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ام نامز رد بالقنا و مسيسكرام
لدنم تسنرا :هتشون

ىحاير .ح :نادرگرب
 ؟ تسيچ بالقنا

 ى<<هرم<<ث زور<<ما ناه<<ج گرز<<ب  ىا<<هروش<<ك ى<<همه اب<<يرق<<ت .د<<نا ى<<گد<<نز ىخ<<يرا<<ت تامل<<سم ءز<<ج تا<<بالق<<نا
 و ق<<<فو<<<م ى<<<خر<<<ب ه<<<ك ت<<<سا هدو<<<ب د<<<ها<<<ش ار بالق<<<نا اه<<<هد ،مي<<<هاوخ<<<ن ه<<<چ ،مي<<<هاوخ<<<ب ه<<<چ ،ا<<<م نر<<<ق  .د<<<نا بالق<<<نا
 .تسين نايم رد ،ميشاب هديسر ىبالقنا هبرجت ناياپ هب هكنيا زا مه ىناشن و دناهدوب قفومان ىضعب

 تي<<ها<<م نآ تل<<ع .ت<<شاد دن<<هاو<<خ دو<<جو و هت<<شاد دو<<جو ى<<گد<<نز رد ىعط<<ق ىر<<ما ى<<هباث<<م ه<<ب تا<<بالق<<نا
 ى<<تاب<<سان<<م نين<<چ ه<<ك ن<<يا لي<<لد ه<<ب اقي<<قد .ت<<سا م<<كا<<ح ترد<<ق ى<<ساي<<س  تاب<<سان<<م و ىدي<<لو<<ت ط<<باور ىرات<<خا<<س
 ه<ك لي<لد ن<يا ه<ب م<ه روطنيم<ه – دوشي<من " هدر<مژ<پ" ى<گدا<س ه<ب تاب<سان<م ن<يا ه<ك ن<يا لي<لد ه<ب و د<نا ىرات<خا<س
 زا ىار<ب تا<بالق<نا -دننكي<م  ت<مواق<م تاب<سان<م ن<يا ىج<يرد<ت ندر<ب ني<ب زا ل<باق<م رد ر<خآ ه<ب ا<ت  هم<كا<ح تاقب<ط
.دتفايم قافتا تابسانم نيا ندرب نايم

 )ا<<<ي( و ى<<<عامت<<<جا ىا<<<هرات<<<خا<<<س ى<<<سا<<<سا و ى<<<ناه<<<گا<<<ن ى<<<نوگ<<<نر<<<س ى<<<هباث<<<م ه<<<ب بالق<<<نا ك<<<ي تي<<<ها<<<م زا
 ا<<<ي( ىج<<<يرد<<<ت ل<<<ماك<<<ت ني<<<ب ه<<<ك مي<<<سر<<<ب هجيت<<<ن ن<<<يا ه<<<ب د<<<ياب<<<ن -ىخ<<<يرا<<<ت  دن<<<يآر<<<ف رد ى<<<ئاهشه<<<ج -م<<<كا<<<ح ى<<<ساي<<<س
 ىج<يرد<ت ى<عامت<جا تارييغ<ت ه<ك ت<سا مل<سم هتب<لا .دراد دو<جو ىذوف<ن ل<با<قري<غ ني<چ راو<يد بالق<نا و )تا<حال<صا
 نارود رد ا<صوصخ<م ،ىج<يرد<ت تارييغ<ت اب<لا<غ .دد<نويپي<م عو<قو ه<ب ىفي<ك ىاهي<نو<گر<گد دن<نام<ه ،خ<يرا<ت رد ىّم<ك
 م<<<كا<<<ح ى<<<ساي<<<س و ىداصت<<<قا تاب<<<سان<<<م .دزاسي<<<م م<<<هار<<<ف ار ىفي<<<ك تارييغ<<<ت رت<<<سب ،دي<<<لو<<<ت ه<<<جو ك<<<ي ى<<<گدي<<<سو<<<پ
 د<<يد<<ج تاب<<سان<<م هلي<<سو ه<<ب ىت<<ح ا<<ي دو<<ش هدي<<شك ش<<لا<<چ ه<<ب ىا<<هدن<<ياز<<ف ى<<هنو<<گ ه<<ب و ورور<<يز ،فيعض<<ت د<<ناوتي<<م
 )هدم<<<ع ى<<<تاقب<<<ط ىاه<<<نوي<<<سكار<<<ف ا<<<ي( دن<<<يآ ى<<<م د<<<يد<<<پ اه<<<نآ لد زا ه<<<ك ى<<<بالق<<<نا تاقب<<<ط ى<<<ساي<<<س ترد<<<ق و ىدي<<<لو<<<ت
 ا<<<<<ي فيعض<<<<<ت ا<<<<<ما .ت<<<<<سا ى<<<<<بالق<<<<<نا اشي<<<<<پ ىاه<<<<<نار<<<<<حب نارود ى<<<<<هصخشم ،تيع<<<<<ضو ن<<<<<يا .د<<<<<شاپ<<<<<ب ور<<<<<ف هت<<<<<سهآ
 بالق<<نا ا<<ب ل<<ماك<<ت .دراد تواف<<ت نآ ى<<نوگ<<نر<<س ا<<ب سا<<سا رد ،نيع<<م ى<<ساي<<س ا<<ي ى<<عامت<<جا مظ<<ن ك<<ي ى<<گدي<<سو<<پ
 ن<يا ه<ب ،دراد<ن دو<جو بالق<نا و ل<ماك<ت ني<ب ىقي<قد و قلط<م ز<يا<مت  ه<ك تقيق<ح ن<يزا ى<سك ىت<قو .ت<سين ناسك<ي
.دنكيم ليدبت ىرگيفوص هب ار كيتكلايد ،درادن دوجو اهنآ نيب ىاهدمع توافت چيه سپ هك دسرب هجيتن

 ى<<هد<<يد<<پ نآ ىل<<صا ىاهي<<گژ<<يو زا ىك<<ي اهن<<ت ،م<<كا<<ح ىا<<هرات<<خا<<س ى<<ناه<<گا<<ن ى<<نوگ<<نر<<س ،هم<<ه ن<<يا ا<<ب 
 ى<<هدرت<<سگ جي<<سب ق<<ير<<ط زا اه<<نآ ى<<نوگ<<نر<<س زا ت<<سا تراب<<ع رگ<<يد ىل<<صا ى<<گژ<<يو .دوري<<م رام<<ش ه<<ب ى<<عامت<<جا
 ى<<هزراب<<م و ى<<ساي<<س ى<<گد<<نز رد ىدا<<ع مدر<<م عي<<سو ىاه<<هدو<<ت ى<<ناه<<گا<<ن و لاع<<ف ىهل<<خاد<<م ق<<ير<<ط زا ،ى<<مدر<<م
)۱(.ىسايس

 ى<<<هدنن<<<ك دي<<<لو<<<ت ىاه<<<هدو<<<ت ر<<<ب  مت<<<س و رامثت<<<سا ر<<<ب ىنتب<<<م ى<<<تاقب<<<ط ى<<<هعما<<<ج گرز<<<ب ىا<<<هزار زا ىك<<<ي
 هت<<فر -م<<ه -ىور "ىدا<<ع" ىاه<<نا<<مز رد اه<<هدو<<ت ار<<چ ه<<ك ت<<سا ن<<يا ،ك<<چو<<ك اتب<<سن ىاهتيل<<قا ت<<سد ه<<ب ميقت<<سم
 ناش<<ن دو<<خ زا م<<ه ى<<ئاهلمع<<لاسك<<ع ،دود<<حم رو<<ط ه<<ب و هاگه<<گ ه<<ك ضر<<ف ه<<ب ،دنن<<ك ى<<م لم<<حت ار ىط<<يار<<ش نين<<چ
 هدوب<ن م<ه تيق<فو<م نود<ب شال<ت ن<يا تف<گ د<يا<ب و  د<ياشگ<ب ار زار ن<يا دن<ك ى<م شال<ت ىخ<يرا<ت مسي<لا<ير<تا<م .دن<هد
 ندر<ك ى<عامت<جا ،ىرظ<ن ىراكب<ير<ف ،ىداصت<قا راب<جا زا ىبي<كر<ت ر<ب و دراد ىددعت<م داع<با حي<ضو<ت ن<يا  .ت<سا
 ،ىزا<س ى<نورد( ىت<خانش<ناور ىا<هد<نور ،)ى<هاگه<گ ىاهت<نوش<خ هلم<جزا( ى<ئاض<ق -ى<ساي<س بو<كر<س ،ىگن<هر<ف
.تسا راوتسا ليبق نيا زا و )تيوه نييعت

 ،ت<شو<ن ۱۷۸۹ لا<س رد هس<نار<ف بالق<نا زا<غآ رد ى<بالق<نا ى<هما<نزور ك<ي ه<ك ه<نوگ<نام<ه ،ى<موم<ع رو<ط ه<ب
 رد و<<<ناز ه<<<ب ار<<<يز دننكي<<<م فع<<<ض ساس<<<حا دو<<<خ ناراكمت<<<س ل<<<باق<<<م رد ىدد<<<ع ىر<<<تر<<<ب م<<<غريل<<<ع هد<<<يدمت<<<س مدر<<<م
 ني<<ب زا ] نا<<گد<<يدمت<<س [ ى<<گد<<نا<<مرد و فع<<ض ساس<<حا ن<<يا ه<<ك د<<هدي<<م خر ى<<نا<<مز اقي<<قد بالق<<نا )۲( .د<<نا<<هد<<مآ



۲

۳

 ر<<ب و "ميوري<<من مت<<س را<<ب ر<<يز رگ<<يد ا<<م" ه<<ك دنش<<يد<<ناي<<م ها<<گا<<ن ه<<ب مدر<<م ى<<هدو<<ت ه<<ك ى<<ماگن<<ه رد ت<<سرد  ،دوري<<م
 و ت<<عا<<طا ى<<عامت<<جا ىاهه<<يا<<پ" دو<<خ ب<<لا<<ج بات<<ك رد رو<<م نوتگن<<يرا<<ب .دننكي<<م لم<<ع دو<<خ ت<<شادر<<ب ن<<يا ىانب<<م
 ىاه<<<<<هدو<<<<<ت بي<<<<<غر<<<<<ت ىار<<<<<ب ،ىت<<<<<لاد<<<<<ع ى<<<<<ب زا ى<<<<<ها<<<<<گآ و جنر و درد ه<<<<<ك دن<<<<<ك ت<<<<<با<<<<<ث ت<<<<<سا هدر<<<<<ك ىع<<<<<س  "نايص<<<<<ع
 ه<ك دن<با<يرد ى<نا<مز مدر<م ه<ك دراد داقت<عا ر<ما ن<يا ه<ب وا .ت<سين ى<فا<ك )ا<ه بالق<نا( نايص<ع ه<ب مدر<م ى<هدرت<سگ
 ىنع<ي ؛دنكي<م اف<يا ضارت<عا ه<ب ماد<قا رد ىا<هدننكنييع<ت شق<ن ،"رتم<ك ر<ش" ه<ن ت<سا ر<يذ<پان<بانت<جا ه<ن ىت<لاد<ع ى<ب
 مظ<<ن ك<<ي ندي<<شك ش<<لا<<چ ه<<ب رد ،هم<<ه ن<<يا ا<<ب )۳( .ت<<خا<<س ققح<<م ناوتي<<م ار رت<<هب ى<<عامت<<جا رات<<خا<<س ه<<ك ن<<يا
 ىاهقطن<<<<<<م ا<<<<<<ي ىل<<<<<<حم ى<<<<<<هدن<<<<<<كار<<<<<<پ تي<<<<<<ها<<<<<<م ا<<<<<<فر<<<<<<ص دنكي<<<<<<م داج<<<<<<يا هف<<<<<<قو هچ<<<<<<نآ نيع<<<<<<م ى<<<<<<ساي<<<<<<س ا<<<<<<ي ى<<<<<<عامت<<<<<<جا
.دنباي تدحو ىلم  حطس رد هك دنوشيم ليدبت تابالقنا هب ىنامز الومعم اهنايصع .تساهنايصع

 ه<ك داد حي<ضو<ت ىكي<سال<ك ع<ماو<ج ه<ب طو<بر<م ى<سا<سا تقيق<ح ا<ب ناوتي<م هلم<ج زا ار ى<ئاهش<لا<چ نين<چ
 ،م<ك ت<سد ،حي<ضو<ت نيم<ه .ت<سا هد<ش دي<يا<ت ى<بر<جت ى<هنو<گ ه<ب خ<يرا<ت ى<ط و هدر<ك ىدنب<ترو<ص  نلكني<ل ما<هار<بآ
 ى<<<همه" .)ر<<<شب ت<<<فر<<<شيپ ناك<<<ما ه<<<ب روا<<<ب( ]ناس<<<نا[ ىخ<<<يرا<<<ت ىنيب<<<شو<<<خ ىار<<<ب ت<<<سا ىلي<<<لد ى<<<ئاه<<<ن ليل<<<حت رد و
 ناوتي<<من ار مدر<<م ى<<همه اذ<<هعم ؛هشيم<<ه ىار<<ب ار اه<<نآ زا ى<<شخب و داد ب<<ير<<ف ىنيع<<م نا<<مز ناوتي<<م ار مدر<<م
".داد بيرف هشيمه ىارب

 ى<ماگن<ه رد ا<ي و دن<نزي<من و<ناز رگ<يد  و ،دن<هدي<من ن<ت ب<ير<ف ه<ب و دن<سرتي<من رگ<يد مدر<م ت<يرث<كا ىت<قو 
 ناري<ش ه<ب هد<نا<مرد و عيط<م ،مار ىاهل<گ زا دن<ناوتي<م هب<شكي ،دن<سانشي<مزا<ب ار ناشنم<شد ى<سا<سا فع<ض ه<ك
 و ا<<صوصخ<<م و ،دن<<هدي<<م نا<<مزا<<س ار دو<<خ ،دن<<يآي<<م م<<ه در<<گ ،دننكي<<م باصت<<عا اه<<نآ .د<<نو<<ش ل<<يدب<<ت هجن<<پ ىو<<ق
 لام<<عا دن<<مترد<<ق ى<<ماظ<<ن هاگت<<سد نت<<شاد رايت<<خا رد ا<<ب نام<<كا<<ح ه<<ك ىني<<نو<<خ و كان<<لو<<ه ،عي<<سو بو<<كر<<س م<<غريل<<ع
 زا ىاهق<<<<با<<<<س ى<<<<ب ىاهلك<<<<ش اب<<<<لا<<<<غ اه<<<<نآ .دننكي<<<<م ت<<<<كر<<<<ش ى<<<<نا<<<<باي<<<<خ تار<<<<هاظ<<<<ت رد رت<<<<هدن<<<<ياز<<<<ف ه<<<<چر<<<<ه ،دننكي<<<<م
 ار اه<<<<نآ د<<<<ناوتي<<<<م تيع<<<<ضو ن<<<<يا  )۴(.دن<<<<هدي<<<<م ناش<<<<ن دو<<<<خ زا ار ت<<<<ماقت<<<<سا و ىگت<<<<شذ<<<<گ دو<<<<خ زا ،ى<<<<نا<<<<مر<<<<هق
 ىزوري<<پ نيت<<سخن .د<<هد رار<<ق ىرت<<هب تيع<<قو<<م رد ،دنكي<<م ى<<شا<<پور<<ف ه<<ب زا<<غآ ه<<ك بو<<كر<<س هاگت<<سد ا<<ب هس<<ياق<<مرد
 ى<بالق<نا هقب<ط ى<هناحل<سم ترد<ق ىن<يزگ<يا<ج نآ ى<ئاه<ن ىزوري<پ .ت<سا ى<شا<پور<ف ]د<نور[ نيم<ه اقي<قد ى<بالق<نا ر<ه
 )۵( دبلطيم ار نيشيپ نامكاح ىاج هب  )هقبط زا ىاهدمع شخب اي(

 ى<<<عامت<<<جا تا<<<بالق<<<نا .در<<<ك ليمك<<<ت ىليل<<<حت -ىّل<<ِ<ع ف<<<يرع<<<ت ا<<<ب د<<<يا<<<ب ار تا<<<بالق<<<نا ىفي<<<صو<<<ت ف<<<يرع<<<ت ن<<<يا 
 ى<نا<مز ،د<نريگ<ب ار هد<لو<م ىا<هوري<ن د<شر ىول<ج دن<ناوت<ن رگ<يد ،ب<لا<غ ىدي<لو<ت  تاب<سان<م ه<ك دن<هدي<م خر ى<نا<مز
 رد ار ب<<ير<<خت ى<<نا<<طر<<س د<<شر هكي<<ماگن<<ه ،د<<نوشي<<م ل<<يدب<<ت اه<<نآ هار ر<<س ر<<ب ىع<<نا<<م ه<<ب ىا<<هدن<<ياز<<ف ى<<هنو<<گ ه<<ب ه<<ك
 ى<ساي<س ترد<ق تاب<سان<م ه<ك دن<هدي<م خر ى<نا<مز ى<ساي<س تا<بالق<نا .دننكي<م داج<يا هد<لو<م ىا<هوري<ن د<شر ران<ك
 تاب<سان<م بو<چرا<چ رد هد<لو<م ىا<هوري<ن د<شر هارر<س ر<ب ىع<نا<م ه<ب بي<تر<ت نام<ه ه<ب م<ه  )ىت<لود ترد<ق ىاهلك<ش(
 ت<سا لي<لد نيم<ه ه<ب .ت<سا نك<مم زون<ه ىخ<يرا<ت ظا<حل ه<ب اه<نآ د<شر ،لا<ح ني<عرد ،ه<ك د<نوشي<م ل<يدب<ت ىا<يدي<لو<ت
.دننكيم تيبثت ارنآ ،دنزاس نوگژاو ار ىعامتجا مظن كي هك نيا ىاج هب ]نامكاح[ هك

