ هریت ،[64]تورگ هتشون نانوی خیرات باتک رب انب

 :دوب هتشادهگن ظوفحم ریز ياهداهن هلیسوب ار دوخ یگتسویپ

 و تدابع يراصحنا زایتما و ،كرتشم یبهذم ياهنشج -1

 اب و ،دوب هریت هیلواّ دج ًاروصتم هک ،ّنیعم يادخ کی شتسرپ

 .دشیم صخشم تیفرظ نیا رد صاخ بقل کی

 [65.]كرتشم ناتسروگ- 2

 .لباقتم تثارو قح -3

 .روز لباقم رد تظفاحم و عافد ،نواعت هب لباقتم مازتلا -4

 يدراوم رد هریت نورد رد جاودزا هب لباقتم مازتلا و قح -5

 .ثنؤم هثرو و میتی نارتخد يارب صوصخب ،ّنیعم
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 و ،یکارتشا کلمیام - دراوم یضعب رد لقاال - نتشاد -6

 هب صوصخم رادهنازخ کی و ،)یضاق[	)66]نوکرآ	کی

 .دوخ

 کیدزن مه هب نیا زا رتمک ،تسوپیم مه هب ار هریت نیدنچ هک يرِتارف

 هب ًاتلصخ هک میباییم یلباقتم فیلاکت و قوقح مه اجنیا رد یلو ،دوب

 یبهذم کسانم رد كارتشا هنیمز رد صوصخب ،دنتسه هیبش نیا

 .دوش هتشک يِرتارف ءاضعا زا یکی رگا یهاوخداد قح و صاخ

 سدقم مسارم ،يراودا روطب هلیبق کی ياهيرِتارف مامت روطنیمه

 یضاق کی تسایر تحت یّنیعم كرتشم

 و تشاد مان )ياهلیبق یضاق	Phylobasileus	)سوئلیزابولیف	هک

 ماجنا ،دشیم باختنا	Eupatrides	اهدیرتاپوا	ابجن نایم زا

 .دندادیم

 هریت رد" :دنکیم هفاضا سکرام و - دیوگیم تورگ هچنآ تسا نیا

 و[ .67"]تسا نایامن حوضوب ،)ییوکوریا لثملایف( یشحو ،ینانوی

 .میسریم یصیخشت نینچ هب رتشیب ،مینک رتعیسو ار دوخ یسررب هچ ره

 :تسه مه ریز تاصخشم ياراد ینانوی هریت عقاو رد

 .يردپ قح يانبم رب بسن و لصا -7

 .ثنؤم هثرو دروم رد زجب هریت نورد رد جاودزا تیعونمم -8

 ،یقوقح روتسد کی تروصب نآ ندش هلومرف و ءانثتسا نیا
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 زا نینچمه نیا .دنکیم تباث حوضوب ار یمیدق ینوناق رابتعا

 هب نز کی هک نیا رب ینبم ،لومشناهج شریذپ دروم نوناق

 و دشوپیم مشچ دوخ هریت یبهذم کسانم زا ،جاودزا لابند

 هدش دراو شیرِتارف رد وا هک - ار شرهوش یبهذم کسانم

 رد روهشم هعطق کی زین و نیا .دوشیم مولعم ،دنکیم بسک -

 جاودزا هک دننکیم تباث ،	Dicaearchusسوکرآهئاکید

 رد ،رِکب.	دوب هدعاق هریت زا جراخ رد

 و نز چیه هک درادیم راهظا امیقتسم	Charicles	زلکیراچ
 .دننک جاودزا دوخ هریت رد هک دندوبن زاجم يدرم

 لخاد هب شریذپ طسوت رما نیا ؛هریت رد شریذپ قح -9

 رد طقف و ،یمومع تافیرشت اب یلو - تفرگیم ماجنا هداوناخ

 .ییانثتسا دراوم

 ره هک مینادیم ام .اسؤر لزع و باختنا قح -10

 هدشن حیرصت اج چیه رد یلو ؛تشاد ار شدوخ	نوکرآ	هریت

 .تسا هدوب یثرا یّنیعم ياههداوناخ رد ،بصنم نیا هک تسا

 دیکا ندوب یثرا هیلع هشیمه تالامتحا ،تیربرب هرود نایاپ ات

 زا نآ رد ریقف و ینغ هک یطیارش اب الک رما نیا نوچ ،تسا

 راگزاسان ،دندوب رادروخرب هریت رد يواسم الماک قوقح

 .تسا
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 و	Mommsen	نسموم ،	Niebuhrروبین هکلب ،تورگ اهنت هن
 لح ار هریت هلأسم دنتسناوتن زین کیسالک ناتساب دهع نیخروم مامت

 دروم ار نآ هصخشم ياهیگژیو زا يرایسب یتسردب اهنآ هچرگ .دننک

 زا هورگ کی	تروصب ار نآ هشیمه یلو ،دنداد رارق هجوت

 يارب ار هریت أشنم و تیهام مهف راک نیا اب و ،دندرکیم روصت	اهراوناخ

 هاگچیه هداوناخ ،ياهریت نامزاس تحت .دنتخاسیم نکمم ریغ دوخ

 امازلا نز و درم اریز ،دشاب تسناوتیمن و ،دوبن نامزاس زا دحاو کی

 يِرتارف ،دوب يِرتارف هب قلعتم الک هریت .دنتشاد قلعت توافتم هریت ود هب

 هریت هب قلعتم یمین و ،رهوش هریت هب قلعتم یمین هداوناخ یلو ؛هلیبق هب

 دسانشیمن تیمسر هب یمومع نوناق رد ار هداوناخ مه تلود .دوب نز

 مامت اذهعم .دراد دوجو یندم نوناق رد طقف هداوناخ زورما مه ات -

 مهدجه نرق رد هک - لمهم ضرف نیا زا نونکات بوتکم خیرات

 ،هکنیا نآ و دننکیم تکرح - دش لودع لباق ریغ رما تروصب

 ندمت زا رتیمیدق نادنچ هک ىداهن - يرسمه-کت يدارفنا هداوناخ

 رولبت نآ رود هب جیردتب تلود و هعماج هک تسا ياهتسه - تسین

 .دنتفای

 هک دنیامرفیم هجوت افطل مه تورگ ياقآ" :دنکیم هفاضا سکرام

 اههریت نیا ،دننکیم قتشم ریطاسا زا ار دوخ ياههریت اهینانوی هچرگ

 هدیرفآ	دوخ اهنآ	هک ینایادخ همین و نایادخ اب - ریطاسا زا رتمیدق

 ."دنتسه - دندوب
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 الماک و ربتعم دهاش کی هباثمب تورگ زا دهدیم حیجرت ناگروم

 یمان ینتآ هریت هک درادیم راهظا تورگ هوالعب .دنک لوق لقن نئمطم

 نامز زا لبق ؛دوب هدش هتفرگ وا روصتم دج زا هک تشاد

 يدرم رگا ،نآ زا دعب و ،یمومع هدعاق کی ناونعب	Solon	نولوس

 هب ار شکلمیام[ (68]تنژ )وا ياهياهریت-مه ،درمیم تیصو نودب

 و ،اهياهریتمه دعب ،ناگتسب لوا ،دشیم هتشک يدرم رگا ؛دنربیم ثرا

 هک دنتشاد هفیظو و قح ،وا	Phrators	ياهيرِتارف-مه رمالارخآ

 نیناوق نیرتنهک زا ام هک يزیچ نآ همه" :دنناشکب هاگداد هب ار لتاق

 ."تسا هدش انب يرِتارف و ياهریت تامیسقت يانبم رب مینادیم ینتآ

 ياهنیتسیلیف" يارب سکرام لوقب ،كرتشم فالسا زا اههریت بسن

 اهنآ هک اجنآ زا اعبط .تسا هدوب يروآباذع يامعم "شورفلضف

 دنهاوخیم هک یماگنه ،دنتسه ياهناسفا افرص دادجا نیا دننکیم اعدا

 اودب ِصخشم ِيازجم ياههداوناخ زا اههریت هنوگچ هک دنهدب حرش

 اهنت رگا - اذهعم ؛دنوشیم مگردرس ،دناهدمآ دوجوب هتسباو ریغ الماک

 نیا دیاب - دنهد حیضوت ار اههریت دوجو هک دشاب هدش مه نیا رطاخب

 تاملک زا یبادرگ رد اهنآ قیرط نیا هب .دنهد ماجنا يوحن هب ار راک

 اتقیقح[	69]یسانشهریت :دنوریمن رتشیپ ترابع نیا دح زا و دنخرچیم
 تورگ هرخألاب و .تسا تیعقاو کی هریت یلو ،تسین شیب ياهناسفا

 نیا فرح ام:	"تسا سکرام زا اههشورک لخاد ترابع - دیوگیم

 ياههریت	}دراوم رد طقف اریز ،تردن هب یلو میونشیم ار یسانش هریت
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 رتتسپ ياههریت یلو .دریگیم رارق مومع ضرعم رد مرتحم و{	زاتمم

 تسا بیجع	}دنتشاد كرتشم کسانم ،فورعم ياههریت دننامه ،زین

 ردقچ	}كرتشم یسانش هریت و يرشب قوف دج و{!	تورگ ياقآ

 هیاپ و حرط:{!	رتتسپ ياههریت نیا ،تورگ ياقآ ،تسا بیجع

 یناملآ هب !نم زیزع هن	يروصت	}يروصت

 اههریت همه رد	]fleischlich Germanice{[	ینامسج	هداس

 ".دوب یکی

 متسیس" :دنکیم هصالخ تروص نیا هب ار ناگروم باوج سکرام
 دننام اهینانوی هک - شلیصا لکش رد ،هریت نیا رب قبطنم ینوخمه

 لباقتم تبسانم تخانش - دندوب نآ بحاص ینامز ،رگید ياهریذپانف

 نییعت تیمها اب تکاف نیا اهنآ .درکیم ظفح ار هریت ياضعا مامت

 ارف اب .دنتفرگیم دای یکدوک ناوا زا لمع رد ار ناشدوخ يارب هدننک

 مان .دش هدرپس یشومارف هب رما نیا ،يرسمه-کت هداوناخ ندیسر

 هریت ،نآ اب هسیاقم رد هک ،دروآیم دوجوب یسانش هریت کی ،ياهریت

 يارب مان نیا .دومنیم هولج مهم ریغ يرسمه-کت هداوناخ یسانش

 یسانش هریت یلو .دادیم یهاوگ ار اهنآ كرتشم ءابآ و دج ،نآ نیلماح

 دنتسناوتیمن رگید نآ ياضعا هک تشگیم زاب بقع هب ردقنآ ،هریت

 دادعت دروم رد زجب ،دنیامن تابثا ار دوخ لباقتم یعقاو يدنواشیوخ

 ءابآ و دج دوجو لیلد هسفنیف ،مان .رخأتم كرتشم دادجا زا يدودعم

 .یگدناوخ دنزرف دراوم رد زجب ،دوب - نآ یعطق تابثا و - كرتشم
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 هب ،هریت ياضعا نیب يدنواشیوخ عون ره لعفلاب یفن رگید بناج زا

 قولخم ،یمهوت اقلطم يزیچ هب ار هریت هک - روبین و تورگ قایس

 ،"اهلآهدیا" نادنمشناد راوازس تسا يزیچ - دناهدرک لیدبت رادنپ
 صوصخب - اهلسن موادت هک اجنآ زا .نیشنهشوگ ياهباتک مرک ینعی

 تیعقاو و ،دوشیم هدنار تسد رود هب - يرسمه-کت شیادیپ اب

 ياهنیتسیلیف نیاربانب ،دباییم ساکعنا يریطاسا ياهرادنپ رد ،هتشذگ

 هک - دنریگیم هجیتن نانچمه و - دنتفرگ هجیتن نآ زا لدکین

 [70".]تسا هدروآ دوجوب ار یعقاو ياههریت ،دولآرادنپ یسانشهریت

 دنچ هب هک دوب يردام هریت کی - ناییاکیرمآ دروم دننام	- يرِتارف

 و ،دوب اهنآ داحتا دجوم لاح نیع رد و ،دوب هدش میسقت يرتخد هریت

 رظن هب انب ،قیرط نیا هب .دناسریم كرتشم دج کی هب ار اهنآ همه ابلاغ

 ،	Hekataeusسوئاتاکه يِرتارف رصعمه ياضعا مامت تورگ

 ،ور نیا زا" .دنتشاد ناشمهدزناش دج هباثمب	كرتشم يادخ	کی
 .دندوب ردارب ياههریت هملک عقاو يانعم هب يِرتارف نیا ياههریت مامت

 هتفگ نآ رد .دنکیم دای یماظن دحاو کی ناونعب يرِتارف زا رموه

 :هک دهدیم	زردنا	نینچ	نونمماگآ	هب	Nestor	روتسن هک روهشم

 يِرتارف زا يرِتارف هک هد مظن نانچ اهيرِتارف و لیابق زا ار اهورین

 ".هلیبق زا هلیبق و دنک تیامح

 ار يرِتارف وضع کی لتاق هک دراد هفیظو و قح نینچمه يرِتارف

 ینوخ ماقتنا قح ،نیشیپ راصعا رد هک دهدیم ناشن نیا و ،دنک درگیپ
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 كرتشم دایعا و سدقم نکاما يرِتارف هوالعب .تسا هتشاد دوجو

 ییایرآ تعیبط شیک زا ینانوی ریطاسا لک لماکت اریز ؛تسا هتشاد

 ماجنا اهنآ نورد رد و دوب اهيِرتارف و اههریت هب طورشم اساسا ،نهک

 سوکرآ )تشاد سیئر کی نینچمه يرِتارف .تفرگ

 هدیقع هب و ،	Phratriarchos(يرِتارف

 ياهمیمصت هک - یمومع سلاجم ،Coulanges	سگنالوک

 هاگتسد کی و هاگداد کی و - تفرگیم ارجالامزال

 هریت هکنآ دوجو اب ،يدعب نارود تلود یتح .تشاد[	71]هدننکهرادا

 یّنیعم یمومع ياهدرکلمع يِرتارف يارب اذهعم ،تفرگیمن رظن رد ار

 .دوب لئاق

 اکیتآ رد .دنتخاسیم ار هلیبق کی دنواشیوخ ياهيرِتارف زا يدادعت

 يرِتارف ره و دنتشاد يرِتارف هس کی ره هک تشاد دوجو هلیبق راهچ

 تلاخد نمضتم ،اههورگ راوهنیرق میسقت نیا .دوب هریت یس لماش

 يدوخبدوخ روطب هک تسا ییاهزیچ مظن رد رادهمانرب و هناهاگآ

 ماجنا تلع هچ هب و تقو هچ ،هنوگچ رما نیا هکنیا زا .دناهتفرگ لکش

 اهنت دوخ اهینانوی اریز ،دنکیمن شاف يزیچ نانوی خیرات تفای

 .دوریمن نایادخ-مین رصع زا رتارف هک دناهدرک ظفح ار یتارطاخ

 مکارتم کچوک اتبسن نیمزرس کی رد هک ناینانوی هجهل توافت

 ،دنتفای لماکت اکیرمآ عیسو ياهلگنج رد هک ییاهنآ زا رتمک ،دندوب

 هدمع هجهل هک یلیابق طقف زین اجنیا رد یتح اذهعم .دروخیم مشچ هب

 یتح و ؛میباییم دحتم ،رتگرزب هعومجم کی رد ،ار دنراد دحاو
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 نابز اهدعب هک - تشاد ار شدوخ صاخ هجهل زین کچوک ياکیتآ

 .دش ینانوی رثن رد بلاغ

 رد هدش دحتم تروصب ار نانوی لیابق الومعم ،يرموه ياههسامح رد

 لیابق و اهيِرتارف ،اههریت اهنآ نورد رد یلو ،مینیبیم کچوک نامدرم

 رد ،نامز نامه رد اهنآ .دناهدرک ظفح ار دوخ لماک لالقتسا زونه

 ،اههلگ دشر اب ،تیعمج نازیم .دندرکیم یگدنز رادراصح ياهرهش

 اب هارمه .تفاییم شیازفا ،یتسد تعنص زاغآ و هعرزم رد يزرواشک

 تیفارشا رصنع کی شیادیپ ثعاب و تفرگ الاب تورث فالتخا ،نیا

 نامدرم .دش یمیدق هتفای دشر یعیبط روطب ِیسارکمد نطب رد

 رد ،تراغ يارب زین و نیمز نیرتهب بحاصت يارب ،فلتخم کچوک

 ،یگنج يارسا نتفرگ یگدرب هب .دندربیم رسب رگیدکی اب یمئاد گنج

 .دوب هدش هتخانش يداهن ،نامز نیمه رد

 :دوب ریز قیرط هب کچوک نامدرم و لیابق نیا تخاس

 هب هک ،دوب	Bule (هلوب	)اروش	،یمئاد تردق عجرم- 1

 یلو ،دشیم لیکشت اههریت ياسؤر زا ادتبا رد دایز لامتحا

 یباختنا - دش دایز یلیخ اهنیا دادعت هک یماگنه - اهدعب

 تیفارشا رصنع تیوقت و لماکت تصرف دوخ نیا هک ،دندش

 زا یعطق روطب	Dionysius	سویسینوید .دروآ دوجوب ار
 لاجر زا لکشتم هک نایادخ-مین رصع ياروش

 رد .دیوگیم نخس ،دوب (Kratistoi	يوتسیتارک(
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 میمصت ّنیعم دروم رد	Thebes	سبت ياروش ،سوگیسهئآ
 دسج هکنیا رب ینبم دنکیم ذاختا ییارجالامزال

 هدرپس كاخ هب مامت تامارتحا اب	Eteocles	سلکوئتا

 ات دوش هتخادنا رودب	Polynices	سسینیلوپ دسج و ،دوش
 اروش نیا ،تلود شیادیپ اب اهدعب .ددرگ ناگس همعط

 .دش لیدبت	انس	هب

 اهییوکوریا نایم رد ام .(Aroga	اروگآ( یمدرم سلجم -2

 اروش تاسلج درِگ هب راوهریاد - نز و درم - مدرم هک میدید

 و دندرکیم تکرش تاثحابم رد مظن ظفح اب و دندشیم عمج

 نایم رد .دنتشاذگیم ریثأت اهيریگمیمصت رد ،قیرط نیا هب

[	- 72]اهدناتشموا	،"ناگداتسیا رانک" نیا ،يرموه ياهینانوی
 - میشاب هدرب راکب ار نهک نمرژ یقوقح نایب هکنیا يارب

 دزن رد و ؛دندوب هدش لماک یمدرم سلجم کی هب لیدبت

 اروش طسوت سلجم نیا .دوب هنوگ نیا هب مه نهک ياهنمرژ

 ره ؛دشیم هدناوخ ارف مهم روما دروم رد يریگمیمصت يارب

 ای تسد ندرک دنلب اب يریگمیمصت .تشاد نخس قح يدرف

 رد سولیشهئآ( دشیم ماجنا ندرک هلهله اب

 ،دوب ییاهن و یلاع عجرم سلجم	Suppliants .(باتک

 ره" :دیوگیم[	73]نانوی ياههقیتع باتک رد ناموش هک اریز
 مزلتسم نآ يارجا هک تسا ثحب دروم ياهلأسم هک هاگ
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 ناشن ام هب ار ياهلیسو چیه رموه ،تسا مدرم يراکمه

 روبجم ،ناشلیم فالخ رب ار مدرم همه نآ قیرط زا هک دهدیمن

 کی هلیبق رکذم وضع ره هک نامز نیا رد ."دنک نآ ماجنا هب

 مدرم زا ادُج یمومع ردتقم عجرم چیه زونه ،دوب وجگنج

 .دنک مادقا مدرم هیلع دشاب هتسناوت هک تشادن دوجو

 هب دیاب نیا و ؛دوب مات ییافوکش رد زونه يودب یسارکمد

 تیعقوم و تردق دروم رد تواضق يارب تمیزع هطقن ناونع

 .دشاب	سوئلیزاب	و اروش

 دروم رد سکرام تاظحالم .)سوئلیزاب	)یماظن هدنامرف-	3

 زا اهنآ رثکا هک - ییاپورا يالضف" :تسا نینچ عوضوم نیا

 ار سوئلیزاب - دنتسه ناگدازهاش تسد تلآ ،دیلوت ودب

 .دنهدیم شیامن ،هملک دیدج ىانعم هب ،هاشداپ کی ناونعب

 .تسا فلاخم ریسفت نیا اب - یکناب هاوخیروهمج - ناگروم

 نوتسدالگ دروم رد یتسردب یلو ،زیمآ دنخشیر روطب وا

 ياقآ :دیوگیم وا[	74"]ناهج یناوج" باتک و نابزبرچ
 هباثمب ار نایادخ-مین رصع ینانوی ياسؤر نوتسدالگ

 هب - اهنملتنج ناونعب افاضم و - ناگدازهاش و ناهاشداپ

 تسا روبجم وا دوخ یلو ،دنکیم یفرعم دوخ ناگدنناوخ

 ای مسر ام هک دسریم رظن هب عومجم رد" :هک دنک فارتعا
 یفاک هزادنا هب هک ،میباییم ار دشرا دنزرف هب ثرا قلعت نوناق

 دوخ تقیقح رد ."تسا هدش حیرصت - قیقد الماک هن یلو -
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 متسیس نینچ هک دشاب هدش هجوتم دیاب نوتسدالگ ياقآ

 یلو - یفاک هزادنا هب هک ،دشرا دنزرف هب ثرا قلعت زیمآماهبا

 شزرا کی شدوبن و دوب - تسا هدش حیرصت قیقد الماک هن

 .دراد

 اهییوکوریا نایم رد اسؤر بصانم دروم رد ثرا هلأسم یگنوگچ ام

 مامت هکنیا هب رظن .میاهدید نونکات ار - ناتسوپخرس ریاس زین و -

 هک تفگ ناوتیم ،دندشیم باختنا هریت لخاد زا رتشیب نارادبصنم

 ،هدنام یلاخ ياج ،جیردتب .دندوب یثوروم هریت رد دح نآ ات اهنآ

 رسپ ای ردارب - دشیم رپ درف ياهریت هتسباو نیرتکیدزن طسوت احجرم

 دوجو نآ زا ندرک رظنفرص يارب یمکحم لیلد هکنیا رگم - رهاوخ

 ،يردپ قح طلست تحت ،نانوی رد رگا نیاربانب .تشادیم

 وا روکذ دالوا زا یکی ای رکذم دنزرف هب جیردتب	سوئلیزاب	بصنم
 طسوت - ینیشناج لامتحا هک تسا نیا هدنهد ناشن طقف ،دش لقتنم

 هب هجو چیه هب نیا یلو ؛دوب روکذ دالوا عفنب - یمومع تاباختنا

 رد ام اجنیا رد .تسین ،یمومع تاباختنا نودب ،ینوناق ینیشناج يانعم

 یفارشا ياههداوناخ ياههناوج نیلوا ،ناینانوی و اهییوکوریا نایم

 تنطلس ای ترادص ياههناوج نیلوا زین و ،میباییم ار اههریت رد صاخ

 ای	سوئلیزاب	،اهینانوی نایم رد هک درک روصت ناوتیم ور نیا زا .ار
 - نآ ینامزاس ناگرا طسوت لقادح ای و دشیم باختنا مدرم طسوت

 دروم رد و .تفرگیم رارق دییأت دروم	Agora	- اروگآ	ای اروش

 .دشیم لمع بیترت نیمه هب زین مور رد (Rex	سکر( "هاشداپ"
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 هبتریلاع هاشداپ تروص هب - اهناسنا هدنامرف - نونمماگآ ،دایلیا رد

 لاردف شترا کی یلاع هدنامرف تروصب هکلب ،دوشیمن رهاظ اهینانوی

 هک یماگنه و .ددرگیم نایامن ،هدش هرصاحم رهش کی لباقم رد

 رد	Odysseus	سوئهسیدوا ،درک زورب ناینانوی نیب تافالتخا

 ِددعت" :دنکیم هراشا هک تسوا تفص نیا هب دوخ روهشم هتفگ

 هریغ و ."میشاب هتشاد دحاو هدنامرف کی دیراذگب ؛تسا دب یهدنامرف
 .)دش هفاضا نآ هب ادعب ،ناگوچ هرابرد فورعم رعش هک(

 هکلب ،دنکیمن هظعوم تموکح لکش هرابرد اجنیا رد سوئهسیدوا"

 .دوش تعاطا گنج نادیم رد شترا یلاع هدنامرف زا هک دهاوخیم

 کی تروص هب اهنت ،	Troyيورت لباقم رد هک اهینانوی يارب اریز

 وحنب یفاک هزادنا هب )اروش	)اروگآ	رد روما ،دنوشیم رهاظ شترا
 - میانغ میسقت ینعی - ایاده زا هک یماگنه .دراد نایرج کیتارکمد

 هب ار رگیدسوئلیزاب	کی ای نونمماگآ زگره لیشآ ،دوشیم تبحص
 هشیمه هکلب ،دنکیمن باختنا هدننک میسقت ناونع

 باقلا .درامگیم راک نیا هب ار مدرم ینعی ،	"اهنآهئاچآ	نارسپ"

 ،دنکیمن تابثا ار يزیچ ،"سوئز هدرورپ ،"	Zeusسوئز فلخ"

 يادخ کی زا ،هلیبق سیئر هریت و ،دراد بسن ییادخ زا هریت	ره	اریز

 تحت یتح .دربیم بسن - سوئز زا دروم نیا رد - "هتسجرب"

 دننام -	Bondsmen	اهتیقر
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" )theioi یهلا" - نارگید و نارچكوخ	Eumaeus	سوئاموی

 هب تسا طوبرم هک	Odyssey	- هسیدوا رد یتح ،دنتسه dioi (ای

 هک مینیبیم ،هسیدوا نیمه رد .تسا نینچ - دایلیا زا دعب یلیخ نارود

 و دصاق	Mulios	سویلوم هب	نایادخ-مین	مان

 روطب .دوشیم اطعا ،روک رگشمار	Demodocus	سوکودومد

 يارب ار نآ ینانوی ناگدنسیون هک	Basileia	- ایلیزاب	هژاو هصالخ
 نآ هصخشم تمالع یماظن يربهر اریز( رموه یهاشداپ حالطصا هب

 - يانعمب افرص - دنربیم راکب ،یمدرم سلجم و اروش اب هارمه )تسا

 [75(]سکرام( ."تسا یماظن یسارکمد

 و یشیشک ياهدرکلمع ،یماظن ياهدرکلمع رب هوالع	سوئلیزاب

 الماک )ییاضق و یشیشک( ریخا درکلمع نیا ؛تشاد مه ییاضق

 نیرتیلاع هباثمب - دوخ تیفرظ رد ار یلوا درکلمع یلو ،دوبن صخشم

 اج چیه رد .دادیم ماجنا - لیابق نویساردفنک ای ،هلیبق ناگدنیامن

 رظنب یلو ؛دروخیمن مشچ هب يرادا و یندم ياهدرکلمع هب ياهراشا

 یسانش هژاو رظن زا .دوب اروش وضع کی	تمس ظاحل	زا وا هک دسریم

 هاشداپ اریز ،مینک همجرت هاشداپ ار	سوئلیزاب	هک تسا تسرد الماک

(King ،Kuning) زا Kuni ،Künne ىانعم هب و هدش قتشم 

	basileus سوئلیزاب	یمیدق ینانوی هژاو یلو تسا هریت کی سیئر

 .تسین (King) هاشداپ هژاو دیدج يانعم رب قبطنم هجو چیه هب
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 - دنادیم êPatrik ار	ایلیزاب	اتحارص ،	Thucydidesسدیدیسوت

 و ،صخشم ياهدرکلمع نآ هک درادیم راهظا و - هریت زا قتشم ینعی

-مین رصع	يایلیزاب	هک دیوگیم وطسرا و .تشاد دودحم ،نیاربانب

 ،یماظن سیئر کی ،سوئلیزاب هکنیا و ،دوب نادرم دازآ ربهر ،نایادخ

 تردق چیه سوئلیزاب ور نیا زا .دوب ماقمیلاع شیشک و یضاق

 [76.]تشادن ،نآ ریخا يانعم هب ،یتموکح

 زونه ام ،نایادخ-مین رصع ینانوی یعامتجا تخاس رد ،قیرط نیا هب

 ام یلو ؛مینیبیم تردق لامک رد و هدنز ،ار یمیدق ياهریت متسیس

 تراوت و يردپ قح :مینکیم هدهاشم زین ار نآ لاوز زاغآ نینچمه

 و ،دش رجنم هداوناخ رد تورث مکارت هب هک ،نادنزرف طسوت کلمیام

 ،دوخ هبون هب ،تورث رد فالتخا ؛داد تردق هریت لباقم رد هداوناخ هب

 تنطلس کی و یگدازبیجن کی ياههناوج نیلوا ندروآ دوجوب اب

 ادتبا رد - يرادهدرب ؛تشاذگ ریثأت یعامتجا تخاس رب ،یثوروم

 و اههلیبقمه ندرک هدرب يارب ار هار نونکا - گنج يارسا هب دودحم

 هب ،یمیدق ياهلیبق نیب ياهلگنج ؛درکیم راومه اهياهریتمه یتح

 ،هدرب ،هلگ فرصت روظنم هب - ایرد و نیمز زا کیتامتسیس ياهموجه

 .تفای طاطحنا ،شاعم نیمأت يارب یلومعم هلیسو کی هباثمب - جنگ و

 مارتحا و شیاتس دروم اهزیچ نیرتسیفن هباثمب تورث ،هکنیا هصالخ

 ندیدزد روزب هیجوت يارب - یمیدق ياهلیبق ياهداهن و ،دریگیم رارق

 هن هک يداهن :دوب مک زیچ کی ياج طقف .دنوشیم فیرحت - اهتورث

 ياهتنس لباقم رد ار یصوصخ دارفا هدمآ تسدب هزات کلمیام اهنت

 هک ،ار یصوصخ تیکلام اهنت هن ،دنک ظفح ،ياهریت ماظن یتسینومک
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 نیرتیلاع ار سیدقت نیا و ،دنک سیدقت ،دوب تیمها یب هتشذگ رد

 اجیردت دیدج ياهلکش هب هکلب ،دراد مالعا يرشب هعماج فده

 دیازتم امئاد شیازفا هجیتنلاب و - تیکلام بسک يارب هدنبای لماکت

 اهنت هن هک يداهن ؛دنزب ار عامتجا لک ییاسانش رهُم - تورث هدنوش

 رامثتسا هب لومتم هقبط قح هکلب ،هعماج سیسأتلادیدج یتاقبط میسقت

 .دنک ینادواج ار یمود رب یلوا ییاورمکح و ،زیچ یب تاقبط

	.	دش عارتخا	تلود.	دیسر ارف داهن نیا و

 

 

 

 مراهچ لصف ياهسیونریز

[64Greece of History	] 

 رثا	Eubulides	سدیلوبوا هب دینک هعجارم[	65]

 	Demosthenes.سنتسومد

[66 Archon	]یضاق نیرتیلاع - فرع مکاح 
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 ،باتک نیمه مود لصف هب دینک هاگن( 134 هحفص ،ویشرآ[	67]

 هدرب مان Servitus و Gaius زا هک اجنآ - "نوخمه ياههداوناخ"

 (دوشیم

[68, 60III, 1869, Grote	,tesêGenn	] 

[69 Genealogy	]همانرجش - یسانش هریت ،یسانش بسن و لصا	. 

 (موس لصف رخآ تمسق( 139 و 138 تاحفص ،ویشرآ[	70]

 میتشاذگ هدننک هرادا هاگتسد Administration لباقم رد[	71]

 يانعم هب يرادا هاگتسد اب ات - ثحب دروم یخیرات هلحرم هب هجوت اب -

 .دوشن هابتشا هملک زورما

[72 Umstand	]دنتسیایم فارطا رد هک یناسک. 

[73, merüAlterth Griechische, mannöSch. F. G	]

Bd. I- II, Berlin, 1855- 59. 

[74 The. mundi Juventus, Gladstone. E. W	]

Gods and Men of the Heroic Age, London 1869. 

 .145 ات 143 تاحفص ،ویشرآ[	75]
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 هب - ینانوی سوئلیزاب دننام	Aztec	- کتزآ یماظن سیئر[	76]

 .تسا هدش یفرعم ،نآ دیدج يانعم هب ،هدازهاش کی تروصب هابتشا

 ادتبا رد هک - اهییایناپسا ياهشرازگ هک دوب یسک نیلوا ناگروم

 ار اهنآ ادمع سپس و ،دندرکیم زیمآهغلابم و هدیمهف دب ار اهزیچ

 هک داد ناشن وا ؛داد رارق یخیرات دقن دروم ار - دندرکیم فیرحت

 زا يرتالاب حطس رد یلو - دندوب تیربرب ینایم هلحرم رد اهیکیزکم

 هک ییاج ات ،اهنآ تخاس و - کیزکموکین يولبوپ ناتسوپخرس

 کی :دوب نینچ ،دنهدیم تواضق هزاجا مه رب و مه رد ياهفیصوت

 راذگجارخ ار رگید لیابق زا يدادعت هک ،هلیبق هس زا نویساردفنک

 یماظن سیئر کی و لاردف ياروش کی طسوت و ،دندوب هدرک دوخ

 هرادا - دندادیم هولج "روتارپما" کی ار نآ اهییایناپسا هک - لاردف

 سلگنا- .دشیم
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تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم  

مجنپ لصف  

نتآ تلود شیادیپ  

 

 

 ياهریت تخاس ياهناگرا زا ياهراپ لیدبت ،تلود لماکت یگنوگچ

 هرخألاب و ،دیدج ياهناگرا هلیسوب رگید ياهراپ ندش نیشناج ،نآ

 هک یلاح رد - یعقاو یتموکح ياهتردق طسوت اهنآ همه ینیزگیاج

 و شیاهيِرتارف ،شیاههریت قیرط زا هک یعقاو "حلسم مدرم" ياج

 رد حلسم "یمومع يورین" کی ار درکیم عافد دوخ زا شلیابق
 نیا دوخ هیلع تسناوتیم هجیتن رد هک ،تفرگ تاماقم نیا تمدخ

 رد ،ناشهیلوا هلحرم لقاال ،ار اهنیا مامت - دوش هتفرگ راکب مه مدرم

 ار رییغت ياهلکش .درک هدهاشم ناوتیمن نهک نتآ زا رتهب اج چیه

 هک - يداصتقا ياوتحم دروم رد ؛تسا هداد حرش ناگروم اتدمع
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 هفاضا ار نآ هدمع تمسق مروبجم نم - دش اهنآ شیادیپ ثعاب

                                                                                         .منک

 يازجم ياهتمسق رد زونه ینتآ هلیبق راهچ ،نایادخ-مین رصع رد

	 اکیتآ Attica	  يرِتارف هدزاود هک دسریم رظنب یتح .دنتشاد تنوکس

 رهش هدزاود رد ياهناگادج ياهرقم ،اهنآ هدنهد لیکشت

	سپورسس Cecrops  مین رصع هب قلعتم ،یعامتجا تخاس .دنتشاد

 ،یمدرم ياروش کی ،یمدرم سلجم کی :دوب نایادخ

سوئلیزاب 	 کی ،دراد دوجو بوتکم خیرات هک ییاج ات  هدهاشم .

