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)۱(تیکلام طباور دقن و کیتکلاید لوصا

»تسفینام« یهیامناج نییبت رد یششوک 

دیمح دیمح :هتشون
۱۳۸۴ نمهب و ید ،۲۲۵ ـ ۲۲۴ یاههرامش ،اتسیچ هیرشن :عبنم

۱

 رد رثا نیرتروهشم و سلگنا ـ سکرام یونعم یاهثاریم نیرتناشخرد زا یکی »تسینومک تسفینام«
 و سکرام هک یاییاپورا بالقنا یهناتسآ رد و ۱۸۴۸ هیروف رد رثا نیا .تسا یتسیسکرام تایبدا یهعومجم
 ملقهب »مسینومک لوصا« ناونع اب یاهلاسر یلک بوچراچ رد تسخن دندوب هدرک ینیب شیپ ار نآ عوقو سلگنا
 ،راشتنا یارب و ریرحت »تسینومک بزح تسفینام« ناونع اب سکرام کرتشم یراکمه اب نآ زا سپ و سلگنا
.دش هیارا دوب هدش »تلادع نمجنا« نیشناج نامز نآ رد هک »تسینومک نمجنا« هب یرظن یهمانرب ناونعهب

 راشتنا خیرات زا .درذگیم زاسنارود راکهاش نیا رشن و نیودت خیرات زا لاس هاجنپ و دصکی زورما بیترت نیا هب
 حور هچرگا هکنآ تفگش و تسا هتشذگ ینیریش و خلت ثداوح سکرام یاههشیدنا رب ،ام راگزور ات تسفینام
 مادنا رب هبرض ره اما ،تفرگ رارق اهبیسآ و اهفیرحت ضورعم ،نانمشد یوس زا هچ و ناتسود یوس زا هچ ،نآ
 .تخاسن نانآ بیصن ار یرگید رمث ،نآ رتشیب هچره یگدنلاب و یئافوکش و نافرحم و نابراض یماندب زج نآ
 یراب یارب شیاهشزومآ نیرتهناراکبیرف و یرگهزاوآ یاهرازبا نیرتهنالیذر زا یروهرهب اب برغ یرادهیامرس کنیا

 .تسا هدمآ شالتهب مسیسکرام یرشب یاهشزرا یمامت نتخاس رابتعایب و ثاریم یهمه فذحرس رب رگید
 درگلاس نیمهاجنپ و دصکی تبسانمهب »تسفینام« یهیامناج زا نم هک یلیلحت یارب زاغآ نیرتهب نم نامگهب
.تسا »سکرام حبش شماگنهبان« رثا رد ،ادیرد کاژ زا ینانخس لقن اب ادتبا ،مروآیم لمعهب نآ رشن و نیودت

 ددجم ندناوخ اب یگزاتهب و ماهدرک باختنا هتشون نیا یارب ار »سکرام حبش«ناونع هک تسا لاس کی زا شیب
 هک تسا باتک نیزاغآ یهلمج زا مهلم ناونع نیا هک مدرک فشک هرابکی لاس هد زا سپ »تسینومک تسفینام«
 نیا رگا دوبیم هابتشا .»مسینومک حبش .تسا هدنکفا هیاس اپورا رب یحبش« :هتسب شقن منهذ رد رایتخایب
 هک دنمورین ردقنامه یحبش ،دوشیم رادیدپ ندرک هاگن ضحمهب هک یحبش ینعی ،ار اههراکشآ نیرتراکشآ

 رطاخ زا یگداسهب ،دوشیم هدیمان هدنز روضح هچنآ یمامت زا رتاراک و رترثوم بتارمهب یلو ،یعقاوریغ
.مدودزیم

 اهنآ شزومآ هک تفای یئاهنتم ناوتن زگره اسبهچ و تسا نکمم تردنهب ،یفسلف یتنس یهعومجم رد
 »تسفینام« ینشورهب یرگید یهتشون چیه ....دشاب هتشاد یزورما تیروف ،سکرام یاههتشون یهزادناهب

 هب و هدرکن یسررب ار شرتسگ لاح رد یهشیدنا یهورگ یاههناسر و نونف نوزفازور ریثأت و تسایس ندش یناهج
. تسا هدرکن وگ و تفگ یئارگیلم و للملانیب قوقح ،قوقح یهرابرد تحارص نیا

 . درادن دوجو ،وا غوبن ینعی ،هشیدنا زا ینیعم هجو نودب ،وا ثاریم و هرطاخ نودب ،سکرام نودب یاهدنیآ چیه
 ،سکرام هب یرادافو .دشاب هتشاد هجو کی زا شیب دیاب و دراد هجو کی زا شیب سکرام ،ام یهیضرف رب انب اریز
 و تسا سکرام ثاریم شخب نیرتمهم یعامتجا دقن حور ....مسیسکرام حور زا ینیعم یهبنج هب یرادافو ینعی
 یئارسهحیدم هیامرس رازاب و لاربیل یسارکمد ینونک تیعضو یهرابرد هزورما هک یناسک اب هلباقم یارب و ربارب رد
)۲(.تسا دمآ و تفر رد هتسویپ و هدش راگدنام اپورا رد سکرام حبش ....میراد نآ هب ار زاین نیرتشیب ،دننکیم

 ناحادم یاهیناوخفالخ یمامت دوجو اب ،ار نآ یهدنلاب و رادناج روضح ادیرد هک تیمربم نینچ اب یثاریم
 هدید »تسفینام« ینعی نآ زا یشخب رب رظان اهنت هک ینامز ،دنکیم هدهاشم برغ رسارس رد ،یرادهیامرس
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 هعماج ملع و یرشب یهعماج لماکت خیرات رد هزات ینارود روهظ و زورب یدانم و لماک رصع کی رهظم دوخ ،دوش
:دنکیم یدنب عمج هنوگنیا ار سکرام ثاریم زا شخب نیا نینل .تسا

 کیتکلاید ،دریگیم ارف زین ار یعامتجا یگدنز هک یریگیپ مسیلایرتام ینعی ،نیون ینیبناهج رثا نیا رد«
 ،یبالقنا شقن و یتاقبط یهزرابم یهیرظن ،لماکت یهرابرد شزومآ نیرتقیمع و نیرتهبناجهمه یهباثمهب
 میسرت یاهنایهاد یگدنشخرد و ینشور اب ،یتسینومک نیون یهعماج یهدننیرفآ ،ایراتلورپ یناهج ـ یخیرات

)۳(.تسا هدش
 
 هک تسا رادروخرب ینیعم یگژیو زا »تسفینام« ،ادیرد »ماگنهبان« تفایزاب و نینل یدنببوچراچ زا رتارف اما و
 لمعهب نآ زا نانآ هک دزاسیم یتافیصوت زا رتینغ و رتنیگنس بتارمهب ار نآ یداقتنا ردق و یخیرات ـ یملع راب
 و وگلا نیرتیساسا یهباثمهب یئوس زا دناوتیم »تسفینام« نم روابهب هک تسا نیعم راب نیا رب رظان .دناهدروآ
 یهباثمهب تیکلام طباور لیلحت .دوش یقلت یتسیسکرام ثاریم رد رگید یوس زا شور نیرتیعطق و ،هنومن

 یعقاو یهیامناج ،نومضم نآ یسانش شور و قطنم یهباثمهب کیتکلاید لوصا و ،ینومضم و یرظن یهتسه
 نآ نایب و حیضوت رس رب هتشون نیا رد نم هک تسا یاهتکن نآ ،نیا و تسا »تسینومک بزح تسفینام«
. دیشوک مهاوخ

۲

 راوشد رایسب دنتسین مزال رحبت دجاو سکرام یسایس یهشیدنا رد هک یناسک یارب »تسفینام« تسرد کرد
 ییاهنومضم نمضتم ،ررکم یاهمیمعت و هنطنطرپ یاهترابع ،ناشخرد یاهیئوگیلکرب هوالع رثا نیا .تسا
 تسا هتفهن رما نیا رد هک یمایپ هب یبایتسد ،اهنآ تفایرد نودب هک تسا یسکرام یلالدتسا هجو و هدش نایب
 »تسفینام« »خیرات شیپ« یهلزنم هب هک یراثآ رد روغ و لمات هک تسا تیعقاو نیا رب رظان .تسا نکممان
 رقف« و »سدقم یهداوناخ« ،»1848 یفسلف ـ یداصتقا یاههتشونتسد« رد ینعی ،دنوش یقلت دنناوتیم
 راثآ نیارد لمأت اب اهنت .تسا یرورض و یساسا نآ یلالدتسا نابز و مایپ و نومضم کرد روظنم هب ،»هفسلف
 اب نآ طابترا هکلب ،دوشیم حیرصت دناهتفای مسجت »تسفینام«رد هک یئاههشیدنا لوحت خیرات اهنتهن هک تسا

.دریگیم رارق یئانشور رد زین سکرام یلگه ثاریم

 لگه کیتکلاید زا یتیاور و ریبعت و هجو یعیسو دودح ات ،لماک یاهندب یهباثمهب سکرام شزومآ و هشیدنا
 هک تسا یاهزومآ ،تسا یکیتکلاید یمسیلایرتام هکلب ،یتسیلآدیا و کیتکلاید هن کنیا هک یتیاور نینچ .تسا

 هک تسا هصیصخ نیا رابتعا هب .تسا هتفایزاب زین خیرات و هعماج رد هکلب ،هشیدنارد اهنتهن ار شیوخرصانع
. تسه زین یخیرات یمسیلایرتام لاح نیع رد هکلب ،یکیتکلاید مسیلایرتام اهنتهن

 و یلگه متسیس ود یهدمع داعبا هک منادیم مزال ،ماهداد رارق هتشون نیا یساسا عوضوم هچنآ هب دورو زا شیپ
 ظاحل نیا زا صوصخهب یزیامت نینچ .منک صخشم ماهدروآ یپ رد هچنآ رتملاس میهفت روظنمهب ار یسکرام

 هتسه ،دید میهاوخ هک نانچ ،دروآ لمعهب یلگه متسیس رد سکرام هک یحالصا و تیاور هجو هک تسا یرورض
. دروآ مهارف ار تسفینام حور و

۳

 و دیدیم هنوراو ار تیعقاو سکرام ،دوب لیاق دوجوهب تبسن هشیدنا مدقت و تیولوا هب هک لگه فالخرب تسرد
 زا یترثک ،هدام هک دوب یعدم لگه .تسا ذوخأم یتسه زا یهاگآ و دوجو زا نهذ ،هدام زا رکف ،وا لوق رب انب
 ای رهوج ای تاذ زا یقتشم هجو هدام هک درکیم لالدتسا نینچ نیاربانب و .تسا نآ دودحم لکش رد هشیدنا