 ىرور<<ض ر<<يز ش<<سر<<پ ه<<ب خ<<سا<<پ ىار<<ب ار<<ها<<ظ ،تا<<بالق<<نا زا مسي<<سكرا<<م ىت<<سيلا<<ير<<تا<<م حي<<ضو<<ت ن<<يا
 خر  ى<<تاقب<<ط ع<<ماو<<ج عو<<ن هم<<ه رد تا<<بالق<<نا  "؟لا<<ح نا<<مز رد ]ش<<سر<<پ ن<<يا حر<<ط[ ار<<چ اقي<<قد و ار<<چ" :ت<<سا
 ىت<خانش<ناور ل<ماو<ع ه<ب تا<بالق<نا نداد تب<سن ه<ك د<سري<م رظ<ن ه<ب نين<چ .ناسك<ي ى<هنو<گ ه<ب  ه<ن ى<لو ت<سا هداد
 ا<ي )ر<شب "ت<قام<ح" ا<ي "عم<ط" ،"تداس<ح" ،"ىرگ<نار<يو" ،ىرگ<شا<خر<پ ندو<ب ى<تاذ ىا<عدا( د<نا را<ك رد هشيم<ه ه<ك
 رو<ط ه<ب ه<ك ىن<هذرو<ك و قم<حا ،ق<يالا<ن نام<كا<ح ه<ب ا<صوصخ<م :ى<ساي<س ترد<ق رات<خا<س ى<فداص<ت ىاهي<گژ<يو ه<ب
 بتك<م  قب<ط .ت<سا لوقع<ما<ن ىراك<شآ زر<ط ه<ب ،دن<يور<هبور سف<ن ه<ب دامت<عا ىاراد و لاع<ف ناف<لاخ<م ا<ب هدن<ياز<ف
 ،بو<كر<س د<ح زا هدا<يز هدافت<سا رد م<ه ناوتي<م ار رو<ك ىق<يالا<ن ن<يا ،ت<سا طو<بر<م هيض<ق ن<يا ه<ب ه<ك خ<يرا<ت هژ<يو
 )۶(.درك هدهاشم اهنيا ىود ره زا ىصاخ ىراجفنا لكش اي حالصا دح زا هدايز و ىناهگان هئارا اي

 ا<<<<<ما .دراد دو<<<<<جو ى<<<<<ساي<<<<<س و ىت<<<<<خانش<<<<<ناور ىاهليل<<<<<حت نين<<<<<چ رد تقيق<<<<<ح زا ى<<<<<ئاهه<<<<<گر د<<<<<يدر<<<<<ت ى<<<<<ب 
 ار اه<<<نآ ىا<<<هرود تي<<<ها<<<م ىنع<<<ي ،هدننكع<<<نا<<<ق ىاه<<<نو<<<گ ه<<<ب ار اه<<<بالق<<<نا ىهت<<<سوي<<<پا<<<ن و  هت<<<سوي<<<پ عو<<<قو دن<<<ناوتي<<<من



۲

۳
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 ىددعت<م ىا<هروش<ك رد و دا<يز تاع<فد ه<ب مظن<م ى<نا<مز ىاههل<صا<ف رد "هد<نا<مرد" نام<كا<ح ار<چ .دن<هد حي<ضو<ت
 .دوشي<من بب<س )ىكيت<نژ( ىن<يوك<ت رييغ<ت لكي<س انيق<ي ار ىر<ما نين<چ  ؟ د<نوشي<م "هت<سيا<شا<ن" نام<كا<ح ني<شنا<ج
 رتقيم<ع ىداصت<قا – ى<عامت<جا لل<ع ا<ب ار بالق<نا عو<قو ه<ك ت<سا ن<يا خ<يرا<ت ىت<سيلا<ير<تا<م ليل<حت گرز<ب زايت<ما
 ى<ندات<فا را<ك زا ]تيع<ضو[  هكل<ب ،دننكي<من داج<يا ار ى<بالق<نااشي<پ نار<حب نام<كا<ح ى<گد<نا<مرد .د<هدي<م حي<ضو<ت
 هدن<<ياز<<ف ىاه<<نو<<گ ه<<ب ار نام<<كا<<ح و ت<<سا هتفه<<ن ى<<عامت<<جا -ىرات<<خا<<س  نار<<حب  نط<<ب رد ه<<ك  دروآي<<م د<<يد<<پ ار<<نآ
 ى<<<هبر<<<ض ز<<<ج بالق<<<نا"  ه<<<ك در<<<ك ى<<<م دي<<<كا<<<ت ه<<<ك ت<<<شاد ق<<<ح ال<<<ما<<<ك ىكس<<<تور<<<ت ،انع<<<م ن<<<يا رد .دزاسي<<<م هد<<<نا<<<مرد
 ."تسين جلف صخش كي ]زغم[ رب ىصالخ ريت و ىئاهن

 خر ى<نا<مز تا<بالق<نا ه<ك داد حي<ضو<ت و در<ك ه<صال<خ كي<سال<ك ىا<هوي<ش ه<ب ار ى<سا<سا ليل<حت ن<يا نين<ل 
 دن<<نا<<م دن<<ناوتي<<من رگ<<يد م<<ه اهي<<ئالا<<ب و  د<<نوري<<من ت<<موك<<ح مت<<س را<<ب ر<<يز هت<<شذ<<گ دن<<نا<<م رگ<<يد اهيني<<ئا<<پ ه<<ك دن<<هدي<<م
 ىاهتل<ع ا<سا<سا ،ت<موك<ح ه<مادا ه<ب نآ زا ى<شخب  ا<ي هدنن<ك ت<موك<ح ى<هقبط ك<ي ى<ناو<تا<ن .دنن<ك ت<موك<ح هت<شذ<گ
 صوص<خ ه<ب ،دنكي<م ادي<پ با<تزا<ب نام<كا<ح ى<هدنن<ك جل<ف ى<نورد تا<فالت<خا رد رت<شيب ه<چر<ه لل<ع ن<يا .دراد ىني<ع
 ن<يا ه<ب .ت<سا ت<يور ل<با<ق حل<سم ري<غ نامش<چ ىار<ب ه<ك ىاهصم<خم زا ت<فر نور<ب ىگ<نوگ<چ ى<هلاس<م نو<ماري<پ
 نارصق<م لوقع<ما<ن  ىوجت<سج .دوشي<م ه<فا<ضا زي<ن ى<هدن<يآ ه<ب ىدامت<عا ى<ب و هدن<ياز<ف ىروا<با<ن دو<خ ،تيع<ضو
 بي<كر<ت نيم<ه  اقي<قد .دريگي<م ار ى<عامت<جا ىا<هداض<ت ى<هنانيبع<قاو ليل<حت ىا<ج )"هئ<طو<ت ىروئ<ت"( ب<ير<غ بيج<ع
 .دروآي<م دو<جو ه<ب  ار ضح<م كر<حت مد<ع مي<ئوگ<ن ر<گا ،ل<صا<ح ى<ب ىاهشن<كاو و اهشن<ك و ى<گد<نا<مرد  ه<ك ت<سا
.نامكاح زا ىهورگ صاخ ىسانشناور هن و تسا ماظن ىگديسوپ نامه ،هراومه ىساسا تلع

 ب<جو<م ه<ك ت<سناد ز<يامت<م )ى<ئا<هداد<يور( ىل<ماو<ع زا ار تا<بالق<نا ىخ<يرا<ت لل<ع د<يا<ب ه<ك ت<سا ح<ضاو 
 ا<<ما )۷( . ]ا<<هداد<<يور زا ىبي<<كر<<ت[ د<<نا ىبي<<كر<<ت هدن<<هدزور<<ب لل<<ع و ىرات<<خا<<س ىخ<<يرا<<ت لل<<ع .د<<نوشي<<م اه<<نآ زور<<ب
 ك<<ت حي<<ضو<<ت ه<<جوچي<<ه ه<<ب ىتسي<<سكرا<<م حي<<ضو<<ت ،ىرات<<خ ا<<س لل<<ع صوص<<خ رد ىت<<ح ه<<ك دو<<ش دي<<كا<<ت ت<<سا مه<<م
 ى<ساي<س ترد<ق تاب<سان<م ا<ي ب<لا<غ ىدي<لو<ت تاب<سان<م و هد<لو<م ىا<هوري<ن ني<ب ش<كاش<ك .ت<سين  "ىداصت<قا" ىتل<ع
 ىل<<صا ىاه<<هزو<<ح ى<<همه و ت<<سا ىداصت<<قا -ى<<عامت<<جا ا<<سا<<سا ش<<كاش<<ك ن<<يا .ت<<سين ىداصت<<قا ا<<فر<<ص م<<ه
 ه<<ن و ى<<ساي<<س ى<<هزو<<ح رد ت<<ياه<<ن رد  ز<<كرمت<<م ىاه<<نو<<گ ه<<ب ش<<كاش<<ك ن<<يا .دريگي<<مر<<ب رد ار ى<<عامت<<جا تاب<<سان<<م
 ى<ساي<س – ى<قال<خا لم<ع ك<ي نا<گدنن<ك ر<هاظ<ت ه<ب ىزاد<ناري<ت زا نازا<بر<س ىراددو<خ .دنكي<م ادي<پ زور<ب ىداصت<قا
 قم<ع ه<ب نت<فر و ]ىزاد<ناري<ت زا نازا<بر<س[ ىراددو<خ حط<س ن<يا زا رت<شيب شاكن<ك ا<ب اهن<ت .ىداصت<قا ه<ن ت<سا
 ك<ي ه<ب ار ى<ساي<س -ى<قال<خا ميمص<ت اههش<ير ن<يا .ت<فا<ي ت<سد لم<ع ن<يا ىدا<م ىاههش<ير ه<ب ناوتي<م ه<ك ت<سا
 و ن<<<شور ت<<<سا ىتيع<<<قاو ش<<<كاش<<<ك ن<<<يا .دنكي<<<من ل<<<يدب<<<ت او<<<ه رد ت<<<شم ندي<<<بو<<<ك ش<<<يا<<<من ه<<<ب ا<<<ي فر<<<ص "ر<<<ها<<<ظ"
 ا<ي ؛دنكي<من  طو<بر<ما<ن ار ىدا<م رتقيم<ع ىاههش<ير رد شاكن<ك ،دو<خ ى<هبو<ن ه<ب ىداين<ب تيع<قاو ن<يا ا<ما .ح<ضاو
 هت<<<شاد ىرتم<<<ك تيم<<<ها طق<<<ف ه<<<ك دنكي<<<من لوغش<<<م ار دو<<<خ "ى<<<عازت<<<نا" ليل<<<حت ا<<<ي "ى<<<ئارگ<<<مز<<<ج" ه<<<ب نآ ل<<<يدب<<<ت ا<<<ب
)۸(.دنشاب

 ت<سين ى<ساي<س – ى<عامت<جا تقيق<ح ك<ي اهن<ت دو<خ ،ت<موك<ح ه<مادا ه<ب نام<كا<ح ى<گد<نا<مرد ،ور ر<ه ه<ب 
 ى<گد<نا<مرد ن<يا .)"ى<عامت<جا ى<شزرا ماظ<ن"نار<حب( ت<سا هارم<ه ى<قال<خا ك<يژو<لو<ئد<يا نار<حب ا<ب م<ه ر<يز<گا<ن ه<ب ه<ك
 هاگت<<سد ك<<ي و تا<<طاب<<ترا ىدا<<م هكب<<ش لرتن<<ك ىنع<<م ه<<ب ندر<<ك ت<<موك<<ح .دراد زي<<ن ىن<<ف -ىدا<<م قي<<قد ى<<هبنج ك<<ي
 م<هرد  همل<ك ىهط<ساو ى<ب موهف<م رد ت<موك<ح ،دز<يري<م م<ه رد هكب<ش ن<يا ه<ك ى<نا<مز .ت<سه م<ه بو<كر<س ر<كرمت<م
 ىتسي<<سكرا<<م ىروئ<<ت ا<<ما .مي<<هد اه<<ب م<<ك زوري<<پ تا<<بالق<<نا ىن<<ف ى<<هبنج ه<<ب د<<ياب<<ن ز<<گر<<ه ،ن<<يا ر<<بان<<ب .)۹( دنكشي<<م
 نآ ىريگت<<هج ه<<ك ىاهئ<<طو<<ت ،دريگي<<م م<<ه ار خ<<يرا<<ت هئ<<طو<<ت ىروئ<<ت زا ىا<<هژ<<يو عو<<ن ىا<<ج ،لا<<ح ني<<عرد ،بالق<<نا
 ا<<<<ي زوري<<<<پ ىاه<<<<ماي<<<<ق ىن<<<<ف را<<<<كوزا<<<<س ه<<<<ب ىراصح<<<<نا ىاهع<<<<جار<<<<م ا<<<<ب زوري<<<<پ تا<<<<بالق<<<<نا حي<<<<ضو<<<<ت ندر<<<<ك ن<<<<يزگ<<<<يا<<<<ج
 ت<سا اه<نآ ت<فا<يرد و ى<عامت<جا ىل<صا ىا<هوري<ن ىدا<م ع<فان<م ن<يا ]ه<ك تف<گ د<يا<ب[ ،ضو<ع رد .)۱۰(ت<سا<تدو<ك
.دهديم حيضوت  خيرات رد ار ىاهياپ فطع طاقن هك

 



۳

٤

٥

.بالقنا دض و بالقنا  . ۲
 رد .د<<نا ر<<يذ<<پا<<نراك<<نا ق<<ياق<<ح زي<<ن تا<<بالق<<نا د<<ض ،د<<نا ى<<گد<<نز مل<<سم ق<<ياق<<ح تا<<بالق<<نا ه<<ك لا<<ح ني<<ع رد

 س<<پ زا ب<<ش دن<<نام<<ه دن<<يآي<<م مظن<<م رو<<ط ه<<ب اه<<بالق<<نا لاب<<ند ه<<ب اه<<بالق<<نا د<<ض ه<<ك د<<سري<<م رظ<<ن ه<<ب نين<<چ ،تقيق<<ح
 هرات<<س مل<<ع رد هش<<ير "بالق<<نا" موهف<<م دو<<خ .دنكي<<م دي<<يا<<ت ار ض<<قان<<ت ن<<يا ]بالق<<نا ى<<هژاو[ ى<<سانشهش<<ير .زور
 .دن<<<<<سري<<<<<م دو<<<<<خ زا<<<<<غآ هطق<<<<<ن ه<<<<<ب ه<<<<<ك ىرو<<<<<ط ه<<<<<ب ،دننكي<<<<<م ت<<<<<كر<<<<<ح ىراد<<<<<م لك<<<<<ش ه<<<<<ب اه<<<<<هراي<<<<<س .دراد ى<<<<<سان<<<<<ش
 ى<<هباث<<م ه<<ب تا<<بالق<<نا شق<<ن :ت<<سور نيم<<ه زا زي<<ن ]مو<<جن ا<<ب بالق<<نا د<<ض و بالق<<نا[ ود ن<<يا ه<<باش<<ت ىريگهجيت<<ن
 مي<<<ئوگ<<<ن ر<<<گا ،ت<<<سا ىحط<<<س ني<<<ب ه<<<تو<<<ك نار<<<ظا<<<ن ىرص<<<ب ىاط<<<خ اهن<<<ت ،خ<<<يرا<<<ت وي<<<تو<<<موك<<<ل نوچم<<<ه ،هدننكع<<<ير<<<ست
 ،ى<ئاي<لات<يا روهش<م خرو<م كرد ا<ب ه<ك ت<سا تا<بالق<نا زا )ريق<حت( ري<سفت نين<چ  اقي<قد .ت<سرپ<نا<مرآ نازادرپ<لاي<خ
.تشاد رواب ناهج خيرات ندوب ىشخرچ هب وا .تسا قبطنم ناهج خيرات زا ،وكيو

 بالق<<نا د<<ض ري<<ثا<<ت ت<<حت ،ازونپ<<سا و س<<با<<ه ا<<صوصخ<<م ،م<<هدف<<ه نر<<ق روهش<<م ى<<ساي<<س نا<<فوسلي<<ف 
 د<<يدزا[ .د<<نداد ط<<سب ار ىر<<شب ت<<شو<<نر<<س ه<<ب تب<<سن ه<<ناني<<بد<<ب ا<<سا<<سا ها<<گد<<يد ۱۶۶۰ لا<<س رد سيلگ<<نا زوري<<پ
 ى<<<<قا<<<<ب رت<<<<شيب ت<<<<شاد دو<<<<جو ه<<<<ك ىزي<<<<چ ،دو<<<<ش نو<<<<گر<<<<گد رت<<<<شيب ه<<<<چ ر<<<<ه":دنت<<<<سكش ه<<<<ب موكح<<<<م تا<<<<بالق<<<<نا ]اه<<<<نآ
 ن<يار<بان<ب .د<ندو<ب هدي<سر اههجيت<ن نيم<ه ه<ب ني<چ و نا<نو<ي ى<ساي<س نا<فوسلي<ف نآ زا شي<پ لا<س راز<هود ."د<نامي<م
 ز<<ير<<گا<<ن ط<<يار<<ش ت<<حت ىدر<<ف تداع<<س ىوجت<<سج رگ<<م ،ت<<سين را<<ك رد ىر<<شب ت<<شو<<نر<<س زا ىز<<ير<<گ هار ،ضر<<ف
 هاو<خ ،د<يآ ت<سد ه<ب )ازونيپ<سا ،سوي<سفنك ،نوي<قاور( ى<گري<چ دو<خ ا<ب تداع<س ن<يا هاو<خ ،بولط<ما<ن ى<عامت<جا
 )۱۱( .)اهنيروكيپا( ىتسرپتذل قيرط زا