 هدش یصوصخ کلم هب لیدبت و هدش میسقت رگید نیمز هک مینکیم

 تراجت و ییالاک دیلوت هتفای لماکت ًاتبسن هلحرم اب رما نیا ؛دوب

 .تسا قبطنم ،تیربرب ییالاب هلحرم رخاوا رد نآ اب بسانتم ییالاک

 رد ییایرد تراجت .دندشیم دیلوت زین نغور و بارش ،تالغ رب هوالع

 ،هجیتن رد .دیسریم اهییاکیتآ هب اهیقینف زا ،شیپ زا شیب ،هژا يایرد

 عیانص و يزرواشک نایم راک میسقت همادا و نیمز شورف و دیرخ

 ،لیابق و اهيِرتارف ،اههریت ياضعا ،يدرونایرد و تراجت ،یتسد

 یناسک ،هلیبق و يِرتارف هقطنم رد .دندش هتخیمآ مه اب دوز یلیخ

 و ،دنتشادن قلعت اهرکیپ نیا هب ،دندوب نطومه هچرگ هک دندش نکاس

 نامز رد اریز .دنتفریم رامشب هناگیب ،دوخ تنوکس لحم رد نیاربانب

 اب تروشم نودب و ،ییاهنتب ار دوخ روما هلیبق ره و يِرتارف ره ،حلص

 ینینکاس نآ یلو .درکیم هرادا ،نتآ رد سوئلیزاب ای یمدرم ياروش
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 رد دنتسناوتیمن اعبط ،دنتشادن قلعت اهنآ هب هک هلیبق ای يِرتارف هقطنم زا

                                                                   .دنوش میهس روما هرادا

                                                                                                          

 

 شوشغم ار ياهریت داهن ياهناگرا هتفای میظنت درکراک نانچ عضو نیا

 وجتسج نآ يارب ینامرد مه نایادخ-مین رصع نامه زا هک درک

	 سوئزت هب بستنم هک يا همانساسا .دشیم Theseus	  دوجوب ،تسا

 نتآ رد يزکرم هرادا کی يرارقرب ،رییغت نیا هدمع یگژیو .دمآ

 لیابق دوخ طسوت لقتسم روطب نونکات هک روما زا یضعب ینعی ،دوب

 ياروش کی هب و هدش مالعا یمومع روما ناونعب ،دنتفاییم ماجنا

 نیاربانب .دندش لوحم - دادیم هسلج لیکشت نتآ رد هک - یمومع

 یموب نامدرم زا کیچیه هک دنتشاذگ شیپ هب رتارف یماگ اهینتآ

 ،هیاسمه لیابق مامت هداس نویساردف :دندوب هتشادن رب زگره اکیرمآ

 رما نیا .دش لیمکت تلم کی رد لیابق مامت قاحلا طسوت نونکا

 هک ،دش ینتآ یمدرم یمومع نوناق زا متسیس کی شیادیپ ثعاب

 ،ینتآ دنورهش .تفرگیم رارق اههریت و لیابق ینوناق موسر زا رتالاب

 قلعتم هک ياهقطنم رد یتح - يرتشیب ینوناق تیامح و ّنیعم قوقح

 دوب یماگ ،ماگ نیلوا نیا اما .دروآیم تسدب - دوبن وا دوخ هلیبق هب

 هار رد ماگ نیلوا نیا هک اریز ؛ياهریت تخاس ندرب لیلحت تهج رد

 هناگیب اکیتآ لیابق مامت هب تبسن هک دش ینادنورهش يدعب شریذپ

 یقاب و هدوب نتآ ياهریت تخاس هدودحم زا جراخ الماک و ،دندوب

 مدرم مامت میسقت تسا بوسنم سوئزت هب هک یمود داهن .دندوب هدنام
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 :دوب هقبط هس هب - لیابق و اهيِرتارف ،اههریت نتفرگ رظن رد نودب -

	يوروموئژ ؛ابجن ای ،اهدیرتاپوی Geomoroi	  و ؛نیمز نیعراز ای

	یجروییمد Demiurgi  باصتنا يراصحنا قح و ؛نارگتعنص ای ،

 هک تسا تسرد هتبلا .تسا هدش ضیوفت ابجن هب یمومع کسانم هب

 يراصحنا قح نداد صاصتخا دروم رد زجب - يدنبمیسقت نیا

 ینوناق زیامت چیه نوچ ،دنام یقاب یلمع ریغ - ابجن هب یمومع بصانم

 اریز ،تسا تیمها اب داهن نیا اما .دروآیمن دوجوب تاقبط نیب ،يرگید

 راکشآ ام رب ،دندوب هتفای لماکت یمارآ هب هک ار ینیون یعامتجا رصانع

 یضعب هب ياهریت بصانم ياطعا رب ینتبم مسر هک دهدیم ناشن .دنکیم

 هک ،هدش لیدبت اههداوناخ نیا زایتما کی هب ،ّنیعم ياههداوناخ زا

 هک اههداوناخ نیا هک دهدیم ناشن ؛دریگیم رارق ضارتعا دروم تردنب

 زا جراخ رد - ندش دحتم هب عورش ،دوب دنمتردق ناشتورث رطاخب

 هک دهدیم ناشن و ؛دندرک زاتمم هقبط کی تروصب - ناشیاههریت

 دهدیم ناشن هوالعب .درکیم سیدقت ار بصغ نیا ،هدالولادیدج تلود

 هتفرگ ورین یفاک ردقب ،نارگعتنص و نازرواشک نیب راک میسقت هک

 ار لیابق و اههریت هب یمیدق يدنبمیسقت یعامتجا قوفت دناوتب هک دوب

 هعماج نیب ریذپانیتشآ ضقانت داهن نیا هرخألاب و .دبلطب هزرابم هب

 ،تلود لیکشت يارب ششوک نیلوا .تشادیم مالعا ار تلود و ياهریت

 هقبط کی هب کی ره ياضعا میسقت هلیسوب ،اههریت نتسکش لماش

 هبون هب ،رکذلاریخا هقبط نیا هک دوب ،تسدریز هقبط کی و زاتمم

 رد یکی قیرط نیا هب و ،دشیم میسقت هقبط ود هب ياهفرح رظن زا ،دوخ

                                                          .تفرگیم رارق يرگید لباقم
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 هدش هتخانش لماکان روطب ،نولوس نامز ات ،نتآ يدعب یسایس خیرات

نوکرآ ابجن نایم زا هک ،اه 	 ؛داتفا هدافتساالب 	 سو ئلیزاب 	 بصنم .تسا

 نانچمه ابجن ینارمکح .دندش تلود سیئر هب لیدبت ،دندشیم باختنا

 تروصب ،دالیم زا لبق 600 لاس یلاوح رد هکنیا ات تفای شیازفا امئاد

 ياهیدازآ بوکرس يارب هدمع هلیسو .دمآ رد یلمحت لباق ریغ

 نآ فارطا و نتآ رد اتدمع ابجن .دندوب يراوخابر و لوپ - عامتجا

 یهاگهگ و - ییایرد تراجت نآ رد هک ییاج ؛دندرکیم یگدنز

 یلوپ تورث و تخاسیم رتینغ ار اهنآ - نآ رانک رد ییایرد يدزد

 یلوپ متسیس هک دوب هطقن نیا زا .درکیم مکارتم اهنآ تسد رد ار

 یتنس یگدنز ناج هب هدنرَبلیلحت دیسا کی دننام و تفای لماکت

 .داتفا - دنتاشد رارق یعیبط داصتقا هیاپ رب هک - ییاتسور تاعامتجا

 عضو یهابت .تسا راگزاسان یلوپ متسیس اب اقلطم ياهریت تخاس

 یمیدق ياهدنویپ ندش تسس اب نامزمه ،اکیتآ ياپهدرخ ناناقهد

 - هضرق طاسقا و هتفس هقرو .درکیم تظفاحم اهنآ زا هک دوب ياهریت

 دندوب هدرک عارتخا زین ار طاسقا هب ندیرخ اهینتآ تقو نآ رد اریز

 ياهریت تخاس یلو .دوبن لئاق یتمرح يِرتارف يارب هن و هریت يارب هن -

 ور نیا زا .تسنادیمن يزیچ یلوپ ضرق و رابتعا ،لوپ زا نهک

 مسر - نوناق شیادیپ ثعاب ،ابجن هدنبایهعسوت امئاد یلوپ ینارمکح

 و ،هدنریگ ماو لباقم رد هدنهد ماو زا تظافح رب ینبم دش يدیدج -

 قطانم مامت .لوپ بحاص طسوت اپهدرخ ناقهد رامثتسا نتسناد زاجم

 مشچ هب ياهتشون نآ يور هب هک ییاهنوتس زا دوب ولمم اکیتآ ییاتسور
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 رارق نآ رد هطوبرم نوتس هک ینیمز هعطق نیا ،هکنیا رب ینبم دروخیم

 ،رادقم نامهب و نالف هب و ،صخش نامهب و نالف هب ،طاسقا هب ،تشاد

 ،دنتشادن ار ییاهيراذگتمالع نینچ هک یعرازم .تسا هدش راذگاو

 رس رد هرهب نتخادرپن ای طسق نتخادرپن تلع هب هک دندوب یعرازم

 ؛دندوب هدمآ رد راوخابر يابجن کلم تروصب و هدش هتخورف ،دعوم

 هک دشیم هداد هزاجا وا هب هک دوبیم راذگرکش تسیابیم ناقهد

	 شراک ِلوصحم مشش کی 	 اب و دنامب نیمز يور رجأتسم تروصب

مشش جنپ شدیدج بابرا هب هراجا ناونعب ار نآ 	 و ،دنک یگدنز

 غلبم هزادنا هب ،نیمز شورف زا هلصاح غلبم رگا :هکنیا رتدب .دزادرپب

 ،تشادن ياهدش نیمضت هناوتشپ یضرق نینچ رگا هکنیا ای ،دوبن ضرق

 جراخ رد هدرب ناونعب ار دوخ نادنزرف هک دوب روبجم ضورقم صخش

 نادنزرف شورف .دزادرپب ار هدنهد رابتعا هب ضرق هکنیا ات ،دشورفب

 رگا و !يرسمه-کت و يردپ قح هرمث نیلوا دوب نیا - ردپ طسوت

 هب ار ضورقم صخش تسناوتیم ،دوب هدشن ریس زونه ماشآنوخ

 مدرم نایم رد ،ندمت زیگنا لد هاگرحس دوب نیا .دشورفب یگدرب

                                                                                                     .نتآ

                         

 ياهریت تخاس اب زونه مدرم یگدنز طیارش هک یماگنه ،هتشذگ رد

 اجنیا رد کنیا و ؛دوب نکمم ریغ یبالقنا نینچ کی ،تشاد يراگزاس

 هب هظحل کی .وحن هچ هب دنادب یسک هکنآ یب ،دوب هدمآ دوجوب

 هب ار دوخ هک يوحن هب ایاضق ،اهنآ نایم رد .میدرگرب اهییوکوریا

 اعطق و ،دوبن مه ناشدوخ ریصقت حالطصاب و - درک لیمحت اهینتآ
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 دیلوت هویش اجنآ رد .تسا روصت لباق ریغ - دوب اهنآ تساوخ مغریلع

 نکمم ادبا ،دنام یقاب رییغتالب اهلاس مامت لوط رد هک ،تشیعم لیاسو

 اهنآ هب جراخ زا ییوگ هک ،دوش ییاهدروخرب نینچ دش ثعاب دوبن

 هدننک رامثتسا نیب ،ریقف و ینغ نیب مسینوگاتنآ هب - دوب هدش لیمحت

 رایسب ،تعیبط ياهورین رب طلست زا زونه اهییوکوریا .دنوش رامثتسا و

 ،دوب هدرک ّنیعم اهنآ يارب تعیبط هک ياهدودحم رد یلو ؛دندوب رودب

 ياهغاب رد لوصحم تشادرب يدب زا رظنفرص .دندوب دوخ دیلوت بابرا

 ،ناشیاههچایرد و اهدور رد یهام عبانم ندیشک هت ،ناشدوخ کچوک

 بسک هویش ِلوصحم هک دنتسنادیم اهنآ ،ناشیاهگنج رد راکش ای

 رارما لیاسو :زا دوب ترابع لوصحم .دش دهاوخ هچ اهنآ تشیعم

 یعامتجا ياهمایق زگره ،لوصحم نیا یلو ؛دایز ای مک - شاعم

 هب لیابق و اههریت ياضعا میسقت ای ،ياهریت قیالع عطق ،همدقمالب

 دیلوت .دشاب تسناوتیمن ،دنگنجب رگیدکی اب هک یتسینوگاتنآ تاقبط

 ،ناگدننک دیلوت یلو .دوب نایرج رد یگنت رایسب ياههدودحم رد

 دوب يربرب دیلوت میظع تیزم نیا .دندوب ناشدوخ لوصحم رب مکاح

 يانبم رب ،نآ ددجم ندروآ تسدب ؛تفر تسد زا ندمت زاغآ اب هک

 و ،دراد تعیبط ياهورین رب ناسنا نونکا هک ياهداعلاقوف طلست

.تسا هدنیآ ياهلسن راک ،رسیم نونکا هک يدازآ ترشاعم  

 هلگ رد ،یصوصخ تیکلام شیادیپ .دوبن نینچ ناینانوی نایم رد

 تالوصحم لیدبت ،دارفا نیب هلدابم هب رجنم ،سکول سانجا و ماشحا

القنا لک هشیر تساجنیا رد .دش زا .دمآ دوجوب ادعب هک یب 	 اهالاک 	 هب
 میقتسم روطب رگید ار دوخ لوصحم ناگدننک دیلوت هک یماگنه
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 ،دندادیم تسد زا هلدابم نایرج رد ار نآ هکلب ،دندرکیمن فرصم

 هچ نآ رس رب هک دنتسنادیمن رگید اهنآ .دنتشادن نآ رب یلرتنک رگید

 ،هدننک دیلوت هیلع يزور لوصحم هک ،دمآ دوجوب ناکما نیا و ،دیآیم

 نیا زا .دوش هتفرگ راکب ،وا بوکرس و رامثتسا يارب ياهلیسو ناونعب

 دنک تدایس دوخ دیلوت رب دناوتیمن یتدم چیه رد ،ياهعماج چیه ،ور

 هکنیا رگم ،دهد همادا نآ دیلوت دنور یعامتجا تارثا لرتنک هب و

                                              .دنک یغلم ار دارفا نیب هلدابم

 رارقرب يدرف هلدابم هکنیا زا دعب هک ،دنتخومآ يدوزب اهینتآ یلو

 لوصحم یتعرس هچ اب ،دنوشیم الاک هب لیدبت تالوصحم و هدش

 ،الاک دیلوت اب هارمه .دنکیم راکشآ هدننک دیلوت رب ار دوخ طلست

 هلصافالب و دمآ دوجوب ،دوخ يارب ،راکتشک دارفا طسوت نیمز تعارز

 يالاک نآ ،دش رهاظ لوپ سپس .نیمز يدرف تیکلام نآ زا سپ

 هک یماگنه یلو .دنا هلدابم لباق نآ اب رگید ياهالاک مامت هک یناهج

 يورین کی ياراد هک درکیمن نامگ ادبا ،درک عارتخا ار لوپ ناسنا

 دیاب هعماج لک هک يدرفب رصحنم یناهج يورین - دیدج یعامتجا

 نودب هک ،نیون يورین نیا .دنیرفآیم ار - دنک میظعت نآ لباقم رد

 رد اهینتآ ،ار دوب هدمآ رد یتسه هب ،دوخ نیقلاخ یهاگآ ای تساوخ

               .دندرکیم ساسحا شیناوج نارود تنوشخ مامت

 هب تکرح لباقم رد اهنت هن ،نهک ياهریت نامزاس ؟درک تسیابیم هچ

 رداق اقلطم هکلب ،دوب هدمآ رد بآ زا ناوتان لوپ هنادنمزوریپ شیپ

 ماو ،لوپ دننام ییاهزیچ يارب ییاج دوخ بوچراهچ رد هک دوبن

 لاح نیا اب .دناجنگب ار ماو يرابجا دادرتسا و هدنریگ ماو ،هدنهد
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 هن و ،هنادهاز ياهتساوخ هن و ،تشاد دوجو دیدج یعامتجا يورین

 ،هتشذگ شوخ ناراگزور هب تشگزاب يارب هناقاتشم ياهوزرآ

 نیا زا .درادرب نایم زا ار يراوخابر و لوپ تیدوجوم تسناوتیم

 هدمآ دوجوب ياهریت تخاس رد مه يرگید یئزج ياهفاکش ،هتشذگ

 اکیتآ رسارس رد اهيِرتارف و اههریت ياضعا زیامت نودب طالتخا .دوب

 ؛تفای شیازفا رگید لسن هب یلسن زا - نتآ رهش رد صوصخب و -

 هب ار ینیمز هعطق هک دوب زاجم هک یلاح رد ،ینتآ کی هکنیا مغریلع

 ار شینوکسم هناخ تسناوتیمن اذهعم ،دشورفب شاهریت زا جراخ

 نیب راک میسقت ،یناگرزاب و تعنص تفرشیپ اب .دناسر شورفب

 ياههفرح ،یتسد عیانص ،يزرواشک - دیلوت فلتخم ياههخاش

 لماکت - هریغ و يدرونایرد ،تراجت ،فلتخم عیانص رد رامشیب

 ییاههورگ هب دوخ تالاغتشا يانبم رب سوفن نونکا .دوب هتفای يرتشیب

 هک ییاههورگ ،دنتشگیم میسقت ،دندوب هدش صخشم بوخ اتبسن هک

 يِرتارف و هریت رد هک دنتشاد یکرتشم و دیدج عفانم اهنآ زا کی ره

 بصانم ندروآ دوجوب ترورض هجیتن رد و ،دوبن اهنآ يارب ییاج

 ناگدرب دادعت .درکیم باجیا اهنآ روما هب یگدیسر يارب ار يدیدج

 ،ییادتبا هلحرم نیا رد یتح و ،دوب هتفای شیازفا یهجوت لباق دح هب

 تخاس .دشاب هدوب رتشیب رایسب دازآ ياهینتآ زا ناشدادعت دیاب

 يارب ياهلیسو چیه نیاربانب و ،تخانشیمن ار یگدرب ،لصا رد ،ياهریت

 هرخألاب و .تشادن رایتخا رد نامالغ هدوت نیا نتشادهگن دایقنا رد

 بلج نتآ رد تنوکس هب ار ناگناگیب زا يدایز رایسب هدع ،یناگرزاب

 همانساسا يانبم رب و ،تخاس لوپ دشیم رتناسآ اجنآ رد اریز دوب هدرک

 رادروخرب ینوناق نیمأت زا هن و قوقح زا هن ناگناگیب نیا یمیدق
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 محازم رصنع کی تروصب نانچمه ،یتنس يارادم مغریلع و ،دندوب

                 .دندنامیم یقاب مدرم نایم رد هناگیب و

 دشر .دشیم کیدزن دوخ نایاپ هب ،ياهریت تخاس ،هکنیا هصالخ

 هک دوبن رداق تخاس نیا ؛تفریم رتارف نآ دودح زا زور ره هعماج

 شنامشچ لباقم رد هک ار یبئاصم نیرتهدننک ناشیرپ یتح

 ،لاح نیع رد یلو .دهد فیفخت ای هدرک يریگولج ،تشاذگیم

 رثا رب هک يدیدج ياههورگ .دوب هدمآ دوجوب ادص و رس یب ،تلود

 فلتخم ياههخاش نایم سپس ،اتسور و رهش نایم تسخن - راک میسقت

 تسارح يارب يدیدج ياهناگرا ،دندوب هدمآ دوجوب - يرهش عیانص

 دوجوب ،فلتخم عاونا هب ،یمومع بصانم .دندوب هدیرفآ ناشعفانم زا

 يارب ياهدنگنج يورین هب همه زا شیب ناسناوج تلود سپس و .دندمآ

 اهنت ،زاغآ رد ،درونایرد ياهینتآ نایم رد هک ،تشاد جایتحا دوخ

 کچوک ياهگنج روظنم هب و ییایرد يورین تروصب تسناوتیم

 نامز کی رد .دنک یلجت یتراجت ياهیتشک زا تسارح و یهاگهگ

نولوس زا لبق  - 		-  مولعمان اه يرارکون Naucrary  دندش لیکشت

 .دندوب هلیبق ره رد ددع هدزاود دادعت هب یکچوک ینیمز ياهشخب هک

	 تارفن و تازیهجت اب یگنج یتشک کی هک دوب روبجم يرارکون 	 ره
 هبناج ود ياهلمح ،بیترت نیا .دنک هدامآ ار ،راوسبسا ود هوالعب و

 رگید هک دروآ دوجوب یمومع يورین کی الوا .دوب ياهریت تخاس هب

 مدرم راب نیلوا يارب ،ایناث ؛دوبن یکی ،شتیمامت رد حلسم مدرم اب افرص

 ياههورگ يانبم رب هن - درک میسقت یمومع فادها روظنم هب ار

كرتشم نطوم 	 يانبم رب ،نیمزرس يانبم رب هکلب ،يدنواشیوخ  ام .
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 میهاوخ ار رما نیا تیمها ادعب

                                                                                                        . دید  

 هدنوش رامثتسا مدرم کمک هب تسناوتیمن ياهریت تخاس هک اجنآ زا

 .دنزودب مشچ شیادیپ لاح رد تلود هب دنتسناوتیم طقف اهنآ اذل ،دیایب

 ،هک یلاح رد ،داد هئارا نولوس همانساسا تروصب ار کمک ،تلود و

 ،یمیدق همانساسا نتفر نیب زا تمیق هب ،اددجم ار دوخ لاح نیع رد

 لبق 594 لاس رد وا تاحالصا هک ياهویش - نولوس .درکیم مکحتسم

 هلسلس کی - تسین ام هجوت دروم نونکا ،دمآ دوجوب دالیم زا

 مامت .درک زاغآ ،تیکلام هب زواجت اب ،ار یسایس حالطصا هب ياهبالقنا

 تیکلام عون کی زا تسارح يارب دناهدوب ییاهبالقنا ،نونکات اهبالقنا

 ،یکی هب زواجت نودب دنناوتیمن اهنیا .تیکلام زا رگید یعون لباقم رد

 یلادوئف تیکلام ،هسنارف ریبک بالقنا رد .دننک تسارح يرگید زا

 ،نولوس بالقنا رد ؛دبای تاجن ییاوژروب تیکلام ات دش ینابرق

 اهضرق .دشیم ناگدنریگ ماو تیکلام يادف دیاب ناگدنهد ماو تیکلام

 نولوس یلو ،میتسین انشآ رما قیقد تایئزج اب ام .دندش یغلم یگداسب

 ياهنیمز زا ار طاسقا ياهنوتس هک دنکیم تاهابم دوخ ياهرعش رد

 هب ای ،دندوب هدرک رارف هک یناسک همه تعجر و تشادرب یضورقم

 راک نیا .تخاس رسیم ناشیاههناخ هب ار ،دندوب هدش هتخورف جراخ

 ،تقیقح رد و .دوب ریذپناکما تیکلام قوقح ینلع ضقن اب طقف

 ،ناشنیرخآ ات اهنآ نیلوا زا ،یسایس حالطصاب ياهبالقنا مامت هلأسم

-  هتفگ مه يدزد هک 	 هرداصم هلیسوب ،تیکلام عون کی 	 زا تسارح

	 تسرد اقلطم نیا ،نیاربانب .تسا تیکلام زا يرگید 	 عون  -  دوشیم
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 قوقح ضقن اب طقف ،یصوصخ تیکلام ،لاس 2500 تدم هب هک تسا

 هدرک ظفح ار دوخ ،تیکلام

                                                                                                        .تسا

 دازآ ياهینتآ ددجم یگدرب زا هک دشیم هتفای یهار دیاب نونکا یلو

 ماجنا یمومع ریبادت طسوت ادتبا رد رما نیا .دیآ لمعب يریگولج

 نتشاذگ ورگ لماش هک ییاهدادرارق تیعونمم لثملایف - تفرگ

 رفن کی هک ینیمز رادقم يارب هوالعب .دشیم هدنریگ ماو صخش

 يارب ابجن ياهتشا يارب لقاال ات ،دش ررقم يدح دشاب هتشاد تسناوتیم

 ياهمانساسا ياهممتم سپس .دیآ دوجوب يراهم ،ناناقهد نیمز

 رارق هب ام يارب اهنآ نیرتمهم هک دندمآ دوجوب

                                                                                                   :دنریز

                         

 هلیبق کی زا رفن دص ره هک ،تفای شیازفا رفن دصراهچ هب اروش

 هبنج اهنت نیا یلو .دوب هیاپ هباثمب زونه هلیبق اجنیا رد سپ .دندوب

 ریاس زا .دوب هتفای هار دیدج یسایس هندب رد هک دوب یمیدق همانساسا

 و دنتشاد هک ینیمز نازیم بسح رب - ار نادنورهش نولوس ،ظاحل

 و دص و ،دصیس ،دصناپ .درک میسقت هقبط راهچ هب - نآ لوصحم

	سونیمیدم هاجنپ medimnus	  لداعم ابیرقت سونیمیدم ره( هلغ

 هک سک ره ؛دوب لوا هقبط هس يارب لوصحم لقادح )تسا رتیل 41

 .دوب مراهچ هقبط هب قلعتم ،تشادن نیمز الصا ای تشاد يرتمک نیمز

 بصانم :دنشاب هتشاد بصنم دنتسناوتیم لوا هقبط هس ياضعا طقف

 يأر و تبحص قح طقف مراهچ هقبط .دوب لوا هقبط رایتخا رد یلاع
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 نارادبصنم مامت اجنیا رد یلو ؛تشاد ار یمدرم عمجم رد نداد

 ،دنهدب سپ باسح تسیابیم اهنیا هک دوب اجنیا رد ،دندشیم باختنا

 اجنیا رد ،مراهچ هقبط و ،دشیم هیهت نیناوق مامت هک دوب اجنیا رد

 تورث تازایتما تروصب ًامسق یفارشا تازایتما .تشاد تیرثکا

 .دنتشاد تسد رد ار هدننک نییعت تردق مدرم یلو ،دندشیم دیدجت

 ار هدنگنج ياهورین دیدج یهدنامزاس کی هیاپ نینچمه مراهچ هقبط

 موس هقبط ؛دندیدیم مهارف ار ماظن هراوس لوا هقبط ود .دادیم لیکشت

 کبس ماظن هدایپ رد مراهچ هقبط ؛درکیم تمدخ نیگنس ماظن هدایپ رد

 دزم المتحم و ،درکیم تمدخ ییایرد يورین رد ای و - حالس نودب -

                                                                 .تشادیم تفایرد

 ییاراد :دوب هدش لخاد همانساسا رد ینیون الماک رصنع قیرط نیا هب

 هک ینیمز تعسو يانبم رب نادنورهش فیلاکت و قوقح .یصوصخ

 ذوفن کلمتم تاقبط هک هزادنا نامه هب و ؛دشیم يدنبهجرد دنتشاد

 تخاس .دنتفریم ارقهق هب یمیدق نوخمه ياههورگ ،دندرکیم ادیپ

 لمحتم يرگید تسکش ياهریت

                                                                                 .دش

 لباق ریغ داهن کی ،تیکلام يانبم رب یسایس قوقح يدنبهجرد یلو

 نوناق خیرات رد ،رما نیا هچرگ .دوبن تلود دوجو يارب ینیزگیاج

 يددعتم لود اذهعم ،دشاب هدرک افیا یمهم شقن دناوتیم اهتلود یساسا

 طقف نیا نتآ رد یتح .دندوب نآ دقاف - اهنآ نیرتهتفای لماکت و -

	 سدیتسیرآ نامز زا .تشاد ارذگ شقن کی Aristides  مامت ،
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 زاب نادنورهش هیلک يور هب بصانم

                                                                                                                         .دوب

 رد هک تفرگ شیپ ار یهار جیردتب ینتآ هعماج ،دعب لاس داتشه یط

 ،نیمز يور يراوخابر هب .تفای يرتشیب لماکت هار نآ رد ،دعب ياهنرق

 نیمه هب و ،دش هدز راهم ،دوب هتسسگ ریجنز نولوس لبقام نامز رد هک

 و یناگرزاب .تشگ لرتنک نیمز رصح و دح یب تیکلام زکرمت وحن

 قنور شیپ زا شیب ،یگدرب راک نمُی هب هک يرنه و یتسد عیانص

 تفرشیپ يرگنشور ،دمآ رد هدمع لاغتشا ياههتشر تروصب ،تفاییم

 ،هتشذگ نشخ هویش هب دوخ ياهيرهشمه رامثتسا ياج هب .تفای

	ياهتنایلک و اههدرب اتدمع نونکا اهینتآ [Client 

هیامحلاتحت ]	  تورث ،لوقنم کلمیام .دندرکیم رامتثسا ار ینتآ ریغ

 ؛تفاییم شیازفا نانچمه ،اهیتشک و اههدرب تروصب تورث و یلوپ

 کی افرص - شیاهتیدودحم اب يودب نارود دننام - هکنیا ياجب یلو

 نیا .دمآ رد یفده تروصب دوخ يارب ،دشاب نیمز دیرخ يارب هلیسو

 دنمتورث هقبط زیمآتیقفوم تباقر شیادیپ ثعاب رگید بناج زا

 بناج زا یلو ،دش ابجن یمیدق تردق اب دیدج یناگرزاب و یتعنص

 مورحم دوخ ياپ ياج نیرخآ زا ار یمیدق ياهریت همانساسا رگید

 رسارس رد نونکا اهنآ ياضعا هک ،لیابق و اهيِرتارف ،اههریت .درک

 نیا هب ،دندوب هدش طولخم مه اب الماک و دندوب هدش هدنکارپ اکیتآ

 دادعت .دندش هدافتساالب الماک - یسایس ياهرکیپ ناونعب - قیرط

 اهنآ ؛دندوبن ياهریت چیه هب قلعتم ،ینتآ نادنورهش زا يریثک

 کیچیه رد یلو دندوب هدش هتفریذپ يدنورهش هب هک دندوب ینیرجاهم
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 زا نوزفازور دادعت کی هوالعب .یمیدق ینوخمه ياههرکیپ زا

هک دنتشاد ددوجو یجراخ نیرجاهم  

دندوب رادروخرب تظافح زا طقف .[77] 

 ابجن .درکیم یط ار دوخ نایرج اههتسد هزرابم ،هلصاف نیا رد

 يارب و دنروآ تسدب اددجم ار دوخ قباس تازایتما هک دندیشوکیم

 بالقنا هکنیا ات ،دندرک بسک اددجم ار دوخ قوفت یهاتوک تدم

	 سنت سیالک Cleisthenes	(509 اهنآ ییاهن طوقس )دالیم زا لبق 

 طوقس مه ياهریت تخاس يایاقب نیرخآ اهنآ اب هارمه و ؛دش ببس ار

                                     .درک

 يانبم رب هک ،ار یمیدق هلیبق راهچ ،شدیدج همانساسا رد سنتسیالک

 الماک نامزاس ار اهنآ ياج .درواین باسح هب ،دوب اهيِرتارف و اههریت

 لحم بسح رب نادنورهش میسقت يانبم رب ارصحنم هک تفرگ يدیدج

یرارکون یششوک اه 	 لیکشت اب زین هتشذگ رد و ،تشاد رارق  ناشتنوکس

 هکلب ،نوخمه رکیپ تیوضع هن رگید نونکا .دوب هدش تهج نآ رد

 ،مدرم هن رگید نونکا .دوب هدش هدننک نییعت لماع ،تنوکس لحم

 طقف ،یسایس رظن زا رگید ،نانکاس ؛دوب هدش میسقت نیمزرس هکلب

                                                      .دندوب هدش نیمز ياههدئاز

	 ِمد ای ناتسرهش دص هب اکی تآ رسارس Deme	  هرادا هک دش میسقت

 ای( نادنورهش .دنتشاد هدهع رب اسأر ار دوخ روما

	ياهتومد Demot) یمسر سیئر ،دوخ يارب ،ِمد کی 
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	كرامد( Demarch)  تواضق قح اب یضاق 30 و ،رادهنازخ کی ،

 و دوخ صاخ دبعم نینچمه اهنآ .دندرکیم باختنا ار یئزج روما رد

	سوره ای ،ظفاحم يادخ کی Heros	  هک ،دنتشاد ار دوخ

 ،اهِمد رد هیلاع تردق .دندرکیم باختنا ناشدوخ ،ار نآ ياهشیشک

 ،دیوگیم یتسردب ناگروم هک روطنامه ،نیا .دوب اهتومد عومجم

 ار دوخ روما هک - )ییاکیرمآ ياهناتسرهش( ياهشخب هنومن نیتسخن

 هب ،شلماکت دح نیرتیلاع رد ،نیون تلود .تسا - دننکیم هرادا اسأر

 رد ،دلوت لاح رد تلود تمیزع هطقن هک ،دوشیم یهتنم يدحاو نآ

                                                                                                    .دوب نتآ

 یلو ؛دندادیم لیکشت ار هلیبق کی )اهمِد( اهدحاو نیا زا ددع هد

	یمیدق ياهریت هلیبق اب زیامت ناونعب Geschlechtstamm	  نونکا

	یلحم هلیبق Ortsstamm	  کی اهنت هن یلحم هلیبق .دشیم هدیمان

 رکیپ کی هکلب ،درکیم هرادا اسأر ار دوخ روما هک دوب یسایس رکیپ

 )یلحم هلیبق( نآ .تفریم رامشب زین یماظن

	 كرالیف 	 کی Phylarch	  هدنامرف هک درکیم باختنا هلیبق سیئر ای

	 كرا یسکات 	 کی ،دوب ماظن راوس Taxiarch	  ماظن هدایپ هدنامرف هک

	 سوگتارتسا 	 کی و ،دوب Strategos	  ياهورین مامت هدنامرف هک

 )یلحم هلیبق( هوالعب .دشیم لیکشت ياهلیبق نیمزرس رد هک دوب یماظن

 و ؛درکیم هیهت هدنامرف و نایوشاج اب ،یگنج یتشک جنپ

وا مان هک تفریذپیم )عونلا  يور هب بر ناونعب( ار یکیتآ 	 سوره 	 کی
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 يارب اروش وضع هاجنپ هرخألاب و .دوب شظفاحم سیدق و ،دنامیم هلیبق

.درکیم باختنا نتآ ياروش  

 زا بکرم ياروش کی هلیسوب هک تشاد رارق نتآ ِتلود ،سأر رد

 رد و ،دشیم هرادا - دندشیم باختنا هلیبق هد طسوت هک - رفن دصناپ

 تسناوتیم ینتآ دنورهش ره هک یمدرم عمجم هلیسوب هلحرم نیرخآ

دهد يأر و دنک تکرش نآ رد .	 نوکرآ هب نادنمراک رگید و اه

 کیچیه نتآ رد .دندشیم بوصنم ییاضق و يرادا فلتخم ياهشخب

 یلاع ییارجا تردق ،نادنمراک زا

                                                                                                                .تشادن

 زا يریثک دادعت ندرک دراو هلیسوب و ،دیدج یساسا نوناق نیا هلیسوب

	ناگتسباو Schutzverwandter	- و نیرجاهم زا یتمسق هک 

 روما زا ياهریت تخاس ياهناگرا - دندوب هدش دازآ ناگدرب زا یتمسق

 یبهذم عماوج و یصوصخ عماجم دح ات اهنآ .دندش فذح یمومع

 نارود دید و یتنس میهافم ،اهنآ يونعم تارثا یلو .دنتفر سپاو

 نایم زا جیردتب طقف و دنام یقاب ینالوط ياهتدم ات ،یمیدق ياهریت

 دوجوب ادعب هک يرگید یتلود داهن رد ،ار نیا زا يدهاوش ام .تفر

:مینکیم هدهاشم ،دمآ  

 تردق کی هک تسا نیا تلود یساسا یگژیو کی هک میدید

 ياراد طقف نتآ نامز نآ رد .تسا مدرم ياههدوت زا ازجم یمومع

 تارفن و تازیهجت هک دوب ییایرد يورین کی و یمدرم شترا کی

 نانمشد لباقم رد تظافح اهنیا .دشیم نیمأت مدرم طسوت امیقتسم نآ
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 تیرثکا نامز نآ رد هک - ار اههدرب و ،دنتشاد هدهع رب ار یجراخ

 يارب .دنتشادیماو تعاطا هب - دندادیم لیکشت ار مدرم میظع

 سیلپ يورین تروصب طقف ادتبا رد یمومع يورین نیا ،نادنورهش

 نیا زا و ،تسا تلود تمدق هزادنا هب نآ تمدق هک ،تشاد دوجو

 لرتنک تحت للم زا مهدجه نرق حولهداس ياهيوسنارف هک تسا ور

سیلپ  (Nations Policées) للم زا هن و دندرکیم تبحص 

 يورین کی ،دوخ تلود اب نامزمه اهینتآ قیرط نیا هب .ندمتم

 - هراوس و هدایپ نارادنامک زا بکرم یعقاو يرمرادناژ کی ،سیلپ

	رگی-دنل سیئوس و ناملآ بونج رد هک Landjäger	  دوشیم هتفگ

	 .دوب هتفای بیکرت ناگدرب 	 زا يرمرادناژ نیا یلو .دندرک تسرد  -

 حیجرت هک تسنادیم روآتفخ نانچ ار یسیلپ هفیظو نیا ،دازآ ینتآ

 هفرح نینچ هب هک نیا ات ،دوش فیقوت حلسم هدرب کی طسوت دادیم

 .دوب نهک ياهریت رکفت زرط نایب کی ،زونه نیا .دهد رد نت یفیثک

 زونه یلو ،دشاب هتشاد دوجو تسناوتیمن سیلپ يورین نودب تلود

 هک - یلغش هب نداد تیثیح يارب یفاک يونعم مارتحا و دوب ناوج

 ار - دوب ماندب یمیدق ياهياهریت يارب اموزل

                                                    .تشادن

 - دوب هدش لماک یلک طوطخ ظاحل زا نونکا هک تلود نیا هک نیا

 ،تورث عیرس دشر زا ،ار دوب اهینتآ یعامتجا طیارش بسانم ردقچ

 ياهداهن هک یتاقبط ياهضقانت .دیمهف ناوتیم ،عیانص و یناگرزاب

 ابجن نیب ياهضقانت رگید ،دنتشاد رارق نآ يانبم رب یسایس و یعامتجا

 نیب ،دازآ نادرم و ناگدرب نیب ضقانت هکلب ،دوبن مدرم هماع و
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 ،دوب یگتسجخ جوا رد نتآ هک یماگنه .دوب نادنورهش و ناگتسباو

 90 دودح ،ناکدوک و نانز هلمجنم ،ینتآ دازآ نادنورهش لک دادعت

 و ،دندوب رفن رازه 365 اعومجم ،سنج ود ره زا اههدرب ؛دوب رفن رازه

 رد نیاربانب .رفن رازه 45 - هدش دازآ ناگدرب و نیرجاهم - ناگتسباو

 ،هتسباو 2 زا شیب و هدرب 18 لقادح غلاب رکذم دنورهش ره لباقم

 تسا حیضوت لباق رما نیا قیرط زا ناگدرب دایز دادعت .تشاد دوجو

 ،گرزب ياهقاتا اب ییاهروتکافونام رد مه اب هارمه ،نانآ زا يرایسب هک

 ،عیانص و یناگرزاب لماکت اب .دندرکیم راک ،نیبقارم تراظن ریز

 هدوت و ؛دمآ دوجوب يدودعم هدع تسد رد تورث زکرمت و تشابنا

 یگدرب راک اب تباقر نیب هک تشگ روبجم هدش ریقف دازآ نادنورهش

 تسَپ و هدننک وربآ یب هک یتسد عیانص فرط هب نتفر قیرط زا -

 ار یکی ،لماک رقف و - تشادن ینادنچ تیقفوم هوالعب و دشیم یقلت

 دندرک باختنا ار مود هار ،دوجوم طیارش مکح هب اهنآ .دنک باختنا

 نتآ تلود یمامت ،دندادیم لیکشت ار هدوت تیرثکا هک نیا هب رظن و

 ِییاپورا نیخروم هک هچنآ فالخ رب .دندناشک طوقس هب دوخ اب ار

 ثعاب هک دوبن یسارکمد نیا ،دنیوگیم ام هب ناگدازهاش سیلهساک

 ار دازآ نادنورهش راک هک دوب يرادهدرب هکلب ،دش نتآ طوقس

                                                              .دادیم هولج روآتفخ

 نتخاس زا کیپیت رایسب هنومن کی ،اهینتآ نایم رد تلود شیادیپ

 صلاخ لکش هب فرط کی زا اریز ؛دهدیم ناشن ار ،ماع روطب تلود

 هاتوک نارود( یلخاد ای یجراخ رهق تلاخد نودب ،تفرگ ماجنا

سوتارت سیسیپ طسوت بصغ [78]	  زا ؛)تشاذگ اجب دوخ زا يراثآ
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 هتفای لماکت رایسب لکش کی شیادیپ رگشیامن نآ ،رگید بناج

 ياهریت هعماج زا امیقتسم هک تسا ،کیتارکمد يروهمج کی ،تلود

 انشآ یساسا تایئزج مامت اب یفاک هزادنا هب ام ،هرخألاب و ؛دیآیم نوریب

 	                                                                                                       .میتسه
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 مشش لصف

 مور رد تلود و هریت

 

 ،هریت دص( يدادعت طسوت ناکسا نیلوا ،مور يراذگهیاپ هناسفا رب انب

 هلیبق کی رد هک تفرگ ماجنا نیتال ياههریت زا )هناسفا تیاور هب

 نآ دوشیم هتفگ هک	Sabellian	- ییایلباس هلیبق کی .دندوب دحتم
 هلیبق هرخألاب و ،تسویپ اهنآ هب يدوزب - دوب هریت دصکی زا بکرم زین

 قحلم اهنآ هب - تشاد هریت دصکی مه زاب هک - فلتخم رصانع زا موس

 زجب ،يزیچ اجنیا رد هک دهدیم ناشن رظن نیلوا رد ناتساد لک .دش

 زا يرایسب رد ،هریت دوخ هکنیا و ؛دوبن یعیبط لوصحم کی ،هریت

 شیلصا نطوم رد زونه هک دوب يردام هریت زا قتشم کی افرص ،دراوم

 نیبج رب ار یعنصت تخاس هناشن ،لیابق نیا .دادیم همادا دوخ تایح هب

 يانبم رب و دندشیم لیکشت دنواشیوخ رصانع زا اتدمع هچرگ ،دنراد

 هدش هتخاس ًاعنصت هن و - هلیبق هدش ادیپ یعیبط روطب ِیمیدق لدم کی

 هلیبق کی هک تسین لمتحم ریغ لاح نیا اب ؛دندوب هتفرگ لکش -

 هقلح .تسا هدادیم لیکشت ار لیابق نیا زا کی ره هتسه ،لیصا یمیدق
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 .دشیم هدیمان	Curia	ایروک	و دوب هریت هد لماش ،يِرتارف ،لاصتا

 .تشاد دوجو	ایروک	30 نیاربانب

 رگا ؛ینانوی هریت اب دننامه دوب يداهن یمور هریت هک تسا هدش ملسم

 ناتسوپخرس هک دوب يايودب لکش ِیعامتجاِ دحاو همادا ،ینانوی هریت

 زین یمور هریت دروم رد رما نیمه اتعیبط سپ ،دنهدیم ناشن ییاکیرمآ

 نآ هب يرتشیب راصتخا تیاعر اب میناوتیم ور نیا زا .تسا قداص

 .میزادرپب

 :دوب ریز حرش هب ،رهش هیلوا ياهنامز رد لقاال ،یمور هریت تخاس

 هریت رد ،کلمیام ؛هریت ِیفوتم ِوضع ِکلمیام ِلباقتم قح -1

 هریت دننام ،یمور هریت رد يردپ قح هک اجنآ زا .دنامیم یقاب

 مورحم نآ زا[	79]ثنؤم رابت نادازون ،تشاد دوجو ،ینانوی

 نوناق نیرتمیدق[	- 80"]لودج هدزاود" نوناق رب انب .دندوب
 ار مدقت قح ،یعیبط نادنزرف - میسانشیم مور زا هک یبوتکم