 تیهام یارب و »تسیزمه« کی ،تدحو رد هدام نیاربانب .دباییم نیعت »تروص« بسک اب اهنت هک تسا تیهام
 یهاگآ و نهذ ،هشیدنا و تسا ناهج رهوج هدام هک دوب رواب نیا رب سکرام اما و .تسا »هطساو« کی تروص و
 و حور هک دیشوک هتکن نیا نایب رس رب یلدتسم وحنهب سکرام .تسا یناسنا نهذ رد دوجو ناهج باتزاب اهنت
 نیا هب و دباییم تایح ینامسج ناهج و ینیع ناهج اب سامت هار زا و تسین یاهسفنلایف تایح دجاو نهذ
 هب رداق نهذ هک هراب نیا رد هک دیامنیم نینچ رهاظهب .تسا یبرجت ناهج ندیناباتزاب نآ تایح ،رابتعا
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 یرظن قفاوت سکرام و لگه نیب ،تسین دراد رارق وا دوخ یهبرجت نورد رد هچ نآ زج یزیچ کرد و تخانش
 .دراد دوجو یدج یأر توافت ،دحاو یهلوقم نیمه رس رب ود نآ نیب ،یرهاظ قفاوت نیا یارو اما . دراد دوجو
 دوخ نآ تلع هک تسا یشناد و شیوخ رهوج اب نهذ هاگآ سامت ،ینهذ یدنور یعقاو یهبرجت ،لگه ظاحل زا
 یناهج ،طابترا نیا رد و دیآیم مهارف نیع و نهذ نیب یسح سامت رثا رد هبرجت ،سکرام رظن زا اما و .تسوا
 دوجو زا نهذ نآ قیرط زا هک دوشیم یقلت یاهطساو هبرجت بیترت نیا هب .دراد دوجو نهذ زا لقتسم و یبرجت
. دسانشیم ار ینامسج ناهج و دوشیم هاگآ ]هدام[

 رگیدکی اب زین دوجو و یهاگآ نیب هطبار یهرابرد سکرام و لگه ،تفایرد ناوتیم اههراشا نیمه زا هک نانچ
 نیمه و تسا ندوب و یتسه فرص زا شیب یزیچ دوجو رهوج هک دوب رواب نیا رب لگه . دنتشاد یدج یفالتخا

 درکیم دیکات لگه. دزاسیم ار یهاگآ ینعی ،دوخهب تبسن یتسه تفرعم و نآ تاروصت و نهذ هک تسارهوج
 یارب« نهذ لعفلاب یتسه اب »دوجو« بیترت نیا هب .نآ زا نوریب یزیچ هن و تسا دوخ ،نهذ یارب تیعقاو هک
.دباییم ققحت نهذ دوخ »یارب« و »رد« نهذ دوخ یهتفای یجراخ رهوج قیرط زا و »دوخ رد« و »دوخ

 لعفلاب ینامز اهنت و تسا ینیع یرما نهذ یارب دوجو هک دوب داقتعا نیارب سکرام یرواب نینچ فالخرب تسرد
 هب یهاگآ نیاربانب .دوشیم هاگآ »دوخ« اب یهطبار رد دورو یهطساوهب »دوخ« ،دوجو زا یایتسه هک دوشیم
 و دوجو هک دیآیم رب نینچ رما نیا زا .دوشیم یرورض دوجو یارب ،تسا یرورض دوخ یارب یهاگآ هک دح نامه
.تسا »دوخ« یارب و »دوخ« یهاگآ نمضتم دوجو هک نیا مه و دنزاسیم ار یدنمزاس تدحو ،یهاگآ

 تسا ناهج رهوج لقع :هک دراد نیا یاعدم یلگه یهفسلف مدرک هراشا اهنآ هب لامجاهب هک یتازیامت ساسا رب
 لگه خیرات یهفسلف ،یلوق نینچ ساسارب )۳(.دراد ار دوخ تاذ و یتسه نآ »رد« و نآ »اب« تیعقاو یمامت و
 موهفم ،دروآیم خیرات لمأت و قمعت یارب دوخ اب هفسلف هک یاهشیدنا اهنت :درک یدنب عمج ناوتیم هنوگنیا ار

 هجاوم یلقع یدنور اب ار ام ناهج خیرات هک نیا و تسا ناهج رب مکاح لقع هک نیا و تسا لقع یهداس
 رهاظ ناهج رد ار دوخ رگید زیچ چیه هن نیا و تسا قلطم و تردق ،یدبا ،قح ،لقع ای هدیا نیا« )۴(.دزاسیم
)۵(».دزاسیم

 شور سکرام هک درادن نتفگ هب یزاین .تسا یلقع تسا یعقاو هچ نآ و تسا یعقاو تسا یلقع هچنآ نیاربانب
 هجو زا ار دوخ تسسگ و درک یفن ار نآ یتسیلآدیا لوصا و رصانع اما ،تفرگ تیراعهب لگه زا ار کیتکلاید
:درک حیرصت هنوگ نیا لگه ریبعت

 . تسا نآ لباقم یهطقن تسرد هکلب ،دراد توافت یلگه بولسا اب خیب زا اهنتهن نم یکیتکلاید بولسا«
 یهدننیرفآ )ژرویمد( ،هدرک لدبم یلقتسم تیصخش هب هدیا مان اب ار نآ یو اتح هک رکفت دنور لگه رظنرد
 رکفت دنور ،سکعهب نم رظنهب .تسا هدمآ رامشهب سفن دنور یجراخ رهظم دوخ عقاو رد و تسا تیعقاو
)۶(».تسین یرگید زیچ ناسنا غامد رد یدام دنور رارقتسا و لاقتنا زا ریغهب

 
 ... دیلوت هک دنکیم زاغآ لصا نیا زا« :هک یرواب ناونعهب ار سکرام خیرات یهفسلف ،لوق نیمه ریثأت رد سلگنا

 هکلب ... اهناسنا ناهذا رد هن ار تارییغت ... یهمه ییاغ للع ... خیرات رد ....تسا یعامتجا مظن ره یهدولاش
. دنکیم نایب )۷(»درک وج و تسج دیاب ددنویپیم عوقوهب دیلوت هجو رد هک یتارییغت رد

:هک تخاسیم ناشن رطاخ رواب نیمه حیرصت رد سکرام دوخ

 . دزاسیم نیعتم ار یگدنز یونعم و یسایس ،یعامتجا دنور یمومع تلصخ ،یدام یگدنزرد دیلوت هجو«
 تسا اهنآ »یعامتجا دوجو« سکعرب هکلب ،دزاسیم نیعتم ار اهنآ دوجو هک تسین اهناسنا یهاگآ نیا

)۸(».دنکیم نییعت ار اهنآ یهاگآ هک

:دادیم حیضوت تیاهن رد عماوج یهمه رد ملسم لصا نیا لامعا رد سکرام

 نآرب هک دهدیم لیکشت ار ]تخاس ریز[ یعقاو یهدولاش ،هعماج یداصتقا راتخاس ،دیلوت طباور ... لماک عمج«
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)۹(.»دنا قبطنم نآ اب یعامتجا یهاگآ زا ینیعم یاهلکش و دنوشیم داینب یسایس و یقوقح یاهتخاسور

 نآ مود و تسا »تسفینام« یزکرم یهشیدنا ،نآ رد رتتسم مایپ لوا اریز .تسا ناوارف رایسب دیکأت نیا تیمها
 یهمه هک ار یاییاغ تیعقاو موهفم یریذپانهشدخ وحنهب ،موس و دنیبیم کرادت ار رثا نآ بوچراچ هک
 یموهفم نینچ .دنکیم نییبت تسا اهتیعقاو یهمه رهظم تقیقح رد و دنوشیم ذخا نآ زا اهتیعقاو
.دنکیم لمع لقتسم ریغتم کی شقن رد هک تسا هعماج »یداصتقا راتخاس«

 رما تخاسور و تخاسریز نیب قباطت هک دهدیم حیضوت تخاسور و تخاسریز یهطبار نایب ماقم رد سلگنا
 و دوش هاگآ تخاسریز رد یراج مهم یاهینوگرگد زا هکنآ یارب تخاسور اریز .تسین یاهفقویب و هطساویب

 یدج ینامز یاهفقو نینچ .دراد جایتحا نامز هب ،دریگب دوخهب ار اهینوگرگد نآ »مسجت« صاخ لکش دوخ
 نیا حیرصت نایرج رد .تسا ناوتان دهدیم یور تخاسریز رد هک یتارییغت دییأت و کرد زا تخاسور هک دوشیم
 یئاسانش شور و نومضم لوحت مزال رصانع یهباثمهب ار کیتکلاید یاههلوقم سلگنا و سکرام هک تسا هطبار
 قداص تعیبط رد هک انعم نامههب یکیتکلاید یهشقانم« هک دننکیم لالدتسا نانآ .دنریگیم راکهب لوحت نآ
 دوخ ،یداصتقا ـ یعامتجا یهدیدپ کی یهباثمهب تخاسریز بیترت نیا هب .دراد نایرج زین هعماج رد تسا

)۱۰(.»تسا یکیتکلاید رییغت لومشم

 و تسا یداصتقا یهدولاش مهم داعبا زا یکی اهنت »دیلوت هجو« هک دننکیم نایب رارکتهب سلگنا و سکرام
 ،دیلوت یاهورین ،دیلوت لیاسو لماش ،دیلوت متسیس رد ددعتم یدج رصانعزا یاهعومجم تقیقح رد تخاسریز
)۱۱(.تسا هلدابم هجو هاگ و تیکلام طباور ،دیلوت طباور ،دیلوت هجو
.