 ه<<ناروا<<با<<ن و ى<<مز<<ج ىني<<بد<<ب ىرظ<<ن م<<ه و ى<<بر<<جت ىاههش<<ير م<<ه ىرگن<<شور شبن<<ج ،م<<هدجي<<ه نر<<ق رد 
 نادقن<<م و نارگهط<<سفس اهن<<ت ه<<ك مي<<شا<<ب هتف<<گ نم<<ض رد( ر<<شب ىر<<يذپ<<لام<<ك ه<<ب روا<<ب .)۱۲(دي<<شك ش<<سر<<پ ه<<ب ار
 نيم<<ه و ،ىخ<<يرا<<ت دن<<يار<<ف رد )دن<<نادي<<م ناسم<<ه لام<<ك تيع<<ضو ه<<ب ىع<<قاو ى<<بايت<<سد ا<<ب ار ىر<<يذپ<<لام<<ك ،راكب<<ير<<ف
 رظ<<<ن ه<<<ب اب<<<يز عا<<<جترا نارودرد بالق<<<نا ،تقيق<<<حرد .د<<<مآ دو<<<جو ه<<<ب هرا<<<بود ،تا<<<بالق<<<نا هدن<<<لا<<<ب شق<<<ن رد م<<<ه رو<<<ط
 هد<<ش بعشن<<م شخ<<ب ود ه<<ب ىرگن<<شور ىودرا ،دت<<فاي<<ب قاف<<تا ۱۷۸۹ لا<<س بالق<<نا ه<<ك ن<<يا زا شي<<پ ا<<ما .د<<مآي<<م
 ،د<ندو<ب راي<ع ما<مت راكهظ<فاح<م ه<ن ر<گا ،طاتح<م ى<عامت<جا ظا<حل ه<ب و روا<با<ن ىا<هاوژرو<ب ا<سا<سا ه<ك ى<شخب :دو<ب
 نو<<چ ىرت<<لاك<<يدار ىاوژرو<<ب هدر<<خ ىاه<<گو<<لو<<ئد<<يارگ<<يد شخ<<ب و .)۱۳( )"دين<<ك ت<<شك ار دو<<خ غا<<ب "( رت<<لو هيب<<ش
 .در<ك ادي<پ قم<ع بالق<نا ى<ط باعش<نا ن<يا .دنت<فري<م رام<ش ه<ب ن<بو<كاژ نوي<بالق<نا شخ<ب ماه<لا ه<ك و<سور كاژ ناژ
 )اهن<<برو<<ب ت<<شگزا<<ب ،رو<<طارپ<<ما ،ترا<<پان<<ب ى<<لوسن<<ك ت<<موك<<ح،رودي<<مور<<ت( ،بالق<<نا د<<ض ى<<پرد ى<<پ ىا<<هزا<<ف زا س<<پ
 ن<<يا لاث<<م .د<<ش ل<<ما<<ش زي<<ن ار بالق<<نا ني<<شيپ ناگتفي<<ش ه<<ك ىر<<ما ،د<<ش ىدا<<ع ىر<<ما م<<هدف<<ه نر<<ق ىني<<بد<<ب سك<<ع
 ىك<<<چو<<<ك تيل<<<قا اهن<<<ت .د<<<يد ناوتي<<<م )ىل<<<ش راع<<<شا رد ه<<<ن ا<<<ما( ثرودرو ى<<<سيلگنا ر<<<عا<<<ش راع<<<شا رد ار تيع<<<ضو
 :زا دو<<<<ب تراب<<<<ع ىب<<<<سن قا<<<<فو .)۱۴( دركي<<<<م تي<<<<لاع<<<<ف نآ ىار<<<<ب و دو<<<<ب هت<<<<سب دي<<<<ما ى<<<<تآ تا<<<<بالق<<<<نا ه<<<<ب نانچم<<<<ه
.ت<<<سا زي<<<چا<<<ن نآ ىزوري<<<پ دروات<<<سد ه<<<ك ن<<<يا ه<<<ب ه<<<جو<<<ت ا<<<ب صوص<<<خ ه<<<ب ،ت<<<سالا<<<ب راي<<<سب بالق<<<نا ت<<<با<<<ث ى<<<هنيز<<<ه
) ۱۵(

 تب<سن ىرازي<ب نام<ه مسيني<لات<سا ت<شحو سر<ت و نآ راو<گ ا<ن ىا<هد<مآي<پ و هي<سور بالق<نا رودي<مر<ت 
 اه<<ماد<<عا مك<<ح ت<<قو<<م وغ<<ل زا دع<<ب سپ<<س و  ل<<هچ ى<<ههد و ى<<س ه<<هد ر<<خاوا رد ادت<<با :در<<ك دي<<لو<<ت  ار بالق<<نا ه<<ب
 رد ىورو<<ش ت<<لا<<خد .ى<<موم<<ع ى<<سايق<<م رد داتف<<ه ى<<ههد ط<<ساوا زا و داتف<<ه ى<<ههد ل<<ئاوا و تص<<ش ى<<ههد رد
 ا<<ت ۱۹۶۸ ىاه<<لا<<س ى<<بالق<<نا جو<<م رتي<<موم<<ع م<<ه نآ زا ا<<ما ،نات<<سناغ<<فا و جوب<<ما<<ك رد ا<<صوصخ<<م و ى<<كاول<<سكچ

 قا<فو رگ<يد را<ب .در<ك ت<يوق<ت ار ىني<شنبقع ن<يا ،لاق<تر<پ و اي<لات<يا ،ى<كاول<سكچ ا<ت هس<نار<ف زا ،ا<پورا رد ۱۹۷۵
 رظن<<م زا ؛رض<<م م<<ه د<<نا ديف<<م م<<ه ىرظ<<ن هطق<<ن ر<<ه زا تا<<بالق<<نا :در<<ك ه<<صال<<خ لو<<مر<<ف ن<<يا رد د<<شيم ار ىب<<سن
 ىل<<<<<<صا ىاهشيل<<<<<<ك ىا<<<<<<هراع<<<<<<ش زا ىك<<<<<<ي لو<<<<<<مر<<<<<<ف ن<<<<<<يا ،تقيق<<<<<<ح رد .رتي<<<<<<ناس<<<<<<نا ىاهع<<<<<<ما<<<<<<ج ىو<<<<<<س ه<<<<<<ب ت<<<<<<فر<<<<<<شيپ
.تسا ىزورما ىتسيمروفروئن و ىراك هظفاحمون ،ىلاربيلوئن طلسم ىاهيژولوئديا

 ن<<يا .ت<<سا ىنتب<<م راي<<ع ما<<مت ىزروزار ر<<ب ه<<ن ر<<گا ،ن<<شور دنبمي<<ن ق<<ياق<<حر<<ب لو<<مر<<ف ن<<يا ،هم<<ه ن<<يا ا<<ب 



٤

٥
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 ىاهتيع<<<قو<<<م زا ر<<<تد<<<ب ى<<<ئاهتيع<<<قو<<<م ه<<<ب ه<<<ن ر<<<گا ،ددرگي<<<مر<<<ب ىخ<<<يرا<<<ت ىا<<<هزا<<<غآ هطق<<<ن ن<<<يا ه<<<ب تا<<<بالق<<<نا ه<<<ك هد<<<يا
 .ت<<سا هد<<ش هت<<شاذ<<گ ى<<ساي<<س و ى<<عامت<<جا ىاه<<بالق<<نا د<<ض ني<<ب ىم<<گردر<<س ر<<ب شاه<<يا<<پ ا<<موم<<ع ،ى<<بالق<<نااشي<<پ
 م<<هدجي<<ه ى<<ئو<<ل و نوئل<<پا<<ن .هد<<عا<<ق ه<<ن د<<نا انثت<<سا ه<<ك د<<نا<<هداد خر ىدن<<چ ى<<عامت<<جا ىاه<<بالق<<نا د<<ض لا<<ح ني<<عرد
 ه<<<ب ار ى<<<لادوئ<<<ف همي<<<ن تي<<<فار<<<شا ى<<<ساي<<<س تيم<<<كا<<<ح و ى<<<لادوئ<<<ف همي<<<ن ىداصت<<<قا -ى<<<عامت<<<جا ط<<<يار<<<ش مادكچي<<<ه
 ني<<چ و هي<<سور رد ار ىراد<<هيا<<مر<<س گني<<پو<<ئاي<<ش گ<<ند و ني<<لات<<سا ا<<ي ؛د<<ند<<نادرگ<<ن زا<<ب هس<<نار<<ف ى<<ئات<<سور ى<<حاو<<ن
 .ت<<<<شاد لاب<<<<ند ه<<<<ب ى<<<<نا<<<<مز كد<<<<نا رد ار دنم<<<<هوك<<<<ش بالق<<<<نا ،سيلگ<<<<نا رد تنطل<<<<س ءاي<<<<حا )۱۶(.د<<<<ندرك<<<<ن رقت<<<<سم
 زا س<<پ نآ زا ىري<<گول<<ج ه<<ب هكل<<ب ،ى<<گدر<<ب را<<ك نت<<فا<<ي تي<<موم<<ع ه<<ب ه<<ن ت<<ياه<<ن رد اك<<ير<<ما ى<<سا<<سا نو<<نا<<ق شزا<<س
.داد طسب هاوخلد هب ناوتيم ار تسرهف نيا .دش ىهتنم ىلخاد گنج

 ىاهشن<يز<گ [ اه<نآ .د<نراد گن<تاگن<ت طاب<ترا ىني<ع ى<هما<نزار<ت ن<يا ا<ب ىن<هذ شن<يز<گ ه<ب طو<بر<م ل<ئاس<م
 تب<سن " ىعيب<ط " با<تزا<ب ا<فر<ص تا<بالق<نا د<ض .دنكي<م ور<هبور ىع<قاو ىلكش<م ا<ب ار ناني<بد<ب و ناروا<با<ن ]ىن<هذ
 ى<تاذ ىا<هداض<ت د<يد<شت نام<ه ل<صا<ح اه<نآ .ر<يذ<پا<نز<ير<گ ىكي<ناك<م ت<كر<ح ك<ي ل<صا<ح ىنع<ي ،دنت<سين تا<بالق<نا ه<ب
 اه<نآ .ترد<ق ى<ساي<س – ى<عامت<جا تاب<سان<م رد ىاي<نو<گر<گد ا<ب هتب<لا ،د<نوشي<م بالق<نا ب<جو<م ه<ك دنت<سه ى<ماظ<ن
 "ىعيب<<ط نو<<نا<<ق" ك<<ي  ،ع<<قاو رد ،ا<<ج ن<<يا رد .دن<<هدي<<م با<<تزا<<ب ار هدو<<ت ى<<ساي<<س ى<<ئآرا<<ك و تي<<لاع<<ف ىب<<سن لو<<فا
 ىا<هدو<ت ى<ساي<س تي<لاع<ف زا ىر<تالا<ب افي<ك حط<س زا الومع<م ىع<قاو ىا<هدو<ت تا<بالق<نا ه<ك ا<جنآ زا .دنكي<م لم<ع
 ظف<<ح دود<<حما<<ن رو<<ط ه<<ب ناوتي<<من  ىن<<شور ىت<<خانش<<ناور و ىدا<<م ل<<ئالد ه<<ب ار ىحط<<س نين<<چ ،ت<<سا رادرو<<خر<<ب
 ىا<هدو<ت ىاهگنيتي<م رد و مينكي<م تار<هاظ<ت ىت<قو و ت<شاد ندرو<خ ىار<ب ىزي<چ ناوت<ب ا<ت در<ك دي<لو<ت د<يا<ب .در<ك
 ىگتخيگ<<نا ر<<ب رد م<<ئاد رو<<ط ه<<ب دن<<ناوتي<<من مدر<<م عي<<سو ىاه<<هدو<<ت ،ن<<يار<<بان<<ب .مينكي<<من دي<<لو<<ت  ،مي<<ئوجي<<م ت<<كر<<ش
) ۱۷(.دننك ىگدنز ىبصع ىژرنا ىالاب ىهنيزه اب و ديدش

 و گ<<<<<نراگ<<<<<نر ناي<<<<<ما<<<<<ح و م<<<<<كا<<<<<ح ىاهه<<<<<يال و تاقب<<<<<ط ى<<<<<ئآرا<<<<<ك و تي<<<<<لاع<<<<<ف ،تيع<<<<<ضو ن<<<<<يا ا<<<<<ب د<<<<<نوي<<<<<پ رد 
 دت<فاي<م "ت<سار" ت<سد ه<ب "پ<چ" ت<سد زا ،ت<قو<م رو<ط ه<ب م<ك ت<سد ،راكت<با .دنكي<م ادي<پ ش<ياز<فا ناش<ياهيليف<ط
 هت<<شاد دو<<جو هدرو<<خ ت<<سكش تا<<بالق<<نا دن<<نام<<ه هدرو<<خ ت<<سكش تا<<بالق<<نا د<<ض )ل<<ما<<ك ىزوري<<پ ا<<ب ه<<ن هتب<<لا و(
 ا<ما .۱۹۷۳ ىلي<ش و ۱۹۶۵ ىز<نود<نا ه<نو<من ىار<ب :د<ناهت<شاد دو<جو زي<ن هد<نريگشي<پ تا<بالق<نا د<ض .)۱۸( ت<سا
 ىت<سيز<هب بو<چرا<چرد .دنكي<م ال<مر<ب ار ني<بد<ب ناروا<با<ن لكش<م ىن<شور ه<ب ه<ناريگشي<پ تا<بالق<نا د<ض نيم<ه اقي<قد
  هن<<يز<<ه زا ت<<سا ر<<تالا<<ب راي<<سب -ت<<سالا<<ب راي<<سب تا<<بالق<<نا د<<ض هن<<يز<<ه ا<<موم<<ع ،ى<<ناس<<نا تافل<<ت ظا<<حل ه<<ب و ر<<شب
 را<<ك زا ا<<ب هس<<ياق<<م رد ،لاع<<ف راي<<سب ى<<لومع<<م مدر<<م عي<<سو ى<<هدو<<ت بو<<كر<<س ىار<<ب ه<<ك ت<<سا ىقطن<<م .تا<<بالق<<نا
  .ت<<سا مزال ىدا<<يز راي<<سب هجنك<<ش هلم<<ج زا و تواص<<ق ،بو<<كر<<س ،ىز<<ير<<نو<<خ ،م<<كا<<ح ك<<چو<<ك هور<<گ ك<<ي نت<<خاد<<نا
 بالق<نا ه<ك ن<يا ى<هناه<ب ه<ب – ىريگ<ترد<ق لا<ح رد بالق<نا د<ض ك<ي هيل<ع لاع<ف ىهل<خاد<م زا ىراددو<خ ا<ب ،ن<يار<بان<ب
 و جنرو ز<<<<ير<<<<نو<<<<خ بالق<<<<نا د<<<<ض ك<<<<ي ،لاع<<<<ف ه<<<<ن ر<<<<گا ،لعفن<<<<م ت<<<<سدم<<<<ه ه<<<<ب صخ<<<<ش -ت<<<<سا بولط<<<<ما<<<<ن و هدو<<<<ه ى<<<<ب
.دوشيم ليدبت هدرتسگ ىاهدوت  ىتخبدب

 ظا<حل ن<يا زا ،ت<سا زيگ<نا<ترف<ن ى<قال<خا ظا<حل ه<ب ]بالق<نا د<ض ا<ب لعفن<م ند<ش ت<سدم<ه[ تيع<ضو ن<يا
  عو<ن ر<ه لا<ح ني<ع رد و ،د<هدي<م ىنع<م نا<گد<نو<شرامثت<سا رامثت<سا و ت<نوش<خ رد ت<كر<ش و كم<ك ،ىراداور ه<ك
 و  عا<فد دو<خ زا ه<ك دنكي<م وجت<سج ار ى<نا<گد<يدمت<س ه<ب ند<نا<سر ىرا<ي زا عانت<ما ت<هج ى<شارت<هناه<ب و هي<جو<ت
 رد و ت<سا زيگ<نا<ترف<ن م<ه بر<خم م<ه ى<ساي<س ظا<حل ه<ب لا<ح ني<عرد تيع<ضو ن<يا .د<نزروي<م شال<ت ى<ئا<هر ىار<ب

 هدنن<<كدو<<با<<ن ،كي<<تار<<كو<<مد تا<<حال<<صا و ا<<هداه<<ن زا عا<<فد ه<<ب ناروا<<با<<ن ى<<ئا<<عدا راث<<يارظ<<ن هطق<<ن زا ى<<ئاه<<ن ليل<<حت
.تسا

 تر<با .دو<ب لوا ى<ناه<ج گن<ج نا<يا<پ رد نا<ملآ ى<سار<كو<مد لاي<سو<س ه<نو<من ن<ير<تزيگ<نام<غ درو<م ن<يا رد 
 ى<سور<پ نار<سفا د<حاو و ىرو<طارپ<ما ش<ترا ب<تار<م هلسل<س "ى<سار<كو<مد تا<جن" ى<ئا<عدا ى<هزيگ<نا ا<ب هك<سو<ن و
 هيل<<ع روش<<ك ر<<سار<<س رد سپ<<س و ني<<لر<<ب رد ادت<<با ش<<ترا ن<<يا كم<<ك ه<<ب اه<<نآ .دنت<<شاذ<<گ ى<<قا<<ب هدروخ<<ن ت<<سد ار
 اه<<نآ ه<<ب .د<<ندر<<ك ل<<يدب<<ت را<<مياو ىروهم<<ج ى<<ساي<<س نارواد ه<<ب ار ش<<ترا ىاه<<لار<<نژ اه<<نآ .د<<ندر<<ك هئ<<طو<<ت نار<<گرا<<ك
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 بل<<طواد ش<<ترا ن<<يا زا ىاهظ<<حال<<م ل<<با<<ق شخ<<ب .دنن<<ك تيبث<<ت و د<<نروآ دو<<جو ه<<ب ار بل<<طواد ش<<ترا د<<نداد هزا<<جا
 لا<نوي<سا<ن بز<ح ) .سا .سا ( ى<مزر د<حاو و  ).آ .سا ( هلم<ح د<حاو ىا<هردا<ك ا<هدع<ب ه<ك د<ندو<ب ى<ئوري<ن نام<ه
 ب<سك ما<جنار<س و د<شر هني<مز اه<نآ بي<تر<ت ن<يد<ب .د<ند<ش ىري<گ وض<ع اه<نآ ناي<م زا نا<ملآ ر<گرا<ك ت<سيلاي<سو<س
 بب<<س ار ى<<سار<<كو<<مد لاي<<سو<<س ىدو<<با<<ن دو<<خ ى<<هبو<<ن ه<<ب م<<ه اه<<يزا<<ن و د<<ندر<<ك م<<هار<<ف ار اه<<يزا<<ن ت<<سد ه<<ب ترد<<ق
 رد ار عا<<<<جترا و ى<<<<ئارقه<<<<ق ري<<<<س ىول<<<<ج دن<<<<ناوتي<<<<م ه<<<<ك د<<<<ندركي<<<<م نام<<<<گ ]اه<<<<تار<<<<كو<<<<مد لاي<<<<سو<<<<س[ اه<<<<نآ .د<<<<ند<<<<ش
 ىا<<هداض<<ت د<<يد<<شت هكي<<نا<<مز :دو<<ب خ<<يرا<<ت خل<<ت سرد ن<<يا )۱۹( .دنن<<ك د<<س كي<<تار<<كو<<مد بالق<<نا د<<ض ك<<ي بو<<چرا<<چ
 ل<يدب<ت هم<كا<ح ى<هقبط لص<فال<ب فد<ه ه<ب ار ىا<هدو<ت شبن<ج دود<حم ه<ن و ل<ما<ك بو<كر<س ىداصت<قا – ى<عامت<جا
.دماجنايم رتهناعبسو رتردتقم سب  ىبالقنا دض  هب ابلاغ كيتاركومد بالقنا دض ،دنكيم