 دوجو یعیبط دنزرف هک يدراوم رد ؛دنتشاد کلمیام هب تبسن

 دنواشیوخ	Agnates)يردپ نادنواشیوخ	،تشادن

-مه ،اهنیا بایغ رد و ،دنتفرگیم ار اهنآ ياج (رکذم	رابت

 رد .دنامیم یقاب هریت رد کلمیام ،دراوم مامت رد .اهياهریت

 لمع لخاد هب ار دیدج ینوناق تاررقم یجیردت ذوفن ام اجنیا

-کت و تورث دایدزا رثا رد هک مینکیم هدهاشم ياهریت

 لصا رد ِياهریت ثراوت قح :تسا هدمآ دوجوب يرسمه
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 ياهنامز رد دش هتفگ هک روطنامه المتحم - ادتبا رد ،يواسم

 هب اهدعب و ،دش	يردپ نادنواشیوخ	هب دودحم لمع رد - رود
 رد هتبلا .تشگ دودحم رکذم رابت رد اهنآ فالخا و نادنزرف

 .تسا هدمآ سوکعم بیترت هب رما نیا ،لودج هدزاود

 نیسیرتاپ هریت - كرتشم ناتسروگ کی نتشاد -2

 ،مور هب	Regilli	یلیگر زا ترجاهم رد ،Claudia	ایدولک

 رهش دوخ رد ،یمومع ناتسروگ کی و نیمز هعطق کی

 ِرَس ،	Augustusسوتسوگآ نامز رد یتح .درک تفایرد

 لگنج گنج رد هک	Varus	- سوراو

 هدروآ مور هب - دوب هدش هتشک	Teutoburg	گروبوتیوت

 نفد	Tumulus Gentilitius	هریت راصح	رد و دش

 زونه (Quinctilia	ایلیت کنک( وا نیاربانب ؛تشگ

 .تشاد ار دوخ ناتسروگ

 ارکاس	مان هب دایعا نیا .كرتشم یبهذم کسانم- 3

 .دنراد ترهش	gentilitia Sacra	ایتیلیتناژ

 رظن هب مور رد .هریت نورد رد ندرکن جاودزا هب رابجا -4

 ،دشاب هدمآ رد بوتکم نوناق تروصب زگره نیا هک دسریمن

 رامشیب ياهمان نایم زا .دوب هدنام یقاب مسر تروصب هکلب

 ،تسا هدنام یقاب مه ام راگزور ات هک یمور لهأتم ياهجوز
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 کی نز و رهوش هک درادن دوجو مه دحاو دروم کی یتح

 تباث را هدعاق نیا زین ثراوت نوناق ،دنشاب هتشاد ياهریت مان

 ار دوخ يردپ يدنواشیوخ قوقح جاودزا اب نز کی .دنکیم

 شنادنزرف هن وا هن و ،درکیم كرت ار دوخ هریت ،دادیم تسد زا

 ثرا هب ار شردپ ناردارب ای و وا ردپ کلمیام دنتسناوتیم

 تسد زا ار کلمیام ردپ هریت ،تروص نیا ریغ رد اریز ،دنربب

 نز دوش ضرف هک دراد ینعم ینامز طقف هدعاق نیا .دادیم

 .دنک جاودزا شدوخ هریت وضع کی اب تسناوتیمن

 هک یماگنه زا هیلوا راصعا رد - نیمز یکارتشا بحاصت -5

 دوجو هشیمه رما نیا ،دوب میسقت زاغآ رد هلیبق نیمزرس

 زا یتمسق هک مینکیم هدهاشم ینیتال لیابق نایم رد .تشاد

 یتمسق و ،هریت بحاصت رد یتمسق ،هلیبق بحاصت رد نیمز

 یتخسب نامز نآ رد هک تسا ییاهراوناخ بحاصت رد

 هب رابتعا نیا .دنشاب يدحاو ياههداوناخ دنتسناوتیم

 دوب یسک نیلوا وا هک دوشیم هداد	Romulus	سولومور
 ود( راتکه کی دودح - دحاو دارفا نیب ار نیمز هک

 زونه اهدعب اذهعم .درک میسقت - درف ره هب	Jugera (ارگوژ

 ياهنیمز ،تساههریت تسد رد نیمز هک مینکیم هدهاشم

 ،دیخرچیم اهنآ لوح يروهمج یلخاد خیرات لک هک یتلود

 .دنراد دوخ ياج هک

 میمرت رد کمک و تدعاسم هب هریت ياضعا لباقتم مازلا -6

 ام هب ار نیازا يزیچان يایاقب طقف ،بوتکم خیرات تاحارج
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 ار دوخ يرترب نانچ ،زاغآ نامه زا مور تلود ؛دهدیم ناشن

 هدهع هب تاحارج میمرت هفیظو يدوزب هک تشاذگ شیامن هب

	Appius سویدولک سویپآ هک یماگنه .دش لوحم وا

	Claudiusنانمشد هلمجنم ،وا هریت مامت ،دش ریگتسد 

 مود گنج ماگنه .دندرک يرادازع ،شیصخش

 هک ار دوخ ياهياهریت-مه ات دندش دحتم اههریت[81]کینوپ

 راک نیا ماجنا انس ؛دننک دازآ هیدف نداد اب دندوب هدش ریسا

 .درک	عونمم	ار

 يروتارپما نامز ات قح نیا - ياهریت مان نتشاد دوخ رب قح -7

 نابابرا مان هک دنتشاد هزاجا هدش دازآ ناگدرب .تشاد دوجو

 ياهریت قوقح هک دنچ ره ،دنهن نتشیوخ رب ار دوخ نیشیپ

 	.دنتشادن

 هلیسوب راک نیا .هریت لخاد هب ناگناگیب نتفریذپ قح -8

 دننام( دشیم ماجنا هداوناخ کی لخاد هب نتفریذپ

 هریت لخاد هب شریذپ لماش ،لاح نیع رد هک ،)ناتسوپخرس

 .دوب مه

 .تسا هدشن راهظا اج جیه رد اسؤر لزع و باختنا قح -9

 ،بصانم مامت - مور دوجو لوا هلحرم رد - هک اجنآ زا یلو

 لاغشا باصتنا ای باختنا قیرط زا ،نییاپ ات بختنم هاشداپ زا

 ار دوخ ياهشیشک زین	اهایروک	هک ییاجنآ زا و ،دندشیم
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 نیمه هک مینک روصت هک دوب دهاوخ هجوم ،دندرکیم باختنا

 زین	Principes (اهپیسنیرپ( هریت ياسؤر دروم رد رما
 کی زا اهدزمان باختنا هدعاق هکنیا زا رظنفرص - دوب قداص

 .دوب راوتسا ردقچ ،دحاو هداوناخ

 قح هب لماک راذگ ءانثتسا هب ؛دندوب یمور هریت کی قوقح اهنیا

 ییوکوریا هریت کی فیاظو و قوقح زا یلیصا ریوصت اهنیا ،يردپ

 ."تسا صیخشت لباق حوضوب ییوکوریا" زین اجنیا رد .دنوریم رامشب
 (سکرام(

 رد ،ام نیخروم نیرتربتعم نایم رد یتح ،دوجوم زونه یمگردرس

 :تسا راکشآ ریز لاثم زا ،یمور ياهریت ماظن هلأسم دروم

 یمور صاخ ياهمسا دروم رد شاهلاسر رد	Mommsen	نسمام

 ،مور ياهیسررب)	Augustinian	ینیتسوگآ و يروهمج دهع رد

 :دسیونیم نینچ[ (82]لوا دلج ،1864 نیلرب

 دارفا هلمجنم ،هریت رکذم ياضعا مامت اهنت هن ار ياهریت مان"

 يانثتسا هب هتبلا	Wards	- اهتمومیق تحت و هدش هتفریذپ
 ...دنتشاد دوخ رب زین نانز هکلب ،دنتشاد دوخ رب - اههدرب

 همجرت	هریت	ار نآ اجنیا رد نسمام هک	Stamm	)هلیبق
 ،یعقاو - كرتشم دج کی زا قتشم تسا یعمتجم )دنکیم

 ،کسانم هلیسوب تسا دحتم و - یعارتخا یتح ای و یضرف

 دازآ اصخش هک يدارفا مامت .كرتشم ثراوت و ناتسروگ
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 .دنشاب نآ وضع دیاب و دنناوتیم - زین نانز ور نیا زا و - دنتسه

 نیا .دراد یتالاکشا ،رادرهوش نز کی ياهریت مان نییعت یلو

 یسک ره اب جاودزا زا نانز هک ینامز ات ،تقیقح رد لاکشِا

 ارهاظ و ؛تشادن دوجو ،دندوب عونمم دوخ هریت ياضعا اب زجب

 رایسب ار هریت زا جراخ ياهجاودزا ،دیدم ياهتدم يارب نانز

 جراخ جاودزا	ینعی ،قح نیا .دنتفاییم هریت نورد زا رتلکشم

 تروص هب مشش نرق رد زونه ،	enuptio gentisهریت زا

 ره هیلوا ياهرصع رد یلو ...دشیم اطعا یصخش زایتما کی

 نز ،تفرگیم تروص یجراخ ياهجاودزا نینچ هک اج

 رتملسم زیچ چیه .ددرگ لقتنم شرهوش هلیبق هب هک دوب روبجم

 هب الماک ،یمیدق یبهذم جاودزا رثا رد نز هک تسین نیا زا

 تعامج و دشیم قحلم شرهوش یبهذم و ینوناق تعامج

 قح ،رادرهوش نز دنادیمن هک تسیک .درکیم كرت ار شدوخ

 زا شیاهياهریت-مه لابق رد ار دوخ لعفنم و لاعف ثراوت

-مه ،شنادنزرف ،شرهوش ثراوت هورگ دراو و دهدیم تسد

 دنزرف هب ار وا شرهوش رگا و ؟دوشیم اهنآ ياهياهریت

 نز نآ دروایب شاهداوناخ لخاد هب ار وا و دریذپب یگدناوخ

 .(	11 ات 9 تاحفص"	)؟دنامب ادج درم هریت زا دناوتیم هنوگچ

 کی هب قلعتم هک یمور نانز هک درادیم راهظا نسمام قیرط نیا هب

 دوخ هریت	نورد	رد طقف هک دندوب دازآ ادتبا رد ،دندوب ّنیعم هریت
 هن ،دوب رسمه-نورد یمور هریت ،وا راهظا رب انب سپ ؛دننک جاودزا

 ،تسا داضتم رگید نامدرم مامت هبرجت اب هک هدیقع نیا .رسمه-نورب
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 رد فالتخا دروم هعطق کی افرص رب ینتبم - اقلطم هن رگا - اتدمع

 لاس رد انس ،نآ رب انب هک ،تسا )19 لصف ،39 باتک	Livy	)يویل

 :تشاد ررقم نینچ ،دالیم زا لبق 186 لاس ینعی ،مور داینب	568

uti Feceniae Hispallae datis, deminutio, 

gentis enuptio, tutoris optio item esset 

quasi ei vir testamento dedisset; utiqe ei 

ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam 

duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset- 

 راذگاو ار دوخ کلمیام هک دراد قح الاپسیه اینسف« هک انعم نیا هب

 ،دبایب ّمیق دوخ يارب ،دنک جاودزا هریت زا جراخ رد ،دهد لیلقت ،دنک

 تیصو طسوت ار قح نیا وا )یفوتم( رهوش هک يروطنامه تسرد

 دازآ درم کی اب هک تشاد دهاوخ هزاجا وا هکنیا ؛دوب هداد وا هب دوخ

 دنکیم جاودزا وا اب هک يدرم يارب رما نیا هکنیا نودب ،دنک جاودزا

 «.دوش یقلت گنن ای ریصقت کی

 رد جاودزا هزاجا - هدش دازآ هدرب کی - اینسف اجنیا رد دیدرت نودب

 يدیدرت زین رما رد ،نتم نیا قبط و .دروآ تسدب ار هریت زا جراخ

 هریت زا جراخ جاودزا قح تیصو اب تشاد قح رهوش هک درادن دوجو

 جراخ رد یلو .دنک اطعا نز هب ،ار شدوخ گرم زا دعب

 ؟ياهریت	هچ	زا
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 رد جاودزا هب روبجم نز کی ،دنکیم روصت نسمام هک روطنآ رگا

 .دنامیم یقاب هریت نیا رد شجاودزا زا دعب نیاربانب ،دوب شاهریت لخاد

 تسا يزیچ تسرد - دوب رسمه-نورد هریت هک - اعدا نیا الوا یلو

 نورد رد جاودزا هب روبجم نز رگا ایناث .دراد تابثا هب جایتحا دوخ

 زگره وا هنرگو ،دوب روطنیمه مه درم دروم رد اعبط سپ ،دوب هریت

 کی هک میسریم یعضو هب ام ،بیترت نیا هب .دنک ادیپ ینز تسناوتیمن

 نآ زا وا دوخ هک دهدب یقح شنز هب تیصو رثا رب دناوتیم درم

 نیا هجوتم نسمام .تسا دنرچ یقوقح رظن زا نیا و ؛دوبن رادروخرب

 جاودزا يارب" :هک دنزیم سدح هک تسا رظن نیا زا و دوشیم هلأسم
 تیاضر اهنت هن ،ینوناق رظن زا تسیابیم دایز لامتحا هب هریت زا جراخ

 تیاضر نآ زا رتمهم هکلب ،دوب هدش هداد هزاجا نیا وا هب هک یصخش

 کی نیا ،الوا .)10 هحفص هیشاح( "دوش بلج هریت ياضعا مامت

 داضت رد ترابع حیرص صن اب ،ایناث و ؛تسا هناروسج رایسب سدح

 )اینسف( وا هب	شرهوش هدنیامن و لیکو	هباثمب ار قح نیا انس .تسا

 هک دهدیم نآ زا رتمک هن و رتشیب هن يزیچ اصخشم ،وا هب ؛دهدیم

 کی دهدیم شنز هب وا هک يزیچ یلو ؛دشاب هداد تسناوتیم شرهوش

 وا رگا هک يروطب ،تیدودحم هنوگره زا دازآ ،تسا	قلطم	قح

 راوگان بقاوع راچد شدیدج شرهوش ،دنک هدافتسا نآ زا دهاوخب

 هدنیآ و ینونک	praetor	ماکح و اهلوسنک هب یتح انس .دوشن نآ
 نیا زا هدافتسا رثا رد )اینسف( وا يارب دنشاب هجوتم هک دهدیم روتسد
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 زاجم ریغ یلکب نسمام ضرف نیاربانب .دوشن داجیا یتمحازم ،قح

 .تسا

 جاودزا رگید ياهریت زا درم کی اب نز کی دینک ضرف هکنیا ای و

 لقن قوف رد هک یترابع يانبم رب .دنامیم یقاب دوخ هریت رد یلو درکیم

 دهد هزاجا شنز هب هک تشادیم قح وا رهوش ،تروص نیا رد ،دش

 رد تشادیم قح )درم( وا ینعی .دنک جاودزا شاهریت زا جراخ رد هک

 عضو ار یتاررقم - دوبن وا هب قلعتم ادبا هک - هریت کی روما دروم

 يرتشیب زیچ تسین مزال هک تسا هیاپ یب اقلطم نانچ رما نیا .دنک

 .مییوگب نآ هب عجار

 اب شلوا جاودزا رد نز هک دنامیمن یقاب ضرف نیا زج يزیچ سپ

 هریت تیوضع هب اروف نیاربانب و درکیم جاودزا رگید ياهریت زا يدرم

 رد .دریذپیم دراوم رد ار رما نیا نسمام دوخ هک ؛دمآیم رد شرهوش

 هریت زا جاودزا طسوت هک نز .دوشیم نشور اروف هلأسم لک ماگنه نیا

 ،تسا هدش هتفریذپ شرهوش ياهریت هورگ هب و ،هدش ادج شدوخ

 هریت-مه کی نونکا وا .دنکیم لاغشا دیدج هریت رد ار یصاخ عضوم

 ،ادتبا نامه زا وا ندش هتفریذپ شور ؛ینوخ دنواشیوخ هن یلو تسا

 جاودزا رثا رد يو هک ار ياهریت نورد رد جاودزا ياهتیعونمم مامت

 هورگ لخاد هب وا هوالعب .درادیم رب نایم زا ،تسا هدش دراو نآ هب

 زا یتمسق شرهوش گرم ماگنه و تسا هدش هتفریذپ هریت یجاودزا

 هچ .ار ياهریت مه کی کلمیام ینعی ،دربیم ثرا هب ار وا کلمیام

 هکنیا ای و ،دنامب یقاب هریت رد کلمیام نیا هک ،رتیعیبط نیا زا يزیچ

 اب هن و دنک جاودزا شلوا رهوش هریت وضع کی اب هک دشاب روبجم وا
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 ياهزاجا نینچ نداد يارب ،دش لئاق ییانثتسا دیاب رگا یلو ؟يرگید

 ،تسا هداهن وا يارب ار شتورث هک تسا يدرم زا رتحلاص یسک هچ

 اجب نز يارب ار شتورث زا یتمسق وا هک یماگنه ؟شلوا رهوش ینعی

 هلیسوب ار کلمیام نیا هک داد هزاجا يو هب نآ اب نامزمه و تشاذگ

 کلام زونه وا ،دنک لقتنم رگید ياهریت هب - نآ رثا رد ای - جاودزا

 عقاو ىانعم هب ،ار دوخ تورث تشاد طقف ور نیا زا ؛دوب کلمیام نیا

 دیاب ،رهوش هریت اب شاهطبار و نز دروم رد .درکیم راذگاو ،هملک

 ار وا - جاودزا - دوخ هنادازآ لیم هب انب هک دوب رهوش نیا هک تفگ

 دسریم رظنب یعیبط الماک زین نیا قیرط نیا هب .دروآ دوخ هریت لخاد هب

 رد - )نز( يو هب هزاجا ياطعا يارب حلاص صخش ،)درم( وا مه هک

 ،هصالخ روطب .ددرگ یقلت - رگید جاودزا کی طسوت هریت نیا كرت

 ار رسمه-نورد یمور هریت کی بیرغ و بیجع موهفم هکنیا درجمب

 رسمه-نورب لصا رد ار نآ ناگروم اب هارمه و - مینکفیب رود هب

 .دمآ دهاوخ رد یهیدب و هداس تروصب هلأسم - میرامشب

 نآ نیعفادم الامتحا هک دراد دوجو مه يرگید رظن زونه ،هرخألاب

 نینچ طقف ،يویل رد قوف هعطق هک رظن نیا ینعی ؛دنتسه همه زا شیب

 ،(libertae	هئاتربیل( هدش دازآ هدرب نارتخد هک" :دهدیم ییانعم

	e دننک جاودزا هریت زا جراخ	رد ،صاخ هزاجا بسک نودب دنناوتیمن

	enubere genteاب هک دنرادرب یماگ ای	فالتا نیرتکچوک 

 هب رجنم ،	minima deminutio Capitisیگداوناخ قوقح

 ياههقیتع ،گنال( ".دنک كرت ار ياهریت هورگ	اتربیل	هک دوش نیا
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 اب هطبار نآ رد هک ،[83]195 هحفص ،لوا دلج ،1856 نیلرب ،مور

 هداد هعجارم	Huschke	هکشوه هب ،میدروآ يویل زا هک یترابع

 تیعقوم دروم رد هعطق نیا سپ ،دشاب تسرد ضرف نیا رگا .)دوشیم

 يرتمک رایسب هنیمز و ،دنکیمن تباث ار يزیچ چیه ،یمور دازآ نانز

 ،هریت نورد رد جاودزا رب ینبم ،اهنآ مازلا دروم رد تبحص يارب مه

 .دراد دوجو

 ترابع نیا رد طقف	gentis enuptio	سیتناژ ویسپونا	حالطصا

 هدید مور تایبدا رسارس رد رگید ياج چیه رد و تسا هدمآ دحاو

 هس طقف رین ،جراخ رد جاودزا ،	enubereربونا	هژاو .تسا هدشن
 نیا .هریت هب هراشا رد هن مه نآ و دروخیم مشچب ،يویل رد اددجم ،اب

 ار دوخ هریت نورد جاودزا هزاجا طقف یمور نانز هک موهوم روصت

 .تسا دحاو ترابع نیمه نویدم افرص ار دوخ تیدوجوم ،دنتشاد

 تسا طوبرم هعطق نیا ای ،اریز ؛تسین اجب هجو چیه هب روصت نیا یلو

 تروص نیا رد هک ،هدش دازآ هدرب نانز يارب صاخ ياهتیدودحم هب

 ای و ؛دنکیمن تابثا ار يزیچ چیه (Ingenuae) دازآ نانز دروم رد

 ،تروص نیا رد هک ،تسا قداص زین نانز دازآ دروم رد هکنیا

 جاودزا هریت زا جراخ هدعاقلایلع نانز هک دنکیم تابثا سکعرب

 ،نیاربانب .دندشیم لقتنم ناشنارهوش هریت هب ،جاودزا رثا رب و ،دندرکیم

 .تسا ناگروم هل و نسمام هیلع ترابع نیا

 نانچ زونه ياهریت قئالع ،مور يراذگهیاپ زا سپ لاس دصیس ابیرقت

 هریت ینعی ،	Patricianنیسیرتاپ هریت کی هک دندوب يوق
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 اوق مازعا هب ًاسأر تسناوت انس زا هزاجا بسک اب ،	Fabiansاهنایباف

 تردابم - تشاد رارق یگیاسمه رد هک يرهش	Veii	- ییو هیلع

 نیمک کی رد هک دنتفر گنج هب نایباف 306 هک دوشیم هتفگ .دزرو

 موادت ار هریت یتسه - رسپ کی - هدنامزاب درف اهنت .دندیسر لتق هب

 .دیشخب

 هک - دنتخاسیم ار يِرتارف کی هریت 10 میاهدرک هراشا هک روطنامه

 يِرتارف زا يرتمهم ياهدرکلمع و - دشیم هدیمان	ایروک	اج نیا رد

 و سدقم نکاما ،یبهذم کسانم	ایروک	ره .تشاد هدهع رب ار ینانوی

 زا یکی عومجم رد اهشیشک .تشاد ار دوخ صاخ ياهشیشک

 ار هلیبق کی	ایروک	هد .دندادیم لیکشت ار مور یشیشک ياهنمجنا

 سیئر - ینیتال لیابق ریاس نوچمه - ادتبا رد المتحم هک ،دنتخاسیم

 هلیبق هس .دنتشاد ار دوخ مظعا شیشک و گنج هدنامرف - بختنم

	Romanus Populus	- سونامور سولوپوپ -	مور مدرم ًامأوت
 .دندادیم لیکشت ار

 هک دنورب رامشب مور مدرم وزج دنتسناوتیم یناسک طقف قیرط نیا هب

 نوناق نیلوا .دنشاب - هلیبق و	ایروک	کی نیاربانب و - هریت کی وضع

 :دوب ریز حرش هب مدرم نیا یساسا

 يارب روبین هک روطنامه - هک دشیم هرادا انس هلیسوب یمومع روما

 اهنآ ؛دوب هریت دصیس ياسؤر زا بکرم - درک نایب یتسردب راب نیلوا



 190 

 و ،دندشیم هدناوخ ،	Patresسرتاپ	،ناردپ ،هریت ،ناریپ هباثمب

 تغل زا ،ناریپ ياروش( دندیمانیم انس ار اهنآ هعومجم

 موسرم باختنا مه اجنیا رد .)تسا لاسنهک ینعی ،	senexسکنس

 ار یثوروم يابجن نیلوا ،هریت ره رد دحاو هداوناخ کی زا نادرم

 قح و دندناوخیم نیسیرتاپ ار دوخ اههداوناخ نیا .دروآ دوجوب

 لئاق دوخ يارب ار رگید بصانم مامت و انس ياهیسرک هب يراصحنا

 ات دنداد لاجم ییاعدا نینچ هب مدرم نامز لوط رد هک رما نیا .دندوب

 ،نآ رب ینبم هک ياهناسفا رد ،دیآ رد لعفلاب قح تروص هب هکنیا

 و اهروتانس نیلوا هب ار نآ تازایتما و نیسیرتاپ ماقم سولومور

 ،ینتآ	éBul	هلوب	دننام انس .دوشیم نایب ،درک ءاطعا اهنآ فالخا
 تسناوتیم و تشاد ار يرایسب روما دروم رد يریگمیمصت تردق

 هب ار دیدج نیناوق رد صوصخب ،رتمهم روما هنیمز رد یتامدقم ثحب

	Comitia اتایروک ایتیمک	هک مدرم سلجم .دریگب هدهع

(	Curiataعمجم	ایروک) دیدج نیناوق نیا دروم رد ،دشیم هدیمان 

 و ،دوشیم يدنبهورگ	ایروک	هلیسوب ،عمتجم مدرم .تفرگیم میمصت

 دروم رد يریگمیمصت ماگنه و ؛اههریت هلیسوب المتحم	ایروک	ره رد

 نیناوق	ایروک	سلجم .تشاد يأر کی	ایروک	یس زا کی ره ،لئاسم
 هلمجنم یلاع نابصنم بحاص مامت ،درکیم در ای بیوصت ار

 دادیم گنج مالعا ،درکیم باختنا ار )هاشداپ حالطصاب)	rex	سکر

 هباثمب و ،)تفرگیم میمصت هک دوب انس نیا ،ندرک حلص دروم رد یلو(

ِ دراوم مامت رد و ،نیفرط یهاوخماجرف دروم رد یلاع ناوید کی
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 رد هرخألاب .درکیم يریگمیمصت ،یمور نادنورهش مادعا تازاجم

 اقیقد هک ،تشاد رارق	سکر	،یمدرم عمجم و انس رانک

 نسمام هک یقلطم ناطلس دننام ادبا هن ،دوب ینانوی	سوئلیزاب	لداعم

 دوب مظعا شیشک و یماظن هدنامرف نینچمه	سکر[.	84]درادیم راهظا

 یندم درکلمع چیه وا .تشاد هدهع رب ار اههاگداد زا یخرب تسایر و

 چیه تیکلام و يدازآ ،یگدنز رب یتردق چیه تسناوتیمن و تشادن

 تردق هب دوب طوبرم هک هچنآ زجب ،دنک لامعِا نادنورهش زا کی

 مکح رودص هب وا تردق زا هک ،یماظن هدنامرف ناونعب وا یطابضنا

 ادتبا رد وا سکعلاب ؛دوبن یثوروم	سکر	بصنم .هاگداد سیئر هباثمب

 طسوت - دوخ فلس طسوت ندش دزمان زا سپ المتحم -

 رب امسر مود عمجم کی طسوت سپس و دشیم باختنا	ایروک	عمجم

 سوینیکرات تشونرس ،دوب لزع لباق وا .تفرگیم رارق دنسم

 .رما نیا رب تسا یهاوگ ،	Superbus Tarquiniusسوبرپوس

 حالطصاب نامز رد ،نایادخ-مین رصع ياهینانوی دننام - اهیمور

 اهيِرتارف ،اههریت يانبم رب - یماظن یسارکمد کی تحت ،ناهاشداپ

 .دندرکیم یگدنز - دندوب هدمآ دوجوب نآ زا هک یلیابق و

 هدوب یعنصت ياهيدنبلکش ًامسا تسا نکمم هلیبق و	ایروک	هچرگ

 نآ زا هک ياهعماج یعیبط و لیصا ياهلدم يانبم رب اهنآ یلو ،دنشاب

 - درکیم روصحم ار اهنآ تهج همه زا زونه و - دندوب هتفرگ أشنم

 یعیبط روطب هک ،نیسیرتاپ يابجن هچرگ و .دندوب هدش هتفرگ لباق

 ،دندوب هدرک تفرشیپ نونکا مه ،دندوب هدمآ دوجوب
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 تردق فیط هک دندرکیم ششوک جیردتب	reges	اهگِر	هچرگ

 همانساسا یساسا و هیلوا تلصخ نیا لاح نیا اب - دنهد تعسو ار دوخ

 .تسا نیمه دراد تیمها هک مه يزیچ اهنت و ،دهدیمن رییغت ار

 ییاشگروشک اب هک یمور نیمزرس و مر رهش تیعمج انثا نیا رد

 نانکاس قیرط زا ًامسق و ،ترجاهم هلیسوب ًامسق ،دوب هتفای شرتسگ

 يایاعر نیا مامت .تفای دایدزا - ینیتال ابلاغ - دایقنا تحت ياهشخب

 ياههریت زا جراخ )مینکیم رظنفرص اهتنایلک هلأسم زا العف ام( دیدج

 سولوپوپ	وزج نیاربانب و ،دنتشاد رارق لیابق و	ایروک	،یمیدق

 ،دنوب دازآ اصخش اهنآ .دندوبن - مور یلصا مدرم	- سونامور

 لومشم و دنتخادرپیم تایلام دیاب ،دنشاب هتشاد نیمز دنتسناوتیم

 طیارش دجاو یبصنم چیه زارحا يارب اما ،دندوب یماظن تمدخ

 عیزوت رد هن و ،دننک تکرش	ایروک	عمجم رد دنتسناوتیم هن و ،دندوبن

 لیکشت ار	Plebs	اهِبلپ اهنآ .دنوش میهس ،هدش حتف ِیتلود ياهنیمز
 دادعت رثا رب .دندوب مورحم یمومع قوقح مامت زا هک دندادیم

 رد ،ناشتاحیلست و یماظن تامیلعت ،ناشنوزفازور

 لباقم رد اقلطم ار دوخ فوفص نونکا هک - یمیدق	سولوپوپ	لباقم

 هوالعب .دندمآ رد ياهدننک دیدهت لماع تروصب - دندوب هتسب دایدزا

 یلداعتم اتبسن روطب نیمز هک دسریم رظنب

 يراجت تورث هک یلاح رد ،دوب هدش میسقت	اهِبلپ	و	سولوپوپ	نیب
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 تسد رد اتدمع الامتحا - دوبن دایز یلیخ زونه هچرگ - یتعنص و

 .تشاد رارق اهِبلپ

 عورش ياهناسفا الماک أدبم رب هک ینیگمهس یکیرات نتفرگ رظن رد اب

 و اهریسفت رثا رد هک يایکیرات - تسا هدنکفا هیاس مور خیرات

 رکفت زرط هک ،دعب نارود نیفلؤم یکیتامگارپ - یناهرب ياهشرازگ

 تسا هتفای دیدشت ،تسام بلاطم عبنم اهنآ راثآ و ،دنتشاد ارگنوناق

 هب هک یبالقنا للع و ریسم ،خیرات دروم رد ناوتب هک تسین نکمم -

 اهنت .درک یعطق رظن راهظا هنوگچیه ،داد نایاپ میدق ياهریت همانساسا

 اهِبلپ نیب هزرابم رد نآ لیالد هک تسا نیا ملسم زیچ

 .تشاد رارق	سولوپوپ	و

	Rex سویلوت سویورس سکر	هب بوسنم هک دیدج یساسا نوناق

	Tullius Serviusرب نآ زا شیب و ،ینانوی هنومن رب ینتبم و تسا 

 ،دیرفآ دیدج یمدرم عمجم کی ،تسا ینتبم نولوس یساسا نوناق

 رب - مه دننام ار	Plebeian	اهنیبهلپ	و	سولوپوپ -	ار همه هک

 ای دشیم لماش ،هن ای دندوب هداد ماجنا یماظن تمدخ هکنیا بسح

 یماظن تمدخ لومشم هک رکذم تیعمج مامت .تشادیم هاگن جراخ

 طیارش لقادح .دوب هدش میسقت هقبط شش هب تورث بسح رب ،دوب

 رازه دص -1 :زا دندوب ترابع بیترت هب لوا هقبط جنپ رد کلمت يارب

 و تسیب -4 ؛سا رازه هاجنپ -3 ؛سا رازه جنپ و داتفه -2 ؛	Asسا

 ال ود ورود هتفگ هب هک ؛سا رازه هدزای -5 ؛سا رازه جنپ
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 رازه 10 ،رازه 14 لداعم بیترت هب ،	Malle la de Dureauلام

 .تسا	Mark	كرام 1570 و دصشش و رازه 3 ،رازه 7 ،دصناپ و

 و ،دنتشاد نیا زا رتمک هک دشیم یناسک لماش ،اهرتلورپ ،مشش هقبط

 عمجم رد .دندوب فاعم تایلام تخادرپ و یماظن تمدخ زا

	Centuriata Comitia (اتایروتنس ایتیمک	)ایروتنس	دیدج
 - )ایروتنس( يرفن دصکی ياههتسد رد - نازابرس هویشب نادنورهش

 لوا هقبط ،تشاد يأر کی	ایروتنس	ره و ،دنتسبیم فص

 20 موس هقبط ،ددع 22 مود هقبط ،تشاذگیم رایتخا رد	ایروتنس	80

 رطاخب مشش هقبط و ،ددع 30 مجنپ هقبط ،ددع 22 مراهچ هقبط ،ددع

 هک - ناراکراوس	يایروتنس	18 اهنیا هب .ددع کی طقف رهاظ ظفح

 .ددع 193 هتفر مه يور ؛دشیم هفاضا - دوب دارفا نیرتدنمتورث لماش

 هقبط و ناراکراوس یلو .دوب مزال يأر 97 ءارآ تیرثکا نتشاد يارب

 ؛دندوب تیرثکا رد قیرط نیا هب و ،دنتشاد يأر 98 ياهنت هب لوا

 نودب ،دشیم هتفرگ ربتعم ياهمیمصت ،دندوب دحتم مه اب هک یماگنه

 .دننک تروشم رگید تاقبط اب یتح هکنیا

 عمجم و یسایس قوقح هیلک ،ایروتنس	دیدج عمجم نیا نونکا

 ؛تفرگ تسدب ار )يروص ءانثتسا دنچ زجب	)ایروک	یمیدق

 هب ،اهینتآ دروم دننام ،اهنآ هدنهد لیکشت ياههریت و	ایروک	نیاربانب
 دیدم ياهتدم و دنتفای لزنت یبهذم و یصوصخ ًافرص عماجم عضوم

 هک یلاح رد ،دندنام یقاب تخاونکی روطب تروص نیمه هب
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 هس فذح يارب .دش هدرپس یشومارف تسدب يدوزب	ایروک	عمجم

 ،دندش داجیا ینیمزرس هلیبق راهچ ،تلود زا ،زین ،یمیدق ياهریت هلیبق

 یسایس قوقح و درکیم یگدنز رهش[	85]مراهچ کی رد هلیبق ره هک
 .تشادیم تفایرد یّنیعم

 ینوخ قئالع رب ینتبم میدق یعامتجا ماظن ،زین مور رد قیرط نیا هب

 کی و ،تفر نایم زا ،یهاشداپ حالطصاب ياغلا زا لبق یتح ،یصخش

 کی ،تورث زیامت و نیمزرس میسقت رب ینتبم ،دیدج یساسا نوناق

 تردق اجنیا رد .تفرگ ار نآ ياج ،یعقاو یتلود یساسا نوناق

 هیلع اهنت هن و ،دشیم یماظن تمدخ لومشم نادنورهش لماش یمومع

 تمدخ زا هک ،دوب اهرتلورپ حالطصاب هیلع نینچمه هکلب ،ناگدرب

 .دندوب مورحم و فاعم حالس لمح قح و ماظن

	- سوبرپوس سوینیکرات	،سکر	نیرخآ درط اب دیدج یساسا نوناق
 هدنامرف ود يرامگرب و - دوب هدز مه هب یعقاو یتنطلس تردق هک

 دننام	)سکر	ياجب يواستم تردق ياراد	consul (لوسنک( یماظن
 هک تسا یساسا نوناق نیا رد .تفای يرتشیب لماکت ،)اهییوکوریا

 اهنیبهلپ و اهنیسیرتاپ نیب تازرابم مامت اب - مور يروهمج خیرات لک

 و ؛تشاد نایرج - یتلود نیمز رد ندش میهس و بصانم لاغشا يارب

 و نیمز گرزب نیکلام دیدج هقبط رد نیسیرتاپ يابجن ییاهن ماغدا

 هب یماظن تمدخ رثا رد هک ار ناناقهد نیمز مامت جیردتب هک - لوپ

 نیا هب هک ار یعیسو دیدج كالما ،دومن بذج ،دندوب هداتفا تکالف

 ندش مک ثعاب - درک تشک اههدرب کمک اب دوب هدمآ دوجوب قیرط
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 ،يروتارپما يارب اهنت هن ،ار اهرد قیرط نیا هب و ،دش ایلاتیا تیعمج

 	.دوشگ ،نمرژ ياهربرب ینعی ،نآ نانیشناج يارب نینچمه هکلب

 

 

 مشش لصف ياهسیونریز

[79	Lineage	female	]هداوناخ شخب رد نز زا بسن ای نز رابت 

 .تسا هدش حیرشت

 نرق طساوا رد ،"	Tables Twelveلودج هدزاود" نوناق[	80]
 .دمآ دوجوب فارشا و ماوع تازرابم لابند هب ،دالیم زا لبق مجنپ

 دالیم زا لبق 201 ات 218 ياهلاس نیب	war Punic	مود گنج[	81]

 .تفای نایاپ اهیمور يزوریپ اب و دش عقاو اهيژاتراک و اهیمور نیب

[82, Forschungen misheöR, Mommsen. Th	]

Ausg. 2, Bd, I- II, Berlin 1864- 78 

[83, merüAlterth mischeöR, Lange Ludwig	]

71 -1856 Berlin, III -I. Bd 
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 دنلریا - یتلس )هلیبق سیئر	righ	)هژاو لداعم نیتال رد سکر[	84]

 Fürest دننام هژاو نیا هک نیا .تسا کیتوگ reik هژاو و

(First و یسیلگنا Förste سیئر يانعمب لصا رد ،)یکرامناد 

 رد اه	Gothهک دوشیم نشور تقیقح نیا زا ،دوب ياهلیبق ای ياهریت
 ياهنارود هاشداپ اهدعب هک هچنآ يارب یصاخ هژاو مراهچ نرق نامه

 .دنتشاد ،دش هدیمان thiudans ینعی ،مدرم لک یماظن سیئر ،دعب

 Reik هاگچیه	Herod	و ریشدرا ،لیجنا زا	Ulfila	همجرت رد

 مان تحت .دنوشیم هدیمان thiudinassus هکلب هدشن باطخ

Thiudans اطخ هب ام هک یتروص هب ای ،کیتوگ "King" همجرت 

 ره Dietrich ینعی	Thiudareiks, Theodorich ،مینکیم

 (سلگنا( .دنوشیم لصتم مه اب هژاو ود

 هزورما ،تسا مراهچ کی يانعمب هک quarter ور نیمه زا[	85]

 .دوشیم هدرب راکب "هلحم" يانعمب ًازاجم
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 متفه لصف

 	اهنمرژ	و اهتلس	نایم رد هریت

 

 شیب و مک لکش رد زونه هک ياهریت ياهداهن یسررب لاجم اجنیا رد

 تفای رضاح رصع ربرب و یشحو نامدرم نیرتعونتم نایم رد صلاخ

 هک ییاهداهن نینچ يایاقب هب ناوتیمن روطنیمه ؛درادن دوجو ،دوشیم

 راثآ ای اهداهن .تخادرپ دوشیم هتفای ایسآ ندمتم للم نهک خیرات رد

 یفاک تسا نکمم هنومن دنچ رکذ .تفای ناوتیم اج همه رد ار اهنآ

 نآ هدمع طوطخ ،دشاب هدش هتخانش هریت هکنآ زا لبق یتح :دشاب

 ینعی ،[86]دمهفن ار نآ ات دیشک تمحز همه زا شیب هک یسک طسوت

 ،	Kalmucksاهكوملاک دزن رد داهن نیا دروم رد هک - نانلکم

 هتسد هس و	Samoyeds	اهدیوماس ،	Circassiansاهنیساکریس

 ،Margars	اهراگام ،Waralis	اهیلاراو :تسوپخرس زا مدرم زا

 هدش هداد ناشن - تشون یبلاطم ،Munniporees	اهيروپینوم و
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	Maksim یکسوِلاووک میسکام اریخا .دوب هدش حیرشت اقیقد و