 دنکشیم مهرد تازیامت و اهتوافت زا یاهلسلس تروصهب ار شیوخ تدحو هاگ هک تخاسریز یباییجراخ دوخ
 ینامز صوصخهب رما نیا .دباییم روهظ و زورب دهدیم یور نآ نورد رد هک یایکیتکلاید یهشقانم یاضتقاهب

 دهدیم یور دیلوت لیاسو رد هک ییاهینوگرگد یهجیتن ناونعهب دیلوت یاهورین یدنبتروص هک تسا قداص
. دنتسین تارییغت نیا اب قباطت هب رداق دیلوت طباور ای دیلوت هجو یلو ،دباییم رییغت

 لامجاهب هک تسا یرورض »تسفینام« رد لیلحت هب نتخادرپ زا شیپ نم داقتعاهب ،تشذگ هک هچنآ هب هجوت اب
 یحیضوت دناهدش هدرب راکهب صخشم هجوهب »تسفینام« رد هک نآ لوصا زا یاهراپ و یکیتکلاید شور یهرابرد
. مروآ لمعهب

۴

 اب .تسا لیلحت یارب یشور نینچمه و لالدتسا زا یهجو ،میرگنب عیسو یرظنم زا نآهب هک ینامز کیتکلاید
 هک تسوا یهفسلف و لگه اب فصولاعم ،دراد رمع یناسنا ندمت تمدقهب هچرگا کیتکلاید ،یتشرس نینچ
 تمدخهب یتسیسکرام هفسلف یانب گنس یهباثمهب قیرط نآ زا و ،دباییم زاب ار دوخ یشور و یقطنم تبالص
. دوشیم هتفرگ

 ناهج رد یزیچره هک دنکیم زاغآ یکیزیفاتم ضرف نیا زا ار دوخ تمیزع یهطقن یلگه کیتکلاید لالدتسا هجو
 هک ینامز نیاربانب .تسا»دوخریغ« مهو »دوخ« مه لاح نیعرد یزیچره هجیتن رد و تسا رمتسم یرییغت رد
 هدیدپ نآ ات تسا مزلم ،دهدیم رارق یگدیسر دروم نآهب تبسن لماک شناد زارحا روظنمهب ار یاهدیدپ یسکره
 رارق هعلاطم دروم دوخ زج عضو هب یعضو زا شایگداشگ دنور رد و لک زا یئزج ناونعهب ینعی ،شتیمامت رد ار
 هدیدپ کی رد رییغت و تسا ناهج یتاذ ،»هشقانم« هک تسا رواب نیا رب یلگه یارگکیتکلاید رابتعا نیاهب .دهد
 ییارگکیتکلاید نینچ یارب »رییغت« حالطصا .تسا هدیدپ نآ یهناگادج نانآ نیب زیتس و هشقانم یهجیتن

 یقلت »دوخریغ« اب هدیدپ کی دروخرب اب ینعممه »هشقانم« حالطصا و لوحت و دشر اب ینعممه و مانمه
.دوشیم

 کی اهنتهن کیتکلاید هک تسا رواب نیا رب سکرام یتسیلایرتام کیتکلاید ،یقلت هجو نیا طورشم دییأت نمض
 ناهج رد هک رییغت یهجو لاح نیع رد هکلب ،دشاب هتشاد دربراک تاعازتنا یهصرع رد هک تسا لالدتسا شور
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 .درک یدنبهقبط یفیک و یمک تروصهب ناوتیم ار تارییغت ظاحل نیا زا .تسه زین دتفایم قافتا یعقاو
 کی و داهنرب کی نیب داضت ینعی ،دادضا یهشقانم یهباثمهب و یثیلثت یلاور و بوچراچ رد یمک تارییغت
 تارییغت یهجیتن یفیک تارییغت .دوشیم یلمع دنباییم شزاس ییالعتسا یبیکرت رد تیاهن رد هک داهنربارب
 هب یتارییغت نینچ یجیردت یگهوبنا هک دنهدیم یور ینامز لمع رد هک دنایمک مهمریغ رهاظهب و کچوک
 ینعی ،یمیاد یهبنج ود نمضتم هک دادضا لاور اب یگنتاگنت وحنهب رییغت لاور .دسریم دوخ جوا یهلحرم
.دراد دنویپ تساهنآ تدحو و دادضا یهشقانم

 و یساسا تدحو هک یمهم یهصرع »زت یتنآ«و »زت« نیب یکیتکلاید داضت تیروف یارو ،هدعاق نیا رب انب
 لک کی یازجا یهباثمهب اهنآ هب هک ینامز دادضا .دراد رارق دهدیم لیکشت ار دادضا تبثم یاههبنج یرهوج
 تدحو لاور .دزاسیم ضورفم ار یرگید ،یلباقتم وحنهب ظاحل نیاهب و دنرگیدکی دوجو طرش دوش هتسیرگن
 یهزرابم رد هک تسا هتکن نیا نیبم هزومآ نیا .دوشیم رجنم یفن یفن ینعی کیتکلاید لصا نیرخآ هب دادضا
 داهنمه یهباثمهب ار دوخ یتبثم وحنهب دناوتیمن زت یفن ناونعهب زتیتنآ ،دادضا تدحو یهدعاق اب قبطنم دادضا
. دنک یفن دوخ یفن ناونعهب ار دوخ هک نآ رگم دنک داجیا

۵

 هجو زا نآ رسارس اما ،تسا هدماین لمعهب قیقحت یکیتکلاید شور هب یاهراشا هنوگچیه »تسفینام« رد هچرگا
 ،نآ یروحم یاههشیدنا زا یکی ،هنومن یارب .تسا هدنکآ رییغت یکیتکلاید شور هب عاجرا و لالدتسا یکیتکلاید
 رد ،زتیتنآ و زت نیب یهشقانم .تسا یتاذ اهناسنا تایح رد نینچمه و تعیبط ورملق رد هشقانم هک تسا نیا
 تیکلام بلس و دلوم ،هدهرهب و شکهرهب ،ایراتلورپ و یزاوژروب ،تیکلام ،راک ،هیامرس و یدزم راک نوچ یطباور
.تسادیوه یراکشآ وحنهب یفن و باجیا و یگناگیب و یگدننیرفآ ماجنارس و هدننک

 رظنهب راوشد نادنچ .تسا هتسجرب یحیرص وحنهب »تسفینام« رد زین تیفیک هب و تیمک لکش رییغت یهزومآ
 دیلوت لئاسو زا رتشیب دوس دصقهب یزاوژروب نآ نمض هک ار یعضوم تاعفدهب »تسفینام« مینیبب هک دسر یمن
 رارق هراشا دروم دیوجیم دوس دیلوت طباور و تیمها یب و کچوک یتح تارییغت داجیا یارب ،لوحتم هتسویپ
 اریز ،دراکیم ار دوخ ضارقنا یاهرذب لمع رد ،یراک نینچ ماجنا اب شکهرهب یهقبط فصولاعم )۱۲(.دهدیم
 یهعماج کی هب ییاوژروب هعماج یبالقنا لکش رییغت هک دروآیم رابهب ار یایفیک تارییغت ،یمک تارییغت نینچ
 یاهبالقنا رصع هک دزاسیم ناشنرطاخ »تسفینام« یرگید دروم رد .تسا هلمج نآ زا یتسیلایسوس
 هجو رد یدج تارییغت یهجیتن رد یرادهیامرس دیلوت یاهورین یئآراک هک دوشیم زاغآ ینامز یتسیلایسوس
 اهنتهن« یطیارش نینچ رد .دنکشیم مهرد ار عیزوت یرادهیامرس هجو کیراب یهتسوپ جیردتهب دیلوت یرادهیامرس
 روطهب هدمآ دوجوهب نیا زا شیپ هک یدیلوت یاهورین زا یشخب هکلب ،دوجوم تالوصحم زا یمیظع شخب
 ناکما هک دنکیم ادیپ عویش یدایز دیلوت مانهب یریگاو ضرم ناهگان اهنارحب نیا رد دوشیم مودعم بوانتم
 نینچ .دباییم ینآ تیعبس عضو کی رد ار دوخ ناهگان هعماج .دمآیم رظنهب کحضم لبق نارود رد شعویش
 راگنا و هدرک عطق ار تایح یهمادا لیاسو مامت نایرج یناهج زوسنامناخ گنج کی ای یطحق هک دسریم رظنهب

 یهمادا رازبا مه ،دراد دوجو دح زا شیب ندمت مه هکنآ لیلدهب ؟ارچ و .تسا هدش مدهنم تراجت و تعنص
 رگید تسا هعماج رایتخا رد هک یدیلوت یاهورین .دح زا شیب تراجت و تعنص مه و دح زا شیب تایح
 یوق دح زا شیب طیارش نیا یارب اهورین نآ سکعرب هکلب ،دهد ینوزف ار ییاوژروب تیکلام طیارش دشر دناوتیمن

 مه زا ار طیارش نیا ریجنز اهورین نآ هک نیمه و دناشکیم ریجنزهب ار اهورین نآ طیارش نیا و تسا هدش
 رطخهب ار ییاوژروب تیکلام تیدوجوم ،هدرک یگتفشآ راچد ار ییاوژروب یهعماج رسارس ،دنلسگیم
)۱۳(».دزادنایم

 لباقتم یگتسب و یتسیزمه ترورض رب هک دوشیم هدید »تسفینام« زا یعضوم نآ رد دادضا تدحو یهزومآ
 ایراتلورپ ینعی دوخ دض یزاوژروب هک یلاح رد هنومن یارب .تسا هدمآ لمعهب داضتم یدرکراک ظاحل زا اههدیدپ
 ،دوشیم بجوم ار یزاوژروب یدوجو ماود »رودزم رگراک« ناونعهب لاح نیع رد زین ایراتلورپ ،دروآیم دوجوهب ار
 ایراتلورپ هک دنکیم دیکأت »تسفینام« نیا دوجو اب .تسا یرگید دوجو طیارش دادضا زا یکی دوجو هک اجنآ زا
 بیترت نیاهب و دنک دازآ متس دیق زا ار دوخ درادرب نایم زا ار یزاوژروب ینعی شیوخ دض هکنآ نودب دناوتیمن

.دنک یفن زین ار دوخ



٥

٦

٧

 هقبط کی ناونعهب ار دوخ دوش روبجم ،طیارش یاضتقمهب یزاوژروب اب دوخ یهزرابم لوط رد ایراتلورپ رگا«
 میدق طیارش هیرهق یورین اب هار نیا زا و دنک مکاح یهقبط هب لیدبت ار دوخ بالقنا قیرط زا رگا و دهد نامزاس
 یاهینمشد تایح یهمادا مزال طیارش ،طیارش نیا رانک رد عقاو رد سپ ،درادرب نایم زا و دبورب ار دیلوت

)۱۴(.»درک دهاوخ وغل هقبط ناونعهب ار دوخ تدایس قیرط نیا زا ،هدرک دوبان ار تاقبط یلک روطهب و یتاقبط

 دروآیم دوجوهب ار یدزمراک هک یدوس ندرب نیب زا اب یدزمراک هک دهدیم حیضوت هنیمز نیمهرد »تسفینام«
 دزاسیم علخ یکلمت عون زا دننکیم راک هک ار ینانآ و هیامرس کلام دننک یمن راک هک ار ینانآ قیرط نیا زا و

.دنکیم دوبان زین ار دوخ

 حیرصت و تسا قلعتم »یفن یفن« یهصرعهب هطبار نیا رگید رصنع ،دیآ یمرب ینشورهب لوق نیمه زا هک نانچ
 قیرط زا دیاب دروآ دوجوهب ار یاهقبطیب یهعماج هک نآ یارب ایراتلورپ .میدید رتشیپ ار هراب نیا رد »تسفینام«
 زین مکاح یهقبط ناونعهب هکلب ،یرادهیامرس یفن ینعی ایراتلورپ ناونعهب اهنتهن ار دوخ یتسیلایسوس یبالقنا
.دنک یفن

 یهدولاش .مزادرپیم »تسفینام«یروحم یاههشیدنا بوچراهچ لیلحتهب کنیا میدرمشرب هک یتایلک یهنیمز رب
.تسا »تسفینام« یعقاو یهیامناج و حور ،تیکلام یهطبار هک تسا نیا هطبار نیا رد نم یتفایرد و یداقتعا