 بل<<غا بالق<<نا تي<<ها<<م .دراد ى<<ئا<<ناو<<خ رتقيم<<ع ىخ<<يرا<<ت قطن<<م ا<<ب هكل<<ب ،ت<<سين ى<<فداص<<ت تيع<<ضو ن<<يا 
 رد بالق<نا تي<ها<م .ت<سين ت<سرد هتب<لا ن<يا .دوشي<م هت<خان<ش ىا<هدو<ت رات<شك و ر<هق  ى<هنو<گراجف<نا شرت<سگ ا<ب
 -ى<نوگ<نر<س ما<جنار<س و -ىفي<ك و لاك<يدار  نديبل<ط ش<لا<چ ه<ب هكل<ب ،ت<سين ر<هق زا هدافت<سا ىنع<م ه<ب ت<ساي<س
 ن<<يا ىا<<هدو<<ت تا<<كر<<ح رد  ه<<ك ى<<مدر<<م شرام<<ش ه<<چر<<ه .ت<<سا م<<كا<<ح ى<<ساي<<س ا<<ي ىداصت<<قا ترد<<ق ىا<<هرات<<خا<<س
 ]بالق<<<نا عف<<<ن ه<<<ب[ عا<<<جترا و بالق<<<نا ناي<<<م ترد<<<ق ب<<<سان<<<ت ،د<<<شا<<<ب رت<<<هدرت<<<سگ دن<<<هد رار<<<ق فد<<<ه ار ا<<<هرات<<<خا<<<س
 عا<<جترا ك<<يژو<<لو<<ئد<<يا -ى<<قال<<خا ى<<گد<<نا<<مرد و رت<<شيب ]بالق<<نا ىوري<<ن[ ى<<لوا سف<<ن ه<<ب دامت<<عا و دوشي<<م رتب<<سان<<م
 ،تقيق<<<<ح رد .دن<<<<هدي<<<<م ناش<<<<ن ل<<<<يا<<<<مت ر<<<<هق زا هدافت<<<<سا  ه<<<<ب رتم<<<<ك اه<<<<هدو<<<<ت ]هجيت<<<<ن رد[و دنكي<<<<م ادي<<<<پ ش<<<<ياز<<<<فا
.تسا رابنايز ىخيرات دنور صخشم زاف نآ رد بالقنا ىارب رهق زا هدرتسگ هدافتسا

 ى<<هنا<<سو<<يا<<م درك<<يور د<<يآي<<م شي<<پ  ى<<بالق<<نا د<<نور زا ىاهل<<حر<<م رد ،هشيم<<ه ه<<ن ر<<گا ،بل<<غا هچ<<نآ ا<<ما 
 ت<سا زي<چ هم<ه نت<خاد<نا رط<خ ه<ب فد<ه و ،ت<سا ر<هق ه<ب نام<كا<ح ىودرا ىاهشخ<ب ن<يرتممص<م و ن<يرت<لاك<يدار
 رايت<خارد ار ىرا<ك نين<چ ما<جنا ىدا<م و ى<ناس<نا  ع<بان<م زون<ه اه<نآ ار<يز ،د<شا<ب هد<ش ر<يد ىلي<خ هك<نآ زا شي<پ
 ادي<پ ىزي<مآر<هق تلص<خ ا<موم<ع بالق<نا د<ض و بالق<نا ى<ئورا<يور ى<هدنن<ك نييع<ت عطق<م رد ،بي<تر<ت ن<يد<ب .د<نراد
 زا عا<فد ه<ب عا<جترا ر<هق ه<ب خ<سا<پرد اه<هدو<ت .دراد ىگت<سب او<ق ىل<ك ب<سان<ت ه<ب ا<تدم<ع ر<هق ى<هجرد هتب<لا .دنكي<م
 ىزوري<<<پ ري<<<سم بالق<<<نا د<<<ض حال<<<س عل<<<خ و ى<<<گدات<<<فا را<<<ك زا ،ىگتخ<<<يرور<<<ف .دروآ دن<<<هاو<<<خ ىور ه<<<ناحل<<<سم دو<<<خ
 ) ۲۰( .دراد ىگتسب اهحالس علخ هب بالقنا دض ىزوريپ .دنكيم راومه ار بالقنا

 ت<<سد زا ار دو<<خ ىاهي<<جناي<<م ى<<همه ترد<<ق تاب<<سان<<م ه<<ك ى<<ماگن<<ه ،د<<سري<<م جوا ه<<ب نار<<حب هكي<<نا<<مز 
  :د<هدي<م ناش<ن ار دو<خ ى<بر<جت قادص<م سلگ<نا ك<يردر<ف ىدنب<ترو<ص ،دوشي<م ل<يدب<ت نا<ير<ع ىدو<جو<م ه<ب و د<هدي<م
 رد ه<<چ( دراد رايت<<خا رد ار حل<<سم ىوري<<ن ه<<ك ىاه<<يال ا<<ي هقب<<ط .ت<<سا حل<<سم د<<نا<<ب ك<<ي ت<<لود ،ى<<ئاه<<ن ليل<<حت رد
 ه<<<ك ت<<<سا ىزي<<<چ نآ ن<<<يا م<<<ه زا<<<ب .دراد ت<<<سد رد ار ىت<<<لود ترد<<<ق ) دن<<<ك حت<<<ف ار نآ ه<<<چ د<<<شا<<<ب هت<<<شاد رايت<<<خا
 ار ى<<ئورردور ن<<يا ىول<<ج د<<ناوتي<<من ندو<<ب رگ<<هراظ<<ن اهن<<ت .د<<هدي<<م ليكش<<ت ار بالق<<نا د<<ض و بالق<<نا  ه<<يا<<منورد
 زا نابلط<حال<صا و ناروا<با<ن  ترف<ن و ت<شحو ى<ئاه<ن ليل<حت رد .دزاد<نا ري<خا<ت ه<ب ار ى<ئوگخ<سا<پ زور ا<ي دريگ<ب
 ىا<<<<هد<<<<مآي<<<<پ و اههن<<<<يز<<<<ه زا ىرتم<<<<ك نا<<<<يز دو<<<<جو<<<<م ع<<<<ضو ظف<<<<ح  :دوشي<<<<م ل<<<<ما<<<<ش ار ىح<<<<يول<<<<ت ى<<<<شنيز<<<<گ بالق<<<<نا
 لوقع<<<م ىرواد ه<<<ن و ت<<<سا ى<<<عامت<<<جا ىراكهظ<<<فاح<<<م با<<<تزا<<<ب شن<<<يز<<<گ ن<<<يا .دراد ر<<<ب رد نآ ى<<<بالق<<<نا ى<<<نوگ<<<نر<<<س
.تابالقنا دض و تابالقنا ىاههنيزه ىنعي ىخيرات "ىاههنيزه" ىندش تابثا همانزارت

 ل<ئا<ق تيح<جرا دو<خ ى<عامت<جا ىاه<فد<ه ه<ب ى<بايت<سد هلي<سو ه<باث<م ه<ب ،ر<هق ىار<ب ى<لومع<م ناس<نا چي<ه 
 .دنن<ك شال<ت نك<مم حط<س ن<يرتني<ئا<پ ه<ب ر<هق ش<ها<ك ىار<ب د<يا<ب ت<سيلاي<سو<س و ى<قرت<م تا<نا<ير<ج ى<همه .ت<سين
 دن<ناوتي<م  -د<نا ناو<تا<ن ال<ما<ك ىع<قاو هقب<ط ى<ب هع<ما<ج ك<ي ىان<ب ه<ب كم<ك رد ه<ك -م<لا<سا<ن راي<سب صاخ<شا طق<ف
 ر<<<<هق ش<<<<ياز<<<<فا ه<<<<ب ور ىف<<<<ن ،تقيق<<<<ح رد .د<<<<نرب<<<<ب تذ<<<<ل نآ زا ت<<<<يام<<<<ح و عي<<<<سو سايق<<<<م رد ر<<<<هق لام<<<<عا زا اع<<<<قاو
 هت<<شذ<<گ لا<<س جن<<پوداتف<<ه ا<<ت داتف<<ه رد ،م<<ك ت<<سد ،ه<<ك ت<<سنآ راك<<شآ ى<<هناش<<ن ا<<هروش<<ك رت<<شيب ه<<چر<<ه دادع<<ترد
 ى<<هنا<<مر<<ش ى<<ب و هديجنس<<ن  عا<<فد ت<<سا ى<<فا<<ك طق<<ف .ت<<سا هت<<شاد دو<<جو ىنيع<<م ى<<قال<<خا ك<<يژو<<لو<<ئد<<يا ت<<فر<<شيپ
 ترف<<ن ا<<ب  ۱۹۱۸ ا<<ت ۱۹۱۴ ىاه<<لا<<س ني<<ب  گن<<ج زا ى<<بر<<غ زات<<شيپ نارادمت<<ساي<<س و ناركفن<<شور ى<<همه اب<<يرق<<ت
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 ] هني<<<مز ن<<<يا رد [ ا<<<ت مين<<<ك هس<<<ياق<<<م م<<<ه ا<<<ب ار ىگن<<<هر<<<ف -ى<<<عامت<<<جا طيح<<<م نام<<<ه رد مدر<<<م ى<<<هزور<<<ما ى<<<ناگم<<<ه
 .ميوشب نآ تفرشيپ هجوتم

 ا<ما ،دراد ل<ما<ك  قوف<ت ىت<لود ني<ب و ى<تاقب<ط ني<ب  تاب<سان<مر<ب نانچم<ه ى<قال<خا ى<هنا<گود ىا<هرايع<م
 رام<<ش ب<<نا<<ج زاريگي<<پ و مظن<<م ى<<هوي<<ش ه<<ب ،م<<ك ت<<سد ،نام<<كا<<ح ىو<<س زا ر<<هق زا هدرت<<سگ هدافت<<سا تي<<عور<<شم
 ،هدن<يآ .دوشي<م هدر<ب لاوئ<س ر<يز ۱۹۳۹-۱۹۴۵ ا<ي و ۱۹۱۴-۱۹۱۸ ىاه<لا<س ا<ب هس<ياق<م رد مدر<م زا ىرت<شيب
 در ه<<ب تب<<سن مدر<<م ى<<هدن<<ياز<<ف ى<<ها<<گآ دو<<خ ني<<ب هق<<باس<<م ن<<يا ى<<هجيتن ه<<ب ت<<ير<<شب ىك<<يزي<<ف ىاق<<ب ىت<<ح ع<<قاو رد
 زا ،ى<<تآ و دو<<جو<<م  ىاه<<حال<<س ش<<ياز<<فا ه<<ب ور ىع<<قاو ىگ<<نار<<يو و ،و<<س ك<<ي زا ه<<ناحل<<سم ى<<ئور-رد-ور ىرور<<ض
 هدن<<ياز<<ف ىرگ<<نار<<يو[ ى<<مود ق<<فو<<م ى<<ساي<<س لم<<ع ا<<ب د<<ناوت<<ن ]ى<<ها<<گآدو<<خ[ ى<<لوا ر<<گا .دراد ىگت<<سب ،و<<س رگ<<يد
 ار ني<مز ىور ر<ب ر<شب ى<گد<نز هكل<ب ى<لوا اهن<ت ه<ن ما<جنار<س ى<مود ،درب<ب ناي<م زا ار ]ى<تآ و دو<جو<م ىاه<حال<س
.درك دهاوخ دوبان

 دود<حم ،ل<قاد<ح ،هدافت<سا ىنع<م ه<ب هجيت<ن رد و د<شا<ب ى<بالق<نا د<ناوتي<م طق<ف ى<ساي<س لم<ع نين<چ ا<ما 
 ،دن<هدي<م هزا<جا نام<كا<ح ه<ك ت<سا هتك<ن ن<يا ه<ب وا<ب ىنع<م ه<ب ،ن<يا ز<ج ه<ب ىر<ما ه<ب روا<ب .ت<سا حل<سم ىوري<ن زا
 ه<<ب ن<<يا .د<<نو<<ش حال<<س عل<<خ زي<<مآت<<ملاس<<م ال<<ما<<ك ى<<هوي<<ش ه<<ب ،د<<نراد رايت<<خا رد ه<<ك ى<<ئاه<<حال<<س زا هدافت<<سا نود<<ب
 ه<<بر<<جت و<<تر<<پ رد ىروا<<ب نين<<چ .ت<<سا ناي<<م رد ىراه<<ق بالق<<نا د<<ض ر<<ه ب<<نا<<ج زا ه<<ك ت<<سا ىد<<يد<<هت راك<<نا ىنع<<م
 راش<قا و تاقب<ط ه<ك ت<سا هد<ش ان<ب ضر<ف ن<يار<ب روا<ب ن<يا .ت<سا ه<نازادرپ<لاي<خ و ى<هاو ال<ما<ك ى<نون<ك ىخ<يرا<ت
 ست<يو<شآ و و<شرو ىوت<گ ناي<ناد<نز ه<ب ار ن<يا .دننكي<م ى<گدن<يا<من لدتع<م هاو<خري<خ ىاه<لاربي<ل هراوم<ه ار هم<كا<ح
 ت<<<سو<<<پديف<<<س ري<<<غ مت<<<س ت<<<حت تيعم<<<ج ه<<<ب ار ن<<<يا ،دي<<<ئوگ<<<ب ا<<<ترا<<<كا<<<ج رد ى<<<نا<<<بر<<<ق اه<<<نويلي<<<م ه<<<ب ار ن<<<يا ،دي<<<ئوگ<<<ب
 ،دي<ئوگ<ب ىروداو<لاس<لا و ى<ئايلي<ش نا<ناق<هد و نار<گرا<ك ه<ب ،ىز<نود<نا ىاهتل<م ه<ب ار ن<يا ،دي<ئوگ<ب ى<بون<ج ىاق<ير<فا
 و عا<<جترا ناي<<نا<<بر<<ق نويلي<<م اه<<نويلي<<م ه<<ب و ؛دي<<ئوگ<<ب د<<ندي<<سر لت<<ق ه<<ب ه<<ضافت<<نا رد ه<<ك ى<<نا<<گدننكت<<كر<<ش ه<<ب ار ن<<يا

 ىر<<شب قال<<خا ى<<ئادت<<با هفي<<ظو .دي<<ئوگ<<ب س<<يرا<<پ نوم<<ك و م<<هدزو<<ن نر<<ق رد ىرامعت<<سا ىاهگن<<ج ى<<ط بالق<<نا د<<ض
 ىزا<<<س ى<<<صوص<<<خ  ه<<<ب ىني<<<شن بق<<<ع عو<<<ن ر<<<ه زا كانت<<<شهد ى<<<هقبا<<<س نآ ا<<<ب ى<<<ئور-ا<<<ي-ور رد ه<<<ك دنكي<<<م مك<<<ح
 و نا<<<گد<<<شريق<<<حت ،نا<<<گد<<<نو<<<شرامثت<<<سا ،نا<<<گد<<<يدمت<<<س ىرا<<<ي ه<<<ب مزال ىوري<<<ن ى<<<ما<<<مت ا<<<ب و در<<<ك بانت<<<جا )دد<<<جم(
 رد[ هدننكت<<<كر<<<ش در<<<ف زا ت<<<ياه<<<ن رد ىرا<<<ك نين<<<چ .در<<<ك هزراب<<<م اه<<<نآ ى<<<ئا<<<هر ىار<<<ب و ت<<<خادر<<<پ نا<<<گد<<<ش لا<<<ميا<<<پ
 چي<<<<ه ىا<<<<پ ه<<<<ك ى<<<<طر<<<<ش ه<<<<ب ،دروآي<<<<م دو<<<<جو ه<<<<ب ىرتتخب<<<<شو<<<<خ ىنع<<<<ي رت<<<<ناس<<<<نا صخ<<<<ش  ]ى<<<<ئا<<<<هر ىار<<<<ب هزراب<<<<م
 عو<<ن ر<<ه هيل<<ع ا<<ج هم<<ه رد و هشيم<<ه :دن<<ك ت<<يا<<عر اد<<كو<<م ار ر<<يز نو<<نا<<ق و دور<<ن بذا<<ك كيتي<<لو<<پ لا<<ئر ى<<هحلاص<<م
.دهديم رارق متس و رامثتسا دروم ار اهناسنا هك دنك هزرابم ىسايس و ىعامتجا تيعضو

برغ رد بالقنا ناكما - ۳
 -ى<<<عامت<<<جا ىاه<<<يدنبلك<<<ش رد هشيم<<<ه و د<<<نا ىع<<<قاو ىخ<<<يرا<<<ت ىا<<<هدن<<<يار<<<ف تا<<<بالق<<<نا د<<<ض و تا<<<بالق<<<نا 

 رد ىروش<ك ود چي<ه .د<نرادرو<خر<ب ىا<هژ<يو تاصخش<م زا هراوم<ه ه<ك دن<هدي<م خر ىدو<جو<م ىع<قاو ىداصت<قا
 ىاه<<نوي<<سكار<<ف و اه<<نآ ىل<<صا ى<<عامت<<جا تاقب<<ط ه<<ك لي<<لد ن<<يا ه<<ب طق<<ف ر<<گا ،دنت<<سين رگ<<يدك<<ي ه<<باش<<م اقي<<قد ناه<<ج
 ى<<هدن<<هد<<با<<تزا<<ب ى<<بالق<<نا ر<<ه تي<<ها<<م ن<<يار<<بان<<ب .ت<<ساه<<نآ زا ك<<ير<<ه هژ<<يو  خ<<يرا<<ت  لوصح<<م تاقب<<ط ن<<يا ى<<هدم<<ع
 هداد ناش<<<ن رت<<<شيپ ه<<<ك روط<<<نام<<<ه ،دراد تا<<<بالق<<<نا قطن<<<م رد هش<<<ير ما<<<ع .ت<<<سا صا<<<خ و ما<<<ع ريظ<<<ن ى<<<ب بي<<<كر<<<ت
 ك<ي رد صا<خ ى<ساي<س ترد<ق تاب<سان<م و ىدي<لو<ت تاب<سان<م  ه<عوم<جم زا ك<ي ر<ه ى<گژ<يو زا هد<مآ ر<ب صا<خ .د<ش
 ى<<هژ<<يو ى<<ئا<<يو<<پ ا<<ب  هارم<<ه ا<<هداض<<ت ن<<يا د<<يد<<شت و ى<<نورد ىا<<هداض<<ت ا<<ب و صخش<<م ىهظ<<حل رد ،نيع<<م روش<<ك
.تسا اهنآ

 دن<ناوت<ب ه<ك ىرو<ط ه<ب ،ت<سا نوي<بالق<نا ى<هنا<ها<گآ شال<ت ى<هدن<هد ناش<ن )۲۱( ى<بالق<نا ىژ<تارت<سا ك<ي 
 و نا<<<<<<<گد<<<<<<<يدمت<<<<<<<س ىزوري<<<<<<<پ عف<<<<<<<ن ه<<<<<<<ب ى<<<<<<<بالق<<<<<<<نا ىني<<<<<<<ع ىا<<<<<<<هدن<<<<<<<يار<<<<<<<ف ج<<<<<<<يات<<<<<<<ن ر<<<<<<<ب دو<<<<<<<خ ى<<<<<<<ساي<<<<<<<س ىاهتي<<<<<<<لاع<<<<<<<ف ا<<<<<<<ب
 ىا<<يرات<<لور<<پ ا<<سا<<سا زور<<ما ىاي<<ند رد نا<<گد<<نو<<شرامثت<<سا و نا<<گد<<يد مت<<س ن<<يا .د<<نراذگ<<ب ر<<ثا نا<<گد<<نو<<شرامثت<<سا