	Kovalevskyاهواشپ نایم رد ار نآ دوجوPshavs	، 

 ریاس و ،	nsSvanetiaاهنیتهناوسا ،	Khevsursاهروسوِخ

 ام اجنیا رد .تسا هدرک حیرشت و هدرک فشک ییاپورا و دنه لیابق

 اهیتلس نایم رد هریت دوجو دروم رد یهاتوک ياهتشاددای هب ار دوخ

 .مینکیم دودحم اهنمرژ و

 هک دنهدیم ناشن دناهدش ظفح زورما ات هک یتلس نیناوق نیرتمیدق

 هکنآ زا سپ - دنلریا رد .تسا لماک یگدنز يورین ياراد زونه هریت

 روعش رد زورما مه ات ،دندرک یشالتم روزب ار نآ دوخ اهیسیلگنا

 دنلتاکسا رد .دهدیم همادا دوخ تایح هب ،يزیرغ روطب لقاال ،ياهدوت

 رد طقف زین اجنیا رد و ،دوب لماک ییافوکش رد هتشذگ نرق طساوا ات

 .دش میلست یسیلگنا ياههاگداد و نیناوق ،اهحالس لباقم

 و ،سیلگنا حتف زا لبق نرق نیدنچ هک	wales	- زلیو یمیدق نیناوق

 زونه هک دنهدیم ناشن - تسا هدش هتشون ،مهدزای نرق رد رثکادح

 نیا هچرگ ،تسا هتشاد دوجو هد لک ینومک ياهعرزم يزرواشک

 لومشناهج مسر کی يایاقب تروصب و تائانثتسا تروصب طقف

 تعارز يارب نیمز[	87	]رکیا جنپ ياهداوناخ ره .تسا هدوب نیشیپ

 یکارتشا تروصب يرگید نیمز هعطق لاح نیع رد ؛تشاد دوخ

 يدنلریا تاهباشت نتفرگ رظن رد اب .دشیم میسقت نآ لوصحم و تشک

 ،ییاتسور ياهتعامج نیا هک تسین دیدرت ياج ادبا ،يدنلتاکسا و

 هکنیا ولو ؛دنتسه اههریت زا يرتکچوک تامیسقت ای اههریت فرعم
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 مرادن ار نآ لبقت تصرف نم هک - زلیو نیناوق ددجم یسررب

 امیقتسم ار اهنیا دنناوتن مه - )تسا 1869 لاس زا نم ياهتشاددای(

 تباث امیقتسم دنلریا و زلیو هب طوبرم دانسا هک يزیچ یلو .دنک دییأت

 نرق رد زونه ریگرای هداوناخ اهیتلس دزن رد هک تسا نیا ،دننکیم

 زلیو رد .دوب هدادن يرسمه-کت هب ار دوخ ياج هجو چیه هب مهدزای

 هتشذگ نآ زا لاس تفه هک دشیم خسف لباق ریغ یماگنه اهنت جاودزا

 تلصو جوز کی ،دوب رتمک لاس تفه زا بش هس رگا یتح .دشاب

 اهنآ نیب ،اهنآ کلمیام اجنیا رد .دنوشب ادج مه زا دنتسناوتیم هدرک

 بسح رب هیثاثا .دومنیم باختنا درم ،درکیم میسقت نز :دشیم میسقت

 هدرک خسف ار جاودزا درم رگا .دندشیم میسقت یکحضم و ّنیعم نیناوق

 سپ ار رگید سنج ملق دنچ و نز هیزیهج هک دوب روبجم وا ،دوب

 ،نادنزرف زا .دوب رتمک وا مهس ،دوب ییادج راتساوخ نز رگا ؛دهدب

 سپ نز رگا .دیسریم نز هب - یطسو دنزرف - نت کی و درم هب نت ود

 ،دناوخیم سپ زاب ار وا شلوا رهوش و ،درکیم جاودزا هرابود قالط زا

 رد شیاپ کی رگا یتح ،دورب وا لابند هب هک دوب روبجم نز

 اب لاس تفه تدم هب رفن ود رگا یلو .دوب دیدج رهوش باوختخر

 يروص جاودزا کی تافیرشت نودب یتح - ،دندوب هدرک یگدنز مه

 زا لبق نارتخد نایم رد تراکب .دندشیم بوسحم و نز و رهوش -

 تاررقم ؛دشیم هتساوخ نانآ زا هن و ،دشیم تیاعر الماک هن ،جاودزا

 مامت فالخ رب و هدوب يرسرس رایسب ًاتیهام عوضوم نیا هب طوبرم

 ،دشیم انز بکترم نز کی هک یتقو .دنتسه ییاوژروب تایقالخا

 دوب يدروم هس زا یکی نیا - دنزب کتک ار وا تشاد قح شرهوش

 دنزب کتک ار دوخ نز ،دوش تازاجم هکنیا نودب ،تسناوتیم درم هک
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 اریز ،دشاب عقوتم تسناوتیمن ار يرگید یفالت ،ندز کتک ریغ یلو -

 ،دشیم هتفرگ ماقتنا ای و دشیم هتساوخ ناوات ای ،دحاو مرج کی زا"

 قالط هک دنتخاسیم رداق ار نز هک یلیالد[ .88"]ود ره هن یلو

 تسد زا باتک و باسح ماگنه ار شقوقح هکنیا نودب ،دهاوخب

 .دوب یفاک لیلد کی ،درم ناهد دب يوب :دندوب عونتم یلیخ ،دهدب

 بش قح تباب زا هاشداپ ای هلیبق سیئر هب تسیابیم درم هک ياهیدف

 هژاو نیاربانب و ،	merch gobrشرم ربوگ )دنک تخادرپ لوا

 هژاو ای ،	Marchetaاتشرام	ییاطسو نورق

 نیناوق رد ياهتسجرب شقن	Marquette (تکرام	يوسنارف

 هفاضا .دنتشاد ار یمدرم عماجم رد يأر قح نانز .دنکیم ادیپ یقوقح

 ؛دناهتشاد دوجو دنلریا رد یهباشم طیارش تسا هدش تباث هک مینک

 ماگنه نانز ؛دندوب موسرم الماک زین اجنیا رد یتقوم ياهجاودزا

 دح ات هک دنتشاد ياهدش نییعت اقیقد و دعاسم تازایتما ،ییادج

 رد "لوا رسمه" ؛تفریم شیپ يرادهناخ روما يارب شاداپ تفایرد
 کلمیام میسقت ماگنه رد و ،تفرگیم رارق نارسمه رگید نایم

 - تشادن دوجو عورشم ان و عورشم دالوا نیب يزیامت چیه ،فالسا

 رد هک میراد لباقم رد ار ریگرای هداوناخ زا يریوصت ام هنوگ نیا هب

 ربتعم یلامش ياکیرمآ رد جاودزا هک جاودزا زا یلکش نآ اب سایق

 يارب مهدزای نرق رد نیا یلو ؛دسریم رظنب هناریگتخس یلیخ ،دوب

 ،دربیم رسب یهورگ جاودزا تلاح رد زونه رصیق رصع رد هک یمدرم

 .تسین بیجع
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 ،	Clanهفیاط ،	Clainneنیالک	هلیبق ؛	Septتپس )يدنلریا هریت
 طسوت هکلب ،یمیدق یقوقح بتک طسوت اهنت هن )دشیم هدیمان

 هفیاط ياهنیمز لیدبت روظنم هب هک - مهدفه نرق یسیلگنا نانادقوقح

 .دوشیم حیرشت و دییأت زین - دندوب هدش مازعا سیلگنا هاشداپ ورملق هب

 يدراوم رد زجب ،دوب هریت ای هفیاط كرتشم کلم نیمز ،نامز نیمه ات

 .دندوب هدرک لیدبت دوخ یصوصخ يورملق هب البق ار نآ اسؤر هک

 لحنم راوناخ کی بیترت نیا هب و درمیم هریت ياضعا زا یکی هک یتقو

 توپاک	ار نآ یسیلگنا نانادقوقح هک( هریت سیئر ،دشیم

 نیب ددجم ار هریت يورملق مامت )دندناوخیم[	89]سینویسانگوک
 قبط رب یلک روطب دیاب میسقت نیا .درکیم میسقت رگید ياهراوناخ

 مینکیم ادیپ ار ییاتسور دنچ زونه ام .دشیم ماجنا ،نمرژ ربتعم نیناوق

 دنراد یعرازم هک - دندوب رتشیب یلیخ شیپ لاس هاجنپ ای لهچ هک -

 ای - ناناقهد زا کی ره .دنتسه[	90]لیدنار حالطصاب تروصب هک

 یلو هدوب هریت كرتشم کلم ینامز هک دنراد ینیمز هعطق هک يدارفا

 صاخ نیمز هعطق يارب ياهراجا - دش فرصت یسیلگنا نیحتاف طسوت

 ،هدش بیکرت اهرازنمچ و یتعارز ياهنیمز مامت یلو ،دزادرپیم دوخ

 اههکیراب تروصب ،تیفیک و تیعقوم قبط رب و

 دوشیم هدیمان	Mosel	لزوم رد هک يروطب	Gewann	- ناوِگ	ای

 .دنکیم تفایرد ار	ناوِگ	ره زا تمسق کی ناقهد ره و هتشگ میسقت -

 هاجنپ ات .دنریگیم رارق هدافتسا دروم كرتشم روطب اههاگارچ و اههشیب

 .تفرگیم ماجنا - هلاس ره هاگ و - هاگهاگ ،میسقت دیدجت ،شیپ لاس

 ياهراوناخ تعامج کی زا ییامن اقیقد ،یکیدنار هدکهد نینچ هشقن
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 رد ای لزوم رد نمرژGehöferschaft	زرواشک

 تروصب نینچمه هریت .درادیم هضرع ار	Hochwald	دلاوخوه

 ابلاغ يدنلریا ناناقهد .دهدیم همادا دوخ تایح هب "ییاهحانج"

 ییاهزیامت يانبم رب دسریم رظنب هک دندشیم مسقنم یبازحا تروصب

 لباق ریغ الماک یسیلگنا درف يارب و هدش انب ینعم یب و دنرچ الماک

 شزرو يارب ،ندرک جیسب ارهاظ ،اهحانج نیا فده اهنت .تسا مهف

 اهنیا .تسا ،ندز کتک گرم دحرس ات ار رگیدکیِ دنسپ هماع

 دنتسه ،هدش دوبان ياههریت يدعب ياهنیزگیاج ،یعنصت ياهخسانت

 .دنهدیم ناشن ار ياهریت یثوروم هزیرغ موادت دوخ صاخ قیرطب هک

 رد ،رگیدکی اب زونه دحاو هریت کی ياضعا ،طاقن یضعب رد ،انمض

 لثملایف .دننکیم یگدنز ،تساهنآ یمیدق نیمزرس المع هک یلحم

 شخب نینکاس میظع تیرثکا ،یس ههد ياهلاس يانثا رد

 زا ینعی ،دنتشاد یگداوناخ مان راهچ طقف	Monaghan	ناگانوم
 [91.]دندربیم بسن هفیاط ای هریت راهچ

 1745 شروش بوکرس نامز هب ،ياهریت ماظن لاوز دنلتاکسا رد

 هقلح مادک فرعم اقیقد يدنلتاکسا هفیاط ،ماظن نیا رد هکنیا .دسریم

 هکنیا رد یلو ؛دراد جایتحا یسررب هب زونه هک تسا يزیچ ،تسا

 رتلاو ياهنامر .تسین يدیدرت ،دوریم رامشب نآ زا ياهقلح

 روطب ار دنلتاکسا ياهناتسهوک هفیاط	Scott Walter	تاکسا

 ناگروم هک روطنامه .دهدیم رارق ام نامشچ لباقم رد ياهدنز

 کی و - يونعم و ینامزاس رظن زا - هریت یلاع عون کی" نیا دیوگیم
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 رد ام ...تسا شیاضعا يارب ياهریت یگدنز تردق زا هتسجرب ریوصت

 رب اهنآ نتفرگ تنوکس رد ،اهنآ ینوخ ياهيریگماقتنا و اهلادج

 وضع يرادافو رد ،نیمز زا اهنآ یکارتشا هدافتسا رد ،اههریت يانبم

 ،رگیدکی هب تبسن هفیاط ياضعا يرادافو و ،شسیئر هب تبسن هفیاط

 لصا ...مینکیم هدهاشم ار ياهریت هعماج ریگیپ و یلومعم ياهیگژیو

 یقاب هفیاط وضع اهدرم نادنزرف ،دشیم ّنیعم درم رابت قیرط زا بسن و

 قلعت ردپ هفیاط هب ثنؤم ياضعا نادنزرف هک یلاح رد ،دندنامیم

 هدوب مکاح دنلتاکسا رد اقباس يردام قح هک تقیقح نیا ."دنتفاییم

 رد هک دوشیم تابثا	Pictsاهتکیپ یتنطلس هداوناخ يور زا ،تسا

 یتح ام .تشاد دوجو نز رابت رد تثارو ،	Bedeدیب هتفگ رب انب ،نآ

 یلاها زین و ،اهيدنلتاکسا نایم رد ،ار ییاولانوپ هداوناخ زا يدهاوش

 سیئر هک ،مینکیم هدهاشم لوا بش قح تروصب اطسو نورق ات ،زلیو

 تسناوتیم ،نیشیپ كرتشم نارهوش هدنیامن نیرخآ ،هاشداپ ای هفیاط

 .دشیم دیرخزاب هکنیا رگم ،دهاوخب سورع ره زا

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 ياهریت تروصب ترجاهم ماگنه ات اهنمرژ هک تسا ملسم هتکن نیا

 و	Danube	بوناد نیب ینیمزرس رد اهنآ ارهاظ .دندوب هتفای نامزاس

 نرق دنچ طقف ،یلامش ياهایرد و	Vistula	الوتسیو ،	Rhineنیار

 و	Cimbri	يربمیس ؛دنتفای ناکسا ام رصع زا لبق

 و دندربیم رسب مادم ترجاهم رد زونه	Teutoni	ینوتوت
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 تحارصب رصیق .دندوب هتفاین ناکسا رصیق نامز ات	Suevi	يواوس

 سوبیتناژ )اهيدنواشیوخ و اههریت تروصب اهنآ هک درادیم زاربا

 ناکسا	Cognationibus Gentibus (سوبینویسانگوک

 ادبا ،	Juliaایلوژ هلیبق زا یمور کی ناهد رد	سوبیتناژ	هژاو و ،دنتفای
 ؛تسا قداص اهنمرژ همه يارب نیا .دوش ریبعت دب هک تسین نکمم

 تروصب زونه ،هدش حتف یمور تالایا رد ناکسا هک دسریم رظنب یتح

 ار رما نیا	Allamannia	اینامالآ نوناق .تسا هتفرگیم ماجنا اههریت
 تروصب بوناد بونج هدش حتف نیمزرس رد مدرم هک دنکیم دییأت

 ؛دنتفاییم ناکسا	Genealogiae (ایژولاینژ )هریت

 ای	كرام	اهدعب هک دوریم راکب ینعم نامه هب تسرد	ایژولاینژ	هژاو

 اریخا .دنتفریم راکب[	92"]ییاتسور تعامج" یناملآ تغل

 ياهتعامج	ایژولاینژ	هک تسا هتشاد نایب ار رظن نیا یکسولاووک
 ياهتعامج و دشیم میسقت اهنآ نیب نیمز هک دندوب یگرزب يراوناخ

 دروم رد تسا نکمم نیمه .تفای لماکت نانآ زا اهدعب ییاتسور

 هک تسا ياهژاو هک دشاب قداص	Fara	اراف	هژاو

 و	Burgundians	اهيدنوگروب

 هلیبق کی و کیتوگ هلیبق کی هک	Langobards	- اهدرابوگنال

 زیچ دروم رد - دندوب ایلع نمرژ ای	Herminonian	ییاینونیمره

 قوقح بتک رد هک ،ياهناگی اقیقد هن رگا ،هباشم الماک
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 ایآ هک هلأسم نیا .دندربیم راکب ،دوشیم هدیمان	ایژولاینژ	،ییاینامالآ
 هب جاتحم ،تسا يراوناخ تعامج ای هریت هدنیامن اقیقد هژاو نیا

 .تسا يرتشیب ياهیسررب

 اهنمرژ همه ایآ هکنیا دروم رد ،یسانشنابز هب طوبرم ياهتشاددای

 هچ هژاو نآ دنتشاد رگا و ،هن ای دنتشاد هریت يارب كرتشم هژاو کی

 هژاو ،یسانشهژاو رظن هطقن زا .دراذگیم یقاب دیدرت رد ار ام ،هدوب

 کیتوگ هژاو اب تسا قبطنم ،Gens ینیتال هژاو ،Genos ینانوی

Kuni، يایلع نمرژ هژاو Könne دنوشیم هدرب راکب انعم کی هب و. 

 تقیقح نیا نتفرگ رظن رد اب میوشیم هدناشک يردام قح دهع هب ام

 ،Gyné ینانوی :تسا هدش قتشم هشیر نامه زا "نز" هژاو هک

	Old میدق سرون ، Quinoکیتوگ ، Zenaيوالسا

 Kona	norseای. Kuna اهنیدنوگروب و اهدرابوگنال نایم رد 

 هک میباییم ار Fara هژاو ،دش هتفگ البق هک يروطنامه

 )ندروآ دوجوب Fisan )ياهیضرف هشیر زا ار نآ	Grimm	میرگ

 ای Faran رتیهیدب هشیر زا ار نآ هک مهدیم حیجرت نم .دنادیم

Fahren، هک ياهژاو ؛منادب قتشم ،نتفر بقع ،ندوب نادرگرس 

 هک تسادیپ هتفگن هک - رجاهم نانیشنرداچ زا ّنیعم تباث شخب کی

 رد هک ياهژاو ؛دنکیم فیرعت ار - تسا هتفای لیکشت ناگتسباو زا

 تعامج دوخ هب جیردتب - برغ فرطب لوا - ینادرگرس اهنرق لوط
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 ،Sib نوسکاسولگنا ،Sibja کیتوگ هژاو هوالعب .دش قالطا ياهریت

 و موق ینعمب) Sippia ،Sippa ،Sippe نهک يایلع نمرژ

 ،Sifjar عمج هژاو طقف میدق سرون .میراد تسد رد ار )شیوخ

 نایادخ زا یکی مان تحت طقف درفم تروصب ؛دراد ار ،نادنواشیوخ

 ظفل	Hildebrand	دناربدیله دورس رد هرخألاب .دیآیم ،Sif ،نز
 زا ،دناربدلیه اجنآ هک ،دوشیم هدرب راکب يرگید

 مدرم نادرم نیا نایم زا وت ردپ" دسرپیم	Hadubrand	دناربروداه

 نمرژ ظفل کی رگا[	93"]؟تسیچ وت يدنواشیوخ ای ...تسا مادک

 کیتوگ هژاو تسا نکمم یبوخب تشاد دوجو هریت يارب كرتشم

Kuni قبطنم ياههژاو اب نآ ندوب یکی زا اهنت هن نیا و ،دشاب هدوب 

 مولعم تقیقح نیا زا هکلب ،دوشیم هداد ناشن دنواشیوخ ياهنابز رد

 هریت سیئر يانعمب لصا رد هک ،Kuning، König هژاو هک دوشیم

 هجوت هتسیاش Sippe و Sibja .تسا هدش قتشم نآ زا ،تسا هلیبق ای

 يانعم هب اهنت هن Sifjar هژاو ،میدق سرون رد لقاال ؛دنسریمن رظنب

 ور نیا زا ؛تسه مه یببس نادنواشیوخ هکلب ،یبسن يدنواشیوخ

 يارب دناوتیمن Sif هژاو نیاربانب ؛تسا	هریت	ود ياضعا لماش لقاال

 .دشاب هدوب هریت

 ،اهینانوی و اهیکیزکم نایم رد روطنامه ،اهنمرژ نایم رد

 هریت يور زا ،ماظن هدایپ ياهشوگ هس ياهنوتس دننام زین ناراکراوس
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 :دیوگیم سوتیسات هک یماگنه .دندشیم يدنبهورگ دربن شیارآ رد

 ار وا نشوران حالطصا نیا ،"اهيدنواشیوخ و اههداوناخ يانبم رب"
 هک دوب يدیدم ياهتدم ،مور رد وا نامز رد هک دیمهف ناوتیم نینچ

 .دوب هدش جراخ هدنز نمجنا کی تروص زا هریت

 ،ردام ِردارب :دراد ياهدننک نییعت تیمها سوتیسات رد ترابع نیا

 هک دندقتعم یضعب یتح ؛دنادیم دوخ رسپ ار دوخ ياههدازرهاوخ

 هک تسنآ زا رتکیدزن و رتسدقم هدازرهاوخ و ییاد نیب ینوخ قئالع

 هتساوخ ناگورگ هک یماگنه هک يروطب ،دراد دوجو رسپ و ردپ نیب

 هک يدرم ِیعیبط رکذم دنزرف زا يرتهب ناگورگ ،رهاوخ ِرسپ ،دوشیم

 زا یکی اب ام اجنیا رد .دوشیم یقلت ،دنریگب ناگورگ وا زا دنهاوخیم

 و ،میتسه هجاوم ،هریت - لیصا ور نیا زا و - يردام قح هدنز يایاقب

 رگا[ .94]تسا هدش فیصوت اهنمرژ صاخ هصخشم تروصب نیا

 هب يدهعت تنامض يارب ار دوخ رسپ ،ياهریت نینچ وضع کی

 ،دشیم شردپ ینکشدهع ینابرق رسپ نیا رگا و ،تشاذگیم ناگورگ

 ینابرق رهاوخ کی رسپ هک یماگنه یلو .دوب ردپ هب طوبرم طقف نیا

 هدش ضقن ياهریت نوناق نیرتسدقم لاح نیا رد ،دشیم ینکشدهع نیا

 رسپ زا هک دوب روبجم نارگید زا شیب هک ،دنواشیوخ نیرتکیدزن .دوب

 وا ؛دشیم هتخانش گرم نیا لوئسم ،دنک تظافح ناوج درم ای

 دهعت هب هکنیا ای ،دومنیم يراددوخ رسپ ندرپس هورگ هب زا تسیابیم

 نایم رد ياهریت نامزاس زا يرگید رثا چیه رگا .درکیم لمع دوخ

 دوجو رب یفاک لیلد ترابع کی نیمه ،میتشادیمن تسد رد اهنمرژ

 .تفریم رامشب نآ
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 دهدیم خر نآ زا دعب لاس دصتشه نوچ - رتهدننک نییعت مه نیا زا

 دورس رد ،	áluspöVاپسولو ،میدق سرون دورس رد ترابع نیا -

 هک - "وگشیپ نز دید" نیا رد .تسا ناهج نایاپ و نایادخ بورغ

 ،دناهداد ناشن	Bugge	هگوب و	Bang	گناب هک روطنامه نآ رد

 ناهج داسف و یهابت فیصوت - دراد دوجو مه تیحیسم زا يرصانع

 :تسا هعطق نیا لماش گرزب هعجاف زا لبق

Broedhr munu herjask 

munu Systrungar 

Ok at bönum verdask, 

Sifjum spilla 

 ،دنوشیم رگیدکی نیلتاق و دنگنجیم رگیدکی اب ناردارب"

 ".دننکشیم ار يدنواشیوخ قئالع	ناگدازرهاوخ	و

 رد و ،تسا رهاوخ ياههچب يانعمب	Systerungar	راگنوا-رتسیس

 مه یشکردارب تیانج زا یتح ینوخ یگتسباو نینچ یفن ،رعاش مشچ

 زا يدنواشیوخ هب هک ،تسا	راگنوا-رتسیس	هملک رد جوا .تسا رتدب

 و ،Syskina-börn هژاو رگا .دنکیم هراشا يردام يردام قیرط

 ای رهاوخ نارسپ ،Syskina-börn ای ،ردارب ای رهاوخ نادنزرف

 دیدشت تروصب هن ،لوا تیب لباقم رد مود تیب ،تفریم راکب ردارب
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 نامز رد یتح نیاربانب .دوبیم نآ فیفخت تروصب هکلب ،نآ

 زونه يردام قح هرطاخ ،دش هدورس اپسولو هک یماگنه ،اهگنیکیاو

 .دوب هتفرن نایم زا يوانیدناکسا رد

 اهنآ اب وا هک اهنمرژ نایم رد لقاال ،سوتیسات نامز رد ،لاح ره هب

 ،نادنزرف :دوب هداد يردپ قح هب ار دوخ ياج يردام قح ،دوب رتانشآ

 و ناردارب هب هیثرا ،دنزرف ندوبن تروص رد ؛دندوب دوخ ردپ هثرو

 اب تسا طوبرم هثرو نایم رد ییاد ییاریذپ .دیسریم اهییاد و اهومع

 يردپ قح ردقچ هک دنکیم تباث نینچمه و ،رکذلاقوف مسر ظفح

 رد يردام قح زا يراثآ ام .دوب دیدج نامز نآ رد اهنمرژ نایم رد

 دروم ياهلأسم زونه تّیوبا نارود نیا رد .میباییم یطسو نورق رخاوا

 بابرا کی هک یماگنه و ؛اهفرس نایم رد صوصخب ،دوب دیدرت

 يرورض ،تساوخیم رهش زا ار يرارف فرس کی تشگرب لادوئف

 و ،	Baselلزاب ،	Augsburgگروبسگوا رد لثملایف ،دوب

 اب وا ندوب فرس تیعقاو هک ،	Kaiserslauternنرتوالسرزیاک

 فرط زا ارصحنم = وا ینوخ میقتسم ناگتسباو زا رفن شش دنگوس

 هحفص ،1 دلج ،يرهش همانساسا رروم( .دوش ملسم - يردام

381[)95] 

 یمارتحا ،تفاییم لاوز تشاد هک ،يردام قح يایاقب زا رگید یکی

 ادبا یمور رظن هطقن زا هک ،دنتشاد ثنؤم سنج يارب اهنمرژ هک دوب

 يارب ناگورگ نیرتهب ،ابجن ياههداوناخ نارتخد .دوبن مهف لباق

 زیچ چیه دربن ماگنه .دنتفریم رامشب اهنمرژ اب دادرارق يارجا نیمضت

 و تراسا هب اهنآ نارتخد و نانز هک زیگناتشحو لایخ نیا زا رتشیب
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 ار نانز اهنآ .دشیمن اهنآ تعاجش کیرحت ثعاب ،دنوش هدرب یگدرب

 زردنا لئاسم نیرتمهم رد و دندرمشیم ربمایپ دننام يزیچ و سدقم

 هبهار ،	Veledaادلو .دندیبلطیم ار نانآ

 حور ،	Lippeهپیل دور رانک رد	Bructerian	يرتکورب

 نآ یط رد هک دوب	Batavian	ییایواتاب مایق لک هدننازیگنارب

 ینارمکح ياههیاپ ،اهیکیژلب و اهنمرژ سأر رد	sCivili	سیلیویس

 هناخ رد اهنز هک دسریم رظنب .دنکفا رد هزرل هب ار	Gaul	لُگ رد مور
 هارمه ،اهنآ هک دیوگیم سوتیسات .دناهتشاد ییارچ و نوچ یب تردق

 ،دننک لبقت ار راک همه هک دندوب روبجم هتبلا ،ناکدوک و نادرمریپ اب

 وا یلو ؛دندادیم نت یلهاک و يراوخبارش ،راکش هب نادرم نوچ

 حیرص زاربا رب انب و ،دندرکیم تشک ار عرازم یناسک هچ هک دیوگیمن

 دسریم رظنب ؛دندرکیمن يرابجا راک و دنتخادرپیم جاب طقف ناگدرب ،وا

 عومجم طسوت دیاب ،دوب مزال هک يزرواشک راک یمک رادقم نآ هک

 .تفرگیم ماجنا غلاب نادرم

 مک ،ریگرای هداوناخ جاودزا لکش نیا ،دش هتفگ الاب رد هک روطنامه

 يرسمه-کت زونه نیا .دشیم کیدزن يرسمه-کت هب تشاد مک

 رب( هتفر مه يور .دوب زاجم ابجن يارب يرسمه-دنچ اریز .دوبن قلطم

 .دندرکیم دیکأت نارتخد دیکا تفع يور هب اهنآ )اهیتلس فالخ

 یجاودزا دنویپ ندوب ضقن لباق ریغ زا یصاخ ترارح اب سوتیسات

 قالط لیلد اهنت ار نز بناج زا انز وا .دیوگیم نخس اهنمرژ نیب

 ،هوالعب و ،دراد دوجو وا شرازگ رد يرایسب ياهدوبمک یلو .دنادیم
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 کی .دهدیم رارق شایع ياهیمور لباقم رد ار بقع هنییآ اراکشآ

 ياههنومن نانچ ناشیاهلگنج رد اهنمرژ رگا :هک تسا ملسم زیچ

 دوب یفاک جراخ يایند اب یئزج یسامت طقف ،دندوب اوقت زا ییانثتسا

 .دروایب نییاپ ،ناییاپورا ینعی رگید یلومعم نامدرم حطس ات ار اهنآ هک

 یتح ،یقالخا ياوقت يایاقب نیرخآ ،یمور یگدنز بادرگ رد

 ياههتشون هک تسا یفاک .دش دیدپان ینمرژ نابز زا رتعیرس

 هتفگن .میناوخب ار	Tours of Gregory	يزروت ِيروگرگ

 هتفای فیطلت تاذل ،ینمرژ نهک ياهلگنج رد هک تسادیپ

 و ،دشاب هتشاد دوجو مور دننامه تسناوتیمن زیگناروش ياهینارتوهش

 هکنیا نودب ،دندوب مور يایند زا رترب اهنمرژ زین تهج نیا زا نیاربانب

 چیه نایم رد هاگچیه هک ،ار ینامسج تاذل رد يراددوخ میهاوخب

 .میهدب تبسن اهنآ هب ،تسا هتشادن دوجو لک رد یمدرم

 ،ناگتسباو و ناردپ ياهتقافر دننامه ،اهلادج ندرب ثرا هب ترورض

 نینچمه و ؛تفرگیم أشنم ياهریت متسیس زا

 ای لتق يارب ناوات ناونعب هک ياهمیرج ،	Wergildدیلگرو	تسا
 کی دیلگرو نیا شیپ لسن کی .دشیم ذخا ینوخ ماقتنا ياجب ،حرج

 اهدص هک دش تباث ادعب یلو ،دشیم بوسحم ینمرژ صخا روطب داهن

 متسیس رد شاهشیر هک ،ار ینوخ ماقتنا زا رتمیالم عون نیا رگید مدرم

 هب رابجا دننام ،)دلیگرو( داهن نیا .دندرکیم ارجا ،دوب ياهریت

 هدش هدهاشم ،اکیرمآ ناتسوپخرس نایم رد لثملایف ،يزاوننامهم

 لصف ،اینامرژ( يزاوننامهم هوحن دروم رد سوتیسات فیصوت .تسا



 213 

 زا ناگروم هک یفیصوت اب ،نآ تایئزج رد یتح[	96(]21

 .تسا یکی ،دهدیم هئارا شناتسوپخرس

 دهع رد اهنمرژ ایآ هکنیا دروم رد ،ریذپان نایاپ و ترارح رپ لدج

 ایآ هکنیا و ،هن ای دندوب هدرک میسقت ار تشک لباق ياهنیمز سوتیسات

 قلعت هتشذگ هب نونکا ،دنوش ریسفت دیاب هنوگچ ،نآ هب طوبرم تارابع

 هریت طسوت نامدرم مامت یعارز نیمز هک دش تباث هکنآ زا سپ .دراد

 ياهداوناخ ياهتعامج طسوت نآ زا دعب و ،دشیم تشک یکارتشا روطب

 و - درکیم هدهاشم اهيوئوس نایم رد زونه رصیق هک - یتسینومک

 يراودا روطب و ،میسقت درفم ياههداوناخ نیب نیمز اهدعب هکنیا

 یعارز نیمز يراودا میسقت دیدجت نیا هکنیا و ؛دشیم میسقت دیدجت

 نیا تابثا زا سپ( .دراد همادا زورما نیمه ات ناملآ زا ییاهتمسق رد

 عوضوم نیا رس رب ار دوخ تقو هک میرادن یجایتحا رگید ام )لئاسم

 زا ،لاس 150 ضرع رد سوتیسات رصع رد اهنمرژ رگا .مینک فلت

 تبسن اهيوئوس هب تحارص اب رصیق هک روطنآ - یکارتشا تعارز

 یصوصخ ای هدش میسقت تعارز چیه ادبا اهنآ دیوگیم و دهدیم

 نیا ،دندیسر نیمز هنالاس میسقت دیدجت اب يدارفنا تشک هب - دنتشادن

 تیکلام هب هلحرم نآ زا راذگ ؛دوشیم بوسحم یتفرشیپ دیدرت نودب

 هنوگچیه نودب و هاتوک یتدم نانچ یط ،نیمز لماک یصوصخ

 سوتیسات رد نم نیاربانب .دوب لاحم رما کی افرص ،یجراخ تلاخد

 نیمز اهنآ :دنکیم نایب ترابع نیا رد دوخ هک منیبیم ار يزیچ نآ اهنت

 نیمز و ،)دننکیم میسقت دیدجت ای( دنهدیم رییغت هلاس ره ار یعارز

 و يزرواشک زا هلحرم نیا .دنامیم یقاب یفاک هزادنا هب یکارتشا
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 رصع نآ رد اهنمرژ ياهریت تخاس اب اقیقد هک تسا نیمز کلمت

 .دنکیم تقباطم

 رییغت نودب ،هدمآ یلبق ياهپاچ رد هک روطنامه ار قوف فارگاراپ نم

 .تسا هتفرگ دوخ هب يرگید هبنج هلأسم ،هلصاف نیا رد .مراذگیم یقاب

 هحفص قوف عبنم( تسا هداد ناشن یکسفلاوک هکنیا زا دعب

 نیب یلاصتا هقلح هباثمب ،يرالاسردپ يراوناخ تعامج هک[	97(]44

 هن رگا - نیون درفنم هداوناخ و يردام قح یتسینومک هداوناخ

 ثحب دننام ،هلأسم رگید ،دوب - هدرتسگ لقاال ،لومشناهج

 تیکلام تحت نیمز هک تسین نیا ،	Waitzزتیو و	رروم	نیب

 حرطم هلأسم نیا هکلب ،تشاد رارق یصوصخ تیکلام ای یکارتشا

 يدیدرت چیه ياج .تسا هتشاد	یلکش	هچ یکارتشا تیکلام هک تسا

 تروصب ار دوخ نیمز اهنت هن اهيوئوس ،رصیق نامز رد هک تسین

 كرتشم باسح هب و یکارتشا روطب ار نآ هکلب ،دنتشاد یکارتشا

 هریت اهنآ يداصتقا دحاو ایآ هک ،لیبق نیا زا یلئاسم .دندرکیم تعارز

 نیب ای یتسینومک يدنواشیوخ هورگ کی ای يراوناخ تعامج ای دوب

 یلحم توافتم طیارش هجیتن رد ،اههورگ نیا لکش هس ره ای ،ود نآ

 ياهعوضوم تروصب ینالوط تدم يارب زونه .دنتشاد دوجو نیمز

 هک درادیم راهظا یکسولاووک .دنام دنهاوخ یقاب لدج و ثحب دروم

 كرام دوجو يایوگ ،دناهدش هداد حرش سوتیسات هلیسوب هک یطیارش

 - يراوناخ تعامج دوجو نمضتم هکلب دنتسین ییاتسور تعامج ای
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 - دش ییاتسور تعامج هب لیدبت تیعمج دشر رثا رد دعب رایسب هک

 .دشابیم

 رد هک ینیمزرس رد ،اهنمرژ ياههاگتماقا هک دوشیم اعدا ور نیا زا

 اهیمور زا ادعب هک ینیمزرس رد زین و ،دنتشاد لاغشا رد اهیمور نامز

 گرزب يراوناخ ياهتعامج هکلب ،دشاب هدوب هد هتسناوتیمن ،دنتفرگ

 اب بسانت رد هک ،تفرگیم رب رد ار لسن نیدنچ هک تسا هدوب

 ياهنیمز و دندرکیم تشک ار نیمز گرزب اتبسن هعطق کی ناشدادعت

 دروم ناشناگیاسمه اب كرتشم كرام کی هباثمب ار فارطا یشحو

 لیدبت دروم رد ،سوتیسات ترابع لاح نیا رد .دندادیم رارق هدافتسا

 ینعی ،دهدیم ینعم نیمز زا يرادربهرهب هوحن المع ،یعارز نیمز

 و ،درکیم تشک ار نیمز توافتم هعطق کی لاس ره تعامج هکنیا

 هدش هتشاذگ شیآ تروصب ،دشیم تشک لبق لاس يانثا رد هک ینیمز

 هدشن تشک نیمز یفاک هزادنا هب ،تیعمج ّتلق .دشیم كرت یلکب ای

 يرورض ریغ ار نیمز رس رب لادج عون ره هک تشاذگیم یقاب یفاضا

 يدح نآ هب راوناخ ياضعا هک یماگنه ،اهنرق زا سپ طقف .تخاسیم

 ریغ ،دوجوم دیلوت طیارش تحت ،یکارتشا تعارز هک دوب هتفای دایدزا

 و عرازم .دندش لحنم ایوگ يراوناخ ياهتعامج ،دوب هدش نکمم

 نایم رد ،مینادیم هک ياهویش هب ،هتشذگ كرتشم ياهرازنمچ

 رابکی سپس و يراودا روطب ادتبا رد هک - فلتخم يدارفنا ياهراوناخ

 ،اهلگنج هک یلاح رد ؛دندش میسقت - دندوب هتفای لیکشت ،هشیمه يارب

 .دندنام یقاب كرتشم کلم تروصب اهبآ و اههاگارچ
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 لماکت هسورپ نیا هک دسریم رظنب ،دوشیم طوبرم هیسور هب هک اجنآ ات

 روطب و ،ینمرژ دروم رد .دشاب هدش تابثا الماک یخیرات رظن زا

 يرایسب زا هک دش رکنم ناوتیمن ،رگید ینمرژ ياهروشک يارب ،يوناث

 يارب يرتناسآ ياهلح هار و عبانم زا يرتهب ریسفت ،دید نیا تاهج

 ییاتسور عمجت تمدق هک یمیدق دید ات ،دزاسیم مهارف ار تالکشم

 تبث تاررقم	"لثملایف ،دانسا نیرتیمیدق .درامشیم سوتیسات دهع ار

 مه يور ،"	Laureshamensis codexشرول رهش نیمز دانسا
 زا ات دوشیم هداد حیضوت يراوناخ تعامج قیرط زا رتهب یلیخ هتفر