۶

 دوجو دیلوت طباور یهعومجم رد هک یفیک یاهتوافت ساسا رب ار ناسنا ناسیونخیرات ،یسکرام خیرات یهفسلف
 لصا نیا ،هدیچیپ یاهریغتم زا یبادرگ رد ندیطلغرد زا بانتجا روظنمهب فصولاعم .دنکیم ریسفت دراد
 طباور انامه هک یدحاو ریغتم قیرط زا یدج وحنهب دیلوت طباور هک دوشیم یقلت یروحم یلصا یهباثمهب
 وحنهب دناوتیم یعامتجا متسیس ره رد دیلوت توافتم دوجو رابتعا نیمههب و تسا نییعت لباق تسا تیکلام
.دوش نییبت هجو نآ اب بسانتم تیکلام طباور یسررب قیرط زا یلوقعم

 طباور رظن هطقن زا خیرات رد ار توافتم یداصتقا ـ یعامتجا یاهمتسیس »تسفینام« هک تسا لیلد نیمههب
.دهدیم رارق هجوت و یگدیسر دروم صاخ یاهیدنبلکش ،نآ تیکلام

 فلتخم نارودرد هک ییاهینمشد ،دوشیم لیکشت یتاقبط یاهینمشد دشر زا ،هتشذگ عماوج مامت خیرات«
 کی ،دشاب هتفرگدوخهب هتشذگ یاهینمشد نیا یهیلک هک یلکش ره نکل .تفرگ دوخهب فلتخم یاهلکش
 رگید شخب یهلیسوهب عامتجا زا یشخب رامثتسا نآ و تسا قداص کرتشم روطهب همه دروم رد زیچ
 )۱۵(».تسا یتنس »تیکلام تابسانم« اب لاصفنا نیرتیطارفا یتسینومک بالقنا ....تسا

 ـ یعامتجا یاهیدنبلکش رظنمزا خیرات یسررب هک دنکیم لیجست ار هیرظن نیا »تسفینام« ،نیا رب هوالع
 یگنتاگنت وحنهب تیرشب لوحت هک اجنآ زا اما .تسا یناسنا یهعماج یهعلاطم هب یملع درکیور اهنت ،یداصتقا
 ربتعم خیرات اهنت ییاهن لیلحت رد ،تسا هتسویپ »تیکلام طباور« یاتسار رد یعامتجا یاهورین یهعزانم اب
 نآ عبتهب و یداصتقا ـ یعامتجا یاهیدنبلکش ییادیپ هک اجنآ زا .تسا یتاقبط تازرابم خیرات ،تیرشب

 اهنآ یاهریجنز روهظ و تسا هتسویپن عوقوهب یدوزهب زین ناشروهظ و هدوبن یعازتنا یروما تیکلام یاهلکش
 هک هنوگنآهب زین یرادهیامرس تیکلام یهطبار و یدنبلکش نیاربانب ،دراد تیعقاو اهانبور رد ناشباتزاب رد اتح
 خیرات رد »تیکلام طباور« خیرات یهریجنز زا عزتنم یاهدیدپ ناونعهب دناوتیمن دهدیم حیضوت »تسفینام«
 هعلاطم دروم هتسبمههب یازجا عمج یهباثمهب خیرات هک دباییم یرتشیب تحارص ینامز رما نیا .دوش یبایزرا
 شایخیرات یهتشذگ نودب دناوتیمن یرادهیامرس دش دهاوخ نشور هک تسا یدرکیور نینچ ذاختا اب .دریگ رارق

 رهوج نتفرگ رظن رد نودب دناوتیمن زین یرادهیامرس لبقام یاههرود تالوحت هک انعم نامههب ،دوش هتخانش
.دوش کرد لماک روطهب نآ تیکلام طباور ینعی یرادهیامرس یداصتقا ـ یعامتجا طباور
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 نمض هک دزادرپیم یماظن یهباثمهب یرادهیامرس رهوج و تشرس نایب هب هتکن نیا حیضوت زا سپ »تسفینام«
 لیاسو زا یرادروخرب و بحاصت زا و دناهدش ادج دیلوت ینیع طیارش زا نارگراک ینعی ،یعقاو یهدننک دیلوت نآ
 تعیبط یاضتقاهب طیارش نیا ،دنوشیم هتفرگ راکهب نارگید یصوصخ کلم یهباثمهب و دناهدش علخ دوخ یاقب
 سفن اهنآ تقیقحرد اریز .دنریگ رارق هجوت دروم نارگراک اب طابترارد هک دناینیع طیارش اجنآ ات اهنت اهنآ

 ،رادهیامرس ناونعهب راد هیامرس دوجو طرششیپ اهنتهن هیامرس و دنرادهیامرس ینعی رگراکدض ینهذ دوجو طرش
.تسه زین تیعقاو نیا دامن هکلب

 دیآیمرب یقطنم روطهب حیضوت نیا زا هک هچنآ .دنرگیدکی دض و لباقم یراگزاسان یهناگیب نوچ راک و هیامرس
 ادج و ینیع طیارش زا نارگراک تشادزاب زا دنترابع دیلوت یرادهیامرس هجو مزال یاهطرششیپ وس کی زا هکنیا

 هناگیب تیکلام یهباثمهب ینعی هیامرس تروصهب طیارش نیا لباقت و طیارش نآ زا اهنآ یمیاد و رمتسم نتخاس
 دوجو اب ،دوخ راک ینیع طیارش نییعت یارب ناشیاهتیلباق لامعا تهج رد نانآ زا دی علخ و نارگراک اب هدش
 رگید یوس زا اما و .تسا هدیشخب اهنآ هب یئاوژروب ینوناق یاهینیبشیپ یاهراپ هک یاهناراکبیرف »یدازآ«
 ینعی ،ایراتلورپ ،دباییم شرتسگ هیامرس ینعی ،یزاوژروب هک یتبسن نامه هب« ،»تسفینام« حیرص نابزهب

 ادیپ راک هک دناهدنز یعقوم ات اهنت هک دیآیم دوجوهب نارگراک زا یاهقبط و دباییم شرتسگ رگراک دیدج یهقبط
 دنشورفب هکتهکت ار دوخ دیاب هک نارگراک نیا .دهد شیازفا ار هیامرس ناشراک هک دننکیم ادیپ یعقوم راک و دننک
 هب طوبرم تارییغت مامت شوختسد زین نانآ هجیتن رد و دنوشیم بوسحم الاک وزج یراجت مالقا هیقب دننام
)۱۶(».دنوشیم رازاب هب طوبرم تاناسون مامت و تباقر

 هتسجرب »تسفینام« رد سلگنا و سکرام هک هنوگنآهب دیلوت یرادهیامرس هجو صخشم یهناشن ییاهن لیلحترد
 یعیبط تدحو یگتخیسگ و دیلوت ینیع و ینهذ طیارش ریذپانتشگرب و موادم ییادج زا تسا ترابع ،دنزاسیم
.تیکلام و راک یهنیرید و

 شرگن« ینعی »تسفینام« زا یرگید مرها ضرف ناوتیم هک تسا نشور ییامنهصخشم نیا رب ءانتبا اب اهنت
 هب مسیلادوئف زا راذگ ،مسیلادوئف ،یگدرب نوچ یاهدمع یاههلوقم نآ نمض و تفرگ یپ ار »یتاقبط یهزرابم
 و یعامتجا طباور و هیلوا یرادهیامرس رد تیکلام و راک یهدمع یاههبنج ،یلم یاهبالقنا ،یرادهیامرس
 ،تیکلام و راک تدحو ضارقنا یهباثمهب یتعنص یلوپ تیکلام لوحت ماجنارس و ییاوژروب عماوج یسایس
 یگدنز لعفلاب طرش یهباثمهب یگناگیب و دادضا یهزرابم تدحو ،یلوپ طباور یهباثمهب یناسنا طباور تیمومع
  .داد رارق یگدیسر و هجوت دروم تسا نآ رگنایب »تسفینام« هک هنوگنادب ار یرادهیامرس نارودرد

۷ 

 یهتسجرب یاههشیدنا عمج رد »تسا یتاقبط تازرابم خیرات ،هتشاد دوجو نونکات هک یعماوج مامت خیرات«
 و نیرتزیگناربلدج و نیرتروهشم »تسفینام« یهیحاتتفا رطس نیا ،تسا هتفای یناهج یترهش هک یتسیسکرام
.تسا یتسیسکرام راعش نیرتذفان لاح نیع رد

 خیرات ریس اهنآ هب دانتسا اب ناوتب هک یکرادم و دهاوش هب نتفای تسد دصقهب خیرات یرافح رد سلگنا و سکرام
 تسیز یعیبط طیارش رد ناسنا هک دندیسر هجیتن نیا هب فیرعت و جاتنتسا هار زا ،درک میسرت یملع وحنهب ار

 نیا و تسا هتسیز دوب هتفای رادم و رارق هلیبق ای نالک ،هداوناخ روحم رب هک یعامتجا یگدنز کی تروصهب ،دوخ
 مزالم فرصم زا ینیعم هجو اب هک تفاییم صیخشت یایدیلوت یعامتجا هجو اب ،ناتساب یتسینومک یهعماج
 یدنبلکش ره رد یلک روطهب فصولاعم ،دوب رادروخرب نآ زا هعماج نیا هک هیلوا مسینومک یگژیو یمامت اب .دوب
 ییاهن لیلحت رد و ینیعم دیلوت یعامتجا متسیس اب هک دناهدوب یتاقبط عماوج ،یخیرات عماوج یمامت صخشم
 تیلقا یهقبط .دناهتفاییم صخشت تیلقا و تیرثکا یهقبط ود مکتسد دوجو و تیکلام زا یصاخ هجو اب

 »تیکلام نادقاف« ای ناکلامریغ لماش تیرثکا یهقبط و »ناگدنراد و ناکلام« ای تیکلام نابحاص لماش
 بحاص هک ینانآ ینعی ،هعماج تیرثکا رب ار دوخ یزودناتورث هب لیم و یصخش عفانم یاضتقاهب ناکلام .دندوب

 و »کلام« هجیتن رد .دندادیم رارق یشکهرهب دروم ار نانآ و دندرکیم لیمحت دندوبن یتیکلام عون چیه
 ضرعت و عزانت لیلدهب نآ نادقاف و تیکلام نابحاص ،روهرهب و شکهرهب ،شکمتس و رگمتس ،»تیعر«
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 و زورب راکشآ هاگ و ناهنپ هاگ هک یداضت و لباقت ،دنتشاد رارق رگیدکی لباقم رد اههرود مامت رد ناشعفانم
.تسا هتشاد روهظ

 یرورض رابتعا نیمههب و تسا »تسفینام« یرهوج یرصانع زا یکی هکلب هدولاش اهنتهن یتاقبط تازرابم شرگن
. مینک یبایزرا یرتشیب تقد اب ار نآ یاهمازلتسا هک تسا مهم و