۷

۸

۹

 ىژ<تارت<سا دو<خ ى<هبو<ن ه<ب د<يابي<م ى<بالق<نا ىژ<تارت<سا ،ن<يار<بان<ب .د<نا ت<سدي<هت نا<ناق<هد و نآ ناد<حتم ،ريگ<بدز<م
 د<يا<ب ]ىژ<تارت<سا ن<يا[ ه<ك ت<سنآ ىنع<م ه<ب ن<يا .د<شا<ب هت<شاد ار تيق<فو<م س<نا<ش زا ىل<قاد<ح ه<ك د<شا<ب ىا<هژ<يو
 ه<<س" لو<<مر<<ف زا مي<<ناوتي<<م .دراد هبل<<غ زور<<ما ىاي<<ند ر<<ب ه<<ك د<<شا<<ب هت<<شاد ى<<ئا<<ناو<<خ ى<<عونت<<م ى<<عامت<<جا تيع<<قاو ا<<ب
 بالق<<<<نا :ىل<<<<ك رو<<<<ط ه<<<<ب ىنع<<<<ي توافت<<<<م ك<<<<يژ<<<<تارت<<<<سا ف<<<<ئا<<<<ظو  ندر<<<<ك صخش<<<<م  ت<<<<هج  "ى<<<<ناه<<<<ج بالق<<<<نا شخ<<<<ب
 رد ىت<سيلاي<سو<س و ىت<سيلا<يرپ<ما د<ض ،ىل<م -كي<تار<كو<مد ب<كر<م بالق<نا ،ىت<سيلا<يرپ<ما ىا<هروش<ك رد ىرت<لور<پ
 ىراد ه<<<<يا<<<<مر<<<<س اس<<<<پ ى<<<<عامت<<<<جا ىاه<<<<يدنبلك<<<<ش رد ى<<<<ساي<<<<س بالق<<<<نا و "مو<<<<س ناه<<<<ج" حالط<<<<صا ه<<<<ب ىا<<<<ه وش<<<<ك
 .مينكيم ىسررب تبون هب ار تابالقنا نيا زا كي ره  .) ۲۲( مينك هدافتسا

 دار<<<يا ى<<<بالق<<<نا ىژ<<<تارت<<<سا ندو<<<ب ر<<<ثو<<<م ناك<<<ما ه<<<ب ،ىراد<<<هيا<<<مر<<<س ىتعن<<<ص ىا<<<هر<<<هش نال<<<ك درو<<<م رد
 ه<<<ك دنن<<<ك ا<<<عدا ه<<<ك د<<<نراد<<<ن ى<<<ئا<<<با دو<<<خ زا اهت<<<سيمرو<<<فر و ناروا<<<با<<<ن زا ىراي<<<سب .ت<<<سا هد<<<ش هت<<<فر<<<گ ىد<<<يد<<<ش
 ،ت<<سا نك<<مم ري<<غ ا<<هروش<<ك ن<<يا رد تا<<بالق<<نا ه<<ك دننكي<<م ه<<فا<<ضا م<<ه روطنيم<<ه .د<<نا راب<<نا<<يز و هدوهي<<ب تا<<بالق<<نا
 شال<<ت هكن<<ياو ،ت<<سا ىزادرپ<<لاي<<خ ال<<ما<<ك ندو<<ب اه<<نآ راظت<<نا رد ا<<يو اه<<نآ ه<<ب دي<<ما و دنت<<فاي<<من قاف<<تا لا<<ح ر<<هرد
.تسا ىژرنا و تقو لماك فالتا اهنآ زا تيامح اي اهنآ كرادت ىارب

 .ت<سا هد<ش هت<شاذ<گ -ض<قانت<م ا<سا<سا و -توافت<م هي<ضر<ف ود ر<ب ش<سا<سا لالدت<سا ى<هوي<ش ن<يا  
 روش<<<ك ك<<<ي رد نون<<<كا<<<ت ىدن<<<مرف<<<ظ بالق<<<نا چي<<<ه ه<<<ك ت<<<سنآ نيب<<<م )ت<<<سا قدا<<<ص م<<<ه زون<<<ه ه<<<ك(  هي<<<ضر<<<ف ني<<<لوا
 ]ى<هرم<ث[ ه<ك دن<نادي<م ى<ئانثت<سا ىدرو<م ار هي<سور ۱۹۱۷ لا<س بالق<نا درو<م .ت<سا هدات<فاي<ن قاف<تا ىت<سلا<يرپ<ما
 طق<ف ه<ك ت<سا ه<نا<كدو<ك ىت<ح و ىقطن<مري<غ ا<ما .ت<سا هدو<ب مسي<لا<يرپ<ما و ىگت<فا<ي هع<سو<ت م<ك ريظ<ن ى<ب بي<كر<ت
 مت<سيب نر<ق رد ى<بالق<نا ىا<هدن<يار<ف ه<ك مير<يذپ<ب ىت<قو .د<نا<هدي<سر رم<ث ه<ب ه<ك مي<سانش<ب تيم<سر ه<ب ار ى<تا<بالق<نا
 قي<<قد ى<<سرر<<ب ى<<بالق<<نا در<<ف ك<<ي ىار<<ب ىقطن<<م ىريگهجيت<<ن د<<يدر<<ت ى<<ب ،ت<<شاد دو<<جو ىت<<سلا<<يرپ<<ما ىا<<هروش<<ك رد
 نآ ت<سكش ،ت<سوي<پ عو<قو ه<ب ى<بالق<نا هدن<يآ رد ىت<قو ه<ك دن<ك مي<سر<ت ار ىري<سم د<ناوت<ب هك<يرو<ط ه<ب ،ت<ساه<نآ
 و اه<<نار<<حب( )۲۳( د<<ش هت<<شذ<<گ رد تا<<بالق<<نا ث<<عا<<ب هچ<<نآر<<ه ه<<ك ت<<سانب<<م ن<<يار<<ب  مود ضر<<ف  .دو<<ش لمتح<<مري<<غ
 داصت<<<قا - ى<<<ئاوژرو<<<ب ى<<<هعما<<<ج ه<<<ك ت<<<سا ن<<<يا ر<<<ب ضر<<<ف .دات<<<فا د<<<هاوخ<<<ن قاف<<<تا ز<<<گر<<<ه )ى<<<بالق<<<نا ىا<<<هدن<<<يآر<<<ف
 نآ ار ريگ<<<ب قوق<<<ح و دز<<<م ى<<<هدو<<<ت و هدي<<<سر  تاب<<<ث زا ىاه<<<جرد  ه<<<ب -ى<<<نا<<<ملرا<<<پ ى<<<سار<<<كو<<<مد و ىراد<<<هيا<<<مر<<<س
  )۲۴(.د<ش دن<هاوخ<ن هدي<شك ىد<ج ش<لا<چ ه<ب  ىني<ب شي<پ ل<با<ق هدن<يآ رد  ه<ك  "د<نا<هدر<ك ما<غدا" دو<خ رد هزاد<نا
 راك<<<نا ل<<<با<<<قري<<<غ ش<<<ياز<<<فا نآ راك<<<شآ در<<<كرا<<<ك( ت<<<شاد هبل<<<غ گن<<<ج زا س<<<پ ى<<<ئا<<<فوك<<<ش نارود رد ه<<<ك ضر<<<ف ن<<<يا
 ىا<<يرات<<لور<<پ ىار<<ب گن<<ج زا س<<پ ى<<ئا<<فوك<<ش نآ ىب<<نا<<ج د<<مآي<<پ ن<<يا و دو<<ب ى<<عامت<<جا تين<<ما و ى<<گد<<نز دراد<<نات<<سا
 رد ىدود<ح ا<ت و( ا<پورا بون<ج رد ،م<ك ت<سد ،نآ لص<فال<ب ىا<هد<مآي<پ و ۱۹۶۸ ه<م ها<م ]شبن<ج[ رد .)دو<ب بر<غ
 ا<يرات<لور<پ ىني<شن بق<ع لاب<ند ه<ب ضر<ف ن<يا .د<شن هت<فر<گ ش<لا<چ ه<ب ىد<ج رو<ط ه<ب )داتف<ه ه<هد ل<ئاوا رد اي<نات<ير<ب
.درك بسك ىدايز رابتعا لپورتم ىاهروشك رد ۱۹۷۴ -۷۵ ل اس زا سپ ىعافد تازرابم عضوم هب اتدمع

 ىخ<<<يرا<<<ت ظا<<<حل ه<<<ب ه<<<ك ت<<<سا ى<<<ئوگشي<<<پ ك<<<ي ع<<<قاو رد ن<<<يا ار<<<ها<<<ظ .در<<<ك كرد ار ش<<<سر<<<پ سا<<<سا د<<<يا<<<ب 
 ىزي<<چ و ،ت<<سين ار<<چ و نو<<چ ى<<ب تقيق<<ح ه<<جوچي<<ه ه<<ب ضر<<ف ن<<يا .د<<ش د<<هاو<<خ ت<<با<<ث نآ ىت<<سردا<<ن ا<<ي ىت<<سرد
 شخ<ب رد ىراد<هيا<مر<س ن<يوك<ت ىل<صا تاش<يار<گ زا ىاه<نو<گ ه<ك ى<سرر<ب و ثح<ب ل<با<ق ى<هيضر<ف ك<ي ز<ج ت<سين
 ماظ<<<<<<ن ناو<<<<<<ت و هدن<<<<<<باي<<<<<<شها<<<<<<ك تاض<<<<<<قان<<<<<<ت :زا ت<<<<<<سا تراب<<<<<<ع ه<<<<<<ك ت<<<<<<سا  هدر<<<<<<ك حر<<<<<<ط ار مت<<<<<<سيب نر<<<<<<ق ى<<<<<<نا<<<<<<يا<<<<<<پ
.راب هعجاف  هن رگا ىراجفنا ىاهنارحب زا بانتجا رد ]ىرادهيامرس[

 كي<<<<سال<<<<ك ت<<<<ياور ى<<<<سرر<<<<ب و ثح<<<<ب ل<<<<با<<<<ق ضر<<<<ف  ا<<<<ب ىريگمش<<<<چ ت<<<<هاب<<<<ش موهف<<<<م ن<<<<يا رد ضر<<<<ف ن<<<<يا 
 بات<<ك رد ن<<يات<<شنر<<ب .ن<<يات<<شنر<<ب ت<<ياور :ى<<بالق<<نا ىژ<<تارت<<سا و ى<<بالق<<نا زاد<<نامش<<چ در ىنع<<ي ،دراد مسي<<مرو<<فر
 ى<نورد ىا<هداض<ت  هدن<ياز<ف و ىني<ع ش<ها<ك ىراك<شآ رو<ط ه<ب ،دنكي<م حرط<م ار "مسي<نو<يز<يور ثح<ب "  ه<ك دو<خ
 ىت<<سيمرو<<فر ىاه<<يريگهجيت<<ن ه<<مدق<<م ى<<هباث<<م ه<<ب ار نآ و د<<هد ى<<م رار<<ق ضر<<ف شي<<پ ار ]ىراد<<هيا<<مر<<س [ ماظ<<ن
 ىاهت<لود ه<چر<ه .د<بايي<م ليلق<ت م<ه گن<ج ه<ب ش<يار<گ ،د<شا<ب رتم<ك ىراد<هيا<مر<س ىاه<نار<حب ه<چر<ه :دروآي<م دو<خ
 ىخ<سا<پ رد كروب<ماز<كو<ل ازور ) ۲۵( .د<بايي<م ش<ها<ك ناه<ج رد زي<مآت<نوش<خ ىاه<يري<گرد ،د<شا<ب رتم<ك ه<ما<كدو<خ
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 ري<<ثا<<ت ت<<حت ىكس<<تو<<ئا<<ك ه<<ك ى<<نا<<مز و .ت<<سا قدا<<ص هيض<<ق ن<<يا سك<<ع اقي<<قد ه<<ك تف<<گ وا ه<<ب رصتخ<<م و ز<<جو<<م
 ىار<<چ و نو<<چ ى<<ب را<<گزو<<مآ و د<<ش رتك<<يدز<<ن ى<<بالق<<نا مسي<<سكرا<<م ه<<ب ىرگ<<يد نا<<مز ر<<ه زا هي<<سور ۱۹۰۵ بالق<<نا
 ىراد<هيا<مر<س ه<ك ىر<يذ<پا<نز<ير<گ ىاههع<جا<ف زاد<نامش<چ اح<ير<ص )۲۶(،دو<ب ىكس<تور<ت و كروب<ماز<كو<ل ازور ،نين<ل
 ا<ب  ه<ك ى<نا<مز  ) ۲۷( .ت<فر<يذ<پ ى<بالق<نا مسي<سكرا<م ىل<صا ىاه<نوت<س زا ىك<ي ى<هباث<م ه<ب ار دوشي<م اه<نآ ب<جو<م
 در<ك عور<ش ىنع<ي د<ند<ش لمتح<مري<غ رت<شيب ه<چر<ه شرظ<ن زا اههع<جا<ف ن<يا ،ت<فر<گ هل<صا<ف ى<بالق<نا مسي<سكرا<م
       ) ۲۸ ( .نياتشنرب زيمآدجو ىسررب و ثحب لباق هيضرف اب ندشرظن مه

 ،نآ زا دع<ب و ۱۹۲۹ لا<س ىداصت<قا نار<حب ،ى<ناه<ج گن<ج ود ؟ت<سيچ هدنن<كال<مر<ب ىخ<يرا<ت ى<هقبا<س
 ت<<سيز هع<<جا<<ف  ،مو<<س ناه<<ج رد ىرامي<<ب و ىگن<<سر<<گ و رام<<ش ى<<ب  ىرامعت<<سا ىاهگن<<ج ،امي<<شوري<<ه ،مسي<<شا<<ف
 تح<<ص ه<<ك دو<<ب كروب<<ماز<<كو<<ل ازور ن<<يا ه<<ك دوشي<<من هرا<<شا ،د<<يد<<ج ى<<نالو<<ط ىداصت<<قا دو<<كر  ،ى<<نون<<ك ىطيح<<م
 ارت<<<لوا" ه<<<ب دقتع<<<م ىكس<<<تو<<<ئا<<<ك ه<<<ن و ۱۹۰۷ ىكس<<<تو<<<ئا<<<ك رظ<<<ن تح<<<ص خ<<<يرا<<<تو ن<<<يات<<<شنر<<<ب ه<<<ن .د<<<ش ت<<<با<<<ث شرظ<<<ن
 رتت<<سرد ىرگ<<يد نا<<مز ر<<ه زا سروژ ناژ فورع<<م لو<<مر<<ف هزور<<ما .در<<ك ت<<با<<ث ار ۱۹۱۴لا<<س رد "مسي<<لا<<يرپ<<ما
 .ت<سا راو<گا<ن ىاههع<جا<ف و اه<نار<حب ل<ما<ح ى<پرد ى<پ از<نا<فو<ط ر<با دن<نام<ه ر<خات<م ىراد<هيا<مر<س هكن<يا :د<يامني<م
 تح<<ص نر<<ق ع<<بر ه<<س تد<<م ه<<ب ىخ<<يرا<<ت مكح<<م د<<هاو<<ش  ه<<ك ىنع<<م ن<<يا ه<<ب راك<<شآ - راك<<شآ تقيق<<ح ن<<يا )۲۹ (
 ار ى<مواد<م ىاههع<جا<ف ى<بالق<نا ىاهتسي<سكرا<م ه<ك دو<ش هتف<گ اح<يول<ت هكي<نا<مز -ت<سا هد<نا<سر تاب<ثا ه<ب ار اه<نآ
 .دوشي<م ل<يدب<ت ى<ئانع<م ى<ب رو<تاك<يرا<ك ه<ب ،دننكي<م ىنيب<شيپ ا<ي ى<ئوگشي<پ ىت<سيلا<يرپ<ما روش<كر<ه رد و ه<لا<س ر<ه
 صوص<خ رد ز<گر<ه و ،د<نا<هدرك<ن د<خا ار ىع<ضو<م نين<چ ز<گر<ه ىد<ج ىاهتسي<سكرا<م ،ران<ك ه<ب وردن<ت هور<گ ك<ي
 نار<<<حب ىاهي<<<گديچي<<<پ ى<<<سكر<<<گا .د<<<نا<<<هد<<<شن ت<<<سردا<<<ن ى<<<با<<<يزرا و هابت<<<شا ليل<<<حت بك<<<تر<<<م ىصخش<<<م ىا<<<هروش<<<ك
 و ه<<يز<<جت ى<<لوقع<<م ى<<هنو<<گ ه<<ب ار و<<س ن<<يا ه<<ب ۱۹۱۴ لا<<س زا ن<<پاژ و بر<<غ رد ى<<ساي<<س و ى<<عامت<<جا،ىداصت<<قا

 ،ت<<<سا ل<<<پورت<<<م ىا<<<هروش<<<ك زا ىا<<<هرا<<<پ رد اه<<<هدو<<<ت تازراب<<<م ىراودا تا<<<نايل<<<غ رات<<<سيا نآ دن<<<يآر<<<ب ،دن<<<ك ليل<<<حت
 رد ه<ك ى<ئا<هرا<كوزا<س ا<م رظ<ن زا .د<ناهت<شاد ظوحل<م دو<خ ه<ما<نر<ب رد ار ى<بالق<نا ىا<هد<نور هاگه<گ ه<ك ى<تازراب<م
 ه<<<<ك دراد ى<<<<ئآرا<<<<ك ىراد<<<<هيا<<<<مر<<<<س دي<<<<لو<<<<ت ه<<<<جو ىخ<<<<يرا<<<<ت ت<<<<فا هرود دن<<<<نام<<<<ه م<<<<ه هزور<<<<ما دننكي<<<<م لم<<<<ع ات<<<<سار نآ
 ه<ك ت<سا ى<ناس<ك ى<هد<هع ر<ب ت<سين نين<چ رگ<يد هيض<ق هكن<يا تاب<ثا تم<حز .د<ندو<ب هدر<ك ى<با<يزرا اهتسي<سكرا<م
 هع<<ما<<ج زا مي<<هاوخ<<ن ر<<گا ،ت<<سا توافت<<م ۱۹۳۶ لا<<س ا<<ب ه<<يا<<پ زا ى<<عو<<ن ه<<ب ىزور<<ما ىاوژرو<<ب هع<<ما<<ج د<<ندقتع<<م
.مياهديدن صوصخ نآ رد ىا هدننك عناق ناهرب زونه .ميشاب هدروآ نايم هب ىنخس ۱۹۶۸ لاس