 تالکشم رما نیا ،رگید بناج زا .هدکهد كرام تعامج قیرط

 .دنراد ندش لح هب جایتحا هک دنکیم حرطم ار ینیون لئاسم و دیدج

 نم یلو .دنک فیلکت نییعت دناوتیم رتشیب یسررب طقف اجنیا رد

 ،زین يراوناخ تعامج هک تسا لمتحم الماک هک موش رکنم مناوتیمن

 .دشاب هدوب ناتسلگنا و يوانیدناکسا ،ینمرژ رد ینیبانیب هلحرم

 هتفای ناکسا یگزاتب یتمسق اهنمرژ ،رصیق هتشون رد هک یلاح رد

 رصع رد ،دندوب تنوکس لحم يوجتسج رد زونه یتمسق و ،دندوب

 رد هک یتفرشیپ ؛دندوب هتفای ناکسا هک دوب مامت نرق کی سوتیسات

 .تسا ریذپان دیدرت ،دمآ دوجوب تشیعم لیاسو دیلوت رد رما نیا هجیتن

 ؛دندرکیم یگدنز دشیم هتخاس ناتخرد هنت زا هک ییاههناخ رد اهنآ

 و یمشپ نشخ ياههقرخ لماش يودب یلگنج عون زونه اهنآ كاشوپ

 ياذغ .دوب ابجن و نانز يارب یناتک ریز كاشوپ و ،تاناویح تسوپ

 هتفگ هب و یشحو ياههویم و تشوگ و ریش زا بکرم زونه اهنآ

 ياذغ دنلتاکسا و دنلریا رد زونه هک( طولب يابروش	Pliny	ینیلپ



 217 

 ياهداژن زا هک دوب ماشحا لماش اهنآ تورث .دوب )تساهیتلس یلم

 اهبسا ؛دنتشادن خاش و هدوب بسانتم ان و کچوک اهواگ ،دندوب تسپ

 مک ،یمور هکس اهنت ،لوپ .هدنود بسا عون زا هن و دندوب کچوک

 و ،دنتشادن ياهرقن و ییالط رازبا اهنآ .دشیم لامعتسا تردنب و دوب

 لقاال و ،دوب بایمک نهآ .دندوبن لئاق تازلف نیا يارب یشزرا الوصا

 ارهاظ و دشیمن جارختسا اهنآ دوخ طسوت بوناد و نیار لیابق نایم رد

 ینانوی فورح زا يدیلقت	runic	)ینور طخلامسر .دشیم دراو امامت

 یبهذم يوداج يارب ارصحنم و يّرس تامالع هباثمب طقف )یمور و

 اهنآ ،هصالخ روطب .دوب موسرم زونه ناسنا ندرک ینابرق .تفریم راکب

 نآ ییالاب هلحرم هب تیربرب ینایم هلحرم زا یگزاتب هک دندوب یمدرم

 اب میقتسم سامت هک یلیابق دروم رد هک یلاح رد اما .دندوب هدیسر

 و ،هدش لیهست یمور یتعنص تالوصحم ندرک دراو دنتشاد اهیمور

 ،تشگیم يدوخ یجاسن و يزلف عیانص لماکت زا عنام نیاربانب

 لامش لیابق نایم رد عیانص نیا هک درادن دوجو يدیدرت هنوگچیه

 ياهبادرم رد هک ییاهحالس هعطق و دنتفای لماکت ،کیتلاب رد ،قرش

 کی ،زارد ینهآ ریشمش کی - هدش هتفای	Schleswig	گیوزلش

 ياههکس اب هارمه ،هریغ و ياهرقن دوخهالک کی و یهرز هنت مین

 ترجاهم رثا رب هک ینمرژ ینهآ رازبا و - مود نرق ياهتنا زا یمور

 رد یتح - ار يرگتعنص صاخ عون کی ،دشیم هدنکارپ نامدرم

 ناشن - دشیم هتخاس یمور یلصا ياههنومن زا دیلقت هب هک يدراوم

 ،ناتسلگنا زجب ،اج همه رد ندمتم مور يروتارپما هب ترجاهم .دنهدیم

 دنهدیم ناشن یغرفم تالآتنیز لثملایف .درب نیب زا ار یموب عیانص

 .تفای لماکت و دمآ دوجوب نوگمه روطب دح هچ ات تعنص نیا هک
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 ،	Burgundyيدنوگروب رد هدش ادیپ ياههنومن

 رد دناوتیم ،	Azovفوزآ يایرد رانک رد و	Rumania	ینامور
 و ،دئوس و ناتسلگنا ياههنومن هک دشاب هدش تسرد یهاگراک نامه

 .دنتسه ینمرژ أشنم ياراد دیدرت نودب بیترت نیا هب

 هب انب .دوب تیربرب ییالاب هلحرم اب قابطنا رد مه اهنآ یساسا نوناق

 تشاد دوجو (اهپیسنیرپ )اسؤر زا ییاروش امومع ،سوتیسات هتفگ

 يارب ار مهم لئاسم و دندرکیم یگدیسر یئزج لئاسم هب هک

 هلحم رد ،مدرم عمجم .دندومنیم هدامآ مدرم عمجم رد يریگمیمصت

 اهییاکیرمآ نایم رد ،مینادیم ام هک یطاقن رد لقاال - تیربرب ینییاپ

 ای ياهلیبق تروصب زونه و ،دشیم رارقرب ياهریت تروصب طقف -

 زونه (اهپیسنیرپ )اروش ياسؤر .دوبن )یلیا( ياهلیبق نویساردفنک

 (Duces	اهسود( گنج ياسؤر زا الماک اهییوکوریا دروم دننام

 يایاده تفایرد قیرط زا ًامسق نامز نآ رد ،اهسود .دندوب زیامتم

 یگدنز دوخ ياهياهلیبق-مه زا هریغ و تالغ ،ماشحا دننام يراختفا

 دحاو هداوناخ کی زا امومع - اکیرمآ دروم نوچمه - اهنآ .دندرکیم

 لیدبت عفن هب ،مور و نانوی دننام ،يردپ قح هب راذگ .دندشیم باختنا

 قیرط نیا هب و ،دش ماجنا یثوروم بصنم هب یباختنا بصنم یجیردت

 نیا رثکا .تشگ هریت ره رد "بیجن" هداوناخ کی شیادیپ ثعاب

 هلصافالب ای نامدرم ترجاهم یط رد ،نهک ياهلیبق يابجن حالطصاب

 ،دوخ ياهتیلباق بسح رب طقف یماظن ياسؤر .دنتفر نیب زا ،نآ زا سپ

 دنتشاد یمک تردق اهنآ .دندشیم باختنا ،بسن نتفرگ رظن رد نودب

 سوتیسات هک روطنامه .دنشاب قشمرس و هنومن هک دندوب روبجم و
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 تسد رد شترا رد یلمع یطابضنا تردق ،دیوگیم تحارصب

 هلیبق سیئر ای هاشداپ .دوب یعقاو تردق مدرم عمجم .دوب اهشیشک

 ،دوب "هن" يانعمب ،همزمز ؛دنتفرگیم میمصت مدرم ،درکیم تسایر

 مدرم عمجم ."يرآ" يانعمب اهحالس ندروآ رد ادصب و ندز تسد
 دروم رد و هدش هدروآ اجنیا هب تایاکش .دوب مه هاگداد لاح نیع رد

 کی نیا و ،دشیم مالعا مادعا مکح ؛دمآیم لمعب يریگمیمصت اهنآ

 .دوب زیاج یعیبط ریغ بویع ای تنایخ ،نبج دراوم رد طقف ،مکح

 و دندرکیم تواضق هرکیپ کی تروصب مه رگید تاباعشنا و اههریت

 ،ینمرژ يودب ياههاگداد مامت دننام ،هک درکیم تسایر اهنآ رب سیئر

 و هشیمه ،اهنمرژ نایم رد .دوب یسرپزاب و تانایرج نادرگراک طقف

 .دشیم مالعا تعامج لک هلیسوب مکح ،اج همه

 رد نانآ زا ياهراپ .دندمآ دوجوب رصیق نامز زا لیابق ياهنویساردفنک

 دروم دننام - یماظن یلاع هدنامرف .دنتشاد یناهاشداپ ماگنه نامه

 و ،درک يدادبتسا تردق يوجتسج هب عورش - اهیمور و اهینانوی

 ماکح هجو چیه هب ،قفوم نیبصاغ نیا .دشیم نآ بسک هب قفوم یهاگ

 زاغآ ار ياهریت تخاس دویق نتسکش مه رد اهنآ اذهعم ؛دندوبن هقلطم

 تسپ عضوم کی الومعم هدش دازآ ناگدرب هک یلاح رد .دندوب هدرک

 هباثمب اهنیا - دنشاب ياهریت چیه وضع دنتسناوتیمن هک ارچ - دنتشاد

 و تورث ،ماقم بسک هب ابلاغ ،دیدج ناهاشداپ هقالع دروم دارفا

 رد ،مور يروتارپما حتف زا سپ رما نیمه .دندمآیم لئان تاراختفا

 هدش یعیسو ياهروشک ناهاشداپ نونکا هک یماظن ناربهر دروم

 و هاشداپ ِناگدرب ،	Franksاهکنارف نایم رد .دش عقاو ،دندوب
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 رابرد رد سپس و رابرد رد ادتبا یمهم شقن ،وا هدش دازآ ناگدرب

 .دریگیم بسن اهنآ زا نیون تیفارشا زا گرزب تمسق کی ؛دنتشاد

 :دوب تنطلس شیادیپ راتساوخ صاخ روطب هک تشاد دوجو داهن کی

 هنوگچ ،اکیرمآ ناتسوپخرس دزن هک میاهدید البق ام ،[98]نیمزالم

 فادها رطاخب ات دندشیم لیکشت اههریت رانک رد یصوصخ ياهنمجنا

 هب لیدبت یصوصخ ياهنمجنا نیا ،اهنمرژ نایم رد .دنگنجب دوخ

 رد ،درکیم ادیپ یترهش هک یماظن ربهر .دندوب هدش يرادیاپ ياهتأیه

 صخش هب تبسن هک ار رگلواپچ نایوجگنج زا ياهدع دوخ فارطا

 ،دادیم ییایاده و اذغ اهنآ هب .درکیم عمج ،دنتسبیم يرادافو دهع وا

 دراگ کی :دادیم نامزاس یبتارم هلسلس لوصا بسح رب ار نانآ و

 رد يروف تایلمع هب مازعا يارب هدامآ یماظن يورین کی و ظفاحم

 هب مازعا يارب نارسفا زا هتفای شزومآ هتسر کی ،هاتوک ياهتیرومأم

 هدوب تردق مک تسیابیم نیمزالم نیا هچرگ .رتعیسو ياهرازراک

 دروم رد الثم هلأسم نیا تقیقح رد و - دنشاب

 اهنآ اذهعم - تسا هدیسر تابثا هب ایلاتیا رد	Odoacer	رسآودوا

 رد مه و ،دندمآ رد نهک یمدرم ياهیدازآ داسف ياههموثرج هباثمب

 .دندرک تباث ار رما نیا ،نآ زا سپ مه و ،نامدرم ترجاهم نارود

 دوجوب ار یتنطلس تردق شیادیپ يارب بسانم هنیمز اهنآ الوا اریز

 اب طقف ار اهنآ ،دومن هظحالم سوتیسات هک روطنامه ،ایناث ،دندروآ

 فده تراغ .تشادهگن هتسویپ مه هب دشیم موادم تراغ و گنج

 هب ار شدارفا ،تشادن رب و رود رد يراک ،هتسدرس رگا .دش هدمع

 زادنامشچ و ،گنج اجنآ رد هک ،درکیم مازعا يرگید ياهروشک
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 تحت ،دایز دادعت هب هک - نمرژ ياهرودزم .تشاد دوجو تراغ

 ینیمزالم نینچ زا ًامسق - دندیگنجیم اهنمرژ اب یتح مور مچرپ

 نازابرس	متسیس ياههموثرج نیلوا اهنآ .دندشیم لیکشت

 سپ .دندوب اهنمرژ يراسمرش و نعل هیام ،	Landsknechtردوزم

 اهتیقرتحت اب هارمه ،ناهاشداپ نیمزالم نیا ،مور يروتارپما حتف زا

 ار دعب نارود يابجن هلکشتم ءزج نیمود ،مور رابرد ناراکتمدخ و

 .دنداد لیکشت

 هدش بیکرت فلتخم نامدرم رد هک نمرژ لیابق ،یلک روطب سپ

-مین دهع ياهینانوی نایم رد هک دنتشاد ار ياهمانساسا نامه ،دندوب

 هدمآ دوجوب ،ناهاشداپ حالطصاب رصع ياهیمور نایم رد و نایادخ

 زا هک یماظن ناهدنامرف و ،هریت ياسؤر ياهاروش ،یمدرم عماجم :دوب

 نیا .دندوب یعقاو یهاشداپ تردق بسک يالقت رد لبق یتدم

 دوجوب تسناوتیم ياهریت ماظن هک دوب ياهمانساسا نیرتهتفایلماکت

 درجمب .دوب يرادهدرب ییالاب هلحرم زا يراوهنومن همانساسا نیا ؛دروآ

 اهنآ يارب همانساسا نیا هک تفر ییاههدودحم يوسارف هب هعماج هکنآ

 ياج تلود و ،دش یشالتم ،تفریذپ نایاپ ياهریت ماظن ،دوب یفکم

 	.تفرگ ار نآ

 

 

 متفه لصف ياهسیونریز
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 نانلکم هک تسا نیا زیمآدنخشیر هلمج نیا زا سلگنا روظنم[	86]

 .دیمهفن ار نآ ،درک صخشم ار هریت هدمع طوطخ هکنیا دوجو اب

[87	acre	]تسا عبرم درای 4840 ای ،عبرم رتم 4047 لداعم رکیا ره. 

 .مدق 70 رد مدق 70 هزادنا هب یعبرم ابیرقت

[88, I, Wales of Institutes and Laws Ancient	]

. 93p1841,  

[89 cognationis caput	]رد یقوقح سیک نیا هب 

 .تسا هدش یهاتوک هراشا مه سکرام "کیفارگونتا ياهتشاددای"

 یمومع ویشرآ تیاس	Gavelkind	-هب دینک هاگن

 )يدنلتاکسا و( يدنلریا يرادنیمز یعون	Rundale	لیدنار[	90]

 	.دهدیم لیکشت رگید هعطق ار هعطق ره دودح هک تسا

 مدرم هک مدش هجوتم اددجم ،دنلریا رد ماهزور دنچ تماقا رد[	91]

 ياهریت نارود میهافم ریثأت تحت دح هچ ات زونه اجنآ ییاتسور

 طسوت زونه - تسوا رجأتسم ناقهد هک - بابرا .دننکیم یگدنز

 روظنم هب هک ،دوشیم هتسیرگن هفیاط سیئر عون کی تروصب ناناقهد

 زا جارخ نتفرگ قح و دنکیم تراظن نیمز تشک رب ،ناگمه عفن

 تسا روبجم وا روطنیمه یلو ؛دراد ار ،اهب هراجا تروصب ،ناناقهد
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 درف ره ،وحن نیمه هب .دنک کمک جایتحا تروص رد ناناقهد هب هک

 راچد هک تقو ره - دوخ رتریقف ناگیاسمه هب هک دراد هفیظو یهفرم

 .دنک تدعاسم - دنوشیم يراتفرگ

 رب هفیاط ریقف وضع هک تسا یقح نیا ؛تسین هقدص یتدعاسم نینچ

 ناوتیم اجنیمه زا .دراد هفیاط سیئر ای دوخ دنمتورث ياهفیاط-مه

 نکمم ریغ رب ینبم ار نانادقوقح و ناناد یسایس داصتقا ياههوکش

 ،يدنلریا ناناقهد زغم هب ییاوژروب تیکلام نیون موهفم ءاقلا ندوب

 اقلطم دشاب - هفیظو هن و - قح لماش طقف هک یتیکلام .درک كرد

 همه نیا هک تسین روآتفگش .تسا يدنلریا کی تخانش ءاروام

 نایم هب ناهگان ،ياهریت ریوزت یب ياهتشادرب نینچ اب ،هک يدنلریا

 هک یتیعمج نایم رد - اکیرمآ و ناتسلگنا نردم گرزب ياهرهش

 ناشتقاط ،دنتفایم - دراد یتوافتم الماک ینوناق و یقالخا ياهرایعم

 .دنهدیم تسد زا ار ناشهیحور اهنآ زا ییاههدوت ابلاغ و دوشیم مامت

 (مراهچ پاچ هب سلگنا تشاددای(

[92 Dorfgenossenschaft	]ییاتسور تعامج 

[93 is "Who - sîs du enuosles hhesîlêhu eddo	]

thy father among the men of the people... or of 

what kin art thou?" 

 صاخ یکیدزن ،نایادخ-مین رصع ریطاسا رد طقف ناینانوی[	94]

 نایم رد يردام قح يایاقب زا یکی - هدازرهاوخ و ییاد نیب قئالع
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 سورودوید هتفگ هب .دنسانشیم ار - نامدرم زا يرایسب

	Diodorus(رگیلم )34 هحفص ،مراهچ دلجMeleager ، 

 .دشکیم ار	Althea	- ائتلآ شردام ناردارب	Thestius	- نارسپ
 ینعی ،لتاق هک دیامنیم یقلت یکانتشحو تیانج نانچ ار لمع نیا ائتلآ

 هک دوشیم هتفگ .دریمب هک دنکیم اعد و ،دنکیم نیرفن ار ،شدوخ رسپ

 انب ."دنداد نایاپ رگیلم تایح هب و دندروآ رب ار وا تساوخ نایادخ"
 )44 مراهچ دلج ،سرودوید( فلؤم نیمه هتفگ هب

 يربهر تحت	sArgonaut	اهتانوگرآ

 اجنآ رد و دندمآ دورف	Thracia	ایکارت رد	Herakles	سلکاره

 ،شمود نز کیرحت هب ،	Phineusسوئنیف هک دندرک هدهاشم

 هک ،Cleopatra ارتاپوئلک شلوا نز زا شرسپ ود اب هنامرشیب

 نایم رد یلو .دنکیم يراتفردب ،دندوب	Boreads	دآروب

 نیاربانب ینعی ،ارتاپوئلک ناردارب - دآروب يدادعت زین اهتانوگرآ

 اهنآ .دنراد دوجو - هدش يراتفردب اهنآ اب هک ینارسپ ياهییاد

 و هدرک دازآ ار اهنآ ،دنباتشیم دوخ هدازرهاوخ کمک هب هلصافالب

 (سلگنا( .دنشکیم ار ناشنانابهگن

[95 der Geschichte, Maurer. L. G	]

Städteverfassung in Deutschland, Bd. , I- IV, 

Erlangen 1869-71. 
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[96.I.2. C, Germania	] 

 .تسا یناملآ پاچ هب طوبرم دنکیم رکذ سلگنا هک ياهحفص[	97]

[98)retinue( Gefolgschaften	] 
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 متشه لصف

 اهنمرژ نایم رد تلود لیکشت

 

 ،رصیق .دندوب رامشیب دادعت اب یمدرم اهنمرژ ،سوتیسات هتفگ هب انب

 ،دهدیم تسدب نمرژ فلتخم نامدرم زا يدادعت زا یبیرقت يروصت

	Usipetans & اهنارتکنت و اهناتپیسوی دادعت وا

	Tencteransنیار دور پچ هرانک رد هک ار	Rhine	اب ،دندوب 
 شخب ره قیرط نیا هب .دنادیم رفن رازه 180 ناکدوک و نانز هبساحم

 يدادعت زا رتشیب یلیخ هک ،[99]رفن رازه 100 دودح رد مدرم نیا زا

 هک یتقو - دوخ نارود نیرتنافوکش رد اهییوکوریا الثم هک تسا

 ياههچایرد زا ،روشک رسارس و دندوب رفن رازه 20 زا رتمک یتح

 هب ار	Potomac	كاموتوپ و	ویاهوا	ات	Lakes Great	گرزب
 ره هشقن کی يور هک میهاوخب رگا .دناهتشاد - دندوب هتخود مه

 رتهب ام يارب اهشرازگ يور زا هک - ار نیار نیمزرس نامدرم زا مادک

 یمدرم نینچ هک دید میهاوخ ،مینک يدنبهورگ - دناهدش هتخانش

 یتلایا يرادا شخب کی تحاسم طسوتم روطب

 لیم 182 ای عبرم رتمولیک رازه 10 دودح رد	Prussian- یسورپ

 اینامرژ	یلو .دننکیم لاغشا ار - ییایفارغج عبرم
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 ات هک یمور	Magna Germania	يانگام

 اب .دوب عبرم رتمولیک رازه 500 دودح ،دیسریم	Vistula	الوتیسو

 شخب يارب عبرم رتمولیک رازه 100 طسوتم روطب ندرک بوسحم

 جنپ هب	انگام اکینامرژ	تیعمج لک مقر دادعت ،مدرم نیا زا دحاو
 ،ربرب مدرم زا هورگ کی يارب هک - دوشیم هدز نیمخت رفن نویلیم

 ای ،عبرم رتمولیک ره يارب نکاس رفن 10 هچرگ ،تسا دایز اتبسن یمقر

 ،ینونک طیارش اب سایق رد ،ییایفارغج عبرم لیم ره يارب رفن 550

 نآ رد دوجوم ياهنمرژ مامت لماش مقر نیا یلو .تسا زیچان یلیخ

 ،کیتوگ أشنم زا نمرژ نامدرم هک مینادیم .دوشیمن نامز

 و	Peukinians	اهناینیکوپ ،	Bastarniansاهینراتساب

 هناهد ات	Carpathian	نایتاپراک لابج هلسلس دادتما رد نارگید
 ار اهنآ ینیلپ هک دوب دایز ردقنآ اهنآ دادعت .دندرکیم یگدنز بوناد

 زا لبق 180 لاس رد ؛درامشیم اهنمرژ هدمع هلیبق نیمجنپ ناونع هب

 تمدخ هینودقم هاش	Perseus	سوئسرپ نارودزم ناونعب اهنآ دالیم

 ،	Augustusسوتسوگآ ینارمکح ياهلاس نیلوا رد و ،دندرکیم
 یلاوح يرود هقطنم هب ار دوخ هار زونه

 زاغآ رد ار اهنآ دادعت رگا .دندوشگیم	Adrianople	لپونایردآ
 المتحم اهنمرژ دادعت ،مینک روصت رفن نویلیم کی طقف تیحیسم دهع

 .دشاب هدوبن نویلیم شش زا رتمک
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 تعرس اب دیاب تیعمج ،Germanien	ینمرژ رد ناکسا زا سپ

 ،دش هراشا نآ هب الاب رد هک یتعنص یقرت .دشاب هتفای شیازفا يرتشیب

 ادیپ گیوزلش ياهبادرم رد هک یئایشا .تسا یفاک نآ تابثا يارب

 هدمآ تسدب اهنآ هارمه هک یمور ياههکس نتفرگ رظن رد اب ،دناهدش

 نآ رد هک دوشیم مولعم ور نیا زا .دنشابیم موس نرق هب قلعتم ،تسا

 هتفای لماکت یلیخ کیتلاب ياههرانک رد یجاسن و يزلف عیانص نامز

 ،تسا هتشاد دوجو مور يروتارپما اب لاعف تراجت کی و ،تسا هدوب

 اهنیا هک - تسا هدوب رادروخرب لمجت يرادقم زا ،رتلومتم هقبط و

 هلمح اهنمرژ نامز نیا رد یلو .تیعمج مکارت زا دنتسه يدهاوش همه

 بوناد و مور يزرم راصح ،نیار طخ مامت دادتما رد ار دوخ یمومع

 عورش - دشیم هدیشک هایس يایرد ات لامش يایرد زا هک یطخ -

 هب هک تسا هدنبای دشر امئاد تیعمج کی میقتسم لیلد هک ،دندرک

 کیتوگ نامدرم هدمع هندب لک ،هزرابم نرق هس لوط رد .دزاتیم جراخ

 فرط هب ،)اهنیدنوگروب و اهتوگ ،اهيوانیدناکسا ءانثتسا هب(

 لیکشت ار ینالوط هلمح طخ پچ حانج و درک تکرح یقرش بونج

 نیا طسو رد	Herminonians (اهینونیمره( ایلع ياهنمرژ ؛داد
 و ،دندناریم شیپ هب ،ایلع بوناد رد ،طخ

 ،دنوشیم هدیمان اهکنارف نونکا هک ،	Istaevonians(اهینواتسیا

 هدهع هب ایناتیرب حتف .نیار دادتما رد تسار حانج رد

 يروتارپما ،جنپ نرق نایاپ رد .داتفا	Ingaevonians (اهینواگنیا
 يور هب ار دوخ ياههزاورد ،قمر یب و نوخ یب ،هتسخ ،مور

 .تشاذگ زاب مجاهم ياهنمرژ
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 رارق مور و نانوی یناتساب ندمت هراوهگ رس رب ام نیشیپ لوصف رد

 ،مور یناهج تردق کتلغ .میاهداتسیا شروگ رس رب کنیا .میتشاد

 نابز هک ییاج .تشذگیم هنارتیدم ياهروشک مامت يور زا اهنرق

 نیتال کی لباقم رد یلم ياهنابز مامت ،دادن ناشن یتمواقم ینانوی

 ،اهلُگ رگید ،دوبن اهتیلم نیب يزیامت رگید .دندش میلست دساف

 ،	Liguriansاهيروگیل ،	Iberiansاهيربیا

 .دندوب هدش یمور همه ؛دنتشادن دوجو	Noricans	ییاهاکیرون

 ار میدق	نوخمه	ياهرکیپ اج همه رد مور نوناق و مور يرادا متسیس
 یلم و یلحم تارهاظت يایاقب نیرخآ قیرط نیا هب و ،دوب هدرب لیلحت

 نیا تسناوتیمن هدش موسرم هزات يرگیمور .دوب هدرک بوکرس ار

 نادقف ّنیبم طقف هکلب ،دوبن یتیلم چیه ّنیبم ؛دنک ناربج ار نادقف

 دوجو اج همه رد ،دیدج ياهتلم لیکشت يارب رصانع .دوب تّیلم

 رگیدکی زا شیپ زا شیب ،فلتخم تالایا ینیتال ياههجهل .دنتشاد

 ار اقیرفآ و ایناپسا ،لُگ ،ایلاتیا ینامز هک یعیبط ياهزرم ؛دندشیم رود

 و دنتشاد دوجو زونه ،دندوب هدروآ رد یلقتسم ياهنیمزرس تروصب

 هک ییورین اج چیه رد یلو .دندادیم ناشن رتشیب ار دوخ دوجو زونه

 رد ؛تشادن دوجو ،دشاب دیدج ياهتلم هب رصانع نیا بیکرت هب رداق

 يورین - تمواقم يورین ای لماکت ییاناوت زا ياهناشن لقادح اج چیه

 نآ یناسنا میظع هدوت .تشادن دوجو - رتمک مه نآ زا هک قالخ

 ؛مور تلود - دوب هتسباو مه هب دنویپ کی هلیسوب اهنت عیسو نیمزرس

 ،تالایا .دوب هدش نانآ رگمتس و نمشد نیرتدب نامز رورم هب نیا و

 دننام ،یتلایا رهش کی هب لیدبت دوخ مر ؛دندوب هدرک هابت ار مور
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 ،درکیمن تموکح رگید یلو ،تشاد یتازایتما .دوب هدش نارگید

 و ناروتارپما رقم یتح رگید ،دوبن يروتارپما ناهج زکرم رگید

 نالیم و	Treves	سورت ،هینطنطسق رد نونکا هک ،اهنآ نینواعم
 هدش لدبم یمیظع هدیچیپ نیشام هب مور تلود .دوبن ،دندیزگیم تماقا

 ،اهتایلام .درکیم لمع دوخ عابتا رامثتسا يارب اراصحنا هک ،دوب

 شیپ زا شیب ار مدرم هدوت ،ضراوع ماسقا و عاونا و یتلود تامدخ

 ثعاب نازابرس و یتایلام نیرومأم ،ماکح ياهيذاخا .دربیم رقف ماک هب

 هب شیناهج هطلس اب مور تلود .ددرگ لمحت لباق ریغ راشف هک دندش

 ظفح يانبم رب ار دوخ تیدوجوم قح :دوب هدش یهتنم یهار نینچ

 یلو .دوب هداد رارق جراخ رد اهربرب لباقم رد تسارح و لخاد رد مظن

 اعدا تلود هک نادنورهش و ،دوب اهیمظن یب نیرتدب زا رتدب ،شمظن

 مشچ هب اهربرب نیا هب ،دنکیم تسارح اهربرب لباقم رد اهنآ زا درکیم

 .دنتسیرگنیم شیوخ نایجان

 ،يروهمج ياهلاس نیرخآ رد .دوبن نیا زا رتهب یعامتجا طیارش

 هتفرگ رارق هدش حتف ياهتلایا هنامحریب رامثتسا يانبم رب مور تیمکاح

 مظنم ار نآ سکعرب ،دندوب هدربن نیب زا ار رامثتسا نیا اهروتارپما .دوب

 و اهتایلام ،دییارگیم داسف هب رتشیب هچ ره يروتارپما .دندوب هدرک

 ار مدرم رتهنامرتشیب يرادا تاماقم و ،دشیم رتشیب يرابجا تامدخ

 راک هاگچیه تعنص و یناگرزاب .دنتفرگیم لیبس جاب و دندیپاچیم

 رد طقف .دوبن ،دندرکیم ییاقآ رگید نامدرم یمامت رب هک ،اهیمور

 ،ناگدنیآسپ و ناینیشیپ زا ،نارگید همه زا اهنآ هک دوب يراوخابر

 ار دوخ تسناوت و تشاد دوجو ینامز هک یناگرزاب .دنتفرگ تقبس
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 یهابت هب یمسر تاماقم ياهيذاخا رثا رد ،دراد هاگن یتدم يارب

 ینانوی شخب رد ،قرشم رد ،دنام یقاب هک يزیچ ؛دش هدناشک

 ؛یمومع رقف .تسام هعلاطم هزوح زا جراخ نیا یلو ،دوب يروتارپما

 لوفا ؛تیعمج شهاک ،اهرنه و یتسد عیانص و یناگرزاب طاطحنا

 ییاهن هجیتن دوب نیا - رتنییاپ ياهلحرم هب يزرواشک يورسپ ؛اهرهش

 .مور یناهج هرطیس

 نونکا - ناتساب دهع رسارس رد دیلوت هدننک نییعت هخاش - يزرواشک

 كالما هداعلاقوف مکارت ،ایلاتیا رد .دش هدننک نییعت هشیمه زا شیب

 نایاپ زا ار نیمزرس رسارس ابیرقت هک	Latifundia (ایدنوفیتال(
 رارق هدافتسا دروم قیرط ود هب ،دوب هتفرگ رب رد يروهمج نارود

 ياج واگ و دنفسوگ ،نآ رد هک ،هاگارچ تروصب ای :تفرگیم

 یفاک هدرب دنچ طقف اهنآ زا تبظاوم يارب و ،دوب هتفرگ ار تیعمج

 اهنآ رد هک (Villae	الیو( ییاتسور كالما تروصب ای ؛دندوب

 تمسق کی هک تفرگیم ماجنا هدرب ياههدوت طسوت عیسو يراکناتسُب

 رد شورف يارب یتمسق و دوب نیکلام یلمجت جئاوح عفر يارب نآ

 هعسوت المتحم و هدش ظفح گرزب ياههاگارچ .يرهش ياهرازاب

 نیکلام رقف رثا رد اهنآ يراکناتسُب و ییاتسور كالما یلو ؛دندوب هتفای

 هک ییایدنوفیتال داصتقا .دندش هدیشک یهابت هب ،اهرهش لوفا و اهنآ

 رد یلو ؛دوبن هفرص هب نورقم رگید دوب راوتسا یگدرب راک ساسا رب

 يراکتشک .تفریم رامشب عیسو يزرواشک نکمم لکش اهنت ،نامز نآ

 زا دعب کلم .دمآ رد ازتعفنم لکش اهنت تروصب هرابود دودحم

 یثوروم نیرجأتسم هب کچوک تاعطق تروصب و دشیم میسقت ،کلم
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 نیرجأتسم ياجب ای ،دنتخادرپیم یتباث غلبم هک ،تشگیم راذگاو

 هداد - عرازم نیرشابم	Partiarii (- اهيرایتراپ	)اهیچهعرازم	هب

 راک ءازا هب ار هنالاس لوصحم مهن کی اهنت ای مشش کی هک دشیم

 نیب کچوک ياههعطق نیا اتدمع یلو .دنتشادیم رب دوخ

 ،دنتخادرپیم یتباث رادقم هنایلاس هک دندشیم عیزوت	coloni	اهنولوک

 ،دندوبن هدرب اهنیا .دنتفریم شورفب نآ هارمه و هدوب هتسباو نیمز هب

 دازآ نادنورهش هب دنتسناوتیمن اهنیا ؛دنتفریمن رامشب مه دازآ یلو

 ربتعم جاودزا کی ،اهنآ دوخ نایم رد ینورد جاودزا و ،دننک جاودزا

 طقف ،ناگدرب دروم دننام هکلب ،دشیمن هتخانش

	contubernium (موینربوتنک	concubinage	)يرادهغیص
 .دندوب یطسو نورق ياهفرس نارادهیالط اهنآ .دشیم یقلت

 ،اتسور رد هنماد رپ يزرواشک رد هن .دش خوسنم قیتع دهع يرادهدرب

 یهجوت لباق يدیاع يرادهدرب رگید ،يرهش ياهروتکافونام رد هن و

 يزرواشک .دوب هتفر نیب زا نآ تالوصحم يارب رازاب - دادیمن تسدب

 نارود ياسآلوغ دیلوت هک - کچوک یتسد عیانص و هنماد مک

 يارب ییاج - دوب هتفای لیلقت دح نآ هب نونکا ،يروتارپما ییافوکش

 ناگدرب و یگناخ ناگدرب يارب طقف هعماج رد .دنتشادن ددعتم ناگدرب

 لاح رد يرادهدرب یلو .تشاد دوجو ییاج نادنمتورث یلمجت

 ار يدیلوت راک هنوگ ره هک دوب دنمورین یفاک ردقب زونه ،راضتحا

 تیصخش و نأش نود ار نآ و دزاس رگهولج یگدرب راک تروصب

 زا .دوب دازآ یمور کی سک ره نونکا و .دنایامنب دازآ ياهیمور

 تلع هب هک ،تفاییم شیازفا دئاز ناگدرب دادعت ،وس کی زا ،ور نیا
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 دادعت رگید يوس زا ؛دندوب هتشگ اهر ،دندوب هدش ندرگ لابو هکنیا

 ناتسوپ دیفس هیبش( تفاییم دایدزا هدش ریقف نادرم دازآ و اهنولوک

 گرم نیا رد ،تیحیسم .)اکیرمآ رادهدرب اقباس تالایا رد ریقف

 ادعب و ،تسا هانگیب یلکب ،اهنرق یط رد مور يروتارپما یجیردت

 ياهنمرژ هچ - نایحیسم هلیسوب هدرب تراجت زا هک درکن يراک

 ياهلاس هایس ناگدرب تراجت ای - هنارتیدم ياهيزینو هچ و ،لامش

 نیاربانب و ،تشادن هدیاف رگید يرادهدرب[ .100]دنک يریگولج ،دعب

 ریقح اب ار دوخ دولآرهز شین ،راضتحا لاح رد يرادهدرب اما ؛درُم

 هک دوب یتسبنب نیا .تشاذگ یقاب ،اهدازآ يارب دلوم راک ندرمش

 يداصتقا رظن هطقن زا يرادهدرب :دوب هدش راتفرگ نآ رد مور ناهج

 رظن هطقن زا ،اهدازآ يارب راک هک یلاح رد ،دوب هدش نکمم ریغ

 زونه ،يرگید و ،تسناوتیمن رگید ،یکی .دوب هداتفا میرحت رد یقالخا

 لماک بالقنا کی طقف .دوش یعامتجا دیلوت یساسا لکش تسناوتیمن

 .دشاب راکددم تسناوتیم

 تسد رد هک ییاهشرازگ بلاغ .دوبن رتهب نیا زا عضو ،تالایا رد

 ناناقهد هدرخ زونه ،اهنولوک	رانک رد .دنتسه لُگ هب طوبرم میراد
 لباقم رد دوخ ظفح يارب اهنآ .دندرکیم یگدنز اجنآ رد ،دازآ

 ار دوخ تاّرکب ،ناراوخابر و تاضق ،نیرومأم هنامحریب ياهيذاخا

 بحاص هک ینادرم -	Patronage	یتسرپرس - تظافح تحت

 هکلب ،ًادارفنا اهنت هن ار راک نیا اهنآ و ؛دندادیم رارق دندوب تردق

 نرق ياهروتارپما هک اجنآ ات ،دندرکیم تعامج کی لک تروصب

 راک نیا .دندرکیم رداص ینیمارف رما نیا عنم يارب تارکب مراهچ
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 ؟درکیم کمک دندوب تیامح يوجتسج رد هک یناسک هب هنوگچ

 ناونع اهنآ هک ،درکیم لیمحت یطیارش (Patron	نورتاپ( تسرپرس

 يرادربهرهب قح وا ضوع رد و ،دننک لقتنم وا هب ار دوخ ياهنیمز

 هک ياهلیح - درکیم نیمضت ،ناشتایح تدم رد ،نیمز زا ار اهنآ

 و مهن ياهنرق لوط رد هنادازآ و درپس رطاخب ار نآ سدقم يایسیلک

 راکب ،نیمز رد دوخ تاقلعتم هعسوت و ادخ رتیلاع هوکش يارب ،مهد

 فقسا ،سونایولاس ،475 دودح رد ،نامز نآ رد یلو .دربیم

 و درکیم موکحم ار يدزد نینچنیا ترارح اب زونه[	101]یسرام

 لباق ریغ نانچ گرزب نیکلام و مور نیرومأم متس هک تشادیم راهظا

 هک دندرک رارف ییاهشخب هب "اهیمور" زا يرایسب هک دش لمحت
 ،طاقن نآ نکاس یمور نادنورهش و ،تشاد رارق اهربرب لاغشا تحت

 .دنیآرد مور هطلس تحت هرابود هک دندیسرتیمن نیا زا شیب يزیچ زا

 یگدرب هب ار دوخ نادنزرف ابلاغ ،ریقف نیدلاو هرود نیا هکنیا

 دوجو لمع نیا عنم يارب ینوناق هک دوشیم تابثا اجنیا زا دنتخورفیم

 .تشاد

 تلود گنچ زا اهیمور ندرک دازآ لباقم رد ،نمرژ ياهربرب

 .دندرک میسقت دوخ نیب و بحاصت ار نیمزرس مامت موس ود ،ناشدوخ

 نیحتاف هک اجنآ زا ؛تفرگ تروص ياهریت متسیس يانبم رب میسقت

 ،دنام یقاب هدشن میسقت یگرزب ياهنیمز هعطق ،دوب مک اتبسن ناشدادعت

 .اههریت و لیابق بحاصت رد ًامسق و دوب مدرم لک بحاصت رد ًامسق و

 نایم رد يواسم نیمز تاعطق تروصب اههاگارچ و عرازم ،هریت ره رد

 دیدجت ایآ هک مینادیمن ام .دندش عیزوت یشکهعرق طسوت ،راوناخ ره
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 ،لاونم ره هب ؛هن ای تسا هتشاد دوجو نامز نآ رد ررکم ياهمیسقت

 نیمز هعطق ره و ،تفر نیب زا مور تالایا رد يدوزب میسقت دیدجت نیا

 لدبم[	102]مویدالآ ،يراذگاو لباق یصوصخ کلم هب ،هدش راذگاو
 ،مومع هدافتسا يارب ،هدشن میسقت تروصب اههاگارچ و اهلگنج .دش