 اهنتهن یتاقبط تازرابم ،دناهدرک نآ تابثا و نایب رد ششوک »تسفینام«رد سلگنا و سکرام هک ینعم نآهب
 دنشوکیم نآ هب لسوت اب ناشکمتس هک دیآیم رامشهب یعقاو یاهلیسو لاحنیع رد هکلب یخیرات یترورض رهظم
 یدربن نینچ رد .دنراذگب ینایاپ هطقن یشکهرهب بلاغ هجو رب و دنزاس دازآ متس دیق زا ار شیوخ لمع رد ات

 یاههبرض ییاراک زا دوخ یهطلس عقوم ظفح روظنمهب و دراد رارق یعافد یعضوم رد هشیمه همکاح یهقبط
 فالخ تسرد نیاربانب .تسین »تلود« زج یزیچ مسیناکم نیا .دنکیم داجیا یعافد یمسیناکم ،ناشکمتس

 هکلب ،یمومع ریخ تهج رد یداهن هن مسیناکم نیا ،دنراد و هتشاد نآ یاقلا رد یعس یزاوژروب نارگهزاوآ هچنآ
 دوخ تلود ،خیرات لوط رد بیترت نیاهب .تسا ناسنا زا ناسنا یشکهرهب رهظم و یتاقبط یهعماج کی زراب دامن
 رهق دامن و تیرثکا هیلع تیلقا تسد رد یحالس و تیلقا یهلیسوهب تیرثکا زا یشکهرهب یارب یاهلیسو

.تسا هدوب تیمکاح

 رسارس یبالقنا نامزاس دیدجت هب ای« یتازرابم نینچ هک دنکیم حیرصت یتاقبط تازرابم نییبت رد »تسفینام«
)۱۷(».تسا هدیماجنا مصاختم تاقبط یعمج مادهنا هب ای ،هعماج

.دشاب هداهن ینایاپ رهٌم نآ رب هک تسین نینچ ،هدیماجنا یاهقبط یزوریپهب تبقاع هک ییاج ،یتازرابم نینچ

 رانک ار یتاقبط یاهینمشد ،هدیشکرب رس یلادوئف هعماج یاههناریو نایم زا هک ییاوژروب دیدج یهعماج«
 یاهلکش و یراکمتس دیدج طیارش ،دیدج تاقبط هک تسا هدش قفوم اهنت هعماج نیا .تسا هتشاذگن

)۱۸(».دنک هنهک یاهلکش و طیارش ،تاقبط نیشناج ار هزرابم دیدج

 و مسیلادوئف ،یرادهدرب ،خیرات رد متس هدش هتخانش یاهلکش زا ،دهدیم حیضوت »تسفینام« هچنآ رب انب
 و یشکهرهب شور و یایرورض و نیعم دیلوت هجو ار کی ره هک تساهنآ نیرتهدمع و نیرتزراب یرادهیامرس
 و دوخ عون مه ناسنا ،یگدرب ییادیپ زا شیپ یتح اما .دزاسیم صخشم تیکلام و راک نیب صاخ یاهیگتسب

 هدافتسا هیذغت یارب یداوم ناونعهب اهنآ زا تاقوا یاهراپ رد و داد یم رارق یشکهرهب دروم ار تاناویح نینچمه
 .دوب تیندم دشر زا یاهناشن دیلوت رازبا ناونعهب اهنآ زا هدافتسا و تاناویح ندرک یلها نارود نآ رد .درکیم
 ناونعهب ناوتیم زین اهناسنا زا هک تفای هر هتکن نیا هب ناسنا هک دوب تاناویح زا هدافتسا عون نیا یهجیتن رد
 یرصع هباثمهب یرادهدرب .دش زاغآ یرادهدرب رصع هک دوب بیترت نیاهب و تسج دوس دیلوت یارب یاهلیسو و رازبا

 هب ... اج همه رد بیرقتهب خیرات یهیلوا نارود رد« .تسا قلعتم نهک یاهنارود هب خیرات رد صخشم
 . دوب نآ زراب یهصخشم نارادهدرب و ناگدرب نیب ریذپانشزاس یرگهزیتس هک )۱۹(».میروخیمرب ... ناگدرب

 یقلت دوخ قلط کلم هباثمهب ار تیکلام نادقاف ،ناکلام هک دوب نیا متسیس نیا رگید یهصخشم یهبنج
 ظاحل زا اما و .دوب هدنز یالاک کی و دیلوت یهلیسو کی اهنت یداصتقا ظاحل زا هدرب هجیتن رد و دندرکیم
 هدافتسا دروم درکیم هدارا هک وحن رههب نآ کلام یهلیسوهب هک دوب »یزیچ« هکلب دشیمن یقلت ناسنا ،یقوقح
 یهطساوالب زاین هب دیلوت و دادیم لیکشت ار دنمزاس لک کی زونه راک و تیکلام هک اجنآ زا .تفرگیم رارق
 ار متسیس یهدننکنییعت رصنع تیکلام و راک یعیبط و یلصا تدحو نیاربانب ،دوب هدروخ هرگ ناگدننکدیلوت
 هکلب ،هدرب راک یهجیتن هن تقیقح رد نیمز تیکلام هک تسا مهم زین هتکن نیا هب هجوت .دادیم لیکشت
 کی هباثمهب یگدرب هک تسا یرورض زین بلطم نیا کرد رما نیا اب طابترا رد نیا رب هوالع .دوب نآ طرششیپ
 صلاخ دصق هک یزرواشک دیلوت یهیلوا لحارم اب یدایز دح ات یلو ،لک روطهب هنرگا ،یداصتقا ـ یعامتجا داهن
 ار شیوخ یاهزاین یرادهدرب نارود زا شیپ ناسنا .تشاد یگتسب دوب ناسنا یتسیز یهیلوا یاهزاین نیمأت نآ
 هک ار هچنآ و دادیم رارق یشکهرهب دروم نآ کلمت نودب ار تعیبط وا هرود نیا رد .درکیم نیمأت دیلوت نودب

 تراغ داصتقا .تفرگیم زاب هنارگتراغ تشاذگیم وا رایتخا رد غیردیب و هنادنمتواخس و هنابلطواد تعیبط
 دروم ار نآ دناوتیم رتهب »نیمز رب کلمت« تروصهب تعیبط رب کلمت اب تفایرد ناسنا هک دیسر نایاپهب ینامز

 کی هب ار تیعضو ،اهشور و رازبا ریظن ،ینیعم لیاسو دربراک اب هاگ نآ زا سپ و ،دهد رارق یشکهرهب و دوس
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.درک لیدبت ییاذغ داوم دیلوت داصتقا

 ار دیلوت لیاسو یاهراپ دیلوت ،نیمز رب تیکلام دوجو رب رظان ییاذغ داوم دیلوت داصتقا یهلحرم هب دورو نیاربانب
 یهباثمهب ار رما نیا ،دمآ لمعهب یداصتقا نینچ ققحت و کرادت تهج رد هک ییاهشالت و تخاس یرورض
 لیاسو دیلوت یارب دیاب متسیس نورد رد راک لک زا یشخب هک داد رارق ناسنا یورارف یریذپانبانتجا تیروف
 یگژیو زا ییاذغ داوم دیلوت داصتقا متسیس زاغآ رد هک اجنآ زا .دوش هتفرگ راکهب دیلوت دیدج و هتفای دوبهب
 دیلوت یارب ار دوخ راک یورین لک زا یریگمشچ شخب تسناوتیمن هعماج ،دوب رادروخرب یلزان یدیلوت ییاراک
 و درکیم لیمحت رتشیب هچره ار دوخ ترورض زاسرازبا تاناویح هب زاین هجیتن رد .دهد رارق هدافتسا دروم
 .دوب یترورض نینچ مولعم یهجیتن یرادهدرب
 

۸ 

 ،نارادلویت ،لادوئف نابابرا نآ رد و تسا نآ لماک ققحت یخیرات عطقم ینایم یاههدس هک یلادوئف متسیس
 ینعی ،دوخرب مدقم نارود نوچ دنتشاد رارق صخشم یبتارم هلسلس رد اهفرس و ایاعر و نادرگاش و ناراکداتسا

 ،دنچ ییاهتوافت اب هچرگا ناتسدیهت .تسا یتاقبط یهزرابم نآ و تسا صخشم ینایامن یگژیو اب یگدرب رصع
 یدوپ و رات اب اما ،دندوبن ناشکهرهب قلط کلم اهنآ .دندوب هتسباو ناتسدهریچ و نیمز نابحاص هب زونه اما

 مدقتم نارود رد صوصخهب ،زراب ییاهتوافت زا رظنفرص .دندوب هدشریجنز اهنآ هب »هناتسودناسنا«
 یعارز ییوس و تمس متسیس ود ره .تشاد دوجو یرادهدرب و مسیلادوئف نیب یکرتشم یاهیگژیو ،مسیلادوئف
 تدحو ود ره رد ماجنارس و دندوب هدمآ دوجوهب تعیبط یاهتیدودحم و طیارش بوچراهچ رد ود ره و دنتشاد
 رد هژیوهب یایساسا یاهیدننامهان ،یتاکرتشم نینچ دوجو اب .دوب زراب ینایامن وحنهب تیکلام و راک یعیبط
 فارشا داقتعا رظنم زا .تشاد دوجو تیکلام و راک تدحو یهنیمز رد اهنآ یشخبود یهصیصخ اب طابترا
 فرس ،رابتعا نیا هب .دمآیم رامشهب نیمز یکیزیف وزج یرگید دیلوت یهلیسو ره نوچ »فرس« ،لادوئف
 رد فرس .دشیم یقلت دیلوت ینیع طیارش زا یکی هکلب هشیدنا بحاص دوجوم کی هن نیمز یور راک ماگنههب
 یاپهب« ینوناق نانچ ساسا رب و دوب یتسیلادوئف نوناق عبات یعوضوم اهنت زین شایصوصخ یگدنز یهصرع
 تخانشیم نیمز یاهعطق بحاص تلاح نیرتهب رد ار وا یلادوئف نوناق هک انعم نیا هب ،دشیم یقلت »تیکلام
 عنم دشاب هعطق نآ کلام »عقاوهب« هک نیا زا ار وا نوناق نامه هب طوبرم یقوقح یاه»هیور«و اه»ریسفت« اما

 رد ار دوخ لماک »فیاظو« هک ینامز ات ،دوب ینیمز کلام عقاوهب هک اجنآ اتح فرس ،اهنیا رب هوالع .درکیم
 یقوقح یاههیور و ریسفت نامه ساسا رب لومعم روطهب هک یراک ـــ دادیمن ماجنا لادوئف فارشا هب تمدخ
.دمآیمن باسحهب دوخ راک لماک بابرا ـــ دشیمن ماجنا تقوچیه