 ه<<<<ب اقطن<<<<م ىت<<<<سيلا<<<<يرپ<<<<ما ىا<<<<هروش<<<<ك رد مواد<<<<م ه<<<<ن و ىراودا لمتح<<<<م ى<<<<بالق<<<<نا ىا<<<<هراجف<<<<نا موهف<<<<م 
 " ا<سا<سا ار تا<بالق<نا ن<يا ،هاگ<يا<ج ن<يا  ت<خان<ش .دوشي<م ى<هتنم بر<غ رد نك<مم تا<بالق<نا هاگ<يا<ج ى<يا<سان<ش
 ار "سر دوز " د<نور ن<يا بل<غا ا<م .د<نادي<م ى<بالق<ناري<غ ىاه<نا<مز ىا<هدو<ت برا<جت و تازراب<م  ىفي<ك "رات<شگار<ف
 رد اع<قاو ه<ك مي<نادي<م ى<بالق<نا و ى<بالق<نا اشي<پ ىاه<شزي<خ ه<بر<جت ر<ب هكل<ب ما<خ لاي<خ ا<ي ى<نز ه<نام<گ ر<ب ىنتب<م ه<ن
 ىا<هداد<يور هلسل<س رد دن<يار<ف ن<يا ندر<ك ه<صال<خ ه<ب ار دو<خ مي<ناوتي<م ن<يا ر<بان<ب ) ۳۰ (.د<نا<هدات<فا قاف<تا بر<غ
 باصت<<<عا ك<<<ي ،ى<<<موم<<<ع باصت<<<عا ك<<<ي ،ى<<<ساي<<<س -ى<<<موم<<<ع تا<<<باصت<<<عا ،ىا<<<هدو<<<ت تا<<<باصت<<<عا :مين<<<ك دود<<<حم ر<<<يز
 ى<نو<گر<گد ،د<نا<هد<ش باخت<نا كي<تار<كو<مد شور ه<ب ه<ك باصت<عا ىاههتيم<ك ز<كر<مت و ىگن<هآم<ه ،هت<سشن ى<موم<ع
 نت<<<<فر<<<<گ هد<<<<هعر<<<<ب ا<<<<ب باصت<<<<عا ىاههتيم<<<<ك نآ رد ه<<<<ك "لاع<<<<ف" ى<<<<موم<<<<ع باصت<<<<عا ه<<<<ب "لعفن<<<<م" ى<<<<موم<<<<ع باصت<<<<عا
 ،ى<<<<موم<<<<ع لق<<<<ن و لم<<<<ح لرتن<<<<ك( دننكي<<<<م زا<<<<غآ ى<<<<لا<<<<م و ى<<<<موم<<<<ع شخ<<<<ب رد ت<<<<سخن ه<<<<جرد رد ت<<<<لود ىا<<<<هدر<<<<كرا<<<<ك
 باصت<<<<عا ه<<<<ب ه<<<<ك زاد<<<<ناس<<<<پ ىاه<<<<باس<<<<ح و ىك<<<<نا<<<<ب ىاه<<<<باس<<<<ح ه<<<<ب ى<<<<سرت<<<<سد ،رود هار زا طاب<<<<ترا ه<<<<ب ى<<<<سرت<<<<سد
 نآ تازاو<<<م ه<<<ب ،]باصت<<<عا ىاههتيم<<<ك[ ماق<<<م نام<<<ه ت<<<حت ناگ<<<يار ى<<<نا<<<مرد تا<<<مد<<<خ ،دوشي<<<م دود<<<حم نا<<<گدنن<<<ك
 ه<<ب ىزاد<<نات<<سد زا دنت<<سه ى<<ئاهه<<نو<<من ىگم<<ه  "نا<<گدننك<<باصت<<عا" تي<<لوئ<<سم ت<<حت سراد<<م رد ناملع<<م س<<يرد<<ت
 تيع<قو<م ه<ب تيع<ضو ن<يا .)د<يآي<م نوري<ب "لاع<ف" ى<موم<ع باصت<عا ك<ي لد زا ه<ك ىت<لود هب<ش ىا<هدر<كرا<ك ورمل<ق
.تسا هارمه اههدوت دوخ زا عافد دمآرب اب هك دوشيم ىهتنم ىمومع ىلمع ىهناگود تردق

 بر<<<<غ رد اه<<<<هدو<<<<ت تازراب<<<<م جوا هطق<<<<ن رد ه<<<<ك د<<<<هدي<<<<م ميمع<<<<ت ار ى<<<<تاش<<<<يار<<<<گ ا<<<<هداد<<<<يور هلسل<<<<س ن<<<<يا 



۹

۱۰

۱۱

 رد ۱۹۳۶ ن<<<<<ئوژ ،ش<<<<<ير<<<<<طا رد ۱۹۲۷ لا<<<<<س ىالو<<<<<ج ،۱۹۲۰ لا<<<<<س رد ى<<<<<لام<<<<<ش ىاي<<<<<لات<<<<<يا :ت<<<<<سا هد<<<<<ش راك<<<<<شآ
 ل<<<<<<<حار<<<<<<<م و اي<<<<<<<لات<<<<<<<يا رد ۱۹۶۹ "غاد زي<<<<<<<ئا<<<<<<<پ" ،هس<<<<<<<نار<<<<<<<ف رد ۱۹۶۸ ه<<<<<<<م ،اي<<<<<<<لات<<<<<<<يا رد ۱۹۴۸ ىالو<<<<<<<ج ،هس<<<<<<<نار<<<<<<<ف
 هلسل<<<<<<س م<<<<<<ه ) ۳۱( ى<<<<<<موم<<<<<<ع باصت<<<<<<عا برا<<<<<<جت رگ<<<<<<يد  .۱۹۷۴-۷۵ لا<<<<<<س رد لاق<<<<<<تر<<<<<<پ بالق<<<<<<نا ى<<<<<<هدننكنييع<<<<<<ت
 ل<<<ما<<<ش ار  ۱۹۳۶- ۱۹۳۷لا<<<س )ى<<<نو<<<لا<<<تا<<<ك ا<<<صوصخ<<<م( ىاي<<<ناپ<<<ساو ۱۹۲۰ نا<<<ملآرد ار ى<<<هباش<<<م ىا<<<هداد<<<يور
 موهف<<م نام<<ه ه<<ب لم<<ع ه<<ب ىتعن<<ص ىا<<يرات<<لور<<پ ش<<يار<<گ ،توافت<<م راي<<سب ى<<عامت<<جا ى<<هنيمز ر<<ب دن<<چر<<ه(.دوشي<<م
 نات<<<سهل و ۱۹۶۸-۶۹لا<<<س ى<<<كاول<<<سكچ ،۱۹۵۶ لا<<<س نات<<<سراج<<<م رد ناوتي<<<م ار ى<<<بالق<<<نا ىاهتيع<<<قو<<<م رد ما<<<ع

  .)درك هدهاشم ۸۱-۱۹۸۰
 نا<سآ ار ىاه<لاس<م ل<ح ىت<سيلا<يرپ<ما ىا<هروش<ك رد ىرت<لور<پ ى<بالق<نا رات<فر ى<هرا<ب رد ىرظ<ن نين<چ

 زا ه<لاس<م .ت<سا هد<ش ل<يدب<ت ى<بالق<نا ىاهتسي<سكرا<م ىرك<ف ى<هغد<غد ه<ب دع<ب ه<ب  مت<سيب نر<ق زا<غآ زا ه<ك دنكي<م
 كراد<<ت و ) كي<<تار<<كو<<مد -ى<<ساي<<س و ىداصت<<قا ىاه<<مرو<<فر( مرو<<فر ىار<<ب هزراب<<م ني<<ب ى<<هطبار :ت<<سا رار<<ق ن<<يا
 ار دو<خ رابت<عا و ىت<سرد نانچم<ه داد ه<ئارا ثح<ب ن<يا عور<ش نام<ه رد كروب<ماز<كو<ل ازور ه<ك ىخ<سا<پ .بالق<نا
 حال<صا نوي<بالق<نا ه<ك ت<سين ن<يا ه<جو چي<ه ه<ب نوي<بالق<نا و نابل<ط حال<صا ني<ب تواف<ت ) ۳۲( .ت<سا هدر<ك ظف<ح
 ه<<<ب  ]ى<<<بايت<<<سد[ ىار<<<ب هزراب<<<م رد :ت<<<سا ل<<<هس .دننكي<<<م هزراب<<<م حال<<<صا ىار<<<ب نابل<<<ط حال<<<صا و دننكي<<<م در ار
 ن<<ير<<تآرا<<ك و ن<<يرتممص<<م نوي<<بالق<<نا ،دراد ى<<ئا<<ناو<<خ اه<<هدو<<ت ىاهي<<لوغش<<ملد و ا<<هزاي<<ن ا<<ب ه<<ك ى<<تا<<حال<<صا ى<<همه
 ناوتي<<م ار ى<<بالق<<نا ىاهتسي<<سكرا<<م و نابلط<<حال<<صا ني<<ب ىع<<قاو تواف<<ت ن<<يار<<بان<<ب .د<<نوري<<م رام<<ش ه<<ب ن ازراب<<م
:درك هصالخ هنوگنيا

 زا مرو<فر ىار<ب هزراب<م ،ى<نو<نا<ق تاراكت<با ند<نار هي<شا<ح ه<ب ا<ي در نود<ب ى<بالق<نا ىاهت<سيلاي<سو<س -۱
 .دنهديم رارق تيولوا رد ار ىناملراپارف لماك و هدرتسگ ىاهتيلاعف قيرط

 زا ،ى<<ساي<<س -ى<<عامت<<جا ىاو<<ق ب<<سان<<ت  ه<<ب ه<<جو<<ت ترور<<ض ىف<<ن نود<<ب ى<<بالق<<نا ىاهت<<سيلاي<<سو<<س -۲
 ناين<<<<ب ه<<<<ك دنن<<<<ك دود<<<<حم ى<<<<تا<<<<حال<<<<صا ه<<<<ب نآ زا ر<<<<تد<<<<ب ا<<<<ي ىزاوژرو<<<<ب لوب<<<<ق ل<<<<با<<<<ق تا<<<<حال<<<<صا ه<<<<ب ار دو<<<<خ هكن<<<<يا
 نابلط<حال<صا ه<ك ت<سا لي<لد نيم<ه ه<ب .دننكي<م بانت<جا ،دز<ير<ن م<ه رد ار ترد<ق ى<ساي<س و ى<عامت<جا تاب<سان<م
 م<ه اه<نآ ار<يز ،دوشي<م رتفيع<ض و رتفيع<ض حال<صا ىار<ب اه<نآ ى<هزراب<م دوشي<م نار<حب را<چد ماظ<ن ه<ك ها<گر<ه
 رد  هزراب<م نوي<بالق<نا رظ<ن زا .دننكي<م كرد ار ى<تازراب<م نين<چ "هدنن<ك تابثي<ب" ىات<سار ناراد<هيا<مر<س دن<نام<ه
 رد ناراد<<<هيا<<<مر<<<س ا<<<ب رظ<<<ن قاف<<<تا ظف<<<ح ا<<<ي ماظ<<<ن قطن<<<م ا<<<ي ا<<<هزاي<<<ن زا عا<<<فد ه<<<ن و اه<<<هدو<<<ت ع<<<فان<<<م و ا<<<هزاي<<<ن هار
  .دراد رارق تيولوا

 ىج<<يرد<<ت ىد<<نور ىراد<<هيا<<مر<<س ب<<ئاص<<م ندر<<ب ناي<<م زا ا<<ي ندر<<ك دود<<حم  نابلط<<حال<<صا رظن<<م زا -۳
 ت<<<شاب<<<نا اه<<<نار<<<حب ه<<<ك ن<<<يا و د<<<نزو<<<مآي<<<م ار اه<<<نار<<<حب ىر<<<يذ<<<پان<<<بانت<<<جا اه<<<هدو<<<ت ه<<<ب ،سك<<<عر<<<ب ،نوي<<<بالق<<<نا .ت<<<سا
 ل<يدب<ت اه<نآ ىع<قاو ندر<ب ني<ب زا ا<ي اه<نآ ىف<ن ىار<ب ىد<يد<هت ه<ب ى<ها<گ – زا -ر<ه و عط<ق ار تا<حال<صا ىج<يرد<ت
  .دنوشيم

 اه<<هدو<<ت ميقت<<سم شن<<ك ىاهلك<<ش هم<<ه ع<<نا<<م ه<<ك ت<<سا راوت<<سا ر<<ما ن<<يا ر<<ب نابلط<<حال<<صا ش<<يار<<گ -۴
 .دنكي<<م د<<يد<<هت ار اه<<نآ ا<<ي دوري<<م ر<<تار<<ف ى<<ياوژرو<<ب ىا<<هداه<<ن زا ه<<ك ى<<ئاهش<<يار<<گ ،دنن<<ك بو<<كر<<س ىت<<ح ا<<ي د<<نو<<ش
 ى<هر<مزور تازراب<م رد ىت<ح ،اه<هدو<ت ى<هد<نا<مزا<س دو<خ و ىتي<لاع<فدو<خ زا مظن<م ه<نو<گ ه<ب ،سك<عر<ب ،نوي<بالق<نا
 هار رد و ى<<نابيت<<شپ ،اه<<نآ "ى<<هدننك<<تاب<<ث ى<<ب" ىا<<هد<<مآي<<پ نت<<فر<<گ رظ<<ن رد نود<<ب هط<<ساوال<<ب تا<<حال<<صا ىار<<ب اه<<نآ
 دو<جو ه<ب ار ىرت<هدرت<سگ ىا<هدو<ت هزراب<م ه<بر<جت و تن<س بي<تر<ت ن<يد<ب و ؛دننكي<م شال<ت ناشي<ئا<فوك<ش و ط<سب
 ك<<ي -ى<<موم<<ع ىا<<هدو<<ت تازراب<<م ه<<ك دن<<نا<<سري<<م ىرا<<ي ى<<نا<<مز ،ه<<نا<<گود ترد<<ق تيع<<قو<<م ىراد<<يد<<پ ه<<ب و ،د<<نروآي<<م
 ناوتي<م ار د<ش مي<سر<ت الا<ب رد ه<ك ىرت<لور<پ تا<بالق<نا عو<ن نآ رذگ<هر ن<يا زا .دت<فاي<م قاف<تا – ى<موم<ع باصت<عا
 ري<غ ىت<ح ا<ي ى<بالق<نا اشي<پ  نارود رد تا<حال<صا ىار<ب اه<هدو<ت رت<هدرت<سگ تازراب<م -جوا ا<ي راو<ماد<نا ل<صا<ح
 .تسناد ىبالقنا

 ى<<<<بالق<<<<نا ىاهتسي<<<<سكرا<<<<م .دننكي<<<<م دود<<<<حم تا<<<<حال<<<<صا غيلب<<<<ت ه<<<<ب ار دو<<<<خ الومع<<<<م نابلط<<<<حال<<<<صا – ۵



۱۰

۱۱

۱۲

 اه<<هدو<<ت ه<<ب اه<<نآ .دننكي<<م قيفل<<ت ىراد<<هيا<<مر<<س د<<ض ى<<هزراب<<م مظن<<م و مواد<<م غيلب<<ت ا<<ب ار حال<<صا ىار<<ب هزراب<<م
 ىار<<<<ب هزراب<<<<م و ىدنب<<<<ترو<<<<ص .دننكي<<<<م ىراد<<<<فر<<<<ط نآ ى<<<<بالق<<<<نا ى<<<<نوگ<<<<نر<<<<س زا و د<<<<نزو<<<<مآي<<<<م ار ماظ<<<<ن ب<<<<ئاص<<<<م
 ا<<ما ،ت<<سا قبطن<<م اه<<هدو<<ت ىا<<هزاي<<ن ا<<ب ه<<ك لا<<ح ني<<عرد ه<<ك دراد ىديل<<ك ى<<شقن ا<<ج ن<<يا رد ى<<لاقت<<نا ىاهت<<ساو<<خ
 .تسين ريذپققحت ماظن بوچراچ رد

 ه<<ك ت<<سين ىع<<نا<<م ه<<ب ىد<<ج نداد اه<<ب م<<ك بر<<غ رد "ر<<يذپ<<ناك<<ما اع<<قاو بالق<<نا" درو<<مرد ىد<<يد نين<<چ ا<<يآ
 دو<<جو ه<<ب ىزاوژرو<<ب ىا<<هداه<<ن ى<<نوگ<<نر<<س هار رد ى<<نا<<ملرا<<پ ى<<سار<<كو<<مد ه<<ب بر<<غ ىا<<يرات<<لور<<پ راك<<شآ ىگت<<سبلد
.تسين نينچ نم نامگ هب ؟ تسين نكمم ىدنمرفظ بالقنا چيه  اهنآ ندرب نيب زا نودب و تسا هدروآ

 ىاه<<<<<<<يدازآ و قوق<<<<<<<ح ه<<<<<<<ب اه<<<<<<<هدو<<<<<<<ت عور<<<<<<<شم ىگت<<<<<<<سبلد زا ىراي<<<<<<<سب ىاههبن<<<<<<<ج ،ت<<<<<<<سخن ى<<<<<<<هجرد رد
 ا<<<ب ،ىگت<<<سبلد ن<<<يا .ت<<<سين ى<<<ئاوژرو<<<ب ىت<<<لود ىا<<<هداه<<<ن ه<<<ب اه<<<نآ ىگت<<<سبلد ىنع<<<م ه<<<ب ه<<<جو چي<<<ه ه<<<ب كي<<<تار<<<كو<<<مد
 ت<<<<<لود رد ىرت<<<<<لور<<<<<پ ى<<<<<سار<<<<<كو<<<<<مد ىاههت<<<<<سه زا ت<<<<<سا تراب<<<<<ع ،ىكس<<<<<تور<<<<<ت رگن<<<<<شور ىدنب<<<<<ترو<<<<<ص زا هدافت<<<<<سا
 ى<هناور<پ ،د<شا<ب رت<هدرت<سگ اه<هدو<ت ى<هد<نا<مزا<س دو<خ و ىجي<سب دو<خ ،ىتي<لاع<فدو<خ ه<چر<ه  ) ۳۳ ( ى<ئاوژرو<ب
 .د<<هدي<<م ناش<<ن ار دو<<خ و دريگي<<م هل<<صا<<ف دو<<خ "ى<<ئاوژرو<<ب" د<<لو<<ت ى<<هليپ زارت<<شيب نار<<گرا<<ك كي<<تار<<كو<<مد ترد<<ق
 ى<<ئاوژرو<<ب تيم<<كا<<ح ترد<<ق "نا<<ير<<ع هت<<سه" ني<<ب هدن<<ياز<<ف ى<<ئور-رد-ور زا دو<<ب د<<هاو<<خ تراب<<ع ى<<سا<<سا ه<<لاس<<م
 لرتن<<ك دو<<خ اه<<نآ ه<<ك ىكي<<تار<<كو<<مد ىا<<هداه<<ن ه<<ب اه<<هدو<<ت ىگت<<سبلد و ) هري<<غو بو<<كر<<س هاگت<<سد ،ىز<<كر<<م ت<<لود(
.دننكيم