 هلیسوب ،هدش میسقت ياهنیمز تشک هویش و هدافتسا نیا ؛دندنام یقاب

 تدمب هریت هچ ره .دشیم میظنت تعامج لک تساوخ و نهک موسر

 و اهنمرژ هچ ره و ،تشاد دوجو نآ ياههدکهد رد رتینالوط

 تلصخ مه ردقنامه ،دندش ماغدا مه رد نامز لوط رد رتشیب اهیمور

 هریت .داد ینیمزرس ياهدنویپ هب رتشیب ار دوخ ياج ،اهدنویپ ینوخمه

 يدنواشیوخ زا یفاک يایاقب لاح ره هب نآ رد هک ،كرام تعامج رد

 ،ياهریت تخاس قیرط نیا هب .تفر نیب زا ،دوب دوهشم اضعا هیلوا

 - دوب هدش ظفح اهنآ رد كرام ياهنومک هک ییاهروشک رد لقاال

 سوسحم ریغ روطب - يوانیدناکسا و ینمرژ ،ناتسلگنا ،هسنارف لامش

 رد ار دوخ تنساوت ور نیا زا و ،دش ینیمزرس تخاس کی هب لیدبت

 هجو هک ار دوخ یعیبط کیتارکمد تلصخ اذهعم .دناجنگب تلود

 زا یتمسق بیترت نیا هب و ،درک ظفح ،تسا ياهریت ماظن لک زیامت

 لیمحت نآ هب اهدعب هک یطاطحنا تلاح رد یتح - ار ياهریت تخاس

 تسد رد یحالس قیرط نیا هب و ،تشاد هاگن ظوفحم - دش

 مه دیدج راصعا رد یتح دنتسناوتیم هک ،تشاذگ یقاب ناشکمتس

 .دریگ رارق هدافتسا دروم

 ياهناگرا هک دوب تلع نیا هب ،هریت رد ینوخ ياهدنویپ عیرس يدوبان

 هدش خسم ،تاحوتف هجیتن رد ،زین مدرم لک نایم رد و ،هلیبق رد نآ



 236 

 ياهریت ماظن اب دایقنا تحت مدرم رب تموکح هک مینادیم ام .دندوب

 نامدرم .مینبیم عیسو دح رد ار هلأسم اجنیا رد ام .تسا راگزاسان

 هک دندوب روبجم ،دنتفریم رامشب مور تالایا نابابرا نونکا هک ،نمرژ

 رد ار یمور ياههدوت دشیم هن اما ؛دنهدب نامزاس ار دوخ تاحوتف

 اهنآ رب ماظن نیا کمک هب هکنیا هن و ،درک بذج ياهریت ماظن

 ياهناگرا سأر رب مور تلود يارب ینیشناج تسیابیم .درک تموکح

 همادا راک هب يدایز هزادنا ات زونه ادتبا رد هک - مور یلحم يرادا

 يرگید تلود تسناوتیم اهنت ،نیشناج نیا و ،دشیم هتشامگ - دندادیم

 هب هک دندوب روبجم ياهریت تخاس ياهناگرا قیرط نیا هب .دشاب

 رما نیا ،عاضوا و طیارش راشف رثا رد و ،دنوش لدبم تلود ياهناگرا

 هدنامرف ،حتاف مدرم هدنیامن نیلوا اما .تفرگیم ماجنا تعرسب تسیابیم

 نیا شیازفا ،هدش حتف نیمزرس یجراخ و یلخاد تینما .دوب یماظن

 یهاشداپ هب یماظن يربهر راذگ يارب نامز .درکیم باجیا ار تردق

 .تفرگ تروص رما نیا و .دوب هدیسر ارف

 عیسو يورملق اهنت هن اجنیا رد .میریگب رظن رد ار اهکنارف یهاشداپ

 ياهتعامج هب هک نیمز عیسو رایسب ياههعطق مامت هکلب ،مور تلود

 صوصخب ،دندوب هدشن هداد كرام و	gau	وگ	کچوک و گرزب

 هباثمب ،	Salianیلاس	حتاف مدرم تسد رد ،گرزب ياهلگنج مامت
 سپ - کنارف هاشداپ هک يراک نیلوا .دمآ رد ،اهنآ دودحمان تاقلعت

 ،درک - دوب هدش لدبم یعقاو ناطلس کی هب یماظن هدنامرف زا هکنآ زا

 زا ار نآ ،دنک لیدبت یتنطلس کلم هب ار مدرم کلم نیا هک دوب نیا

 .دشخبب ای دهدب دوخ نیمزالم هب	Fief	فیف تروصب و ددزدب مدرم
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 ریاس و یصخش یماظن نیمزالم زا بکرم لصا رد هک ،نیمزالم نیا

 ینعب ،اهیمور طسوت اهنت هن يدوزب ،دندوب شترا ءزج ناهدنامرف

 ،نتشون رد دوخ شناد تلعب تعرسب هک - هدش یمور ياهلُگ

 نیناوق زین و یبدا نیتال و یمور هرواحم نابز اب ییانشآ و تالیصحت

 هکلب ،دنتفای هعسوت - دندش ینیشناج لباق )هاش( وا يارب ،روشک

 ار وا رابرد هک ناگدشدازآ و اهفرس ،ناگدرب طسوت نینچمه

 باختنا ار دوخ رظن دروم دارفا اهنآ نایم زا وا و دندادیم لیکشت

 نیمز زا یتاعطق دارفا نیا مامت هب .دندرک ادیپ شیازفا زین ،درکیم

 اهدعب و ،دوب هیده تروصب رتشیب ادتبا رد هک دشیم هداد یمومع

 - هاشداپ تایح نامز ات دراوم رثکا رد لصا رد[	- 103]سیفنب لکشب

 هب ،دیدج يابجن لیکشت يارب هیاپ بیترت نیا هب و ،دشیم راذگاو

 .دش هتخیر مدرم باسح

 هلیسوب تسناوتیمن لیوط و ضیرع يروتارپما .دوبن هیضق لک نیا اما

 مه رگا یتح - اسؤر ياروش .دوش تموکح ،نهک ياهریت همانساسا

 ياج يدوزب و دوش لیکشت تسناوتیمن - دوب هدشن خوسنم شیپ اهتدم

 زونه هک نهک یمدرم عمجم .داد هاشداپ یمئاد نیمزالم هب ار دوخ

 عمجم تروصب شیپ زا شیب یلو ،تشاد دوجو رهاظ تروصب

 دازآ ناناقهد .دمآ رد ،هتساخون يابجن و شترا ءزج ناهدنامرف

 و مادم یلخاد ياهگنج رثا رد ،کنارف مدرم هدوت ،نیمز بحاص

 نامز رد هزیوب ،ریخا گنج و - یتاحوتف ياهگنج

 تلذم و رقف هب و هدش هدوسرف	Charlemagne	- یناملراش

 نارود نیرخآ رد یمور ناناقهد هک یعضو دننام تسرد ،دنداتفا
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 ار شترا لک ادتبا رد هک - ناناقهد نیا .دندوب هدرک ادیپ يروهمج

 نآ يزکرم هتسه اهکنارف ياهنیمزرس حتف زا سپ و ،دندادیم لیکشت

 کی یتح تردنب هک دندوب هدش ریقف نانچ مهن نرق زاغآ رد - دندوب

 شترا ياج .دنک مهارف یگنج تازیهجت تسناوتیم اهنآ رفن جنپ زا رفن

 - دشیم هدناوخ ارف هاشداپ طسوت امیقتسم هک - ار دازآ ناناقهد قباس

 زا بکرم یشترا

 رد .تفرگ دیدج	Magnates	يابجن	Servitors	ناراکتمدخ

 رد هک یناناقهد فالخا	Villeins	- اهنیلیو	ناراکتمدخ نیا نایم

 چیه ادبا نآ زا دعب یمک و ،دنتخانشیمن یبابرا هاشداپ زجب هتشذگ

 نانیشناج نامز رد .دنتشاد دوجو زین - دنتشادن هاشداپ یتح یبابرا

 بصغ نیاربانب و ،تنطلس تردق فعض ،یلخاد ياهگنج ،یناملراش

 نامز رد هک	وگ	ياهتنک طسوت اهنآ فوفص نونکا هک - ابجن
 ،دننک یثوروم ار دوخ بصنم هک دندوب لیام و هدمآ دوجوب یناملراش

 ،	Normansاهنمرون تامجاهت هرخألاب و - دوب هدش رتهدرشف
 گرم زا سپ لاس هاجنپ .دناسر تیاهن هب ار ناناقهد تکالف

 هدنامرد روطنآ اهنمرون ياپ شیپ رد کنارف يروتارپما ،یناملراش

 ياپ شیپ رد مور يروتارپما ،شیپ لاس دصراهچ هک ،دوب هدش

 .اهکنارف

 یمظن یب تقیقح رد ای ،مظن هکلب ،جراخ رد یتیافک یب اهنت هن و

 یکنارف دازآ ناناقهد .دوب تروص نامه هب ابیرقت زین هعماج یلخاد

 ،ناشناینیشیپ تیعقوم اب هباشم یتیعقوم رد ار دوخ
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 هب تراغ و گنج رثا رد هک نانیا .دنتفای یمور	ياهنولوک	ینعی

 يابجن هیامحلاتحت ار دوخ هک دندوب روبجم ،دندوب هداتفا تکالف

 دوب نآ زا رتفیعض یتنطلس تردق اریز ،دنهد رارق ایسیلک ای دیدج

 يارب ینارگ ياهب هک دندوب روبجم اهنآ ؛دنک تیامح اهنآ زا دناوتب هک

 ًارابجا - لُگ ناناقهد - دوخ ناینیشیپ دننام اهنآ .دنزادرپب تظافح نیا

 و دندرکیم لقتنم دوخ )نایماح( ياهنورتاپ هب ار دوخ ینیمز کلم

 رد عونتم و فلتخم ياهلکش هب ار کلم نآ ،رجأتسم ناونعب سپس

 ماجنا نآ و تشاد دوجو طرش کی هشیمه اما ،دنتفرگیم رایتخا

 زا لکش نیا هب هکنآ زا سپ اهنآ .دوب ضراوع نتخادرپ ای تمدخ

 تسد زا ار دوخ یصخش يدازآ جیردتب و ،دندشیم راتفرگ یگتسباو

 تعرس .دندش لدبم فرس هب اهنآ بلاغ ،لسن دنچ زا دعب ؛دندادیم

 یضارا تبث رتافد زا ار دازآ ناناقهد نیا لزنت

 هک ،[104]هرپد نمرژنس هعموص دروم رد	Irminon	- نونیمریا

 .دیمهف ناوتیم - تسا سیراپ رد نونکا و دوب سیراپ کیدزن اقباس

 هب هک هعموص نیا عیسو كالما رد یناملراش تایح نامز رد یتح

 هک دندرکیم یگدنز راوناخ 2788 ،تفاییم همادا رواجم ياهنیمزرس

 راوناخ 2080 ،نمرژ یماسا اب دندوب کنارف همه ابیرقت

 8 طقف و هدرب راوناخ 220 ،[105]یتیل راوناخ 35 ،دندوب	نولوک	اهنآ

 نآ يانبم رب نورتاپ هک یمسر !دازآ کلام	freeholder	راوناخ

 ار نآ زا هدافتسا قح طقف و ،درکیم لقتنم دوخ هب ار ناناقهد نیمز

 ادخ ار نآ سونایولاس هک یمسر ،دادیم اهنآ هب ناشتایح تدم رد

 اب شتالماعم رد اسیلک هلیسوب ماع روطب نونکا ،دناوخیم هنادنسپان
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 موسرم رتشیب و رتشیب نونکا هک ،یلادوئف ژاورس .تفریم راکب ناناقهد

 تامدخ - یمور	angariae	يایراگنآ	يانبم رب ردق نامه ،دشیم

 هک دوب یتامدخ هنومن يانبم رب هک ،تشاد رارق - تلود يارب يرابجا

 ياهراک ریاس و يزاسلپ و يزاسهار رد یناملآ كرام ياضعا

 زا سپ هک دومنیم نینچ قیرط نیا هب .دندادیم ماجنا ،هعفنملاماع

 هتشگزاب دوخ تمیزع هطقن نامه هب اددجم مدرم هدوت ،لاس دصراهچ

 .دندوب

 و هعماج يدنبرشق هکنیا لوا :دناسریم توبث هب ار زیچ ود طقف نیا اما

 هلحرم اب قبطنم الماک ،لاوز لاح رد ِمور يروتارپما رد كالما عیزوت

 بانتجا لباق ریغ ور نیا زا و ،دوب عیانص و يزرواشک رد دیلوت دوجوم

 هن ،لاس دصراهچ یط رد دیلوت هلحرم نیا ،هکنیا مود ؛تفریم رامشب

 ،نیاربانب و ،دوب هدش لمحتم ار یهجوت لباق تفرشیپ هن و تفرسپ

 دوجوب ار سوفن یتاقبط میسقت نامه و كالما عیزوت نامه اموزل

 قوفت رهش ،مور يروتارپما تایح ياهنرق نیرخآ لوط رد .دروآیم

 ینارمکح ياهنرق نیلوا لوط رد و ،داد تسد زا اتسور رب ار دوخ

 نییاپ هلحرم کی رب ضورفم نیا .تفاین سپزاب ار نآ ،نمرژ

 اترورض ،یمومع طیارش نینچ کی .تسا تعنص زین و يزرواشک

 .دوشیم هتسباو ناناقهد هدرخ و مکاح ِگرزب نارادنیمز شیادیپ ثعاب

 اب ار یمور ییایدنوفیتال داصتقا هک دوب نکمم ریغ ابیرقت هک رما نیا

 نینچ هب ،یفرس راک اب ار رتدیدج عیسو يراکتشک ای و ،یگدرب راک

 عیسو رایسب تایبرجت زا هک تسا يزیچ نیا ؛دز دنویپ ياهعماج

 ياج رب يرثا هکنیا نودب هک - شروهشم یتنطلس كالما اب یناملراش
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 طسوت طقف براجت نیا .دوشیم تابثا - دنتفر نایم زا دنراذگب

 اههعموص یلو ؛دندوب دیفم اهنآ يارب طقف و دنتفای همادا اههعموص

 نآ ياضعا درجت يانبم رب هک دندوب راجنهان یعامتجا ياهدرکیپ

 و ،دننک لمع ییانثتسا تروصب دنتسناوتیم اهنآ .دندوب هدش لیکشت

 یقاب ییاهانثتسا تروصب هک دندوب روبجم لیلد نامه هب تسرد

 .دننامب

 یتح .دوب هدش لصاح ییاهتفرشیپ ،لاس دصراهچ نیا لوط رد اذهعم

 هک ار ياهدمع تاقبط نامه ابیرقت ام لاس دصراهچ نیا نایاپ رد رگا

 نیا هک یمدرم ،لاح نیا اب ،مینکیم هدهاشم ،دنتشاد دوجو زاغآ رد

 ِنادرم دازآ زین و نهک يرادهدرب .دندوب هتفای رییغت دنتخاسیم ار تاقبط

 زا ،دندرکیم یقلت ناگدرب روخ رد ار راک هک ،هداتفا تلذم و رقف هب

 یکنارف دازآ ناقهد ،دیدج فرس و یمور	نولوک	نیب .دندوب هتفر نیب

 "هدوهیب ياهلادج و لصاحیب ياهراگدای" .دوب هدمآ دوجوب
 تاقبط .دندوب ،دوب هدش هدرپس كاخب و هدرم ،هتفای لاوز يرگیمور

 رد هلکب ،لاوز لاح رد ندمت کی بادنگ رد هن ،مهن نرق یعامتجا

 ،ون داژن .دندوب هتفرگ لکش ،نیون ندمت کی دولآدرد لمح عضو

 کی ،دوخ یمور ناینیشیپ اب سایق رد ،ناراکتمدخ هچ و نابابرا هچ

 زا هک - راکتمدخ ناناقهد و دنمتردق نابابرا تبسانم .دوب یناسنا داژن

 هطقن زا نونکا - دوب ییاهر لباق ریغ و ییاهن یهابت ،نهک ناهج رظن

 نیا هکنآ اب هوالعب .دوب دیدج لماکت کی زاغآ هطقن نیون داژن رظن

 .دندیسریم رظنب روآراب ریغ ياهلاس ،لاس دصراهچ

 ،نیون ياهتیلم :دنتشاذگ ياج رب گرزب لوصحم	کی	اذهعم
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 يارب ،یبرغ ياپورا تیناسنا يدنبهورگ دیدجت و نامزاس دیدجت

 هب ياهزات ناج ،اهنمرژ تقیقح رد .دوب زاغآ فُرش رد هک یخیرات

 رد اهتلود لالحمضا هک تسا تلع نیا هب و ؛دندوب هدیشخب اپورا

 و	Norse	اهسرون دایقنا هب ،نمرژ نارود

 یتنطلس ياهسیفنب لماکت هب هکلب ،دشن رجنم	Saracen	اهنساراس

 دوب هارمه نیا و ،تشگ رجنم مسیلادوئف )ژانورتاپ( یگیامحلاتحت و

 ياهگنج ینوخ دصف هک ،تیعمج رد ياهداعلاقوف دایدزا نانچ اب

 .دش لمحت ياهعیاض داجیا نودب ،دعب نرق ود زا رتمک رد یبیلص

 لاح رد ياپورا هب نآ نمی هب اهنمرژ هک يزومرم مسلط نآ ،سپ

 تسینیووش نیخروم هکنانچ ،ایآ ؟دوب هچ دنداد هرابود ناج ،راصتحا

 .هجو چیه هب ؟دوب نمرژ داژن یتاذ زیمآرحس تردق نیا ،دنیوگیم ام

 نآ رد صوصخب هک ،دندوب دادعتسا اب ییایرآ هلیبق کی اهنمرژ هتبلا

 لاصخ نیا هن یلو ،دنتشاد رارق عیرس یلماکت لماک دنور رد ،نامز

 هب هک دوب ،اهنآ ياهریت تخاس ،اهنآ تیربرب افرص هکلب ،صاخ یلم

 .دیشخب یناوج اپورا

 کیتارکمد هزیرغ و ،يدازآ هب قشع ،اهنآ یصخش تماهش و ییآراک

 یقلت دوخ روما هباثمب ار یمومع روما مامت هک دشیم بجوم هک ،اهنآ

 و - دندوب هداد تسد زا اهیمور هک یلاصخ نآ مامت هصالخ ،دننک

 رب و دهد لیکشت دیدج ياهتلود تسناوتیم هک دوب لاصخ نیا اهنت

 دندوب هچ اهنیا همه - دزاسب دیدج ياهتیلم و ،مور يایند ياههبارخ
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 ياهریت تخاس هرمث و ،ییالاب هلحرم ياهربرب هژیو تایصوصخ زج

 ؟اهنآ

 ینارمکح ،دندرک نوگرگد ار يرسمه-کت نهک لکش اهنآ رگا

 هک هچنآ زا رترب یتیعقوم ،نز هب و دندومن لیدعت هداوناخ رد ار درم

 اهنآ زیچ هچ ،دندرک اطعا ،دوب هدیدن دوخ هب زگره کیسالک يایند

 ياهریت موسر ،اهنآ تیربرب هن رگا ،دننک نینچ هک تخاس رداق ار

 ؟يردام قح دهع هدنز زونه هیثرا ،اهنآ

 - اهروشک نیرتمهم زا روشک هس رد لقاال هک دندش رداق اهنآ رگا

 رد ار لیصا همانساسا زا یئزج - ناتسلگنا و یلامش هسنارف ،ناملآ

 قیرط نیا هب و ،دننک لقتنم یلادوئف تلود هب كرام ياهتعامج لکش

 ژاورس طیارش نیرتتخس رد یتح - ناناقهد هب ،متس تحت قبط هب

 هدرب هن هک دنهدب یتمواقم هلیسو کی و یلحم ماجسنا - یطسو نورق

 اهنآ ایآ ؛زورما نیون يایراتلورپ و تشاد دوخ سرتسد رد ناتساب دهع

 ارصحنم هویش ،دوخ تیربرب هب هن رگا ،دندوب نویدم هچ هب ار نیا

 ؟ياهریت تروصب ناکسا يربرب

 هک ار ژاورس زا يرتمیالم لکش هک دندش رداق اهنآ رگا ماجنارس و

 شیپ زا شیب هک - دننک دراو و هداد لماکت دنتشاد دوخ نطوم رد

 هک روطنامه هک یلکش - تشادرب نایم زا زین مور رد ار يرادهدرب

 ییاهر لیاسو ناشکمتس هب ،درکیم دیکأت	Fourier	هیروف ادتبا

 [106.]داد	هقبط کی هباثمب	ار دوخ یجیردت
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 ییاهر هزاجا اهنت هک دوب يرادهدرب زا رتیلاع رایسب ،نیاربانب هک یلکش

 هاگچیه ناتساب دهع( دادیم ار یلاقتنا هلحرم چیه نودب درف يروف

 یلاح رد ،)دیدن دوخب ار قفوم شروش کی طسوت يرادهدرب ياغلا

 کی هباثمب ار دوخ ییاهر مدق هب مدق ،یطسو نورق ياهفرس هک

 تیربرب رثا رد هن رگا ،دنتسه هچ رثا رد اهنیا ایآ - دندروآ تسدب هقبط

 ،لماک يرادهدرب رارقتسا هب زونه اهنآ نآ نمی هب هک ،)اهنمرژ( اهنآ

 یگناخ يرادهدرب لکش رد هچ و نهک یگدرب راک لکش رد هچ

 ؟دندوب هدیسرن ،یقرش

 مور ناهج هب اهنمرژ هک شخبیگدنز و یتایح زیچ نآ مامت

 یناهج هب هک دنرداق اهربرب طقف ،تقیقح رد .دوب تیربرب ،دندیشخب

 و .دنشخبب یناوج و ناج ،تسا رضتحم ندمت کی عزن تلاح رد هک

 دندیسر نآ هب ترجاهم زا لبق اهنمرژ هک ،تیربرب هلحرم نیرتالاب

 هلحرم نیرتدعاسم دنور نیا يارب اقیقد ،دنتفای ءالتعا نآ قیرط زا و

 	.دهدیم حیضوت ار زیچ همه نیا .دوب

 

 

 متشه لصف ياهسیونریز

 سورودوید رد یترابع هلیسوب هدش هتفریذپ اجنیارد هک يدادعت[	99]

 هک يددعتم نامدرم لُگ رد" :دوشیم دییأت لُگ ياهتلس دروم رد
 200 دودح اهنآ نیرتگرزب .دننکیم یگدنز ،تسین يواسم ناشدادعت
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") .Diodorus تسا رفن رازه 50 اهنآ نیرتکچوک و رفن رازه

, 25) V, Siculusرفن رازه 125 دودح طسوتم دح بیترت نیا هب 

 دیاب ،دندوب رتهتفای لماکت هک ،لُگ نامدرم زا کی ره .تسا هدوب

 (سلگنا( .دنشاب هدوب اهنمرژ زا رتددعتم املسم

 )Bishop انومرس زا ،دنارپ تویل فقسا هتفگ هب انب[	100]

) Cremone of Liutprandیلصا تعنص 

 ،نمرژ سدقم يروتارپما رد ینعی ،مهد نرق رد	Verdun	نودرو

 ياهمرح يارب ،ایناپسا هب راشرس عفن اب هک دوب ناگجاوخ نتخاس

 (	سلگنا( .دندشیم رداص ،	Moorsاهروم

[101seillesMar of Salvianus Bishop	] 

 زاین نودب یصخش لقتسم نیمز هعطق allodium مویدولآ[	102]

 .دوب feud دوئف فالخ رب ،هریغ و هراجا تخادرپ هب

 کنارف ناهاشداپ هک تسا ینیمز هعطق	Benefice	سیفِنِب[	103]

 ،تسا عاطقا هیبش يزیچ نیا - دندادیم دوخ نیمزالم هب شاداپ هباثمب

 	.(لاغرویس( دوشیم یثوروم فیف تروصب سیفنب دعب لحارم رد

[104séPr des German Saint Abbey	] 
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[105 Liti	]و يراگیب هب روبجم اهنآ ،ینیبانیب طیارش ياراد یناناقهد 
 رادروخرب يردپ ثاریم زا دنتسناوتیم یلو دندوب ضراوع تخادرپ

 .دندرگ لیدبت دازآ کلام هب و دندوش

[106 moyens des cultivateurs aux "fournit	]

d'affranchissement collectif et progressif"	 

 ار نآ دوخ نتم رد سلگنا یلو تسا هیروف زا لقن يوسنارف هلمج

 همجرت قوف یسراف هلمج .دنکیم نایب رتقیقد و دنکیم انعم هب همجرت

 "ناشکمتس" ،"نازرواشک" ياجب نآ رد هک تسا سلگنا نتم زا

 کی هباثمب" ییاهر رتقیقد ترابع ،"یعمج ییاهر" ياجب و هدمآ

 	.تسا هدروآ ار "هقبط
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 مهن لصف

 ندمت و تیربرب

 

 لابند گرزب يازجم هنومن هس رد ار ياهریت ماظن لالحنا نونکات

 یماع يداصتقا طیارش ،همتاخ رد .ینمرژ و یمور ،ینانوی :میاهدرک

 تیربرب يالاب هلحرم نامه زا هک ار عامتجا ياهریت نامزاس هدولاش هک

 ،درب نیب زا الماک ار نآ ندمت نارود عورش اب و ،دوب هدرک تسس

 نامه هب سکرام	هیامرس	روظنم نیا يارب .میهدیم رارق هعلاطم دروم

 .ناگروم باتک هک تسا يرورض هزادنا

 نآ ییالاب هلحرم رد و دمآ دوجوب شحوت ینایم هلحرم رد هک هریت

 تواضق هب رداق ار ام یلعف عبانم هک اجنآ ات ،تفای يرتشیب لماکت

 یسررب ،نیاربانب .دیسر دوخ جوا هب تیربرب ینییاپ هلحرم رد ،دنزاسیم

 .مینکیم زاغآ هلحرم نیا اب ار دوخ

 - دنتسه نآ يارب ياهنومن اکیرمآ ناتسوپخرس هک - هلحرم نیا رد

 بلاغ رد - دنچ هب هلیبق کی .مینیبیم مات لماکت رد ار ياهریت متسیس ام

 یلصا ياههریت نیا ،تیعمج دایدزا اب ؛دشیم میسقت هریت - ود هب دراوم

 اهنآ اب هطبار رد ردام هریت هک ،دندش میسقت رتخد هریت دنچ هب اددجم

 رد هک ،دش میسقت هلیبق دنچ هب هلیبق دوخ ؛دمآ رد يِرتارف تروصب

 رد لقاال .میباییم زاب ار یمیدق ياههریت اددجم ،دراوم بلاغ رد ،اهنآ
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 دحتم مه اب ار دنواشیوخ ياههلیبق ،نویساردفنک کی ،دراوم یضعب

 دوجوب ار نآ هک یعامتجا طیارش يارب ،هداس نامزاس نیا .درکیم

 کی زج دوبن يزیچ نامزاس نیا .دوب یفکم الماک ،دوب هدروآ

 هک - یلخاد تاعزانم مامت دوب رداق هک ،صاخ یعیبط يدنبهورگ

 دوجوب طوطخ نیا يانبم رب هتفای نامزاس هعماج کی رد تسناوتیم

 لح گنج طسوت تاعزانم ،یجراخ هصرع رد .دنک عفر ار - دیآ

 هاگچیه یلو ،دوش رجنم هلیبق کی يدوبان هب تسناوتیم هک ،دندشیم

 ماظن تیدودحم لاح نیع رد و ،تمظع .تشگیمن رجنم نآ دایقنا هب

 دوجو موکحم و مکاح يارب ییاج چیه نآ رد هک دوب نیا ياهریت

 دوجو فیاظو و قوقح نیب يزیامت زونه یلخاد هصرع رد .تشادن

 ای ییوجماقتنا رد ،یمومع روما رد تکرش ایآ هک لاؤس نیا ؛تشادن

 هاگچیه ،تسا هفیظو کی ای و قح کی ،تاعیاض يارب ناوات نتفرگ

 و هدوهیب ردقنامه یلاؤس نینچ وا يارب ؛دشن حرطم تسوپخرس يارب

 کی ای تسا قح کی راکش ای ندیباوخ ،ندروخ ایآ هک دوب چوپ

 ریغ ناس نیمه هب زین فلتخم تاقبط هب هریت ای هلیبق میسقت .هفیظو

 .دناشکیم طیارش نآ يداصتقا هیاپ یسررب هب ار ام رما نیا .دوب نکمم

 هک ،دوب مکارتم هلیبق نطوم رد طقف و ؛دوب هدنکارپ یلیخ تیعمج

 هک یعیبط ظفاحم لگنج اهنآ ءاروام رد و عیسو ياههاگراکش طسوت

 کی ،راک میسقت .دشیم روصحم ،درکیم ادج رگید لیابق زا ار نآ

 دوجو سنج ود نیب طقف و ،دوب تعیبط هداس و صلاخ لوصحم

 ،دندرکیم يریگیهام ،دندرکیم راکش ،دنتفریم گنج هب نادرم .تشاد

 .دندرکیم نیمأت ار اهراک نیا يارب مزال رازبا و ،اذغ يارب ماخ داوم

 ؛دندرکیم هدامآ ار كاشوپ و اذغ و ،دنتخادرپیم هناخ ياهراک هب نانز
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 يامرفراک ،نادرم و نانز زا کی ره .دنتخودیم و دنتفابیم و دنتخپیم

 کی ره .هناخ رد نانز ،لگنج رد نادرم ؛دوب شیوخ تیلاعف هصرع

 بحاص ،نادرم :دربیم راکب و دوب هتخاس دوخ هک دوب يرازبا بحاص

 هیثاثا و بابسا بحاص نانز ،دندوب يریگیهام و راکش رازبا و هحلسا

 - رایسب ابلاغ و - نیدنچ لماش و ،دوب یتسینومک ،راوناخ .هناخ

 دروم و دشیم دیلوت یکارتشا روطب هک زیچ ره[ .107]دشیم هداوناخ

 ،غاب ،هناخ :دشیم هدرمش كرتشم کلم ،تفرگیم رارق هدافتسا

 کی ام هک تساجنیا رد اهنت و اجنیا رد نیاربانب[ .108]قروز

 و نانادقوقح هک مینکیم هدهاشم ار "جنرتسد لصاح تیکلام"

 و - دننکیم بستنم ندمتم هعماج هب ار نآ تسردان هب نانادداصتقا

 نردم یتسیلاتیپاک تیکلام هک تسا ینوناق نیغورد زیواتسد نیرخآ

 .دنکیم هیکت نآ رب زونه

 تفای ار یتاناویح ایسآ رد .دنامن یقاب هلحرم نیا رد اج همه ،ناسنا اما

 شیمواگ .دنتفاییم ریثکت تراسا رد و ،دندوب ندش یلها لباق هک

 ریش و دییازیم هلاسوگ کی یلاس یلها واگ ؛دشیم راکش دیاب یشحو

 دیاش و اهیماس ،اهییایرآ - لیابق نیرتهتفرشیپ زا يدادعت .دادیم مه

 یلصا هفرح ار يرورپماد و يرادماد سپس و ،ندرک یلها - اهیناروت

 نیلوا:	دندومن ادج اهربرب ماع هدوتزا ار دوخ ،نابش لیابق .دندرک دوخ
 اهربرب ریاس زا اهنت هن ،نابش لیابق نیا .گرزب یعامتجا راک میسقت

 مه يرتعونتم عاونا هکلب ،دندرکیم دیلوت ییاذغ داوم يرتشیب رادقم

 يرتشیب روفو رد ،تشوگ و تاینبل ،ریش اهنت هن اهنآ .دندومنیم دیلوت

 ياههچراپ و زب يوم ،مشپ ،تسوپ نینچمه هکلب ،دنتشاد نارگید زا
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 ثعاب ،ماخ داوم نوزفازور ریداقم هک ،دنتشاد رایتخا رد هتفاب و هتشر

 مظنم هلدابم راب نیلوا يارب رما نیا .دوب هدش اهنآ زا رتیمومع هدافتسا

 هاگهاگ تسناوتیم طقف هلدابم ،یلبق لحارم رد .تخاس ریذپناکما ار

 تسناوتیم رازبا و هحلسا نتخاس رد ییانثتسا تراهم ؛دریذپ تروص

 ملسم يایاقب بیترت نیا هب .دشاب هدش رجنم ارذگ راک میسقت کی هب

 يرایسب رد ،	Neolithicیگنسون دهع یگنس رازبا يارب اههاگراک
 اههاگراک نیا رد ار دوخ تراهم هک ناراکتعنص .دناهدش هتفای طاقن زا

 روطنامه ،دندرکیم راک تعامج يارب دایز لامتحا هب دندادیم لماکت

 رضاح لاح رد ناتسوپخرس ياهریت ياهتعامج یمئاد نارگتعنص هک

 زجب ،يرگید هلدابم چیه هلحرم نآ رد لاونم ره هب .دننکیم نینچ زین

 رما کی زین نیا یتح و ،دیآ دوجوب تسناوتیمن ،هلیبق رد هلدابم

 دعاسم طیارش مامت ،نابش لیابق ندش زیامتم زا دعب یلو .دوب ییانثتسا

 ار نآ رشیب ماجسنا و لماکت و ،فلتخم لیابق ياضعا نیب هلدابم يارب

 قیرط زا ،هلیبق اب هلیبق ،زاغآ رد .میباییم ،مظنم داهن کی تروصب

 دش عورش هک یماگنه یلو .درکیم هلدابم ،هطوبرم ياهریت ياسؤر

 شیپ زا شیب دارفا نایم هلدابم ،دنوش لیدبت ازجم ياهکلم هب اههلگ

 سنج .دمآ رد لکش اهنت تروصب هرخألاب هکنیا ات تفای جاور

 ماشحا دندادیم دوخ ناگیاسمه هب هلدابم يارب نابش لیابق هک ياهدمع

 رگید ياهالاک مامت نآ طسوت هک هک دش ییالاک ،ماشحا ؛دوب

 هلدابم رگید ياهالاک اب هناقاتشم اج همه رد و ،دندشیم یبایشزرا

 رد و دنتفرگ هدهع رب ار لوپ درکلمع ماشحا هصالخ روطب - تشگیم

 يالاک کی يارب زاین .دندشیم هتفرگ راکب لوپ ناونعب هلحرم نیا



 251 

 یتعرس و ترورض نینچ اب ییالاک هلدابم يادتبا نامه رد ،یلوپ

 .تفای شرتسگ

 ینییاپ هلحرم رد ییایسآ ياهربرب يارب المتحم هک ،يراکناتسُب

 يزرواشک گنهاشیپ ناونعب ،ینایم هلحرم رد رثکادح ،دوب هتخانشان

 یگدنز کی هزاجا ناروت تالف ياوه و بآ .دمآ دوجوب ،هعرزم رد

 تخس ناتسمز کی يارب هفولع زا ياهریخذ نتشاد نودب ینابش

 يرما اجنیا رد تالغ و هفولع تشک ور نیا زا .دهدیمن ار ینالوط

 يایرد لامش	steppe	ياهپتسا دروم رد رما نیمه .دوب ریزگان
 هب يدوزب ،دش تشک ماشحا يارب تالغ هک یتقو .تسا قداص هایس

 یقاب هلیبق کلمت رد زونه تشک لباق نیمز .دش لیدبت ناسنا ياذغ

 يارب ار نآ دوخ هبون هب هریت ادعب هک - دش راذگاو هریت هب لوا و ،دوب

 نیا .درک عیزوت دارفا نیب هرخألاب و يراوناخ ياهتعامج نیا هدافتسا

 زا شیب يزیچ هن یلو ،دنتشاد بحاصت يارب ینّیعم قوقح دیاش دارفا

 	.نیا

 .دنراد یصاخ تیمها درواتسد ود ،هلحرم نیا یتعنص ياهدرواتسد زا

 اب ندرک راک و یندعم ياهگنس بوذ یمود و ،یگدنسیر خرچ یلوا

 ؛دندوب اهنآ نیرتمهم - غرفم اهنآ ژایلآ و - ،علق ،سم .تسا تازلف

 نیشناج دنتسناوتیمن اهنیا یلو دشیم هتخاس هحلسا و دیفم رازبا غرفم زا

 زونه نآ دیلوت اما ،دوب راک نیا هب رداق نهآ طقف .دنوش یگنس رازبا

 و دش عورش نیئزت و تنیز يارب هرقن و الط زا هدافتسا .دوب هتخانشان
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 غرفم و سم زا رتشیب بتارم هب یشزرا ياراد تسیابیم کش نودب

 .دشاب هدوب

 یتسد عیانص ،يزرواشک ،يرورپماد - اههتشر مامت رد دیلوت شازفا

 يارب هچنآ زا شیب هک تخاس رداق ار یناسنا راک يورین - یگناخ

 راک رادقم ،لاح نیع رد .دنک دیلوت ،دوب يرورض شدوخ نارذگ

 ای يراوناخ تعامج ای هریت کی وضع ره هدهع هب هک ياهنازور

 دروم رتشیب ،راک يورین شیازفا .تفای شیازفا ،داتفایم دحاو هداوناخ

 لدبم هدرب هب ریسا ؛دش نیمأت گنج قیرط زا نیا و .تفرگ رارق هجوت

 ینعی - راک يروآراب دایدزا اب ،گرزب یعامتجا راک میسقت نیلوا .دش

 یخیرات ماع طیارش نآ تحت - دیلوت هصرع هعسوت و - تورث دایدزا

 راک میسقت نیلوا زا .دروآ دوخ لابند هب ار يرادهدرب اموزل - ّنیعم

 :تفای دلوت ،هقبط ود هب هعماج گرزب میسقت نیلوا ،گرزب یعامتجا

 دروم رد .ناگدنوش رامثتسا و ناگدننک رامثتسا ،ناگدرب و نابابرا

 کی یکارتشا تیکلام زا ،همر و هلگ ینامز هچ رد و هنوگچ هکنیا

 زورما ات ،هدش لدبم اههداوناخ ياسؤر دارفا تیکلام هب هریت ای هلیبق

 هتفرگ تروص هلحرم نیا رد اتدمع دیاب لیدبت نیا اما ؛مینادیمن يزیچ

 یبالقنا دیدج	object of wealth	تورث ءایشا رگید و هلگ .دشاب

 وا ؛تسا هدوب درم راک هشیمه شاعم نیمأت .دندروآ دیدپ هداوناخ رد

 دیدج هلیسو کی ،هلگ .دوب اهنآ کلام و درکیم دیلوت ار نآ لیاسو

 راک ،اهنآ زا يدعب تبظاوم و هیلوا ندرک یلها و ،دوب شاعم نیمأت

 رد هک دوب یناگدرب و اهالاک و ماشحا کلام وا ،ور نیا زا .دوب درم

 لصاح دیلوت زا نونکا هک ياهفاضا مامت .دروآیم تسدب اهنآ اب هلدابم



 253 

 رد یلو دوب وا کیرش نآ فرصم رد نز ؛دوب وا هب قلعتم ،دشیم

 دوب یضار ،"یشحو" یچراکش و وجگنج .تشادن یمهس تیکلام
 نابش .دراپسب نز هب ار قوفت و دشاب هتشاد ار مود ماقم هناخ رد هک

 ماقم هب ار نز و ،دناسر لوا ماقم هب ار دوخ ،شتورث زا هّرغ ،"رتمار"

 ،هداوناخ رد راک میسقت .دنک هوکش تسناوتیمن نز و .دنار بقع مود

 راک میسقت نیا .دوب هدرک میظنت ار نز و درم نیب تیکلام عیزوت

 نوگرگد یلبق یگناخ تابسانم نونکا ،همه نیا اب ،دوب هدنام رییغتالب

 رییغت هداوناخ زا جراخ رد ،راک میسقت هک تلع نیا هب افرص ،دوب هدش

 ،دوب هدش هناخ رد نز قوفت بجوم اقباس هک یتلع نامه .دوب هتفای

 ار درم قوفت تلع نامه نونکا ،یگناخ راک هب وا ندوب دودحم ینعی

 نیمأت رد درم راک اب سایق رد نز یگناخ راک :درکیم نیمأت هناخ رد

 کی یلوا ،دوب زیچ همه یمود ؛داد تسد زا ار دوخ تیمها ،شاعم

 ریغ درم اب وا يربارب و نز ییاهر هک مینیبیم اجنیمه زا .زیچان کمک

 و هدوب رانکرب یعامتجا هدلوم راک زا نز هک ینامز ات و ،تسا نکمم

 .دنامب تسیابیم نینچ ،دشاب ،یصوصخ ینعی ،یگناخ راک هب دودحم

 رد هک دنوش رداق نانز هک دش دهاوخ نکمم یماگنه طقف نز ییاهر

 ،هک یماگنه و ،دنوش میهس ،یعامتجا سایقم رد ،عیسو دح رد ،دیلوت

 .دشاب هتشاد مزال ار نانآ هجوت زا یکچوک ءزج طقف یگناخ فیلاکت

 اهنت هن هک تسا هدش نکمم نردم گرزب عیانص هجیتن رد طقف نیا و

 ار نآ المع هکلب ،دزاسیم رسیم دیلوت رد ار نانز دایز دادعت تکرش

 کی هب زین ار یصوصخ یگناخ راک هک دشوکیم هوالعب و ،دراد مزال

 .دنک لدبم یمومع تعنص
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 رد ار وا دادبتسا لباقم دس نیرخآ ،هناخ رد درم لعفلاب قوفت بسک