 هیارا ار یملع تفایهر نیا ،نآ یهتفای غولب هجو رد مسیلادوئف نورد یاهیدنبلکش یبایزرا رد »تسفینام«
 ناونعهب یزرواشک هک تسا یضرا تیکلام زونه اهیدنبلکش نانچ رد دیلوت یهدمع و یلصا رایعم هک دنکیم
 نیمأت یهمادا دیلوت فده نیرتهدمع ،یدنبلکش نینچ رد .تسا نآ زراب یهصخشم یداصتقا بلاغ تیلاعف
 نیا نارود رد نیا دوجو اب .تشاد رارق رظن حمطم زونه راک و تیکلام یعیبط تدحو و دوب هعماج یاقب

 ،تشرس ظاحل زا و »یتعنص« تیهام ظاحل زا هک دش نایامن یدیدج یداصتقا شالت زا ییاههناشن یدنبلکش
 روظنمهب صاخ یاههصرع رد یلوپ یراذگهیامرس هب هدمع لیامت یطیارش نینچ رد .دوب »الاک« یهدننکدیلوت
.دوب یراذگ هیامرس نآ زا دوس یریگسپزاب

۹

 یاهاضاقت رگید ،دوب هتسبرد یاهفنصراصحنا رد یتعنص دیلوت نآ یهیاس رد هک تعنص یلادوئف هاگتسد«
 هب اهرازاب ... تفرگ ار یلبق متسیس یاج یهاگراک متسیس .درکیمن فرطرب ار دیدج یاهرازاب نوزفازور
 تعنص ار یهاگراک راک یاج .درک نوگرگد ار یتعنص دیلوت ،نیشام و راخب ... دنداد همادا دوخ دشر
 یزاوژروب قیرط نیاهب و دنتفرگ یتعنص یاهرنویلیم ار یتعنص طسوتم یهقبط یاج و دیدج رکیپلوغ
)۲۰(».داد لیلقت یلوپ تابسانمهب ار تابسانم یمامت

 زا یدیدج عون یفیک ظاحل زا یریذپانبانتجا وحنهب ،رازبا تیکلام زا ینیعم یهلحرم رد یلاقتنا و لوحت نینچ
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 زج یزیچ نآ و دمآ رد تیکلام عاونا یهمه رایعم اهنت و أشنم اهنت تروصهب هک دش بجوم ار تیکلام
 یهدیچیپ بتارم هلسلس و یناسنا طباور لاکشا یهمه ،یطیارش نینچ ققحت اب .دوبن »یتعنص یهیامرس«
 تردق تیمکاح زا ار درف ،یقوقح و یسایس ظاحل زا یتعنص بالقنا هچرگا .دمآ نایاپهب یصخش یاهیگتسباو

 »یگدشئیش« تشرس ای تردق دایقنا ریز ار تیرشب رتشیب نیا دوجو اب ،تخاس دازآ رگید ناسنا یصخش
 نایم رد یایدج رایسب لماع لاحنیع رد نیمز اما ،دوب تیکلام یلصا لکش نیمز ،نامز نآ ات .دروآرد
 .درکیم نیمأت ار راک و تیکلام یعیبط تدحو ،هدنهددنویپ یورین کی ناونعهب نیاربانب .دوب زین دیلوت یاهورین
 دوخ وا راک و دوب زین هدننکدیلوت وا دوخ اما ،دربیم دوس هدش هناگیب راک یعون زا نیمز بحاص هک تسا تسرد
 دیلوت یهدرتسگ یاهورین زا یشخب ،دلوم ناونعهب وا صخش و دمآیم رامشهب دیلوت دنور یارب یایساسا یهیام
.دوب

 وحنهب و دییارگ هیزجت هب جیردتهب راک و تیکلام تدحو ،هدش یتعنص رهش رد ،یطیارش نینچ فالخ تسرد
 راک نایرج رد یشقن نیرتمک هکنآ نودب یتعنص کلام و هیامرس یهدنراد بیترت نیاهب و ،دش ادج مه زا یداح
 عون ره زا یرادروخرب تاناکما یهمه زا عولخم و یدزم رگراک فرص ناونعهب رگراک و یوس کی رد دشاب هتشاد
.دنداد لیکشت ار دیدج یهعماج صخشم بطق ود ،رگید یوس رد یاهیامرس ای تیکلام

 ،دنکیم داجیا هیامرس ریگدزم رگراک .یاهرذ اتحهن ؟دنکیم داجیا یتیکلام رگراک یارب یرودزم راک ایآ«
 یهریخذ داجیا طرشهب زج ،دبای شیازفا دناوتیمن و دنکیم رامثتسا ار ریگدزم راک هک تیکلام یعون ینعی

 راک و هیامرس مصاخت رب ینتبم شاینونک لکش رد تیکلام ،رتهزات رامثتسا یارب یرودزم راک زا یدیدج
 نآ قبط هک تسا تیکلام نیا رابتکالف یهبنج مینک وغل میهاوخیم ام هک هچنآ« )۲۱(».تسا ریگدزم
 دنکیم اضتقا مکاح یهقبط عفانم هک اجنآ ات طقف و دیازفایب هیامرس رادقم رب طقف ات دنکیم یگدنز رگراک
)۲۲(».دباییم یگدنز یهزاجا

 
 اب طابترا رد ،یرادهیامرس هب مسیلادوئف زا لاقتنا نارود رد یتیهام رییغت هجو کی حیرصت ،تصرف نیا رد
 یاضتقاهب متس ریز تاقبط یاضعا ،مسیلادوئف مایا بلاغ و یگدرب نارود رد .تسا یرورض »تسفینام« یهزومآ
 نابحاص تیمکاح و دندمآیمن رد دوخ نابابرا تمدخهب ،یداصتقا ـ یعامتجا متسیس ینورد یاههزیگنا رهق
 رایتخا رد هک ینوناق لیاسو لامعا قیرط زا و دوجوم یداصتقا مظن جراخ زا ،رازبا نآ دقاف تاقبطهب دیلوت رازبا

 ،ینوناق متسیس بوچراچ رد هکنیا حیضوت .دشیم لامعا تشاد رارق مکاح یهقبط یسایس تردق هاگتسد
 و ،دندمآیم رامشهب عزانمالب دراوم نیا رد و نوناق نایرجم مه و نازاسنوناق ،لادوئف فارشا و نارادهدرب

 رد هک اریز ،دندوب یریگمیمصت قح هنوگره دقاف دنتشاد رارق نآ ماکحا و نیناوق نینچ ضرعم رد هک یئاههقبط
.دندشیم یریگمیمصت هنوگره عجرم هک دندوب تیکلام نابحاص اهنت ،نانآ تسیز ورملق

 »نورد« زا دیلوت رازبا نادقاف رب رهق لامعا متسیس ،یرادهیامرس یهبلغ نارود رد یطیارش نینچ فالخ
 هکلب ،ینوناق ای یقوقح ماکحا رب رظان هن یرهق نینچ .تفرگیم همشچرس یداصتقا و یعامتجا مسیناکم
 تعاطا ات تشادیم او ار نارگراک هک یرما ،دشیم ماجنا »یگنسرگ« زا یشان تابلاطم و زاین ربج یاضتقاهب
 یارب دوس داجیا لابق رد ار دوخ راک و دنراذگ ندرگ نآ رب و دنریذپب ار یلوپ یهیامرس »هب« یگتسباو و »زا«
.دنشورفب رادهیامرس هب هیامرس

 شرتسگ دیدج رگراک هقبط ینعی ،ایراتلورپ ،دباییم شرتسگ هیامرس ینعی ،یزاوژروب هک یتبسن نامههب«
 یعقوم طقف راک و دننک ادیپ راک هک دناهدنز یعقوم ات طقف هک دیآیم دوجوهب نارگراک زا یاهقبط و دباییم
)۲۲(».دهدیم شیازفا ار هیامرس ناشراک هک دننکیم ادیپ

 هب مسیلادوئف زا لاقتنا نایرج رد یرادهیامرس یروهظ ناشن و ییاهن یهبنج نیاهب یناشخرد ینشور اب سکرام
 هک ار هیامرس »ندوب ئیش« تیمکاحهب نآ دایقنا و یرودزم راک یاسآهعجاف ققحت و دنکیم هراشا یرادهیامرس
.دهدیم حیضوت تسا نآ یهدننیرفآ یرودزم راک دوخ

 یگدنز یارب هک یشاعم یهلیسو رادقم ینعی ،دزمتسد لقادح زا تسا ترابع ریگدزم راک طسوتم »یاهب«
 راک قیرط زا ریگبدزمتسد رگراک هچنآ لیلد نیمههب .دراد ترورض رگراک کی ناونعهب رگراک ریمن و روخب
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 ار یگدنز نامه ،هداد همادا دوخ ریمن و روخب یگدنز هب وا ات هک تسا یفاک طقف ،دروآیم تسد هب دوخ
)۲۳(».دروآ دوجوهب هرابود

 طباور یهیلوا طیارشرد ار تیکلام و راک یهدمع یاههبنج »تسفینام« هکنیا دیسرپ ناوتیم کنیا هچنآ
 نوچ هراب نیا رد سکرام حیضوت ؟دنکیم هیجوت هنوگچ یزاوژروب عماوج رد یرادهیامرس یسایس ـ یعامتجا

 یشاپورف تبسن ،سلگنا ـ سکرام حیرصت نیا رب انب .تسا نشور و حیرص »تسفینام« رد حرطم دراوم یهمه
 میسقت اب و دوب قبطنم دیلوت یاهورین لوحت اب یبیرق وحنهب یرادهیامرس یهیلوا نارود رد تیکلام و راک تدحو
 فداصت طسوت یناسنا راک میسقت ،دهدیم حیضوت »تسفینام« هک هنوگنادب اما .تشاد یگتسبراک نوزفازور
 و اهصصخت تروصهب ار ناسنا راک ،ینیشام ای یهاگراک دیلوت یهتسویپ عونت هکلب تسویپن عوقوهب یخیرات

 دیدج یاهورین ،هکنیا تیعقاو .دوب نآ یهدننکطورشم و نآ رب مدقم ،تخاسیم ققحتم نوگانوگ یاههفرح
 زا هکلب ،دنتفایمن مه دوخ یدوخهب اههدیا ،نامسآ زا ،دنیآ یمن دوجوهب چیه زا یدیلوت تابسانم و دیلوت
.دنیآیم دیدپ تیکلام یتنس رادهشیر طباور اب داضت رد و دوجوم یدیلوت تابسانم نورد

 ار یتاناکما یلک روطهب اما ،دوب هعجاف یناسنا تادوجوم ناونعهب نارگراک یارب هچرگا تیکلام و راک ییادج
 یاسآلوغ طسب هب تیاهن رد هک یتاناکما ،دوبن ریذپروصت زین نآ لیخت رد یتح هک داد رارق تیرشب یورارف
 خیرات لوط یمامت رد هک دش بجوم داصتقا رد ار روآتریح یلوحت ههد دنچ یط و دیماجنا یدیلوت یاهورین