 ميقت<سم ترد<ق ىاه<نا<گرا ا<ب ى<مز<ج و قلط<م ى<هوي<ش ه<ب ه<ك ت<سين را<كرد ىلي<لد چي<ه ،مود ه<جرد رد 
 .در<ك  تف<لاخ<م ،د<نا<هد<مآ دو<جو ه<ب ه<چراپك<ي ى<ناگم<ه ىار ق<ح ى<هجيتن رد ه<ك ى<ياه<نا<گرا و  اه<هدو<ت و نار<گرا<ك
 ،ىاهقطن<<م ،ىل<<حم ى<<ئارو<<ش ىاه<<هرگن<<ك  حط<<س رد( اه<<نآ ز<<كرمت<<م ىگن<<هآم<<ه و ى<<مدر<<م ىا<<هارو<<ش و نار<<گرا<<ك
 ى<<<ساي<<<س و ىداصت<<<قا ،ى<<<عامت<<<جا ترد<<<ق لام<<<عا رتكي<<<تار<<<كو<<<مد و ر<<<تر<<<ثو<<<م ىاهلك<<<ش دن<<<ناوتي<<<م )ىلل<<<ملاني<<<ب و،ىل<<<م
 هزاد<نا نام<ه ه<ب ،دراد ترور<ض ى<نا<ملرا<پ ت<هال<ب در ر<گا ن<يار<بان<ب .د<نزا<س نك<مم ار شكتم<حز اه<نويلي<م ميقت<سم
 ى<ناگم<ه ىار ق<ح ا<ب اه<هدو<ت اج<ك ر<ه و ت<قو ر<ه .مي<ناد<ب دودر<م زي<ن ار ى<نا<ملرا<پ د<ض ت<هال<ب ت<سا ىرور<ض م<ه
 -ه<<ئو<<گاراكي<<ن و نات<<سهل ،نات<<سراج<<م درو<<م لث<<م -دن<<شا<<ب هت<<شاد ار ترد<<ق ى<<نا<<ملرا<<پ ىاه<<نا<<گرا عو<<ن دنت<<ساو<<خ
 )اهت<<<يوو<<<س( ا<<<هارو<<<ش ن<<<يزگ<<<يا<<<ج اه<<<نا<<<گرا ن<<<يا ه<<<ك دراد<<<ن ى<<<ترور<<<ض .د<<<نر<<<يذپ<<<ب ار ىار نآ د<<<نا ف<<<ظو<<<م نوي<<<بالق<<<نا
 و كي<تار<كو<مد قوق<ح د<ناوتي<م ناش<يا<هارو<ش ه<ك د<ناهت<خو<مآ دو<خ ى<هبر<جت ا<ب اه<هدو<ت هكي<ئا<جنآ ا<ت ىنع<ي ،د<نو<ش
 قي<قد مي<سقت هكي<ئا<جنآ ا<ت و ،دن<ك م<هار<ف ناش<يار<ب ى<نا<ملرا<پ ى<سار<كو<مد ن<يرت<هدرت<سگ زا ىرت<شيب ىع<قاو ترد<ق
  نو<<نا<<ق ه<<ب ى<<نا<<ملرا<<پ ىاه<<نا<<گرا عو<<ن و )ق<<با<<س ىورو<<ش عو<<ن ىاهت<<يو<<س( ى<<يارو<<ش عو<<ن نا<<گرا ني<<ب را<<ك ىدر<<كرا<<ك
.ديورب ارف  نارگراك  تردق طيارش تحت ىايساسا

 تواف<<ت .در<<ك باخت<<نا ى<<ناگم<<ه ىار ق<<ح سا<<سار<<ب  د<<يا<<ب و ناوتي<<م زي<<ن ار ى<<يارو<<ش ىا<<هداه<<ن  هتب<<لا 
 در<<كرا<<ك ى<<هوي<<ش رد ه<<ك باخت<<نا ى<<هوح<<ن رد ه<<ن ار ى<<ئارو<<ش ى<<سار<<كو<<مد و ى<<نا<<ملرا<<پ ى<<سار<<كو<<مد ني<<ب ى<<سا<<سا
 ى<<<<سار<<<<كو<<<<مد ىنع<<<<ي ،ت<<<<سا ى<<<<گدن<<<<يا<<<<من ى<<<<سار<<<<كو<<<<مد ا<<<<سا<<<<سا ى<<<<نا<<<<ملرا<<<<پ ى<<<<سار<<<<كو<<<<مد .ت<<<<فر<<<<گ د<<<<يا<<<<ب غار<<<<س اه<<<<نآ
 راي<<<سب راي<<<ع ى<<<يارو<<<ش ى<<<سار<<<كو<<<مد .دوشي<<<م دود<<<حم ى<<<نو<<<نا<<<ق ى<<<هزو<<<ح ه<<<ب ىدا<<<يز د<<<ح ا<<<ت و ت<<<سا ميقت<<<سمري<<<غ
 زا دو<<خ نا<<گدن<<يا<<من ه<<ب تب<<سن نا<<گدننك<<باخت<<نا هكن<<يا هلم<<ج زا دراد ر<<ب رد ار ميقت<<سم ى<<سار<<كو<<مد زا ىر<<تالا<<ب
 ىار<<<<ب[ ار اه<<<<نآ د<<<<نراد ق<<<<ح  نا<<<<گدنن<<<<ك باخت<<<<نا و  دراد هارم<<<<ه ه<<<<ب "ماز<<<<لا و د<<<<هعت" ه<<<<ك د<<<<نا رادرو<<<<خر<<<<ب "ىق<<<<ح"
 تد<<<حو زا ى<<<ئالا<<<ب  حط<<<س  ىنع<<<م ه<<<ب ى<<<يارو<<<ش ى<<<سار<<<كو<<<مد ،نآر<<<ب نوز<<<فا .دن<<<ناوخ<<<ب ار<<<ف نآ ر<<<ه ]ى<<<ئوگخ<<<سا<<<پ
 ار ناد<<نور<<هش ت<<يرث<<كا ع<<قاو رد ندو<<ب ى<<شدر<<گ ل<<صا ا<<ب قيفل<<ت رد ه<<ك ت<<سا ى<<ئار<<جا و ى<<نو<<نا<<ق ىا<<ه در<<كرا<<ك
 رد زي<ن  اه<تراه<م مي<سقت ا<ب هارم<ه ع<ماج<م ب<تر<م ىراز<گر<ب .د<نريگ<ب هد<هع ه<ب ار ىت<موك<ح ف<ئا<ظو دزاسي<م ردا<ق
 ىل<<<<<جت ه<<<<<ك ت<<<<<سا ن<<<<<يا ى<<<<<يارو<<<<<ش ى<<<<<سار<<<<<كو<<<<<مد ى<<<<<سا<<<<<سا ىاهي<<<<<گژ<<<<<يو زا ىك<<<<<ي .دراد رار<<<<<ق فد<<<<<ه نام<<<<<ه ت<<<<<مد<<<<<خ
 وي<تارد<ف ىاهطيح<م و را<ك ىاهطيح<م ه<ب ار ىداصت<قا ىاه<يريگميمص<ت ىنع<ي ،ت<سا نا<گدنن<ك دي<لو<ت ى<سار<كو<مد
 م<جح درو<م رد دننكي<م را<ك ه<ك ى<ناس<ك ه<ب و د<نزي<م د<نوي<پ )اههبع<ش حط<س و ىاهقطن<م ،ىل<حم حوط<س رد ( را<ك



۱۱

۱۲

۱۳

 دن<<<شا<<<ب  ف<<<ظو<<<م د<<<يا<<<ب نار<<<گرا<<<ك ار<<<چ .دنكي<<<م اط<<<عا ىري<<<گ ميمص<<<ت ق<<<ح ناش<<<تا<<<مد<<<خ و تادي<<<لو<<<ت نازي<<<م و را<<<ك
 ن<يا زا ا<موم<ع ه<ك ى<نا<مز دنن<ك رت<شيب لوصح<م  فر<ص ار دو<خ ى<ند<ب  ترد<ق و باص<عا و ت<قو ،دنن<ك ىرا<كاد<ف
 ع<يزو<ت هرا<برد دن<ناوتي<من ى<هجو جي<ه ه<ب و ت<سين اه<نآ عف<ن ه<ب ى<فا<ضا ىاهش<شو<ك ن<يا ه<ك د<نرادرو<خر<ب ساس<حا
 رازا<<ب ى<<هصخشم  ه<<ك د<<شاب<<ن ني<<ب رد نآ تيل<<ك رد داصت<<قا زا ىنخ<<س ر<<گا ؟د<<نريگ<<ب ميمص<<ت دو<<خ را<<ك ى<<هرم<<ث
 هبل<غ هار اهن<ت رت<شيب ه<چر<ه نا<گدنن<ك دي<لو<ت ى<سار<كو<مد .ت<سا ىروت<سد كي<تار<كورو<ب داصت<قا و ىراد<هيا<مر<س
.دسريم رظن هب ديلوت ىارب )تيلوئسم ساسحا( هزيگنا ندش مك رب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ه<ب م<جرت<م ن<يا زا ىرب<هر و شبن<ج ،ر<هق هرا<ب رد رگ<يد ى<تالاق<م هم<جر<ت ا<ب هارم<ه ه<ك ت<سا ى<نالو<ط ه<لاق<م ك<ي زا شخ<ب هت<شو<ن ن<يا
.دسريم پاچ هب راديب رشن رد ىدوز

  اه سيون ريز
 "الا<ب زا بالق<نا" موهف<م ،ت<ساه<هدو<ت شن<ك ىرور<ض دعُ<ب ى<هد<نري<گر<ب رد بالق<نا ىتسي<سكرا<م موهف<م  ه<ك لي<لد ن<يا ه<ب اقي<قد -۱
 فزوژ ىاه<مرو<فر .ت<سين قي<قد د<يا<ب ه<ك نانچ<نآ ،دراد ىدود<حم اتب<سن ىانع<م هتب<لا و ت<سا هدر<ب راك<ب ار نآ زي<ن سلگ<نا ه<چ ر<گا
 ى<<م بالق<<نا" ،كرامسي<<ب ت<<سد ه<<ب نا<<ملآ دا<<حتا ،]هي<<سور رد[ مود رد<<ناسك<<لا راز<<ت ت<<سد ه<<ب ى<<لادوئ<<ف ماظ<<ن ءاغ<<لا ،ش<<ير<<طا رد مود
 ما<جنا ني<ئا<پ زا بالق<نا زا ىري<گول<ج ىار<ب الا<ب زا لاك<يدار ىاه<مرو<فر ق<ير<ط زا ه<ك ت<سا ىخ<يرا<ت ىاه<شال<ت ىگم<ه ن<پاژ رد ى<ج
 درو<<م ر<<ه رد د<<يا<<ب ى<<م ،د<<ناهت<<شاد ه<<ك ىخ<<يرا<<ت فد<<ه ا<<ب هط<<بار رد تا<<بالق<<نا ن<<يا ت<<سكش ا<<ي تيق<<فو<<م تب<<سن .ت<<سا هد<<ش هت<<فر<<گ
 رد ف<<چا<<برو<<گ مرو<<فر ري<<سم  درو<<م رد توافت<<م ط<<يار<<ش نت<<فر<<گ رظ<<ن رد ا<<ب ناوتي<<م ار ر<<ما نيم<<ه .دو<<ش ليل<<حت و ه<<يز<<جت صخش<<م
   .تفرگ راك هب  هزورما  ىوروش داحتا
 .دشرشتنم سيراپ رد  ۱۷۸۹ توا هام  ناياپ زا هك دوب " ىراپ ود نويسولور " ىگتفه ىهلجم  هفيطل نيا -۲
  .۱۹۷۸ . كرويوين .زنيلپ تياو ، پراش .ىا . ما . روم نوتگنيرب رثا  " نايصع و تعاطا ىعامتجا ىاههياپ" هب دينك هاگن -۳
 ىا<هداد<يور  تل<ع ه<ب ه<ك ى<ئا<شا<مت ى<هنحص ،نار<هت ىاه<نا<باي<خ رد ها<ش ى<نوگ<نر<س زا شي<پ ىا<هزور ى<ط تيع<ضو دو<ب نين<چ -۴
.دش هدرپس ىشومارف هب ناريا رد ىدعب
 دن<ك شال<ت د<ناوتي<م  م<كا<ح هقب<ط .دوشي<من ل<صا<ح ني<شيپ ش<ترا حال<س عل<خ و ى<شال<ت زا  ىدو<خ ه<ب دو<خ رو<ط ه<ب  ر<ما ن<يا -۵ 
  ه<ئو<گاراكي<ن رد ازو<مو<س و ا<بو<ك رد ات<سيتا<ب طوق<س زا س<پ ه<ك ه<نوگ<نام<ه ،درامگ<ب ميد<ق ش<ترا ىا<ج ه<ب ار ىد<يد<ج ى<ئاوژرو<ب ش<ترا
.تفرگ تروص ،تيقفوم نودب هتبلا ،ىشالت نينچ
 ى<<<<تاب<<<<ث ى<<<<ب ،" ديف<<<<س بالق<<<<نا" ى<<<<هعوم<<<<جم :ت<<<<سا رار<<<<ق ن<<<<يا زا ت<<<<سا ع<<<<يا<<<<ش )نار<<<<يا( ها<<<<ش طوق<<<<س نو<<<<ماري<<<<پ ه<<<<ك ىحي<<<<ضو<<<<ت – ۶ 
.كاواس ىرگيشحو و ناريا ىتنس ىهعماج
 رامثت<سا ىالا<ب  هداع<لا<قو<ف  ىلگ<نا نزو و مس<يراز<ت  ى<گدي<سو<پ زا دو<ب تراب<ع ۱۹۱۷ سرا<م ا<ت ه<يرو<ف  بالق<نا تل<ع هي<سور رد -۷
 زا ى<<شا<<ن ىاه<<شرو<<ش زا دو<<ب تراب<<ع ،دو<<ب بالق<<نا نآ ر<<گزا<<غآ ه<<ك ىل<<ماو<<ع .هي<<سور ىداصت<<قا ى<<هبنا<<ج هم<<ه ل<<ماك<<ت ر<<ب نا<<ناق<<هد
 ند<<مآ دو<<جو ه<<ب  ى<<هدن<<هد حي<<ضو<<ت تيع<<ضو ن<<يا .د<<ند<<يزرو ىراددو<<خ ناش<<بو<<كر<<س زا اه<<قاز<<ق ه<<ك دار<<گورت<<پ ر<<گرا<<ك نا<<نز ىگن<<سر<<گ
 .دو<ب هدات<فا قاف<تا ۱۹۰۵ بالق<نا بو<كر<س ى<ط ه<ك دو<ب ىتيع<ضو سك<ع ه<ك دو<ب نا<ناق<هد و ر<گرا<ك ى<هقبط ني<ب ىع<قاو دا<حتا ى<عو<ن
  ى<<<هژ<<<يو ى<<<ساي<<<س -ى<<<عامت<<<جا  مظ<<<ن .دراد دو<<<جو  ا<<<هداد<<<يور بي<<<كر<<<ت و رات<<<خا<<<س ني<<<ب ىرتقيم<<<ع ىكيتك<<<لا<<<يد ى<<<هطبار ،هم<<<ه ن<<<يا ا<<<ب
 طور<ش ه<ب نت<خادر<پ  رد نآ ى<هدن<ياز<ف ى<ناو<تا<ن ى<هدن<هد<ناش<ن و لوا ى<ناه<ج گن<ج رد نآ ت<كر<ش ى<هدنن<ك نييع<ت ىراز<ت ىهي<سور
 وح<<<<ن ه<<<<ب ار ى<<<<عامت<<<<جا نار<<<<حب دو<<<<خ ى<<<<هبو<<<<ن ه<<<<ب ى<<<<ناو<<<<تا<<<<ن ن<<<<يا .دو<<<<ب زي<<<<مآ تيق<<<<فو<<<<م گن<<<<ج ك<<<<ي درب<<<<شيپ رد مزال ى<<<<ساي<<<<س و ىدا<<<<م
 نييع<<<ت ىا<<<هزور ه<<<ب هجيت<<<ن رد و ىگن<<<سر<<<گ زا ى<<<شا<<<ن ىاه<<<شرو<<<ش ،ى<<<ئاذ<<<غ داو<<<م  مواد<<<م دوبم<<<ك  ه<<<ب و دي<<<شخب  تد<<<ش ىروآتفگ<<<ش
 هلم<<<<جزا  -ر<<<<صاع<<<<م نارود ى<<<<بالق<<<<نا تاظ<<<<حل  كرد  ىار<<<<ب .د<<<<ش ى<<<<هتنم ۱۹۱۷ لا<<<<س سرا<<<<م – ه<<<<يرو<<<<ف بالق<<<<نا عور<<<<ش  ى<<<<هدنن<<<<ك
 ه<ك دراد نآ ىا<ج .ت<سا زاي<ن هب<نا<ج دن<چ ليل<حتو ه<يز<جت نين<چ ك<ي ه<ب – هس<نار<ف رد ۱۹۶۸ ه<م ها<م بالق<نا نو<چ ىق<فو<ما<ن تا<بالق<نا
 ل<<<ما<<<ع و .مي<<<ناد<<<ب بالق<<<نا ك<<<ي ،نآ ت<<<سكش م<<<غر ىل<<<ع ،ار داد خر ى<<<موم<<<ع باصت<<<عا و ىا<<<هدو<<<ت شزي<<<خ جوا رد هس<<<نار<<<ف رد هچ<<<نآ
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 رد .در<ك ى<سرر<ب ى<ساي<س و ى<عامت<جا تاب<سان<م رتقيم<ع ىرات<خا<س نار<حب نت<م ر<ب د<يا<ب ار س<يرا<پ رد ى<ئوجش<ناد شرو<ش ر<گزا<غآ
 د<<<<يد<<<<ج ىاهشبن<<<<ج" ناون<<<<ع ت<<<<حت ت<<<<سا  ني<<<<پول<<<<ك .ىد سك<<<<لا ،ى<<<<سور سان<<<<ش هع<<<<ما<<<<ج ى<<<<هد<<<<نزرا ى<<<<سرر<<<<ب ديف<<<<م بلط<<<<م درو<<<<م ن<<<<يا
   .دنكيم ليمكت ار ىبرغ ىتسيسكرام ىاهليلحت هيزجت  هك "اهنآ ىهعسوت ىاهزادنامشچ و للع :برغ رد ىعامتجا
 ا<<ب و و<<س ك<<ي زا ى<<ساي<<س ى<<ها<<گآ ا<<ب ع<<فان<<م ن<<يا ىا<<هد<<نوي<<پ  ،نا<<ناق<<هد ناد<<نزر<<ف  ناون<<ع ه<<ب  اه<<قاز<<ق ىدا<<م ع<<فان<<م هي<<سور رد -۸  
 هظ<حل رد اه<قاز<ق رات<فر صخش<م رييغ<ت ى<هدن<هد حي<ضو<ت ىگم<ه ،و<س رگ<يد زا روش<ك ى<همو<ح رد ىدي<لو<ت ط<باور ىراجف<نا نار<حب
.تسا نيعم لحم و
 ىع<قاو ر<ما ن<يا ا<ما .د<شكب لو<ط ها<م دن<چ ا<ي هتف<ه دن<چ  اهن<ت و د<شا<ب  ت<قو<م طق<ف ى<ناه<گا<ن عور<ش ن<يا  ه<ك دراد ناك<ما هتب<لا -۹
 و رب<<ماو<<ن ىاه<<ها<<م رد ى<<قاف<<تا نين<<چ -ني<<لر<<ب رد ا<<صوصخ<<م هكل<<ب ا<<جنآ طق<<ف ه<<ن و – نا<<ملآرد .د<<هدي<<من ش<<ها<<ك ار ى<<شا<<پور<<ف ندو<<ب
 اري<<<خا ،تقيق<<<ح رد .د<<<مآ شي<<<پ ۱۹۶۸  لا<<<س  ه<<<م ها<<<م ]شرو<<<ش [ جوا رد ىتيع<<<ضو نين<<<چ هس<<<نار<<<ف رد .داد خر ۱۹۱۸ رب<<<ما<<<سد
 رد ل<گود لار<نژ :د<نز<ب نفل<ت ،نا<ملآ رد هس<نار<ف ش<ترا هد<نا<مر<ف ،و<سا<م لار<نژ ه<ب ت<سناوت<ن ل<گود لار<نژ هظ<حل نآ رد ه<ك د<ش دي<يا<ت
 ىدصت<م نز ك<ي .دو<ب هداد ت<سد زا ار رود طاب<ترا  متسي<س  ل<ك ر<ب  دو<خ لرتن<ك  ت<شاد دو<جو ه<ك ىر<ثو<م ى<موم<ع باصت<عا ر<ثا
 الا<ب ت<سد باصت<عا ى<هتيمك  ميمص<ت .در<ك ىچي<پر<س وا روت<سد زا ، دريگ<ب سا<مت وا ا<ب د<ش ق<فو<م هر<خالا<ب ل<گود لار<نژ ه<ك نفل<ت
 .دوشيم  هتخاس ىرتلورپ تابالقنا هك تساهنيا سنج زا.بالقنا  مانمگ نانامرهق دنتسه اهنيا .درك اديپ ار