 يردپ قح يرارقرب ،يردام قح ياغلا رثا رب دادبتسا نیا .تسکش مه

 ینادواج و دییأت ،يرسمه-کت هب ریگرای هداوناخ زا یجیردت راذگ و

 رسمه-کت هداوناخ :درک داجیا نهک ياهریت ماظن رد یفاکش نیا .دش

 .درک ملع دق ،هریت لباقم رد ياهدننک دیدهت وحنب و دش یتردق

 مامت هک ینارود هب ،دناسریم تیربرب ییالاب هلحرم هب ار ام مود ماگ

 :دناهتشذگ نآ زا ،دوخ نایادخ-مین رصع رد ،زورما ندمتم نامدرم

 هک ،نهآ .تسا ینهآ ربت و نهآواگ زین و ،ینهآ ریشمش نارود ،نیا

 یماخ هدام نیرتمهم و نیرخآ ،میرامشب ینثتسم ار ینیمز بیس رگا

 ناسنا رازگتمدخ ،تسا هدرک يزاب خیرات رد یبالقنا شقن هک تسا

 حیطست و ،رتعیسو يدح رد ار هعرزم رد يزرواشک ،نهآ .دش

 نارگتعنص هب ؛تخاس رسیم ،تعارز يارب ار هدرتسگ ياهلگنج

 هدش هتخانش زلف چیه و گنس چیه هک زیت و تخس نانچ داد يرازبا

 ؛دش ماجنا جیردتب اهنیا همه .دنک يربارب نآ اب تسناوتیمن ،يرگید

 قیرط نیا هب .دوب غرفم زا رتمرن ابلاغ دش دیلوت هک ینهآ نیلوا

 رد زونه یگنس ياهربت ؛يدنکب یلو دنتفر نایم زا یگنس ياهحالس

 دربن ات زونه هکلب ،دناربدیله دورس رد اهنت هن ،اهدربن

 هتفرگ راکب زین 1066 لاس رد	Hastings of Battle	زگنیتسه

 ،رتمک هفقو ،دوب هدش فقوت لباق ریغ ،تفرشیپ نونکا یلو ،دندشیم

 رد يرجآ ای یگنس ياههناخ اب رهش .دوب هدرک ادیپ يرتشیب تعرس و

 ای هلیبق يزکرم هاگیاج ،راد وراب و جرب یگنس ياهراوید نایم

 يزاسهناخ رنه رد عیرس تفرشیپ هناشن نیا .دش لیابق نویساردفنک
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 تورث .دوب تسارح هب زاین و رطخ دایدزا تمالع نینچمه یلو ،دوب

 .دوب صاخشا يدرف تورث ،تورث نیا اما ،تفاییم شیازفا تعرسب

 یصصخت شیپ زا شیب هک اههفرح ریاس و يراکزلف ،یگدنفاب

 ناشن ار ناشتالوصحم رد يرنه لقیص و نوزفازور عونت ،دندشیم

 ار تاجهویم و تابوبح ،تالغ اهنت هن نونکا يزرواشک ؛دندادیم

 هتفرگ ارف اهنآ هیهت هک - بارش و نغور نینچمه هکلب ،درکیم نیمأت

 تسناوتیمن رگید یعونتم ياهتیلاعف نینچ .دومنیم نیمأت ار - دوب هدش

 راک میسقت نیمود	؛دوش ماجنا دحاو صخش کی طسوت

 دایدزا .دندش ادج يزرواشک زا یتسد عیانص :تسویپ عوقوب	گرزب

 ندرب الاب بجوم ،راک يروآراب دایدزا ،نآ اب هارمه و ،دیلوت موادم

 لماع کی شیپ نارود رد هک يرادهدرب .دش یناسنا راک يورین شزرا

 یعامتجا متسیس یساسا شخب کی نونکا ،دوب هدنکارپ و روهظون

 هورگ هورگ نونکا اهنآ هکلب ،دندوبن کمک افرص رگید ناگدرب .دش

 ود هب دیلوت میسقت .دندشیم هدناشک اههاگراک و عرازم رد راک هب

 يارب دیلوت شیادیپ ثعاب ،یتسد عیانص و يزرواشک ،گرزب هخاش

 اهنت هن ،دمآ دوجوب تراجت نآ اب هارمه و ؛دش ییالاک دیلوت ،هلدابم

 ءاروام رد یتح هکلب ،هلیبق ياهزرم نورد رد و لخاد رد تراجت

 ناونعب یتمیق تازلف ؛دندوب هتفاین لماکت رایسب زونه اهنیا مامت .راحب

 افرص و هدوبن كوکسم زونه یلو ؛دنتفای جاور ،یناهج یلوپ يالاک

 .دندشیم هلماعم نزو يور زا

 - دش هفاضا ناگدرب و نادرمدازآ نایم زیامت هب ریقف و ینغ نایم زیامت

 لابند هب ار تاقبط هب هعماج دیدج میسقت کی ،راک دیدج میسقت
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 هک دش ثعاب اههداوناخ فلتخم ياسؤر تورث فالتخا .دروآ

 هدنام یقاب زونه هک اج ره ،نهک یتسینومک يراوناخ ياهتعامج

 باسحب نیمز یکارتشا تشک هب رما نیا و ؛دنوش یشالتم ،دندوب

 هداوناخ دنچ هب هدافتسا يارب تشک لباق نیمز .دیشخب نایاپ تعامج

 ؛یگشیمه روطب دعب و ،دودحم تدم کی يارب ادتبا رد ،دش راذگاو

 زا راذگ اب نامزمه و جیردتب ،لماک یصوصخ تیکلام هب راذگ

 عورش ،درفم هداوناخ .تفرگ ماجنا يرسمه-کت هب ریگرای هداوناخ

 .دوش هعماج يداصتقا دحاو هک درک

 يرورض ار رتشیب یجراخ و یلخاد تدحو ،تیعمج رتشیب مکارت

 ماغدا يدوزب و ،دنواشیوخ لیابق نویساردف اج همه رد ،تخاسیم

 ازجم ياهلیبق ياهنیمزرس ماغدا تساجنیا زا ؛دش ترورض کی ،اهنآ

 مدرم یماظن هدنامرف .مدرم ِدحاو نیمزرس کی رد

 لباق ریغ یمسر ماقم کی	- سنادویت	،سوئلیزاب	،سکر-	

 سیسأت تشادن دوجو هک اج ره مدرم عمجم .دش یمئاد و یشوپمشچ

 یسارکمد ياهناگرا مدرم عمجم و اروش ،یماظن هدنامرف .دش

 کی .دوب هتفای لماکت ياهریت هعماج زا هک دندادیم لیکشت ار يایماظن

 راک نونکا ،گنج يارب یهدنامزاس و گنج اریز - یماظن یسارکمد

 عمط ،ناگیاسمه تورث .دوب هدش مدرم یگدنز يداع و هرمزور

 ياهفده زا یکی ار تورث بسک دندوب هدرک عورش هزات هک ار یمدرم

 ،اهنآ رظنب :دندوب ربرب اهنآ .تخیگنایم رب ،دنرامشب یگدنز هدمع

 هک ،گنج .دوب يدیلوت راک زا رتهنادنمتفارش یتح و رتلهس تراغ

 ای ،دریگب ار زواجت کی ماقتنا هک دشیم عورش یماگنه طقف اقباس
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 هدش یفکم ان هک دور راکب ییورملق هعسوت يارب هلیسو کی هباثمب

 لغش کی تروصب و دشیم عورش فرِص تراغ رطاخب کنیا ،دوب

 رود هب نیصح ياهراصح نآ هک دوبن تهج یب .دوب هدمآ رد يداع

 هدوشگ ناهد ياهقدنخ :دشیم هدیشک دیدج راد وراب و جرب ياهرهش

 رد لبق زا ،ناشیاهوراب و جرب و ،دوب ياهریت تخاس ناتسروگ ،اهنآ

 .دندش یهباشم تارییغت راچد زین یلخاد روما .دنتشارفایم رب دق ندمت

 زین و یماظن یلاع هدنامرف تردق شیازفا بجوم هنارگتراغ ياهگنج

 کی زا نیشناج نییعت يارب موسرم تاباختنا .دش ءزج ناهدنامرف

 ینیشناج هب جیردتب ،يردپ قح داجیا زا سپ صوصخب ،هداوناخ

 هرخألاب و هبلاطم سپس ،لمحت ادتبا رد هک ،تشگ لدبم یثوروم

 هب .دش هداهن یثوروم تیفارشا و یثوروم تنطلس داینب ؛دشیم بصع

 رد ،مدرم رد دوخ ياههشیر زا ،ياهریت تخاس ياهناگرا هنوگ نیا

 هب ياهریت ماظن لک و دندش هدیرب جیردتب هلیبق رد و يِرتارف رد ،هریت

 دازآ ندرک هرادا يارب لیابق نامزاس کی زا :دش لدبم دوخ داضتم

 بوکرس و تراغ يارب نامزاس کی تروصب ،ناشدوخ روما

 زاربا زا ،نآ ياهناگرا ،نآ اب قابطنا رد و ؛دندش لدبم ناشناگیاسمه

 مدرم رب متس و ینارمکح يارب لقتسم ياهناگرا هب ،مدرم هدارا لامعِا

 ،تورث عمط رگا ،دتفا قافتا تسناوتیمن رما نیا .دندش لدبم ناشدوخ

 ياهتوافت" رگا ؛دوب هدرکن میسقت ریقف و ینغ هب ار اههریت ياضعا
 کی ياضعا نیب داضت هب لیدبت ار عفانم یناگی ،هریت کی رد تیکلام

 رارما يارب راک ،يرادهدرب هعسوت رگا ؛دوب هدرکن )سکرام( "هریت
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 ،يرگتراغ زا رتتسپ و ،ناگدرب هتسیاش یتیلاعف نوچمه ار شاعم

 .دوب هدناوخن

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 رد رتشیب تفرشیپ رثا رد هلحرم نیا .میاهدیسر ندمت هناتسآ هب نونکا

 طقف اهناسنا ،تیربرب هلحرم نیرتنییاپ رد .دوشیم زاغآ ،راک میسقت

 دراوم هب دودحم هلدابم ؛دندرکیم دیلوت ،دوخ میقتسم جئاوح عفر يارب

 ینایم هلحرم رد .دمآیم تسدب ياهفاضا افداصت هک دوب ياهدنکارپ

 ماشحا رد تیکلام یعون نابش نامدرم هک مینکیم هدهاشم تیربرب

 ،اههمر و اههلگ ندوب گرزب یفاک دح هب تلع هب هک ،دنتشاد دوخ

 کی ،روطنیمه و ؛درکیم دیلوت قوف جئاوح رب ياهفاضا مظنم روطب

 هدهاشم ار هلگ دقاف هداتفا بقع لیابق و نابش نامدرم نایم راک میسقت

 دنتشاد دوجو مه رانک رد فلتخم دیلوت هلحرم ود هک يروطب ،مینکیم

 ییالاب هلحرم .دروآیم دوجوب یمئاد و مظنم هلدابم يارب ار طیارش هک

 ار یتسد عیانص و يزرواشک نیب دیدج راک میسقت کی تیربرب

 صاخ روطب ،اهالاک شخب نوزفازور دیلوت هب رجنم هک دروآ دوجوب

 ياهطقن هب هدننک دیلوت دارفا نیب هلدابم هک يروطب ،دش هلدابم يارب

 میسقت مامت ،ندمت .دش یتایح ترورض کی هعماج يارب هک دیسر

 لباقت هژیوب ،داد شرتسگ و دیشخب ماکحتسا ار هدش رارقرب ياهراک

 دهع دننام ،تشاد اتسور رب يداصتقا قوفت رهش ای( هد و رهش نیب

 میسقت کی و ،درک دیدشت ار )یطسو نورق دننام ،رهش رب هد ای ،ناتساب

 هب تشاد ياهدننک نییعت تیمها و دوب دوخ هژیو هک مه یموس راک

 هب ارصحنم ،دیلوت رد تکرش نودب هک درک داجیا ياهقبط :دوزفا نآ
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 هک هاگ ره ،نامز نیا ات .راجت -	تشاد لاغتشا تالوصحم هلدابم

 ؛دوب دیلوت هنیمز رد ارصحنم ،دندرکیم نتفرگ لکش هب عورش تاقبط

 هدننک دیلوت هب ای ،يرجم و ریدم هب دنتشاد لاغتشا دیلوت هب هک یناسک

 نیلوا يارب اجنیا رد .دندشیم میسقت ،کچوک هدننک دیلوت و گرزب

 دیلوت هرادا ،دیلوت رد یتکرش چیه نودب هک دوشیم رادیدپ ياهقبط راب

 تحت ار ناگدننک دیلوت ،يداصتقا رظن زا و دنکیم بصغ امامت ار

 لباق ریغ هطساو ناونعب ار دوخ هک ياهقبط ؛دروآیم رد شیوخ دایقنا

 رامثتسا ار ود ره و دروآیم رد هدننک دیلوت ود نیب یشوپ مشچ

 هلدابم تارطخ و تمحز زا ار ناگدننک دیلوت هک هناهب نیا هب .دیامنیم

 ادیپ تسد رود ياهرازاب اهنآ تالوصحم يارب و دهدیم تاجن

 ،اهلگنا زا ياهقبط ،تسا هعماج هقبط نیرتدیفم نیاربانب و ،دنکیم

 يارب شاداپ ناونعب هک ،دوشیم رادیدپ ،یعقاو یعامتجا ياهیلیفط

 دوخ هب جراخ و لخاد رد ار دیلوت ِریشرس ،زیچان رایسب یعقاو تامدخ

 ،یعامتجا ذوفن نآ اب هارمه و ،هوبنا یتورث تعرسب ،دهدیم صاصتخا

 بسک هب قفوم ندمت نارود رد لیلد نیمه هب تسرد و ،دنزیم مهب

 هکنیا ات ،دوشیم دیلوت نوزفازور لرتنک و ،رتدیدج هچ ره تاراختفا

 يراجت ياهنارحب - دروآیم دوجوب ار دوخ صاخ لوصحم ماجنارس

 .يراودا

 ياهزیچ زا زونه راجت ناوج هقبط ،ام ثحب دروم لماکت هلحرم رد

 لکش هقبط نیا اما .تشادن يروصت ،دوب شراظتنا رد هک یگرزب

 اب هارمه .دوب یفاک دوخ نیا و ،دش یشوپ مشچ لباق ریغ و تفرگ

 نیا هب و ،تفرگ رارق هدافتسا دروم ،بورضم هکس ،يزلف لوپ	نآ
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 و دلوم رب دناوتب دلوم ریغ نآ طسوت هک دیدج ياهلیسو ،بیترت

 نورد رد هک ،اهالاکِ يالاک .دمآ دوجوب ،دنک تموکح شتالوصحم

 هک یمسلط ؛دش فشک ،دراد ناهنپ ار رگید ياهالاک مامت دوخ

 لدبم تسا ینتساوخ و بولطم هک هچ ره هب هدارا ضحم هب دناوتیم

 و .درکیم تموکح دیلوت ناهج رب تشاد ار نآ هک یسک ره ؛دوش

 وا ياهتسد رد .رجات ؟تشاد رایتخا رد همه زا رتشیب ار نآ یسک هچ

 مامت هک دنک نشور همه يارب هک دیشوک وا و .دوب ناما رد لوپ شیک

 رب رس وا ربارب رد دیاب ،الاک ناگدننک دیلوت مامت ور نیا زا و ،اهالاک

 رد ،تورث رگید عاونا مامت هک درک تباث لمع رد وا .دنیاسب كاخ

 رهاظ تروص زج يزیچ ،تورث زا یمسجم هنومن نینچ اب سایق

 ناشن دوخ زا شیناوج نارود رد لوپ هک ار يرهق و تنوشخ .دنتسین

 ،لوپ ربارب رد اهالاک شورف زا دعب .درکن راکشآ هاگچیه رگید ،داد

 و .تشاد هارمه هب ار يراوخابر و هرهب هک ،دیسر ارف لوپ نداد ماو

 عافد یب و هنامحریب ار ضورقم نینچنیا ،نآ زا دعب ینارود چیه نیناوق

 نهک مور و نتآ هک دزادنایمن راوخابر هدنهد ماو ياپ ریز رد

 بوتکمان نوناق هباثمب ،يدوخبدوخ روطب ،ود ره نیا و .دندرکیم

 .دندمآ دوجوب يداصتقا رابجا زجب يرابجا چیه نودب ،)فرع(

 ،لوپ لکش هب تورث رانک رد ،اههدرب و اهالاک لکش هب تورث رانک رد

 زا یتاعطق رب صاخشا نیوانع .دمآ دوجوب زین نیمز لکش هب تورث

 کنیا ،دوب هدش راذگاو اهنآ هب هلیبق ای هریت طسوت ادتبا رد هک ،نیمز

 اهنآ یثوروم کلم ،تاعطق نیا هک ،دندوب هتشگ مکحتسم نانچ

 هب زیچ ره زا شیب ،نامز نآ زا لبق تسرد ،اهنآ هک يزیچ .دندش

 اهنآ نیمز هعطق هب ياهریت تعامج ياعدا زا ییاهر ،دندوب شلابند
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 دیق نیا زا اهنآ .دوب هدمآ رد يدیق تروصب اهنآ يارب هک ییاعدا ،دوب

 دازآ زین نیمز رد دوخ دیدج تیکلام دیق زا يدوزب اما - دنتفای ییاهر

 کلمت ناکما يانعمب طقف هن ،نیمز دازآ لماک تیکلام .دندش

 نداد تسد زا ناکما يانعم هب هکلب ،دوب طرش و دیق یب و دودحمان

 دوجو یناکما نینچ ،دوب هریت هب قلعتم نیمز هک ینامز ات .دوب زین نآ

 و هریت رترب ِناونع ياهریجنز ،دیدج کلام هک یماگنه یلو .تشادن

 ياهتدم هک درک هراپ ار یقئالع لاح نیع رد وا ،دنکفا رودب ار هلیبق

 ،ار نآ يانعم .دوب هتسویپ نیمز هب يریذپان ییادج روطب ار وا ینالوط

 ،دوب هدش عارتخا نیمز رب یصوصخ تیکلام زاغآ اب نامزمه هک ،لوپ

 شورفب هک دوش ییالاک تسناوتیم نیمز نونکا .درک نشور شیارب

 تیکلام شیادیپ زا يزیچ زونه .دوش هتشاذگ هقیثو هب ای دور

 هعجارم نتآ هب( دش فشک يراذگ ورگ هک ،دوب هتشذگن یصوصخ

-کت لابند هب ءاشحف و يراکانز هک يروطنامه تسرد .)دینک

 هب يراذگ ورگ ،سپ نیا زا مه روطنیمه ،دندوب ناور يرسمه

 يراذگاو لباق لماک دازآ تیکلام يارب وت .دیبسچ نیمز تیکلام

 [109.]وت لام نیا ،بوخ رایسب .يدزیم دایرف نیمز

 ورگ و تیکلام ،يراوخابر ،لوپ ،تراجت شرتسگ بیترت نیا هب

 کی تسد رد تورث عیرس زکرمت و مکارت اب وسکی زا ،نیمز يراذگ

 و ،اههدوت دیازتم رقف اب ،رگید يوس زا و ،دوب هارمه کچوک هقبط

 اب ادتبا زا هک اجنآ زا ،تورث نیون تیفارشا .ارقف هدنبایینوزف هدوت

 هشیمه يارب یمود نیا هک دش ثعاب ،دوبن قبطنم نهک ياهلیبق يابجن

 میسقت نیا و .)اهنمرژ نایم رد ،مور رد ،نتآ رد( دوش هدنار بقع هب

 اب دوب هارمه نانوی رد هژیوب ،ناشتورث يانبم رب تاقبط هب دازآ نادرم
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 ار ياهیاپ اهنآ يرابجا راک هک ،[110]ناگدرب دادعت میظع شیازفا

 .دشیم هتخاس نآ رب هعماج مامت يانبور هک دادیم لیکشت

 هچ ياهریت تخاس رس رب ،یعامتجا بالقنا نیا هجیتن رد هک مینیبب اما

 هدرک دشر وا تلاخد نودب هک ینیون رصانع ربارب رد تخاس نیا .دمآ

 ياضعا هک ددوب طرش نیا هب هتسباو تخاس نیا .دوب ناوتان ،دندوب

 دننک یگدنز مه اب دحاو نیمزرس کی رد ،هلیبق مییوگب ای ،هریت کی

 .دوب هتفر نایم زا هک دوب اهتدم طرش نیا .دنشاب نآ نینکاس اهنت و

 اج همه رد ؛دندوب هدش هتخیمآ مه رد اج همه رد ،اههلیبق و اههریت

 .دندرکیم یگدنز نادنورهش نایم رد ناگناگیب و ناگتسباو ،ناگدرب

 هدمآ دوجوب تیربرب ینایم هلحرم رخاوا رد اهنت هک ،هاگتماقا تابث

 رییغت ،یناگرزاب هک - ینکس لحم تارییغت و ،كرحت رثا رد ،دوب

 ،دروخیم مه هب یپ رد یپ - دندوب نآ هب طورشم نیمز لاقتنا و اههفرح

 روما هب یگدیسر روظنم هب دنتسناوتیمن رگید ياهریت نامزاس ءاضعا

 مسارم دننام ،یئزج لئاسم طقف ؛دنوش عمج مه رود هب ناشکرتشم

 و اهتساوخ رب هوالع .دندشیم تیاعر يرسرس روطب زونه یبهذم

 یگدیسر يارب و ،هدمآ دوجوب اهنآ يارب ياهریت ياهناگرا هک یعفانم

 رد بالقنا رثا رد يدیدج عفانم و اهتساوخ .دندوب بسانم اهنآ هب

 نامتخاس رد بالقنا نیا زا هلصاح تارییغت و تشیعم نیمأت طیارش

 ماظن اب اهنت هن ،دیدج عفانم و اهتساوخ نیا .دوب هدمآ دوجوب ،یعامتجا

 رارق نآ ربارب رد تهج ره زا هکلب ،دندوب هناگیب نهک ياهریت

 هدمآ دوجوب راک میسقت رثا رد هک رگتعنص ياههورگ عفانم .دنتفرگیم

 مزال ار ینیون ياهناگرا ،اتسور لباقم رد رهش صاخ ياهزاین و ،دندوب

 يرِتارف ،ياهریت أشنم اب ینامدرم زا ،اههورگ نیا زا کی ره اما ؛تشاد
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 نیا زا .دوب مه ناگناگیب لماش یتح و ؛دشیم ادیپ فلتخم ياهلیبق و

 لکش ياهریت تخاس زا جراخ رد اترورض نیون ياهناگرا ور

 ره رد ،زین و .دوب ،نآ هیلع يانعمب نیا و - نآ تازاوم هب ،دنتفرگیم

 ،ریقف و ینغ بیکرت اب ،دادیم ناشن ار دوخ عفانم داضت ،ياهریت نامزاس

 .دیسریم دوخ جوا هب ،دحاو هلیبق و هریت کی رد ،راکهدب و راوخابر

 هب تبسن هک - دنتشاد دوجو يدیدج نینکاس هدوت ،روطنیمه

 ،مور رد لثملایف و - دندشیم بوسحم هناگیب ياهریت ياهنمجنا

 دندوب نآ زا رترامشیب و .دنوش روشک رد یتردق بحاص دنتسناوتیم

 ياهنمجنا .دنوش بذج نوخمه ياههلیبق و اههریت رد جیردتب هک

 زاتمم و يراصحنا ياهناگرا تروصب اههدوت نیا لباقم رد ياهریت

 یعیبط روطب یسارکمد کی لصا رد هک يزیچ ؛دندرکیم هولج

 هرخألاب .دوب هدش لدبم زیگناترفن تیفارشا کی هب ،دوب هدمآ دوجوب

 ینورد ضقانت عون چیه هک دوب هتساخرب ياهعماج زا ياهریت همانساسا

 چیه .دوب هدش هتفریذپ ياهعماج نینچ يارب طقف و ،تخانشیمن ار

 نونکا یلو .تشادن دوجو یمومع راکفا زجب ،يرابجا يورین

 يداصتقا طیارش یمامت يورین هب هک دوب هدمآ دوجوب ياهعماج

 نادنمتورث هب ،ناگدرب و نادرم دازآ هب تسیابیم ،شتیدوجوم

 اهنت هن هک ياهعماج ؛دوش میسقت ،هدنوش رامثتسا يارقف و رگرامثتسا

 شیب ار اهنآ هک دوب روبجم هکلب ،دوبن اهضقانت نیا نداد یتشآ هب رداق

 کی رد تسناوتیم اهنت ياهعماج نینچ .دنارب راجفنا يوسب شیپ زا

 تحت ای و ،رگیدکی هیلع رب تاقبط نیا راکشآ و موادم هزرابم تلاح

 تروصب لاح نیع رد هک ،دشاب هتشاد دوجو یموس يورین کی هطلس

 زا ،تشاد رارق دندوب رگیدکی اب هزرابم رد هک یتاقبط قوف رهاظ
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 - یتاقبط هزرابم کی اهنت و ،درکیم تعنامم اهنآ ینلع ياهدروخرب

 زاجم ار - ینوناق حالطصاب لکش هب ،يداصتقا هنیمز رد رثکادح

 رثا رد و .دوب هتسیز رتشیب شیدنمدوس دح زا ياهریت تخاس ،درمشیم

 و یشالتم ،تاقبط هب هعماج میسقت ینعی ،نآ هجیتن و راک میسقت

 .تفرگ	تلود	ار نآ ياج .دش دورطم

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 رب تلود هک ار ياهدمع لکش هس زا کی ره هناگادج روطب الاب رد ام

 نتآ .میداد رارق ثحب دروم ،تفرگ دوخب ياهریت تخاس ياههبارخ

 رد .دوب تلود تخاس لکش نیرتکیسالک و نیرتصلاخ رگشیامن

 هعماج رد هک ،یتاقبط ياهضقانت زا اتدمع و امیقتسم تلود اجنیا

 کی هب ياهریت هعماج ،مور رد .تساخرب ،دوب هتفای لماکت ياهریت

 جراخ رد هک - رامشیب )ماوع( ياهنیبهلپ نایم رد يراصحنا تیفارشا

 - تشاد هدهع رب یفیاظو اهنت و هتشادن یقوقح و ،تشاد رارق نآ زا

 درک یشالتم ار یمیدق ياهریت تخاس اهنیبهلپ يزوریپ .دیدرگ لدیم

 مه و ياهریت تیفارشا مه هک ،داهن انب ار تلود ،نآ ياههبارخ رب و

 حتاف ياهنمرژ نایم رد هرخألاب .دندش نآ بذج الک يدوزب ياهبلپ

 عیسو ياهنیمزرس حتف میقتسم هجیتن هباثمب تلود ،مور يروتارپما

 نآ رب تموکح يارب ياهلیسو چیه ياهریت تخاس هک - یجراخ

 اب يدج هزرابم کی هن حتف نیا هک ییاجنآ زا .دمآ دوجوب - تشادن

 ،درکیم يرورض ار يرتهتفرشیپ راک میسقت کی هن و ،یمیدق سوفن

 لماکت زا هلحرم کی رد ابیرقت نیبولغم و نیحتاف هک نیا هب رظن و

 یقاب هتشذگ دننام هعماج يداصتقا هیاپ نیاربانب و دنتشاد رارق يداصتقا
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 رییغت یتروصب ،ینالوط ياهنرق يارب تسناوت ياهریت تخاس ،دنام

 یتح و ،دبای همادا ،یکرام تخاس لکش رد ،ینیمزرس لکش ،هتفای

 و ابجن ياههداوناخ رد ،هدش فیعضت لکش رد یتدم يارب

 دننام ،یناقهد ياههداوناخ رد یتح و - دعب ياهلاس ياهنیسیرتاپ

 .دنک تایح دیدجت[	- 111]نشرامتید

 هعماج هب جراخ زا هک تسا یتردق هن هجو چیه هب تلود ،نیاربانب

 تیعقاو و ریوصت" ،"يونعم هدیا تیعقاو" هن و ؛دشاب هدش لیمحت

 لوصحم کی تلود ،سکعرب .دیوگیم لگه هک نانچنآ "لقع

 تسا رما نیا شریذپ ،تلود ؛تسا لماکت زا ینّیعم هلحرم رد هعماج

 ،تسا هدش ریگرد دوخ اب یندشان لح داضت کی رد هعماج نیا هک

 ،تسین اهنآ عفر هب رداق دوخ هک يریذپان یتشآ ياهضقانت هب هک

 عفانم اب تاقبط ،تاضقانت نیا هکنیا يارب یلو .تسا هتشگ میسقت

 لیلحت هب رمث یب هزرابم کی رد ار هعماج و دوخ ،داضتم يداصتقا

 هعماج رس رب رهاظ رد هک دیآ دوجوب یتردق هک دش مزال ،دنربن

 هاگن "مظن" هدودحم رد ار نآ و دهد فیفخت ار اهدروخرب ات ،دتسیاب
 نآ رس رب ار دوخ یلو ،دزیخیم رب هعماج زا هک تردق نیا و ؛دراد

 .تسا تلود ،دنکیم هناگیب نآ زا شیپ زا شیب ار دوخ و ،دهدیم رارق

 بسح رب	ار دوخ عابتا ادتبا رد ،نهک ياهریت ماظن فالخ رب ،تلود

 ياهریت ياهنمجنا ،میاهدید هک يروطنامه .دنکیم میسقت	نیمزرس
 ،دندوب هتسویپ رگیدکی هب و هدمآ دوجوب ینوخ قئالع رثا رب هک ،نهک
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 هک دندوب نیا نمضتم اهنآ هک لیلد نیا هب اتدمع ،دندش یفکمان

 ،لبق اهتدم زا هک يدیق ،دنشاب هتسباو ّنیعم نیمزرس کی هب ءاضعا

 هدش كرحتم مدرم یلو ،هدنام ياجب نیمزرس .تشادن دوجو رگید

 تمیزع هطقن هلزنمب نیمزرس يانبم رب میسقت هک دوب اجنیا زا .دندوب

 یمومع فیاظو و قوقح هک دندوب زاجم نادنورهش و ،دش باختنا

 دروم هب ،هلیبق و هریت هظحالم نودب ،دنتفاییم ناکسا هک اج ره ار دوخ

 کی ،هقطنم و لحم يانبم رب نادنورهش یهدنامزاس نیا .دنراذگب ارجا

 یعیبط هک تسا لیلد نیمه هب و .تسا اهتلود مامت كرتشم یگژیو

 نیا ات دوب مزال یتخس و ینالوط هزرابم هچ هک میدید اما ؛دسریم رظنب

 يانبم رب یمیدق یهدنامزاس ياج ،مور و نتآ رد دناوتب يدنبمیسقت

 .دریگب ار اههریت

 رگید هک تسا	یمومع تردق	کی يرارقرب ،زیامت هجو نیمود

 ،دهدیم نامزاس یماظن يورین کی هباثمب ار دوخ هک یسوفن اب امیقتسم

 هک اریز ،دوب يرورض ،صاخ یمومع تردق نیا .تسین قبطنم

 ریغ تروصب ،تاقبط هب میسقت تلعب ،مدرم راکدوخ حلسم نامزاس

 دنورهش رازه 90 ؛دندوب سوفن وزج زین اههدرب .دوب هدمآ رد ینکمم

 .دندادیم لیکشت هدرب رازه 365 لباقم رد ار زاتمم هقبط کی اهنت نتآ

 لباقم رد یفارشا یمومع تردق کی ،نتآ یسارکمد مدرم شترا

 کی دوجو یلو ؛تشادیم هاگن طخ رد اهنآ هک دوب ناگدرب

 نادنورهش میتفگ الاب رد هک روطنامه ات دش يرورض مه يرمرادناژ

 و ؛دراد دوجو یتلود ره رد یمومع تردق نیا .دراد هاگن طخ رد ار

 ینعی ،يدام مئامض نمضتم نینچمه هکلب ،حلسم نادرم لماش اهنت
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 اهنآ زا يزیچ ياهریت تخاس هک تسا يربج ياهداهن عاونا و اهنادنز

 تاضقانت هک یعماوج رد یمومع تردق نآ تسا نکمم .تسنادیمن

 و زیچان یلیخ ،هداتفا رود طاقن رد و ،دناهتفاین لماکت زونه یتاقبط

 رد اهنامز زا یضعب و ،طاقن زا یضعب رد دننام ،دشاب کچوک تیاهنیب

 نورد رد یتاقبط ياهضقانت هک یبسانت هب .اکیرمآ هدحتم تالایا

 رتتیعمج رپ و رتگرزب رواجم لود و دندرگیم رتدیدش تلود

 تسا یفاک اهنت .دوشیم رتمکحتسم زین یمومع تردق نیا ،دنوشیم

 و یتاقبط هزرابم هک ییاج هب ،مینک هاگن دوخ ینونک ياپورا هب هک

 تسا هدناسر ياهجرد نانچ هب ار یمومع تردق ،تاحوتف رد تباقر

 هدش هدننک دیدهت ،تلود یتح	و ،هعماج لک تیدوجوم يارب هک

 .تسا

 دش يرورض نادنورهش زا کمک ،یمومع تردق نیا يرادهگن يارب

 هزورما یلو ؛دندوب هتخانشان ياهریت هعماج رد اقلطم اهنیا .تایلام-	

 ریغ تایلام نیا ،ندمت تفرشیپ اب .مینادیم اهنآ هب عجار یفاک ردقب

 ماو دادرارق هب ،دریگیم طسق شیپ هدنیآ باسحب تلود ؛دوشیم یفکم

 ياپورا زین دروم نیارد .دنکیم عضو	یمومع هضرق	و دوشیم لسوتم
 .دراد نتفگ يارب ییاهناتساد نهک

 و یمومع تردق کلمت رد ،هعماج ياهناگرا هباثمب ،يرادا تاماقم

 ياهنادازآ مارتحا .دنتشاد رارق هعماج	قوف	رد نونکا ،يدنبتایلام قح
 اهنآ يارب ،دشیم زاربا ياهریت تخاس ياهناگرا هب تبسن هنابلطواد هک

 اهنآ هب مارتحا ؛دوبن یفاک - دندوب نآ بسک هب رداق مه رگا یتح -
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 ندش هناگیب لاح رد هک دنهدیم لیکشت ار یتردق ياههبارا هک -

 زا ار اهنآ هک ،ییانثتسا نیناوق طسوت دیاب - تسا هعماج هب تبسن

 .دوش نیمأت ،دنکیم رادروخرب زواجت لباق ریغ و صاخ تمرح

 ياهریت ياهناگرا عومجم زا ،ندمتم تلود رد سیلپ رومأم نیرتیتنعل

 نیرتگرزب و هدازهاش نیرتدنمتردق یلو ؛دراد يرتشیب "هتیروتا"
 و رصح و دح یب مارتحا هطبغ دیاب ندمت نارود لارنژ ای ،رادمتسایس

 رد کی نیا .دشیم هریت سیئر نیرتکچوک راثن هک دروخب ار یملسم

 يزیچ فرعم هک دشوکب تسا روبجم رگید نآ ،دتسیایم هعماج نایم

 .دشاب هعماج قوف و جراخ

 یتاقبط تاضقانت نتشاد لرتنک تحت هب زاین زا تلود هک اجنآ زا

 دوجوب تاقبط نیا عزانت نایم رد لاح نیع رد اجنآ زا یلو ،تساخرب

 طلسم يداصتقا رظن زا و رتیوق هقبط ِتلود هدعاقلایلع نیاربانب ،دمآ

 هقبط مه یسایس رظن زا ،تلود نیمه قیرط زا هک ياهقبط ؛تسا

 و ندرک عیطم يارب يدیدج هلیسو قیرط نیا هب و ،دوشیم طلسم

 دهع تلود ،قیرط نیا هب .دروآیم تسدب هدیدمتس هقبط رامثتسا

 نتشادهگن عیطم روظنمب و نارادهدرب تلود زیچ ره زا شیب ،ناتساب

 عیطم يارب ابجن ناگرا ،یلادوئف تلود هک روطنامه ،دوب ناگدرب

 بختنم تلود و ،دوب اهدیقت تحت و فرس ناناقهد نتشادهگن

 همهنیا اب .هیامرس هلیسوب يدزم راک رامثتسا يارب تسا يرازبا ،ینونک

 ،گنج لاح رد تاقبط هک تشاد دوجو ییاهنارود ییانثتسا روطب

 یجنایم کی هباثمب ،یتلود تردق هک دنتشاد نزاوت مه لباقم رد نانچ

 .تشاد لالقتسا نیفرط زا ،یّنیعم هجرد ات و هظحل نآ رد ،يرهاظ
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 فارشا نیب هنزاوم هک ،هدجه و هدفه ياهنرق هقلطم تنطلس دوب نینچ

 مسیتراپانب دوب نینچ ؛درکیم ظفح ار	Burghers	اهرگروب هقبط و

 نیمود مسیتراپانب ،نآ زا شیب یتح و ،هسنارف يروتارپما نیلوا

 هیلع ار يزاوژروب ،يزاوژروب هیلع ار ایراتلورپ هک ،هسنارف يروتارپما

 مکاح نآ رد هک ،عون نیا زا لمع نیرخآ .تفرگیم راکب ،ایراتلورپ

 ون نمرژ يروتارپما ،دنسریم رظنب کحضم مه هزادنا هب موکحم و

 لباقم رد ،نارگراک و نارادهیامرس ،اجنیا رد :تسا كرامسیب تلم

 عفنب مه هزادنا هب و دنتسه نزاوت رد رگیدکی

 .دنروخیم بیرف ،هدش ریقف ِیسورپ دزدهلد[	112	]ياهرکنوی

 تورث قبط رب ،نادنورهش قوقح ،یخیرات ياهتلود رثکا رد هوالعب

 زاربا امیقتسم ار ملسم تقیقح نیا قیرط نیا هب و ،دوشیم ّنیعم اهنآ

 رد دوخ تظافح يارب تساراد هقبط نامزاس کی ،تلود هک درادیم

 و نتآ رد ،تورث يانبم رب يدنبهقبط رد دوب نینچ .رادن هقبط لباقم

 نازیم نآ رد هک اطسو نورق یلادوئف تلود رد دوب نینچ و ؛مور

 ،رما نیمه .دوب کلمت تحت نیمز رادقم اب قابطنا رد یسایس تردق

 اذهعم .دوشیم هدید ینونک بختنم ياهتلود رد يأر طیارش زارحا رد

 یساسا رما کی هجو چیه هب ،تیکلام ياهزیامت یسایس ییاسانش نیا

 ،تسا تلود لماکت ینییاپ هلحرم کی هناشن رما نیا ،سکعرب .تسین

 نیون طیارش تحت هک ،کیتارکمد يروهمج ،تلود لکش نیرتیلاع

 رد بانتجا لباق ریغ ترورض کی تروصب شیپ زا شیب هعماج

 نییعت ییاهن هزرابم نآ تحت اهنت هک تسا تلود زا یکش و ،دیآیم

 روطب رگید ،دریذپ ماجنا دناوتیم يزاوژروب و ایراتلورپ نیب هدننک
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 ریغ روطب نآ رد تورث .دمهفیمن يزیچ تیکلام ياهزیامت زا یمسر