.تشادن هقباس

 زا رتییالویه و رتمیظع یدیلوت یاهورین تسناوت ،دوخ تدایس لاس دص زا رتمک ضرع رد یزاوژروب«
)۲۴(».دروآ دوجوهب هتشذگ یاهلسن یدیلوت یاهورین یهمه عمجلصاح

 زا وا کاردا نآ عبتهب و دش نوگرگد زین وا یعامتجا تفایرد ،نیمز هب ناسنا یگتسباو نتفر نایم زا اب ماگمه
 هک نانچمه .دش رتهدرتسگ تشاد رهش هب دوخ یگتسباو زا هک یایقلت عون بیترت نیاهب و تفای طسب هعماج
 ،دشیم یرهش تایح رصنع یاهلدابم و ییالاک دیلوت و دندمآیم رد یتعنص یاهرهش تروصهب کچوک یاهرهش

 لیلد نیمههب .دندمآ رد رگیدکی اب لباقتم طابترا رد جیردتهب اههراق اتح و اهروشک یاهتلایا ،اهرهش داصتقا
 هب روشک زا و روشک هب تلایا زا و تلایا هب رهش زا ،رهش هب یگتسباو هب کرهش هب شایگتسباو زا ناسنا ساسحا
 هک ردقره ،یناسنا طباور اب طابترا رد یلوحت نینچ دوجو اب .دش لوحتم یناهج یاههصرع هب اتح و هراق
 وحنهب یدرف طباور ،دشیم رتگنتاگنت دمآیم مهارف یرادهیامرس یزوریپ اب هک یاهعماج رد دارفا ییآمهدرگ
 طیارش نآ رد هنوگچ هک دهدیم ناشن ینشور وحنهب »تسفینام« .دشیم رتهیامیب و رتزیچان یزیمآهعجاف
 رتگنت و تخابیم گنر یناسنا یعقاو طیحم ،دشیم رتهدرتسگ و تفاییم دشر رتشیب ردق ره یناسنا عامتجا

 رادقم و رتمک دنتخانشیم هک ار یمدرم دادعت دندمآیم لیان یرتشیب یدرف یهدوارم هب دارفا هچره .دشیم
 رب هک دش بجوم ار یناهج یعامتجا ـ یداصتقا یهعماج ییالاک دیلوت ندش یناهج .دشیم رتلزان اهنآ ییانشآ

 و دیدرگ مکاح شتسیز طیارش یهمه رب و ناسنا رب هیامرس ناونعهب لوپ :دوب زکرمتم یروآتکالف یالاک روحم
 .دش لوپ تاعبت و ضراوع عبات یریذپانتشگزاب وحنهب وا یدرف و »یصخش«یعامتجا طباور

 ....دنریگ شیپ ار دیلوت یزاوژروب هقیرط دنک یم روبجم یتسین و گرم تمیقهب ار ناهج هیامرس همه یزاوژروب
.دراد ناهج زا دوخ هک یریوصت زا دیلقتهب دزاسیم یناهج یزاوژروب مالک کی رد

 تیعمج ،دنک اپهب میظع یاهرهش تسا هتسناوت .تسا هدروآ رد اهرهش طلست رد ار اتسور یزاوژروب«
 یگدنز تهالب زا ار تیعمج زا یدایز شخب بیترت نیدب .دهد شیازفا اتسور تیعمج هب تبسن ار یرهش
 همین و هداتفابقع یاهروشک ،هدرک اهرهش عبات ار اتسور هک هنوگنامههب .تسا هدیشخب تاجن ییاتسور
 ....تسا هدرک برغ عبات ار قرش ،ییاوژروب للم عبات ار ییاتسور للم ،ندمتم یاهروشک عبات ار هداتفابقع
 طباوض و اهتموکح ،نیناوق ،قیالع اب ،هتسویپ رگیدکیهب یتسسهب یاهتلایا ای و لقتسم یاهتلایا

 یلم یتاقبط عفانم دحاو نوناق ،دحاو تموکح ،دحاو تلم لخاد رد ،هتخیمآ مههب ،هناگادج یتایلام
)۲۵(».دناهدرک عامتجا دحاو یکرمگ یاههفرعت و دحاو یاهزرم ،دحاو

 یداصتقا ـ یعامتجا متسیس یشاپورف زا سپ هک یرادهیامرس یهعماج یمومع طیارش نییبترد »تسفینام«
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 رد رصانع نیرتیمرها زا یکی ناونعهب ار یصوصخ تیکلام تیعقاو ،دوشیم نآ نیزگیاج جیردتهب یلادوئف
 یکی هکنیا اب ،دیآیم رب هراب نیا رد »تسفینام« دافم زا هک هچنآ ربانب .دهد یمرارق لیلحت دروم رییغت ضرعم
 و رتهدرتسگ ییالاک دیلوت ردقره همهنیا اب ،تسا یصوصخ تیکلام دوجو ییالاک دیلوت یلصا طیارش زا
 زا هدنیازف و رمتسم دی علخ اب هکلب ،دنکیمن دیلوتزاب ار دوخ اهنتهن یصوصخ تیکلام ،دوشیم رترادهشیر

 بلس اب یرادهیامرس یهعماج رد ناسنیدب .دوشیم هدوزفا راک هاپس مجح رب هتسویپ ،دیلوت لیاسو نابحاص
 ،هعماج زاستشونرس و یلصا یهقبط ود ،نییاپ و طسوتم یاههیال و اپهدرخ ناگدننکدیلوت زا هفقویب تیکلام
.دنریگیم رارق رگیدکی ربارب رد نارگراک و نارادهیامرس ینعی

 یمامت یهعومجم ،تیکلام و راک قباطت یارو هک تفایرد ناوتیم یبوخهب دش هداد حیضوت هنوگ نیدب هچنآ زا
 دیلوت ار الاک اهنتهن راک نیاربانب .دنریگیم رارق یرورض یخیرات ظاحل زا طباور ضورعم زین دیلوت یاهورین
 ترابعهب .دنکیم دیلوت زین ار یعامتجا مظن و هعماج دوخ نینچمه و الاک کی هباثمهب زین دوخ هکلب ،دنکیم
 ،یسایس و یقوقح طباور تروصهب هک زین ار شیاهشزرا و هعماج دوخ هکلب ،دیلوت یهژیو طباور اهنتهن راک رگید
.دنکیم دیلوت دننکیم باتزاب ار دیلوت فلتخم دوجو رد یدام ناهج رهوج

 الاک دیلوت ریگرد هک تسا ینیعم عامتجا باتزاب و دامن دیآیمرب »تسفینام« زا هک هنوگنادب هعماج نیاربانب
 یوناث یاهیدنبلکش هک تسا یدیاقع و راکفا بوچراچ لاحنیع رد هعماج ،نیا رب هوالع .تسا یاهژیو هجوهب

 رد یریذپانبانتجا وحنهب هک یعامتجا یاهراتخاس نآ یهرادا یارب یسایس یاهداهن زا یمتسیس لماش[ هعماج
 تیدوجوم هنوگنیدب هک یسایس یاهداهن .دنکیم یدنببلاق ار ]دنباییم هعسوت دیلوت مکاح هجو یهجیتن
 هعماج یگعطقهعطق زا یرهاظم هکلب ،دنتسین ربارب رصانع زا هدمآ مهارف یعامتجا نوگمه یاهدامن دنباییم
 رهوج هک اجنآ زا هک دنکیم حیرصت »تسفینام« .دنتسه رباربان یداصتقا ظاحل زا یتاقبط بتارم هلسلسهب
 روظنمهب هک یتاسسؤم نآ عبتهب اذل ،دراد رارق یخیرات ریذپانبانتجا رییغت ضرعم رد دارفا و تاقبط یرباربان

 ضورعم اوتحم ظاحل زا هچ و لکش ظاحل زا هچ زین دناهدمآ دوجوهب ینیعم یداصتقا مظن یشخبناماس و ظفح
.دنراد رارق یتاقبط یرباربان رییغت اب قبطنم یایخیرات تارییغت

 ادیپ رییغت یدام دیلوت هک یتبسن نامههب یرکف دیلوت هک دنکیم تباث نیا زج ار یزیچ هچ ،دیاقع خیرات«
)۲۵(».دوشیم نوگرگد هدرک

 خیرات تیرشب خیرات هک تسا هتکن نیا زا یکاح »یتسفینام« یهیعاد زا یرگید تیاور تقیقح رد ینایب نینچ
 ،دناهدمآ دوجوهب یتاقبط یاهیرباربان ظفح روظنمهب هک یسایس تاسسؤم هک رما نیا و ،تسا یتاقبط تازرابم
.متس ریز تاقبط هیلع مکاح یهقبط تسد رد دنتسه یلیاسو اهنت

)۲۶(».یزاوژروب لک یعمج روما یهرادا یارب یسلجم زج تسین یزیچ ،دیدج تلود یهییارجا یهوق«

 :درک صخشم نینچ ناوتیم ار هتفایغولب یرادهیامرس یاههناشن تشذگ هچنآ رب انتبا اب

نیمز تیکلام رب هیامرس ینعی ،یتعنص یلوپ تیکلام یهطلس ـ۱
تیکلام و راک تدحو یشاپورف ـ۲
.یناهج یعامتجا طباور نوزفازور یهعسوت و یلحم تاعامتجا یشاپورف رد عیرست ـ۳

 هدهعهب کیتکلاید لوصا و تیکلام یهلوقم اب طابترارد »تسفینام« حور نییبت رد هک یاهفیظو مامتا ماقمرد
.منادیم یرورض ار یرتشیب یحیضوت تاکن و تاعبت هب هراشا ماهتفرگ

۱۰

 یارب دیلوت ،یرادهیامرس لماکتم یهلحرم رد هک دنکیم حیرصت »تسفینام« مهد حیضوت ار مهم نیا ،زاغآ رد
 یعیبط طیحم یاهتیدودحم زا ار دوخ تعنص و دیدرگ اهر تعیبط طیارش هب یگتسباو زا خیرات رد راب نیتسخن
 میقتسم ناگدننکدیلوت ،دمآ رد تیرشب یهیلوا لاغتشا تروصهب تعنص هک ینامز ینعم نیمههب .تخاس دازآ



١٢

١٣

١٤

 لماوع تروصهب و دندش اهر نیمز تیکلام ای فارشا رب صخشم یاهیگتسباو زا اهنتهن نارگراک ینعی ،الاک
 هیامرس ینعی ،یلوپ تیکلام ضورعم زین نیمز تیکلام دوخ هکلب ،دندمآ رد ناراد هیامرس اب هلماعم یارب یدازآ
.تفرگ رارق

 هب ار دوخ یاج ،رگید یناسنا یهباثمهب دوخ بابرا هب صخشت یهباثمهب دلوم یرادهیامرس لبقام تعاطا و دیق
 هجو ای تعنص لاونم نیدب .داد »ئیش« هب تبسن یگدنب هب رتنشور نابزهب ای ،هیامرس هب تبسن تدایق

