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 دازآ تاعوبطم شیاتس رد

 سکرام لراک

 هدنیوپ	رفعج دمحم

 

 پچ هب هک نآ یب تسار-کی هک تسین نیا تقیقح ناگدنیوج ي-هفیظو نیتسخن ایآ
 بلاق رد تقیقح نتفگ ایآ ؟دنزاتب شیپ تقیقح دوخ يوس هب ،دننکفا رظن تسار و

 هب ینتورف زا ،رون نانوچ تقیقح ؟تسین نآ ندرب دای زا مکح رد ،یلیمحت و یشیامرف

 یتسردان و غورد ،تقیقح ؟دوخ رباربرد ؟دشاب نتورف دیاب یسک هچ ربارب رد هزات و ؛تسرود

 ؟دشاب غورد دض رب دیابن ایآ سپ .دزاس-یم اوسر ار

 دض زا سرت ات تسا تقیقح زا سرت ناشن رت-شیب ،دشاب شهوژپ تلصخ ینتورف رگا

 هب و دنک-یم لمع زمرت دننام مراد-یمرب نم هک یماگ ره رد ینتورف .تقیقح

 عنام ینتورف .دزرلب دوخ رب شهوژپ ي-هجیتن ربارب رد دهد-یم نامرف رگ-شهوژپ

 .تسا تقیقح هب یبای-تسد

 .تسا ناگمه نآ زا ،درادن قلعت نم هب ،تسا رتسگ-ناهج و ماع ،تقیقح ،نیا رب نوزفا

 زا تسا ترابع نم ییاراد .منک-یمن بحاصت ار وا نم ،دنک-یم بحاصت ارم تقیقح
 .تسا ناسنا نامه کبس .تسا نم يونعم تیدرف ،)مرف( تروص ،)تقیقح نایب( تروص

 کبس زا ریغ یکبس هب هک دراد-یم ررقم اما ،دهد-یم نم هب نتشون قح نوناق !ابجع

 و نیچ تسخن دیاب اما ،مهد ناشن ار شیوخ نهذ يامیس مناوت-یم نم !مسیونب دوخ
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 يدنم-تفارش ناسنا مادک ي-هرهچ !منک لیمحت نآرب ار یشیامرف و زاجم ياه-نکش

 ؟دنک ناهنپ ادر ریز ار دوخ يامیس هک دهد-یمن حیجرت و دوش-یمن خرس مازلا نیا زا

 و نیچ هب نداد نت ؛درادب هدیشوپ ار رتیپوژ دننام یسک تروص دناوت-یم مک-تسد ادر

 هاگن خرس ار دوخ تروص یلیس اب رگم تسین يزیچ ،یشیامرف و زاجم ياه-نکش
 .نتشاد

 دیرادن عقوت امش .دییاتس-یم ار تعیبط ریذپان نایاپ يانغ و زیگناروش ینوگ-هنوگ امش

 ینعی – اه-هدیدپ نیرت-ینغ هک دیهاوخ-یم اما ،دهدب هشفنب ُلگ رطع خرس ُلگ هک

 رما نوناق اما ،متسه عبط خوش یمدآ نم ؟دشاب هتشاد دوجو هویش کی هب طقف --نهذ

 نم ملق هک دهد-یم نامرف نوناق اما ،متسه اورپ یب نم .مسیونب راقو اب هک دنک-یم
 نم هب نوناق هک يدازآ زا یگنر اهنت ،يرتسکاخ يور رب يرتسکاخ ؛دشاب نتورف دیاب

 ياه-گنر هب دیشروخ شبات ریز رد منبش ي-هرطق ره .مرب راک هب ار نآ دهد-یم هزاجا

 ،گنر کی زج دباین دیاب باتزاب هک يزیچ درف رد نهذ دیشروخ اما ،دشخرد-یم نایاپ یب

 اب امش و تسا تقیقح تاذ هراومه نهذ رهوگ !دنیرفایب ار زاجم و یمسر گنر مه نآ

 و .دنتسه نتورف ،ناگیامورف طقف :دیوگ-یم هتوگ ؟ینتورف ؟دینک-یم هچ رهوگ نیا

 .تسا لقع ،نهذ ماع ینتورف )…( ؟دیروایب ار الب نیمه نهذ رس رب دیهاوخ-یم امش

 ساپ ار یتاذ تشرس ،یتعیبط ره رد هک يرتسگ ناهج يدنم-يدازآ نیا

 Anck do la 1843 MEW I. P. 5 sq.دراد-یم

 هتبلا .دنشخب-یم ققحت ار نآ زین شنانمشد اتح هک دح نادب ات تسا ناسنا تاذ ،يدازآ

 يرشب تعیبط رویز ناونع هب هک ار يزیچ دنهاوخ-یم نانآ :نآ تیعقاو اب راکیپ نیع رد

 .دنزاس دوخ نآ زا رویز نیرتدنم-شزرا ماقم رد ،دنا-هدنکفا رود هب
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 راکیپ نارگید يدازآ اب رثکادح دارفا ،دنک-یمن راکیپ )یلکروط هب( يدازآ اب سک چیه