 رد وسکی زا .دنکیم لامعِا ار دوخ تردق ،رتیعطق یلیخ یلو ،میتسم

 نآ کیسالک هنومن اکیرمآ هک ،یمسر نیرومأم میقتسم داسف لکش

 زکرم و تموکح نیب داحتا لکش رد رگید يوس زا ؛دهدیم تسدب ار

 ره و دوش رتدایز یمومع هضرق هزادنا ره ،داحتا نیا و ،[113]سروب

 زکرم ناونعب سروب زکرم زا هدافتسا اب ،یماهس ياهتکرش هک ردق

 دوخ تسد رد رتشیب ار دیلوت دوخ هکلب ،لقن و لمح اهنت هن ،دوخ

 هسنارف يروهمج نیرخآ .دوشیم رتناسآ هزادنا نامه هب ،دننک زکرمتم

 وکین سیئوس و ؛تسا نیا زا يزراب هنومن هدحتم تالایا نینچمه و

 کی هکنیا یلو .تسا هدرک ادا هنیمز نیا رد ار دوخ مهس زین تفص

 ،سروب و تموکح نیب هناردارب داحتا نیا يارب کیتارکمد يروهمج

 هدیمهف نمرژ دیدج يروتارپما زین و ناتسلگنا دروم زا ،تسین یساسا

 ماقم یمومع ءارآ اب یسک هچ هک تفگ دوشیمن نآ رد هک ،دوشیم

 هقبط ،هکنیا هرخألاب و[ .114]ردورکیالب ای كرامسیب ،تفای يرتالاب

 هک ینامز ات .دنکیم تموکح ،یمومع تاباختنا قیرط زا امیقتسم اراد

 دوخ ییاهر يارب - ایراتلورپ ام دروم رد نیاربانب و - متس تحت هقبط

 ماظن اهنت ار هعماج دوجوم ماظن ،دوخ تیرثکا رد ،تسین هدامآ الماک

 ار رادهیامرس هقبط هلابند یسایس رظن زا و ،درک دهاوخ یقلت نکمم

 نامه هب یلو .ار نآ یطارفا پچ حانج ینعی ،داد دهاوخ لیکشت

 بزح هباثمب ار دوخ ،دوشیم غلاب دوخ ییاهر يارب هقبط نیا هک يدح

 هن و ،دنکیم باختنا ار دوخ ناگدنیامن و هدرک لکشتم دوخ

 نازیم ،یمومع تاباختنا قیرط نیا هب .ار نارادهیامرس ناگدنیامن

 شیب يزیچ ،ینونک تلود رد و ،تسا رگراک هقبط غولب يریگهزادنا
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 تسا یفاک نیمه یلو ؛دوب دهاوخن زگره و دشاب دناوتیمن نیا زا

 نایم رد ار شوج هطقن یمومع تاباختنا جنسامرگ هک يزور

 هک تسناد دنهاوخ نارادهیامرس مه و اهنآ مه ،دهدب ناشن نارگراک

 .دننک هچ

 نودب هک دناهدوب یعماوج .تسا هتشادن دوجو لزا زا تلود ،نیاربانب

 يروصت چیه یتلود تردق و تلود زا و ،دناهدرک رس تلود

 میسقت هب اموزل هک يداصتقا لماکت زا ّنیعم هلحرم کی رد .دناهتشادن

 کی تروصب ،میسقت نیا تلع هب تلود ،دوب طوبرم تاقبط هب هعماج

 لماکت رد ياهلحرم هب عیرس ياهماگ اب ام نونکا .دمآ رد ترورض

 ترورض تاقبط نیا دوجو اهنت هن ،نآ رد هک میوشیم کیدزن دیلوت

 دهاوخ زین دیلوت رد یعطق عنام کی هکلب ،تسا هداد تسد زا ار دوخ

 ادیپ يرتهیلوا هلحرم کی رد هک يریزگان نامه هب ،تاقبط نیا .دش

 زیرگ روطب زین تلود ،اهنآ اب هارمه .دش دنهاوخ دیدپان ،دندش

 کی يانبم رب ار دیلوت هک ،هعماج .تفر دهاوخ نایم زا يریذپان

 ،درک دهاوخ نامزاس دیدجت ،ناگدننک دیلوت ربارب و دازآ هدوارم

 :تسا قلعتم اجنآ هب هک داتسرف دهاوخ ییاج هب ار تلود نیشام هاگنآ

 .یغرفم ربت و یسیرخن كود رانک رد ،هقیتع راثآ هزوم رد

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 لماکت زا ياهلحرم ندمت هک دیآیم رب نینچ دش هتفگ هک هچنآ زا

 ،تسا نآ زا یشان دارفا نیب هلدابم ،راک میسقت نآ رد هک تسا هعماج
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 لماک ییافوکش هب - دزیمآیم مه هب ار ود نآ هک - ییالاک دیلوت و

 .دنروآیم دیدپ دوجوم هعماج لک رد یبالقنا و دنسریم دوخ

 ناس نیمه هب و ؛دوب یعمج اساسا هعماج نیشیپ لحارم مامت رد دیلوت

 ياهتعامج رد تالوصحم میقتسم عیزوت هلیسوب زین فرصم

 ،یکارتشا دیلوت نیا .تفرگیم تروص کچوک ای گرزب یتسینومک

 ناگدننک دیلوت ،لاح نیع رد اما ،دشیم ماجنا اههدودحم نیرتگنت رد

 هک دنتسنادیم اهنآ .دنتشاد تدایس ناشتالوصحم رب و دیلوت هسورپ رب

 ناشتسد زا ،دندرکیم فرصم ار نآ :دمآ دهاوخ هچ لوصحم رس رب

 ،تفرگیم تروص هیاپ نیا رب دیلوت هک ینامز ات و ؛دشیمن جراخ

 تسناوتیمن و ،دوش جراخ ناگدننک دیلوت لرتنک زا تسناوتیمن

 يزیچ ؛دروآ دوجوب اهنآ هیلع ار یموهوم و هناگیب تردق هنوگچیه

 .دوشیم ماجنا يزیرگ لباق ریغ روطب و ابترم ندمت هرود رد هک

 یعمج تیهام هیاپ .درک هنخر دیلوت دنور رد یمارآب راک میسقت اما

 نوناق تروصب ار دارفا طسوت کلمت ،درک تسس ار کلمت و دیلوت

 نایم هلدابم شیادیپ بجوم قیرط نیا هب و ،دروآ رد - جیار اعیسو

 ،ییالاک دیلوت .میدرک یسررب الاب رد ار نآ یگنوگچ هک - دش دارفا

 .دمآ رد بلاغ لکش تروصب جیردتب

 هکلب ،یصخش فرصم يارب هن رگید دیلوت ینعی - ییالاک دیلوت اب

 لقتنم رگید تسد هب یتسد زا اترورض تالوصحم - هلدابم يارب

 وا ؛دوشیم ادج شلوصحم زا هلدابم نایرج رد ،هدننک دیلوت .دندشیم

 و ،لوپ هکنیا درجمب .دمآ دهاوخ هچ نآ رس رب هک دنادیمن رگید

 مدق نادیم هب - ناگدننک دیلوت هطساو ناونعب - رجات نآ اب هارمه
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 ییاهن تشونرس و ،دوشیم رتهدیچیپ مه نیا زا هلدابم دنور ،دنراذگیم

 نانآ زا کیچیه و ،دنرامشیب راجت .رتمولعمان مه نیا زا لوصحم

 تسد هب یتسد زا اهنت هن نونکا اهالاک .دنکیم هچ يرگید هک دنادیمن

 ناگدننک دیلوت .دندرگیم لقتنم رگید رازاب هب يرازاب زا هکلب ،رگید

 ار نآ راجت و ،دناهداد تسد زا ار دوخ یگدنز طیارشِ دیلوت لرتنک

 .دنوشیم فداصت هچیزاب ،دیلوت و تالوصحم ،دناهتفرگن تسدب

 نآ رگید بطق هک تسا یلباقتم هطبار بطق کی طقف ،فداصت اما

 اجنآ رد فداصت دسریم رظنب هک ییاج ،تعیبط رد .دراد مان ترورض

 هک یمظن و يوهام ترورض ،شیپ اهتدم ،دنکیم ییامرفمکح زین

 ناشن صاخ هنیمز ره رد ار ،دنکیم نایب فداصت نیا رد ار دوخ

 ربتعم مه هعماج يارب تسا قداص تعیبط دروم رد هچنآ .میاهداد

 زا هلسلس کی هباثمب ،یعامتجا تیلاعف کی هک هزادنا ره .تسا

 دنمورین ناسنا هناهاگآ لرتنک دح زا رتشیب ،یعامتجا ياههسورپ

 مه هزادنا نامه هب ،دنکیم دشر ناسنا یسرتسد ءاروام هب ،دوشیم

 نینچ .دننکیم نایب فداصت نیا رد ار دوخ ،نآ یتاذ و صاخ نیناوق

 نیا ؛دننکیم لرتنک زین ار اهالاک هلدابم و دیلوت ياهفداصت ،ینیناوق

 ياهتردق تروصب درفنم هدننک هلدابم و هدننک دیلوت لباقم رد نیناوق

 تیهام ادتبا رد هک - هتخانشان ياهتردق نوچ یتح ادتبا رد و ،هناگیب

 نیا .دنوشیم رهاظ ،دریگ رارق نییعت و یسررب دروم تقدب دیاب اهنآ

 لکش نیا لماکت فلتخم لحارم رد ،ییالاک دیلوت يداصتقا نیناوق

 تحت ندمت نارود یمامت هتفر مه يور یلو ؛دنباییم لیدعت ،دیلوت

 هدننک دیلوت بابرا ،لوصحم ،زورما هب ات .تسا هدوب نیناوق نیا طلست

 یعمج همانرب کی هلیسوب هن ،هعماج دیلوت لک ،زورما هب ات ؛تسا
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 ییورین اب ،تیاهن رد هک يروک نیناوق هلیسوب هکلب ،هنالقاع

 ،دننکیم لمع يراودا يراجت ياهنارحب ياهنافوت رد ،[115]يرصنع

 .دوشیم میظنت

 يودب اتبسن هلحرم رد ،یناسنا راک يورین هنوگچ هک میدید الاب رد ام

 نارذگ يارب هک هچنآ زا شیب یلیخ هک دش قفوم ،دیلوت لماکت زا

 نیا هنوگچ هک میدید زین و ؛دنک دیلوت ،دوب مزال هدننک دیلوت یگدنز

 .دارفا نایم هلدابم و راک میسقت روهظ نیلوا اب دوب قبطنم اتدمع هلحرم

 يزیچ دش فشک گرزب "تقیقح" نیا هک یماگنه زا ،کنیا

 هک ؛دیآ رد الاک کی تروصب تسناوتیم زین ناسنا هک دوب هتشذگن

 و هلدابم دروم ،هدرب کی هب ناسنا لیدبت اب تسناوتیم یناسنا يورین

 هلدابم هب عورش ناسنا هک ینامز زا يزیچ زونه .دریگ رارق هدافتسا

 لعفنم ،لاعف .تفرگ رارق هلدابم دروم ،وا دوخ هک دوب هتشذگن درک

 .تساوخیمن هچ و تساوخیم شلد ناسنا هچ ؛دش

 دوخ لماکت يالعا دح هب ندمت نارود رد هک ،يرادهدرب اب هارمه

 رامثتسا و رگرامثتسا تاقبط هب هعماج گرزب میسقت نیلوا ،دیسر

 هتشاد همادا ندمت نارود رسارس رد فاکش نیا .دمآ دوجوب هدنوش

 زا دعب ؛دوب ناتساب ناهج صاخ ،رامثتسا لکش نیلوا یگدرب .تسا

 رصع رد يدزم راک ،دعب و ،دمآ دوجوب ژاورس ،اطسو نورق رد نآ

 گرزب رصع هس اب دنقبطنم هک دنتسه یگدنب لکش هس اهنیا .دیدج

 نآ مدقتباث نامدمه ،لدبم يامیس اب سپس و ،راکشآ یگدرب ؛ندمت

 .دنوریم رامشب
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 يداصتقا رظن زا ،دش عورش نآ اب ندمت هک ییالاک دیلوت هلحرم

 ،یلوپ هیامرس ور نیا زا و ،يزلف لوپ )1 :شیادیپ اب دوشیم صخشم

 لمع ناگدننک دیلوت هطساو ناونعب هک راجت )2 ؛يراوخابر و هرهب

 یگدرب راک )4 ؛يراذگورگ و نیمز یصوصخ تیکلام )3 ؛دننکیم

 نآ رد هک ندمت رب قبطنم هداوناخ لکش .دیلوت بلاغ لکش هباثمب

 درم قوفت ،تسا يرسمه-کت ،دمآ رد مکاح لکش هب ملسم روطب

 لاصتا هقلح .هعماج يداصتقا دحاو هباثمب يدارفنا هداوناخ و ،نز رب

 ارصحنم ،کیپیت ياهنارود مامت رد هک تسا تلود ،ندمتم هعماج

 يارب نیشام کی اساسا دراوم مامت رد و ،تسا مکاح هقبط تلود

 هصخشم مئالع رگید .تسا رامثتسا و متس تحت هقبط نتشاد عیطم

 لک هیاپ هباثمب هد و رهش نیب داضت تیبثت وسکی زا :زا دنترابع ندمت

 هلیسو نآ هب هک ،تیصو شیادیپ رگید يوس زا ؛یعامتجا راک میسقت

 ار دوخ کلم مه شگرم زا سپ یتح هک تسا رداق کلم بحاص

 یمیدق ياهریت تخاس هب میقتسم هبرض کی هک ،داهن نیا .دنک راذگاو

 عورش دوز یلیخ مور رد ؛دوب هتخانشان نولوس نامز ات نتآ رد ،دوب

 اهشیشک طسوت اهنمرژ نایم رد[ .116]ینامز هچ رد مینادیمن یلو ،دش

 کلم یعنام هنوگچیه نودب دناوتب سفنکین نمرژ ات ،دمآ دوجوب

 .دراذگب ثرا هب اسیلک يارب ار دوخ

 هعماج هک تسا هداد ماجنا ار ییاهراک - ماظن نیا داینب رب - ندمت

 نتخیگنارب قیرط زا ار اهنآ اما .تشادن ار نآ تردق یلکب ياهریت

 ندرک ینابرق تمیق هب اهنآ دشر و ،ناسنا تاوهش و زیارغ نیرتتسپ

 هکرحم حور ،نایرع صرح .تسا هداد ماجنا ،وا رگید ياهتیلباق مامت

 تورث زاب ،تورث ؛تسا هدوب زورما هب ات شدوجو زور نیلوا زا ندمت
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 ،درم هیامورف نیا تورث هکلب ،هعماج تورث هن ؛رتشیب تورث مه زاب و

 نیا رد رگا .تسا هدوب ندمت هدننک نییعت و درفب رصحنم فده

 نیرتلماک ررکم ياهنارود و مولع نوزفا زور لماکت ،رذگهر

 هک تسا هدوب رطاخ نیا هب طقف ،هداتفایم ششوغآ هب ،رنه ییافوکش

 رسیم ،تورث مکارت رد يزورما ناوارف ياهدرواتسد ،اهنآ نودب

 .دوبیمن

 ،تسا ندمت داینب ،رگید هقبط هلیسوب هقبط کی رامثتسا هک اجنآ زا

 رد یتفرشیپ ره .دنکیم تکرح موادم داضت کی رد ،نآ لماکت لک

 ینعی ،متس تحت هقبط طیارش رد تسا یتفرشیپ لاح نیع رد ،دیلوت

 ؛تنعل يرگید يارب تسا تمعن یکی يارب هک يزیچ ،میظع تیرثکا

 دیدج بوکرس کی مکح رد هشیمه ،هقبط کی دیدج ییاهر ره

 ناشن تالآنیشام دورو ار رما نیا لیلد نیرتزراب .تسا رگید هقبط

 هک روطنامه و .تسا هدش نشور یبوخب هزورما نآ تارثا هک ،دهدیم

 فیاظو و قوقح نیب يزیامت چیه اهربرب نایم رد هک یلاح رد میاهدید

 ،هقبط کی هب قوقح مامت ابیرقت ندرک راذگاو اب ،ندمت ،دوبن نکمم

 یتح ،ار ود نیا ریاغت و زیامت ،رگید هقبط هب فیاظو مامت ابیرقت و

 .دزاسیم نشور ،ناهذا نیرتندوک يارب

 تسا بوخ همکاح هقبط يارب هچنآ .تسین ،تسیابیم هکنانچ نیا یلو

 ،دنادیم یکی لک نآ اب ار دوخ مکاح هقبط هک هعماج لک يارب دیاب

 روبجم رتشیب ،دنکیم تفرشیپ رتشیب هچ ره ندمت ،نیاربانب .دشاب بوخ

 قشع هقرخ ریز رد ،دروآیم دوجوب اموزل دوخ هک ار یبویع هک دوشیم

 هکنیا هصالخ ،دوش رکنم ار ناشدوجو ای ،دنک كزب ار اهنآ ،دناشوپب
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 لحارم رد یتح و هعماج نیشیپ ياهلکش رد هک - موسرم يراکایر

 هقبط :دسریم دوخ جوا هب ریز نایب رد - دوب هتخانشان ندمت هیلوا

 نیا ،هدنوش رامثتسا هقبط دوخ عفن رطاخب اراصحنا و افرص ،رگرامثتسا

 ار نیا دناوتیمن ریخا هقبط رگا و ؛دنکیم رامثتسا ار شکمتس هقبط

 یساپسان هلیسو نیا هب ،درادیم رب نایغط هب رس یتح ای و ،دنک كرد

 ،نارگرامثتسا ینعی ،شیوخ ناهاوخریخ هب تبسن ار دوخ هنالیذر

 [.	117]دهدیم ناشن

 ماگنه زا"	:ندمت هرابرد ناگروم مکح ،همتاخ رد کنیا و
 ياهلکش ،هدوب میظع نانچ تیکلام شیازفا ،ندمت شیادیپ

 لاح رد نانچ نآ لامعتسا دراوم ،هدوب عونتم نانچ نآ

 ،نآ نیکلام عفانم بسح رب نانچ نآ هرادا و شرتسگ

 کی	تروصب مدرم لباقم رد هک ،تسا هدوب هنادنمدرخ

 روضح رد رشب لقع.	تسا هدمآ رد لرتنک لباق ریغ تردق
 دیسر دهاوخ ارف ینامز اذهعم .دنامیم ریحتم دوخ قولخم

 تابسانم و ،تفای دهاوخ تدایس تیکلام رب یناسنا درخ هک

 فیاظو زین و - تسوا تسارح تحت هک یتیکلام و تلود

 عفانم .درک دهاوخ ّنیعم ار - نآ نیکلام قوقح دودح و

 کی رد دیاب ود نیا و ،دنراد رارق دارفا عفانم قوف ،هعماج

 هک تسا رارق رگا .دنریگ رارق گنهامه و هنالداع تبسانم

 یگدنز فرِص ،دشاب هدنیآ نوناق ،هتشذگ دننام ،تفرشیپ

 .دشاب تیرشب ییاهن تشونرس دناوتیمن ،تیکلام رطاخب

 ياهراپ طقف تسا هتشذگ ندمت مد هدیپس زا هک ینامز تدم
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 اهنت و ؛تیرشب تیدوجوم زا هتشذگ نامز تدم زا تسا

 تسا دیما .دیسر دنهاوخ ارف هک ییاهرصع زا تسا ياهراپ

 تیکلام ،نآ رد هک دشاب یقیرط همتاخ ،هعماج لالحنا هک

 يزاسناریو رصانع ،یقیرط نینچ اریز ،تسا فده و تیاهن

 رد يردارب ،تموکح رد یسارکمد .دراد نطب رد ار دوخ

 تیبرت و میلعت ،تازایتما و قوقح رد تاواسم ،هعماج

 هک دننکیم تیاکح ياهعماج يدعب رتیلاع حطس زا ،یمومع

 نیا.	دنراد روضح موادم روطب شناد و درخ ،هبرجت ،نآ رد
 رد ،نهک ياههریت يردارب و يربارب ،يدازآ ِتایح دیدجت

 .ناتساب هعماج ،ناگروم" .-	دوب دهاوخ رتیلاع یلکش

 

 	1884 نئوژ - سرام ،سلگنا

 (دش رشتنم خیروز رد 1884 لاس رد هک یلقتسم هوزج رد لصا رد)

 

 

 مهن لصف ياهسیونریز

 هب ؛اکیرمآ یبرغ لامش لحاس رد صوصخب[	107]

 نایم رد .دوش هعجارم	Bancroft	تفورکناب

	Queen تولراش نییوک ریازج	Haidas	ياهادیه
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	Charlotteکی ریز رد ار وضع 700 زا شیب اهراوناخ زا یضعب 

 ریز لماک لیابق	Nootkas	اهاکتون نایم رد .دندرکیم عمج فقس

 	(سلگنا( .دنتسیزیم فقس کی

[108 boat Long) Pirogue(	]يارب دننام قیاق هلیسو یعون 

 	.تسا يریگیهام

[109! Dandin Georges, voulu l'as Tu	]ار نیمه وت 
 کی زا تسا یلوق لقن( !ندناد ژرژ ،ياهتساوخ

 هسنارف هب یلصا نتم رد ار نآ سلگنا .ند نادژرژ	مانب	ریلوم	همانشیامن

 .دنکیم لقن

 رهش رد .دینک هعجارم 95 هحفص هب ناگدرب دادعت يارب[	110]

 رد و ،رازه 460 نآ جوا رد Corinth تینروک

 ربارب هد اههدرب دادعت ،ود ره رد ؛دوب رفن رازه 470	Aegina	انیژا

 (سلگنا( .دوب دازآ نادنورهش دادعت

 ،تشاد هریت تیهام زا یبیرقت ریوصت لقاال هک یخروم نیلوا[	111]

 ياههداوناخ زا وا تخانش نویدم رما نیا و ،دوب رهوبهین

 تروصب هک وا تاهابتشا یلو - دوب	Dithmarschen	نشرامتید

 (سلگنا( .تساجنامه نویدم مه دوب هدش هیپک اجنامه یکیناکم
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 بزح ياضعا ،سورپ رد كرام يابجن ،	Junkersاهرکنوی[	112]

 .فارشا یعاجترا

[113	exchange Stock	]ماهس تالدابم و تالماعم زکرم 

[114	deröBleichr	]رد ردورکیالب کناب ریدم ،ردورکیالب 

 	.دوب نیلرب

 ریغ يورین force elemental يرصنع يورین زا ضرغ[	115]

 .تسا يودب و هاگآ

 der systen Das هبستکم قوقح متسیس مانب	لاسال	رثا[	116]

erworbenen rechte ضرف نیا رب اتدمع دوخ مود تمسق رد 

 خیرات رد و ،تسا مور دوخ تمدق هب مور رد تیصو هک تسا یکتم

 هک نیا و ؛تسا هتشادن دوجو "تیصو نودب هرود" هاگچیه مور

 لاسال .دمآ دوجوب یتسرپ هدرم هجیتن رد ،مور لبقام نامز رد تیصو

 هن ،ار مور یقوقح تاررقم نیا ،میدق بتکم ملسم یلگه کی هباثمب

 "ینامگ كرد" زا هکلب ،اهیمور یعامتجا طیارش زا

("Speculative Conception") هب و درک جاتنتسا ،تیصو 

 رد رظن زاربا نیا .دیسر یخیرات ریغ الماک رظن زاربا نیا هب قیرط نیا

 رد تورث لاقتنا هک دسریم هجیتن نیا هب ینامگ كاردا نامه اب یباتک

 هن لاسال .تسین روآبجعت .دوب يوناث رما کی افرص ،یمور تثارو
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 - هیلوا نارود نانادقوقح صوصخب - یمور ینادقوقح تامهوت اهنت

 (سلگنا( .درذگیم رد زین اهنآ دح زا یتح هکلب ،دراد رواب ار

 روطب هک ندمت ناشخرد دقن هک متشاد دصق ادتبا رد نم[	117]
 مدوخ و ناگروم دقن رانک رد ار دراد دوجو هیروف راثآ رد هدنکارپ

 اهنت .متسین راک نیا هب رداق تقو یگنت تلع هب هنافسأتم .مروایب

 تیکلام و يرسمه-کت ،هیروف هک میوگب ار هتکن نیا هک مهاوخیم

 هباثمب ار نآ و ،تخانشیم ندمت هدمع ياهیگژیو ناونعب ار نیمز رد

 وا هتشون رد نینچمه ام .درکیم فیصوت ریقف هیلع ینغ گنج کی

 رد هک ییاهنآ ،لماکان عماوج مامت رد هک - تقیقح نیا قیمع كرد

 Les) درفنم ياههداوناخ ،دناهتسسگ مه زا عفانم عزانت رثا

Familles incohérentes)، دنوریم رامشب يداصتقا ياهدحاو 

 (سلگنا( .مینکیم هدهاشم ار -
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 تلود و یصوصخ کلم ،هداوناخ أشنم

 همیمض

 [118]یهورگ جاودزا زا هدش فشک ادیدج دروم کی

 

 موسرم ارگناهرب ناسانشمدرم زا یخرب نایم رد اریخا هکنیا هب رظن

 اب ییانشآ ،دنوش رکنم ار یهورگ جاودزا دوجو هک تسا هدش

 هیکسور زا ار شرازگ نیا نم ؛تسا بلاج ریز شرازگ
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 ربتکا 14 ،وکسم ،Russkiye Vyedomosti	یتسومودیو

 اهنت هن شرازگ نیا رد .منکیم همجرت )یمیدق میوقت ساسا رب( 1892

 تبراقم قح ینعی ،یهورگ جاودزا هک تسا هدش دییأت تحارصب

 دوجو لامک و مامت هب ،نز يدادعت و درم يدادعت نیب لباقتم یسنج

 جاودزا هب هیبش رایسب یهورگ جاودزا زا لکش نیا هکلب ،دراد

 کیسالک هلحرم و ،نیرتهتفای لماکت هک تسا ییاواه یلاها ییاولانوپ

 لماش ییاولانوپ کیپیت هداوناخ هک یلاح رد .تسا یهورگ جاودزا

 زا يدادعت جاودزا هب هک تسا )یبناج و يدوخ( ناردارب زا يدادعت

 هریزج رد ام ،اجنیا رد ،دنیآیم رد یبناج و يدوخ نارهاوخ

 نانز مامت جاودزا هب درم کی هک مینیبیم	Sakhalin	نیلاخاس

 هب نز رظن هطقن زا رگا هک ،دیآیم رد شنز نارهاوخ مامت و شناردارب

 اب هنادازآ هک دراد هزاجا نز هک تسا نیا يانعم هب ،مینک هاگن نآ

 .دشاب هتشاد یسنج تبراقم شیاهرهاوخ نارهوش و شرهوش ناردارب

 تهج نیا زا طقف ییاولانوپ جاودزا کیپیت لکش اب لکش نیا ،نیاربانب

 صاخشا اترورض اهرهاوخ نارهوش و رهوش ناردارب هک دراد توافت

 .دنتسین يدحاو

 نم هک ار هچنآ اددجم ،شرازگ نیا هک درک هجوت دیاب نیا رب هوالع

 نیمه رد ریگرای هداوناخ ،مود لصف]	مراهچ پاچ ،هداوناخ أشنم رد

 هک هچنآ دننام ادبا یهورگ جاودزا :دنکیم دییأت ماهتفگ	[باتک
 ؛تسین ،دننکیم روصت اههناخیپسور زا هتفرگ ماهلا ياهنیتسیلیف

 وا هک هچنآ ریظن ،یناوهش یگدنز دننامه ،یهورگ جاودزا ياهفرط

 ،جاودزا عون نیا هکلب ،دنوشیمن بکترم ماع ألم رد ار ،دنکیم افخ رد
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 زا لمع رد ،دراد دوجو زونه هزورما مینادیم هک يدراوم رد لقادح

 تهج نیا زا طقف يرسمه-دنچ زا ای تسس يریگرای جاودزا کی

 ،دنادیم زاجم يدراوم رد ار یسنج تبراقم ،موسر هک تسا توافتم

 نیا زا هدافتسا هک رما نیا .تازاجم لباق یتخسب ،دراوم نیا ریغ رد و

 هک دنکیم تباث ار هلأسم نیا اهنت ،تسا يدوبان لاح رد المع قوقح

 دوخ نیا و ،تسا يدوبان هب موکحم دوخ ،یهورگ جاودزا لکش نیا

 .تسادیپ مه نآ ندوب ردان زا

 رگید رابکی هکت تسا هجوت بلاج تهج نیا زا ،فیصوت لک ،هوالعب

 نامدرم یعامتجا ياهداهن هدمع تاصخشم یگناگی یتح و تهابش

 .دهدیم ناشن ،دنتسه لماکت زا هلحرم کی رد ابیرقت هک ار يودب

 هِبش نیا دروم رد شرازگ هک ییاهزیچ بلاغ

 دروم رد ،درادیم راهظا نیلاخاس هریزج	Mongloïdes	ياهلوغم

 يایرد ریازج نینکاس ،ناتسودنه	Dravidian	يدیوارد لیابق

 و ،ناشفشک نامز رد	Islanders Sea South	بونج

 :تسا ریز رارق هب شرازگ .تسا قداص مه ،اکیرمآ ناتسوپخرس

 )ربتکا 22 دیدج میوقت ؛یمیدق میوقت( ربتکا 10 هسلج رد

 .ا.ن ،یعیبط مولع نارادتسود هعماج یسانشمدرم شخب

 ياقآ زا یبلاج شرازگ	N. A. Yanchuk	كوچنای

 دروم رد	Lev.J. Sternberg	گربنرتشا

 هریزج رد تسا یکچوک هلیبق هک	ilyakG	- اهكایلیگ
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 حطس رد و دوب هتفرگن رارق هعلاطم دروم البق هک نیلاخاس

 اب هن اهكایلیگ .درک تئارق ار - دربیم رسب شحوت یعیبط

 ار دوخ ياذغ اهنآ ؛يرگلافس اب هن و دنتسه انشآ يزرواشک

 رد ار بآ ؛دننکیم نیمأت يریگیهام و راکش هلیسوب اتدمع

 ،نآ نورد هب غاد گنس نتخادنا قیرط زا ،یبوچ ياهفرظ

 اهنآ ياهداهن ،صاخ هجوت دروم هلأسم .هریغ و دننکیم مرگ

 یعیبط ردپ اهنت هن كایلیگ .تسا هریت و هداوناخ اب هطبار رد

 مامت ؛دنکیم باطخ ردپ ار شردپ ناردارب مامت هکلب ،دوخ

 ردام ار شردام نارهاوخ مامت روطنیمه و ،اهردارب نیا نانز

 و ردارب ار "ناردام" و "ناردپ" نیا مامت نادنزرف ؛دناوخیم
 رد ،مینادیم هک روطنامه ،باطخ متسیس نیا .دمانیم رهاوخ

 ،یلامش ياکیرمآ رگید تسوپخرس لیابق و اهییوکوریا نایم

 رد یلو .دراد دوجو ناتسودنه لیابق زا یضعب نایم رد زین و

 رگید هک تسا ینالوط ياهتدم رما نیا ،طاقن نآ رد هک یلاح

 اهكایلیگ نایم رد ،تسین قبطنم اهنآ لعفلاب طیارش اب

 ات .تسا قداص هزورما زونه هک تسا یعضو	فرعم

 و شردارب نانز اب هطبار رد يرهوش قح ،كایلیگ ره	،زورما

 ریغ قوقح نیا زا هدافتسا ،لاح ره رد ؛دراد شنز نارهاوخ

 ،هریت يانبم رب یهورگ جاودزا يایاقب .دوشیمن یقلت زاجم

 لوا همین رد زونه هک تسا روهشم ییاولانوپ جاودزا روآدای

 عون نیا .تشاد دوجو چیودناس تالایا رد رضاح نرق



 286 

 تخاس و ياهریت ماظن لک هیاپ ،ياهریت و یگداوناخ تابسانم

 .دهدیم لیکشت ار اهكایلیگ یعامتجا

 - شردپ ناردارب مامت زا تسا بکرم كایلیگ کی هریت

 و اهنآ ناردپ ،- یمسا ای یعقاو ،کیدزن ای رود ناردارب

 .شدوخ نادنزرف و ،شناردارب نادنزرف و ،اهنآ ناردام

 دشاب هدش لیکشت نینچ هک ياهریت هک دیمهف ناوتیم تلوهسب

 رب هریت رد یگدنز .دشاب دارفا يریثک دادعت لماش دناوتیم

 اقلطم هریت لخاد رد جاودزا .دباییم نایرج ریز لوصا يانبم

 انب وا نز ،دریمیم كایلیگ درم کی هک یماگنه .تسا عونمم

 ای[	119]يدوخ ردارب - وا ناردارب زا یکی هب هریت میمصت رب
 رداق هک ار ییاضعا مامت يرادهگن هریت .دریگیم قلعت - یمسا

 شرازگ هدنسیون هب كایلیگ کی .دنکیم لبقت دنتسین راک هب

 لاخ طسوت يدنمزاین درف ره" ."میرادن ریقف ام" تفگ

(Khal مسارم طسوت هریت ياضعا ."دوشیم هیذغت )هریت 
 و كرتشم ناتسروگ و ،كرتشم ياهنشج و كرتشم ینابرق

 .دنباییم يرتشیب دنویپ مه هب هریغ

 اهياهریت ریغ لباقم رد ار شیاضعا تینما و یگدنز هریت

 زا هچرگ ،تسا ینوخ ماقتنا ،بوکرس هلیسو ؛دنکیم نیمضت

 نانز .دریگیم ماجنا رتمک رایسب لمع نیا هیسور طلست نامز

 ،ردان رایسب يدراوم رد .دنتسه فاعم ینوخ ماقتنا زا اقلطم

 هدعاق کی نیا .دریذپیم ار رگید ياههریت ياضعا هریت
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 جراخ هریت زا دیابن یفوتم وضع کلمیام هک تسا یمومع

 هناگهدزاود لوا دج روهشم تاررقم ،هبنج نیا زا ؛دوش

 	:دراد دوجو اهكایلیگ نایم رد لعنلابلعنلاقباط

"si suos heredes non habet, gentiles 

familiam habento" 

 چیه .دنوشیم وا ثراو هریت ياضعا ،درادن یثراو دوخ وا رگا

 ماجنا هریت تکرش نودب كایلیگ یگدنز رد یمهم هعقاو

 لسن ود ای کی دودح ،رود نادنچ هن ینامز رد .دریگیمن

 تعامج سیئر هریت وضع نیرتریپ ،شیپ

 ینس سیئر لمع ،هزورما ؛هریت	Starosta	ياتسوراتس.	دوب

 اههریت .یبهذم مسارم يربهر هب تسا رصحنم ابیرقت ،هریت

 یلو ،دنتسه هدنکارپ ،دنرود مه زا رایسب هک یطاقن رد ابلاغ

 ار رگیدکی ،دنتسه ادج مه زا هک یماگنه یتح هریت ياضعا

 هریغ و لباقتم تیامح و کمک ،يزاوننامهم هب و دنراد دایب

 كایلیگ ،هداعلاقوف رارطضا دراوم رد زجب .دنهدیم همادا

 .دنکیمن كرت ار دوخ هریت هاگمارآ ای اهياهریت-مه هاگچیه

 یغامد یگدنز لک رب یعطق رایسب رثا ياهریت هعماج

 هتشاذگ ناشیاهداهن و موسر ،اهنآ ياهتلصخ رب ،اهكایلیگ

 ،روما همه رد یمومع يریگمیمصت و ثحب هب تداع .تسا

 ياضعا لئاسم مامت روما رد موادم لاعف تکرش ترورض

 هد اب یگدنز هب تداع و رابجا ،ینوخ ماقتنا یگتسبمه ،هریت
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 ،Yurtas	گرزب ياهرداچ - رد شدوخ دننام رتشیب ای رفن

 اهنیا مامت - ندوب رگید مدرم نایم رد هشیمه هصالخ روطب و

 هتشاد زاب و یعامتجا تلصخ كایلیگ هک تسا هدش ثعاب

 قشاع وا ؛تسا زاوننامهم ياهداعلاقراخ روطب كایلیگ .دشاب

 زیگنا نیسحت تداع نیا .تسا ندش نامهیم و نتشاد نامهیم

 رد .دوشیم هتسجرب تبیصم نامز رد صوصخب ،يزاون نامهم

 هیذغت يارب يزیچ كایلیگ کی هک یتقو ،دب لاس کی

 هقدص نتفرگ يارب ار دوخ تسد ،درادن شیاهگس و شدوخ

 نارگید يزاون نامهم هب نانیمطا لامک اب یلو ،دنکیمن زارد

 رارق ییاریذپ دروم ،ینالوط ياهتدم يارب ابلاغ و ،تسا یکتم

 .دریگیم

 یصخش عفن رطاخب تیانج ،نیلاخاس ياهكایلیگ نایم رد

 ار دوخ یتمیق ءایشا كایلیگ .دریگیمن تروص هاگچیه المع

 نانچ وا .تسین لفق تقوچیه هک دراذگیم رابنا کی رد

 ،دوش موکحم روآتفخ یلمع رثا رد رگا هک تسا لوجخ

 ،تسا ردان رایسب لتق .دنزیم رادب ار دوخ و هتفر لگنج هب اروف

 ماجنا - عفن رطاخب هن و - مشخ دراوم رد زجب هاگچیه و

 لباق ،دنمتفارش ،رگید دارفا اب شتابسانم رد كایلیگ .دریگیمن

 .تسا نادجو اب و دامتعا

 دایقنا تحت ینالوط ياهتدم هکنیا مغریلع اهكایلیگ

 رثا مغریلع و ،دنتشاد رارق هدش ینیچ نونکا ياهيروچنم

 لاصخ رد زونه ،	Amurرومآ شخب نینکاس هدننک دساف
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 ظفح ار يودب هلیبق کی ياهتلیضف زا يرایسب دوخ يونعم

 رود ناوتیمن ار تساهنآ راظتنا رد هک یتشونرس یلو .دناهدرک

 ،یلصا نیمزرس ياهكایلیگ ،رگید لسن ود یکی ات .درک

 بیاعم ،گنهرف دئاوف اب هارمه و ،دش دنهاوخ یسور الماک

 نیلاخاس هریزج ياهكایلیگ .درک دنهاوخ بسک زین ار نآ

 زادنامشچ ،دنتسه رودب اهسور ناکسا زکارم زا شیب و مک هک

 یلو .دنراد ناشهدشن دساف یگدنز ظفح يارب يرتینالوط

 ار دوخ دراد ،اهنآ سور ناگیاسمه ریثأت ،زین نانآ نایم رد

 هب ،دنیآیم اههدکهد هب هلماعم يارب اهكایلیگ .دهدیم زورب

 و ؛دنوریم ندرک راک يارب	Nikolayevsk	کسفیالوکین
 اب ار ّيوج نامه ددرگیمرب يراک نینچ زا هک یکایلیگ ره

 شاهدکهد هب رهش زا یسور رگراک هک دربیم هارمه هب دوخ

 شیب ،شیاهیسناشدب و اهسناش اب ،رهش رد راک ،افاضم .دربیم

 زا ياهتسجرب نانچ یگژیو هک يودب يواست نآ شیپ زا

 زا ار ،تسا مدرم نیا شغ و لغ یب هداس يداصتقا یگدنز

 .دربیم نیب

 دروم رد یتاعالطا يواح نینچمه هک ،گربنرتشا ياقآ هلاقم

 تروصب ،تساهنآ یقوقح ياهداهن و موسر و اهنآ یبهذم ياهدید

 Etnografitcheskoye	یسانشمدرم هلجم رد هدشن صیخلت

obozrenie	دش دهاوخ پاچ. 
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 همیمض شخب ياهسیونریز

"	Die ون نامز" رد 1892 لاس رد راب نیلوا سلگنا هلاقم نیا[	118]

	Zeit Neueدش پاچ. 

 ردام نوچ ،تسا هابتشا اجنیا رد یلو .دوشیم هتفگ "ینت" هاگ[	119]

 	.تسین رفن کی امازلا اهنآ
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