 ،یزرواشک هلمج زا ،یناسنا یگدنز و شالت یاههصرع یهمه هب هلدابم ییاوژروب هجو و دیلوت طباور یرادهیامرس
 هب هکنآ لامجا .دمآ رد رترب و یعطق ،هدننکنییعت لماع تروصهب هیامرس تیمکاح و درک ذوفن اهرنه و تایبدا
 لوپ هک یلاح رد .تسا یتعنص یلوپ تیکلام رب ینتبم یتعنص دیلوت لماکتم یرادهیامرس ،»تسفینام« دیکأت
 یتعنص یهیامرس ناونعهب یرادهیامرس طیارش رد ،دوب نیمز رب تیکلام نازیم اهنت مسیلادوئف طیارش رد
 نازیم تروصهب لوپ طیارش نیا رد هملک یعقاو یانعمهب قیرط نیدب .تسا تیکلام عون نیرتذفان و نیرتبولطم
 ینازیم تروصهب هیامرس یهباثمهب اهنتهن لوپ اذل .دمآ رد دراد دوجو »دوخ طسوت« و »دوخ یارب« هک »دوخ«
 مکاح رصنع ماقم هیامرس .دش لدبم زین رگید یاهتیکلام یهمه طرششیپ و أشنم هب هکلب ،دمآ رد دوخ یارب
 و ناوج هب تبسن ریپ ،نز هب تبسن درم ،رگیدکی هب اهناسنا یگتسباو و تفای ار ناسنا یتایح دنور یمامت

.تفر نایم زا رگیدکی هب اهناسنا یگتسباو یلک روطهب و اتسور یلاها هب تبسن نانیشنرهش

 و فرص یصخش عفانم دنویپ زج یرگید دنویپ چیه ،رگید یناسنا و ناسنا نیب تواقش اب یزاوژروب«
)۲۸(».تسا هتشاذگن یقاب هنامحریب یدقن یاهتخادرپ

 رهوج هک تسا هداد طسب یناشخرد وحنهب »هسیردنورگ« رد ار نامه سکرام و دنکیم حیرصت »تسفینام«
 هک ینامز هک یزیچ ،تسا هتفای مسجت هدشهناگیب راک تروصهب هک تسا یصوصخ تیکلام نآ یتعنص یهیامرس
 یدوجو و دوشیم یفتنم دشاب یداصتقا یعازتنا طقف هکنیا زا ،دش مکارتم ینیعم نامز یارب و یفاک نازیمهب
 رب رظان ییاعدم نینچ .دنکیم لمع دزاسیم هناگیب شیپ زا شیب ار راک هک یاهلیسو هباثمهب و دباییم ینیع
 لوصحم ،هدنز راک رب هدرم راک ،تسا ناسنا رب ءایشا تیمکاح ،رگراک هب هیامرس تیمکاح هک تسا تیعقاو نیا

 .تسا شراک لصاح و راک زا ناسنا »یگناگیب« ،میتسه ورهب ور نآ اب اجنیا رد ام هک یزیچ ،هدننکدیلوت رب راک
 هطبار نآ رد ار شیگدرب رگراک ،دوشیم نیمأت رگراک یگناگیب دوخ زا دنور زا رادهیامرس عفانم هک یلاح رد
 رب راک طیارش تیمکاح نامه هک رگراک رب هیامرس تیمکاح رب هک یاهطبار ،دنادیم نآ ینابرق ار دوخ و دنیبیم
 هب نآ لیدبت زا سپ اتح دوشیم هتخادنا راکهب هک یلوپ شزرا ،تسخن یهلحرم رد .تسا هدش انب تسا رگراک
 ماغدا هیامرس دوجوم ینیع یاهلکش رد هدنز راک هک یماگنه اهنت ،دنا هسفنلایف یاههیامرس ،راک دنور لماوع
 یعقاو یهیامرس هب هوقلاب یهیامرس و هیامرس هب راک ،هدش هدیشک نوریب دیلوت درگارف زا یفاضا شزرا ،دوشیم
 ششاعم یرورض لیاسو یازا رد ار شراک یورین زا یرادروخرب قح رگراک ،دنور نیا یط .دوشیم لیدبت
 ،تسا هدش ادج وا زا عقاو رد هچنآ اما .تسا شراک یورین دیلوتزاب دهدیم یور یو رظن زا هچنآ .دشورفیم
 یهمه .تسین وا »راک« زج یزیچ ،نآ و ،تسا هداد شیازفا و هدرک ظفح ،هدرک قلخ ار شزرا هک تسا یتیلاعف
 هب تیکلام و راک قارتفا یرادهیامرس رد هکنیا نآ و ،تسا یقداصهشیمه و رادناج مایپ نمضتم یواعد نیا

 تیکلام یهباثمهب ،رگراک و رگراک یاقب نیب زیمآهعجاف فاکش هب صوصخهب و دیلوت یاهورین یگتسسگ
.تسا یتعنص یهیامرس یتاذ رصنع وزج دوخ نیا »تسفینام« دیکأت هب انب و دماجنایم هدشهناگیب

 میسقت .دش بجوم ار دیلوت ینیع و ینهذ طیارش میسقت ،تیکلام و راک تسسگ و قارتفا ،وحن نامههب تسرد
 یهصخشم رادهیامرس و رگراک نیب یرگهزیتس هک ار یعامتجا یهصرع رد ییادج زین دیلوت ینیع و ینهذ طیارش
.دروآ دوجوهب ،دوشیم رهاظتم هیامرس و یرودزم راک یهشقانم تروصهب و تسا نآ زراب

 طیارش رد هک یماگنه هک دوشیم دیاع جاتنتسا نیا ،میرگنب یرگید هیواز زا »تسفینام« دیکأت هب هچنانچ
 نآ اب نامزمه ،تخیر مهرد یدیلوت یاهورین زا یاهعماج لک ناونعهب تیکلام و راک تدحو ،یرادهیامرس
 راچد زین لومعم یدیلوت دنور ره یرورض طرششیپ کی ینعی ،دیلوت ینیع و ینهذ طیارش نیب مارآ ییاونمه
 هکلب ،دندش یمن ادج رگید کی زا اهنت تیکلام و راک یاهعقاو نینچ یهجیتن رد .دش تسسگ و یشاپمهرد
.دندمآ رد هزرابمهب رگیدکی اب هناگیب و مصاختم یورین ود یهباثمهب
 



١٣
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 دهاوش رب ینتبم شناد زا یریگهرهب اب ،»تسفینام« رد شزاسنارود یاهتفایزاب مامتا دصق و همادا رد سکرام
 زرم راک یهنارادهیامرس لکش رد نیع و نهذ یگناگیب و یلک روطهب راک یگتفایتینیع نایم مامت تقد اب یبرجت
 حیرصت هب و درک اشفا ار یهاگآدوخ و ناسنا یناسکی باب رد لگه تسردان یهلداعم زیامت نیا یرایهب و هدیشک
 :تشون

 رد یناسناریغ یاهنوگهب ار دوخ ناسنا هک تسین نیا ،دوش هتشادرب نایم زا دیاب هچنآ و یگناگیب تاذ«
 تینیع یعازتنا یهشیدنا اب لباقت رد و زیامت رد ار دوخ وا هک تسا نیا هکلب ،دشخبیم تینیع دوخ اب لباقت
)۲۹(».دشخبیم

 رد ار دوخ ینییبت و یتفایرد ،یلیلحت رصانع ،یسکرام یاههلوقم نیرتیمرها زا یکی یهباثمهب یگناگیب یهشیدنا
 اهدعب هک دوب »تسفینام« رد هدش حرط یاهتفایرد نتخاس لماکتم و موادت رد و درک زاربا »تسفینام«
 .دمآ رد یرادهیامرس یسکرام لیلحت زا یریذپانفذح یرظن بوچراچ تروصهب

 مایپ نیا حرط زا ،تشذگ نآ یلک طوطخ هک هنوگنادب ،هیامرس ماظن رابتکالف یامیس میسرت اب »تسفینام«
 یعامتجا ار دیلوت ینیع طیارش ،دیآ لیان شکهرهب زا یشکهرهب هب ایراتلورپ هچنانچ هک درذگیمن رد شخبییاهر
 رگید دیلوت و دوخ دیلوتزاب طیارش رب نینچمه و ،دزادنارب هشیمه یارب ار نیرفآ هفاضاشزرا راک طیارش و دنک
.تخاس دهاوخ رت یناسناو یناسنا تیرشب یارب ار یگدنز تروص نیا رد ،دبایب تراظن ناوت اهالاک
 
ــــــــــــــــ
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 تسخن یاهماگ دیماجنا نآ یهمانرب کرادت و »تسینومک نمجنا« داجیا هب اهدعب هک مادقا نیا .درک مادقا »ناملآ نارگراک یشزومآ
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.۱۱ هحفص اج نامه ـ۹
10. Marx and Engels, Selected Works, Vol. ce, pp. 15–16

۳۲۸ ـ ۳۲۹ هحفص ،لوا دلج ،اج نامه ـ۱۱
 یهمه عبنم .۲۹ هحفص ،۱۳۵۵ ،سوناف تاراشتنا ،یئاضر ناهرب یهمجرت ،تسینومک هینایب ،سلگنا کیردرف ،سکرام لراک ـ۱۲

. تسا نتم نیمه ،هتشون نیا رد تسفینام هب یتآ یاهعاجرا
۳۴ ـ ۳۳ هحفص ،تسفینام ـ۱۳
 ۵۶ ـ ۵۵ هحفص تسفینام ـ۱۴
 تسام زا دیکات ،۵۴ و ۵۳ هحفص ،تسفینام –۱۵
۳۵ ـ ۳۴ هحفص تسفینام ـ۱۶
 ۲۶ هحفص تسفینام ـ۱۷
 ۲۶ هحفص تسفینام ـ۱۸
۲۶ هحفص تسفینام ـ۱۹
۲۹ ـ۲۷ هحفص ،تسفینام ـ۲۰
 ۴۵ هحفص ،تسفینام ـ۲۱
۴۶ هحفص ،تسفینام ـ۲۲
 ۳۵ هحفص ،تسفینام ـ۲۳
 ۴۶ هحفص ،تسفینام ـ۲۴
 ۴۶ هحفص ،تسفینام ـ۲۵
 ۳۲ .۳۱ هحفص ،تسفینام ـ۲۶
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 ۵۲ هحفص ،تسفینام ـ۲۷
۲۸ هحفص ،تسفینام ـ۲۷
 ۲۹ هحفص ،تسفینام ـ۲۸
 نسحم نادرگرب ،ناوج لگه ،چاکول گروئگ زا لقنهب ،۱۷۵ هحفص ،۱۸۴۸ یفسلف ـ یداصتقا یاههتشونتسد ،سکرام لراک ـ۲۹
۶۷۵ هحفص ،یمیکح