 تروص هب یهاگ طقف ،تسا هتشاد دوجو هراومه يدازآ عاونا ي-همه ،نیاربانب .دننک-یم
 .ماع قح تروص هب یهاگ و صاخ يزایتما

 يدازآ نیا هک ارچ ،دشاب هتشاد دوجو دیاب تاعوبطم يدازآ ایآ هک تسین نیا هلاسم )…(
 تسا درف دنچ صاخ زایتما ،تاعوبطم يدازآ ایآ هک تسا نیا هلاسم ،دراد دوجو هراومه

 قح ان يا-هدع يارب هچ نآ ایآ هک تسا نیا هلاسم .)ماع روط هب( رشب نهذ زایتما ای

 )…(؟دیآ باسح هب قح نارگید يارب تسا نکمم ،تسا

 يدازآ هک تسا یهاگآ داقتنا .تسا داقتنا ،تاعوبطم يدازآ یتقیقح ینورد روسناس

 .دراد-یم اپرب ،دوخ ،تاعوبطم

 و درادن یبوخ زیچ چیه هسفن یف و تسین دوخ رد یفده هک دراد لوبق مهروسناس دوخ

 هب هک یفده اما .تسا راوتسا ،»دنک-یم هیجوت ار هلیسو فده« لصا رب ،هجیتن رد

 )…(.تسین تسرد یفده ،دراد زاین تسردان لیاسو

 ار يدازآ یتاذ تشرس دیاب ،نآ كرد يارب زین و ،يا-هصرع ره رد يدازآ زا عافد يارب

 حطس هب ار دوخ هک یتاعوبطم ایآ یلو .تفرگ رظن رد شا-یجراخ تابسانم هب هجوت یب

 دوخ تعیبط تفارش ساسا رب و تسا رادافو دوخ تشرس هب ،دروآ-یم نییاپ هفرح کی

 ،نتشون و نتسیز يارب دیاب هدنسیون هک تسین يدیدرت هتبلا ؟تسا دازآ و دنک-یم لمع
 و دنک یگدنز ،لوپ ندروآ تسد هب يارب دیابن هجو چیه هب اما ،دشاب هتشاد دمآرد و لوپ

 .دسیونب

 دوخ ياه-هنارت زا یکی رد )1857 -1780 ،يوسنارف نوخ-هزاوآ و رعاش( هژنارپ

 :دناوخ-یم
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 منک-یمن یگدنز ییارس هنارت يارب نم

 دیریگب ار میاج امش رگا اقآ ترضح

 ،میارس-یم هنارت نتسیز يارب

 هب رعاش هک تسا زیمآدنخشیر رارقا نیا ي-هدنریگرب رد ،الاب ي-هنارت رد هتفهن دیدهت

 .دهد-یم رد نت یشورفدوخ هب ،دوش هلیسو شیارب رعش هک نیا ضحم

 وا .دندوخ رد یفده شیاهراک .دناد-یمن هلیسو ار دوخ ياهراک هجو چیه هب هدنسیون

 ،موزل تروص رد هک دناد-یم رود هلیسو زا دح نادب ات نارگید و دوخ يارب ار شراثآ

 ینید ظعاو نخس نیا و دنک-یم ینابرق شیاهراک دوجو يارب مه ار شیوخ تیدوجوم

 زا :دهد-یم رارق شیوخ راک ي-هحولرس --توافتم یلک هب يا-هویش هب هتبلا – ار

 ياهزاین اب ،تسا اه-ناسنا نیا وزج زین هدنسیون دوخ .اه-ناسنا زا هن نک تعاطا دنوادخ

 .دشابن هفرح هک تسا نآ تاعوبطم يدازآ نیتسخن )…( شیوخ يرشب لایما و يرشب

 هک تسا نآ راوازس ،دروآ-یم نییاپ يدام يا-هلیسو دح ات ار تاعوبطم هک يا-هدنسیون
 تازاجم رگید ،ترابع هب .دوش تازاجم ،روسناس ای ینوریب یگدرب اب وا ینورد یگدرب نیا

 .تسا روسناس انامه وا

 

 

 

یسکرام شیارگ هناخباتک رشنزاب  