 ل ا<<<<س توا مت<<<<شه رد ار<<<<س اپ<<<<مات<<<<سا ا<<<<ب هب<<<<حاص<<<<م و ) ۱۹۶۸ ( كاو<<<<تو<<<<ل دراودا ى هت<<<<شو<<<<ن "ا<<<<تدو<<<<ك كينك<<<<ت" ه<<<<ب دين<<<<ك هاگ<<<<ن -۱۰
۱۹۸۸ .

 ه<<ب مدر<<م ق<<ح ادت<<با هك<<نآ زا شي<<پ نر<<ق ك<<ي زا شي<<ب ،دو<<ب ني<<بد<<ب تا<<بالق<<نا د<<مآي<<پ ه<<ب تب<<سن دو<<خ ه<<ك ازونيپ<<سا ،هم<<ه ن<<يا ا<<ب – ۱۱ 
 ىراك<شآ رو<ط ه<ب ،دو<ش تيبث<ت هس<نار<ف ناد<نور<هش و نادر<م قوق<ح روشن<م رد سپ<س و اك<ير<ما لالقت<سا هي<مال<عا ه<مدق<م رد بالق<نا
 اهن<<ت ه<<ن ه<<ك ت<<سا ى<<نو<<نا<<ق اهن<<ت هزور<<ما ىوال<<سگو<<ي ى<<سا<<سا نو<<نا<<ق  ،مي<<نادي<<م ا<<م ه<<ك ا<<جنآ ا<<ت .در<<ك مال<<عا ار بالق<<نا ه<<ب مدر<<م ق<<ح
 ه<فا<ضا ار ىصخش<م ط<يار<ش ت<حت ندر<ك بالق<نا ى<هفيظو نآ ه<ب  هكل<ب  دوشي<م ل<ما<ش ار ]بالق<نا ه<ب مدر<م ق<ح[ ق<ح نآ اراك<شآ
  .دنك ىم

 ا<<<ب ى<<<مز<<<ج ل<<<صا ن<<<يا م<<<ه اري<<<خا .ت<<<سا هد<<<ش هت<<<شاذ<<<گ هي<<<لوا هان<<<گ ى<<<هفار<<<خ ى<<<هيا<<<پ ر<<<ب  ر<<<شب ىل<<<صا " هان<<<گ"  ى<<<مز<<<ج ل<<<صا -۱۲
 ش<يار<گ .دراد ىرگ<شا<خر<پ تلص<خ ا<موم<عر<شب بتك<م ن<يا قب<ط .ت<سا هت<فر<گ دو<خ ه<ب ىمل<ع ر<ها<ظ ست<نرو<ل دارن<ك بتك<م ش<يادي<پ
 رد ،رت<فورع<م  نا<سانش<ناور .دن<هد ميمع<ت ىب<ير<ختدو<خ ه<ب ر<شب  ش<يار<گ ه<ب ار بتك<م ن<يا ه<ك ت<سا ن<يا نا<سانش<ناور زا ىا<هرا<پ
 ،) س<تا<نا<ت و سورا( ىب<ير<ختدو<خ ه<ب ش<يار<گ و ىراكم<ه ه<ب ش<يار<گ ر<شب تاذ ه<ك دننكي<م ناش<ن ر<طا<خ ،د<يور<ف د<نومگ<يز لوا ه<جرد
 ،دو<ب ب<لا<غ نت<شك ىت<سيز – ىتيعم<ج ر<ثو<م شرت<سگ ىا<ج ه<ب ر<شب تاذ رد ر<گا .دنكي<م بي<كر<ت م<ه ا<ب ار  ،نت<شك و ند<يزرو قش<ع
دوب هتفر نايم زا دوب ىديدم ىاهتدم رشب عون
 ن<م ر<گا" :داد حي<ضو<ت ه<نو<گ ن<يا  ارصتخ<م  ار در<ف ىني<بد<ب ض<قان<ت للي<ه ما<ن ه<ب ىدوه<ي فوسلي<ف ك<ي شي<پ لا<س راز<ه ود  - ۱۳ 
 ه<ب الا<ح ر<گا و ؟مت<سه ىدو<جو<م ه<چ ن<م س<پ ،م<شا<ب مدو<خ رك<ف ه<ب  طق<ف ن<م ر<گا و ؟د<شا<ب د<ناوتي<م ى<سك ه<چ ،م<شاب<ن مدو<خرك<ف ه<ب
 ت<<سناوت<<ن ى<<لو دن<<ك ل<<ح ار لكش<<م ن<<يا قلط<<م روت<<سد كم<<ك ه<<ب در<<ك شال<<ت ت<<نا<<ك ." ؟ م<<شا<<ب مناوتي<<م ى<<ك س<<پ ،م<<شاب<<ن مدو<<خ رك<<ف
 زا وا كرد ه<<<ب دين<<<ك هاگ<<<ن (.د<<<هد رار<<<ق هدافت<<<سا درو<<<م ى<<<عامت<<<جا ىاه<<<يري<<<گرد درو<<<م رد ىا<<<هدننكع<<<نا<<<ق شور ه<<<ب ار قلط<<<م روت<<<سد
 ر<شب  ه<ك ت<فا<ي ى<عامت<جا ط<يار<ش ى<ما<مت هيل<ع هزراب<م رد دو<خ قلط<م روت<سد ا<ب س<كرا<م ار لكش<م ن<يا ل<ح هار )هس<نار<ف  بالق<نا
.دنكيم شاهناگيب دوخ زا و دراديم اور متس وا هب ،دنكيم رادقم ىب و راوخ ار
 ت<<<سو<<<گآ شخ<<<ب ماه<<<لا ى<<<توران<<<ب صخ<<<ش ك<<<م هك<<<ب اه<<<نآ .د<<<ندو<<<ب ف<<<با<<<ب ناوري<<<پ زا ىدودع<<<م دادع<<<ت ى<<<بالق<<<نا مواد<<<ت ناراد<<<فر<<<ط -۱۴ 
 م<<هدزو<<ن نر<<ق ى<<س ى<<ههد رد ى<<بالق<<نا نا<<مزا<<س ك<<ي ش<<يادي<<پ ب<<جو<<م ر<<ثا ن<<يا .د<<ند<<ش "اهلص<<ف ى<<هعما<<ج" :شر<<ثا نت<<شو<<ن رد ىك<<نال<<ب
 بالق<<نا جن<<پ د<<ها<<ش نر<<ق ك<<ي ى<<ط ه<<ك ت<<شاد دو<<جو ى<<كد<<نا راي<<سب هت<<فاي<<نا<<مزا<<س ى<<بالق<<نا ىاه<<نا<<مزا<<س لا<<س ل<<هچ دود<<ح هتب<<لا .د<<ش
 .دوب
 ا<<هدژا ن<<يرتحي<<قو زا )۱۹۸۷ لا<<س ن<<ير<<پ ،س<<يرا<<پ "هس<<نار<<ف بالق<<نا ى<<هنيز<<ه "( تول<<يد<<س ت<<نر .دراد ه<<مادا هتب<<لا ثح<<ب ن<<يا -۱۵ 
 ى<<<<<هدنن<<<<<ك ال<<<<<م ر<<<<<ب .د<<<<<هدي<<<<<م ه<<<<<مادا نر<<<<<ق ود زا س<<<<<پ ار هس<<<<<نار<<<<<ف بالق<<<<<نا هيل<<<<<ع ى<<<<<باس<<<<<ح و ت<<<<<سرد گن<<<<<ج ه<<<<<ك ت<<<<<سا ري<<<<<خا ناش<<<<<ك
 ى<<<هجرد رد و بالق<<<نا د<<<ض ناي<<<نا<<<بر<<<ق وا ه<<<ك ت<<<سا تقيق<<<ح ن<<<يا ،ت<<<سا هدر<<<ك ىراذگه<<<يا<<<پ نآر<<<ب ار ش<<<لالدت<<<س ا ه<<<ك ى<<<ئاههط<<<سفس
 هت<شذ<گ ىاههلسل<س ىاهگن<ج ا<ب "اههن<يز<ه " ن<يا ا<ما .دنكي<م ه<فا<ضا بالق<نا ىاههن<يز<ه  ه<ب ار نوئل<پا<ن ىاهگن<ج ناي<نا<بر<ق ت<سخن
 و هري<غ و م<هدجي<ه نر<ق زا<غآ رد هس<نار<ف رد گرز<ب ىط<حق ،نا<ملآ مراه<چ ك<ي ى<نار<يو  :دنكي<م هس<ياق<م ]هس<نار<ف بالق<نا زا شي<پ[
.هريغ
 ىريظ<ن ى<ب بي<كر<ت وا .دوب<ن نين<ل و<ئا<م .ت<سور-رد-ور ىد<ج ى<شلا<چ ا<ب  هتب<لا ت<سر<هف ن<يا رد گني<پو<ئاي<ش گ<ند ند<ناجن<گ  - ۱۶ 
 رد ه<<<ك ى<<<ناوار<<<ف ىت<<<سار حان<<<ج تاش<<<يار<<<گ م<<<غريل<<<ع گني<<<پ و<<<ئاي<<<س گ<<<ند ،ن<<<يار<<<بان<<<ب .ني<<<لات<<<سا و نين<<<ل زا ىنيع<<<م ىاهي<<<گژ<<<يو زا دو<<<ب
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.تسناد نيچ بالقنا نيلاتسا ىروديمرت ىاتمه ناوتيمن ار تشاد دوخ ىاهتسايس
 بالق<نا دن<يار<ف ه<ك ن<يا ىار<ب .در<ك ن<يود<ت ىكس<تور<ت ه<ك دو<ب مواد<م بالق<نا نو<نا<ق" ني<مود ىني<ع ىاهه<يا<پ زا ىك<ي ن<يا ا<قاف<تا - ۱۷ 
.دوش لقتنم ىرگيد بالقنا هب شاهبذاج زكرم دياب دباي همادا ،دنكيم ندرك شكورف هب عورش هك نيا زا سپ
 رد  ۱۹۱۷توا رد فلي<<<نرو<<<ك ى هدرو<<<خ ت<<<سكش ىا<<<تدو<<<ك :زا دن<<<تراب<<<ع هدرو<<<خ ت<<<سكش ىا<<<ها<<<تدو<<<ك كي<<<سال<<<ك ىاهه<<<نو<<<من – ۱۸ 
 ،اي<<نو<<لا<<تا<<ك رد ۱۹۳۶ هي<<ئوژ رد اي<<ناپ<<سا ىتسي<<شا<<ف – ى<<ماظ<<ن ماي<<ق و ۱۹۲۰ لا<<س رد نا<<ملآ رد چ<<يو<<تو<<ل ن<<ف پ<<ك ىا<<تدو<<ك ،هي<<سور
       .هريغ و كساب روشك و اگالام ،ايسنلاو ،ديردام
 شبن<ج هلم<ج زا ى<ئاوژرو<ب ى<سار<كو<مد ى<سا<سا ىاهي<گژ<يو دنكي<م شال<ت ه<ك ت<سا ى<بالق<نا د<ض كي<تار<كو<مد بالق<نا د<ض ك<ي -۱۹ 
  ىار<<ب نار<<گرا<<ك ىاه<<شال<<ت بو<<كر<<س زا س<<پ ار هدرت<<سگ حط<<س رد دازآ تا<<عوبط<<م و ى<<ناگم<<ه ىار ق<<ح ،ىر<<گرا<<ك ى<<نو<<نا<<ق ىا<<هدو<<ت
 ه<ب ،د<ندركي<م بو<كر<س ار نا<ملآ بالق<نا ه<ك ى<لا<ح ني<ع رد ا<كر<ش و هك<سو<ن ،تر<با هتب<لا .دن<ك ظف<ح ،دو<خ ندر<ك حل<سم و ترد<ق حت<ف
 باصت<<عا ،د<<ندر<<ك ليطع<<ت ار اهه<<ما<<نزور ،د<<ندر<<ك عون<<مم ار ى<<ساي<<س باز<<حا ،د<<ندر<<ب ناي<<م زا ار كي<<تار<<كو<<مد ىاه<<يدازآ مظن<<م رو<<ط
 رد تر<<با .دنن<<ك ظف<<ح ار ى<<ئاوژرو<<ب ت<<لود دن<<ناوت<<ب ا<<ت د<<ندر<<ك مال<<عا ى<<نو<<نا<<قري<<غ ار تا<<باصت<<عا ىت<<ح و د<<ندر<<ك راض<<حا ار نا<<گدنن<<ك
 راك<نا و ت<خادر<پ ىزادر<پ غورد ه<ب ىزي<مآر<خسمت زر<ط ه<ب )۱۹۱۸ رب<ما<سد(  نازا<بر<س ىا<هارو<ش و نار<گرا<ك ىر<سار<س ى<هرگن<ك
 ى<<<لا<<<ع نا<<<مر<<<ف ا<<<ب ميقت<<<سم طاب<<<ترا رد ار ىرا<<<ك نين<<<چ ع<<<قاو رد وا .ت<<<سا هدروآ ني<<<لر<<<ب ه<<<ب بو<<<كر<<<س دص<<<ق ه<<<ب ار نازا<<<بر<<<س ه<<<ك در<<<ك
 .دو<<<<ب هداد ما<<<<جنا لقت<<<<سم ت<<<<سيلاي<<<<سو<<<<س بز<<<<ح ) ارزو( "مدر<<<<م ىا<<<<هراسيم<<<<ك" رد دو<<<<خ ناراط<<<<ق م<<<<ه باي<<<<غ رد ىتنطل<<<<س ش<<<<ترا
 .دش عورش  دعب زور دنچ بوكرس
 ىا<هزور زا س<پ ا<نول<سرا<ب رد و د<ش زا<غآ ني<لر<ب رد ه<يو<ناژ ها<م رد و د<مآ شي<پ نا<ملآ رد روش<ك ر<سار<س رد تيع<ضو ن<يا  - ۲۰ 
 پ<<چ عاج<<ش ىاهت<<سيلاي<<سو<<س .د<<ش عور<<ش ۱۹۶۵ لا<<س رد ىز<<نود<<نا رد و ۱۹۴۴ رب<<ما<<سد ها<<مرد نا<<نو<<ي رد ،۱۹۳۷ لا<<س رد ه<<م
 و بالق<<نا د<<ض ا<<ب هزراب<<م زا ىلي<<ش رد هدن<<لا روداو<<لا<<س و ]مود ى<<ناه<<ج[ گن<<ج زا شي<<پ ش<<ير<<طا ىاه<<تار<<كو<<مد لاي<<سو<<س نوچم<<ه
 ى<<ئاه<<ن ى<<ئا<<مزآروز ن<<يا ىار<<ب مظن<<م رو<<ط ه<<ب اه<<هدو<<ت ندر<<ك هدا<<مآ و نداد نا<<مزا<<س زا ا<<ما ،د<<ندرك<<ن ىراددو<<خ ت<<سد ه<<ب هحل<<سا
 .دوب هدننك دروخ ىهعجاف شاينعم هك دندرپس نمشد تسد  هب ار راكتبا دمع هب و دنديزرو بانتجا
 ى<<سا<<سا تواف<<ت ن<<يا( "د<<نزيگ<<نار<<ب" ى<<عونص<<م رو<<ط ه<<ب ار اه<<نآ م<<ه دن<<ناوتي<<من و د<<نو<<ش بالق<<نا بب<<س" دن<<ناوتي<<من نوي<<بالق<<نا  - ۲۱  
 ،د<<<نا<<<هدر<<<ك بالق<<<نا ه<<<ك دن<<<يوگي<<<م ه<<<نا<<<نز فال ه<<<ك ى<<<ئاه<<<نآ " :تف<<<گ و ت<<<فر ر<<<تار<<<ف م<<<ه نآ زا ىت<<<ح سلگ<<<نا .)ت<<<سا<<<تدو<<<ك و بالق<<<نا ني<<<ب
 ه<<<ك ىا<<<هد<<<ش "ما<<<جنا" بالق<<<نا نآ ه<<<ك ن<<<يا و د<<<نا<<<هدر<<<ك ه<<<چ د<<<ناهت<<<سنادي<<<من ه<<<ك د<<<نا<<<هدر<<<ك كرد ]بالق<<<نا[ نآزا دع<<<ب ىا<<<هزور هشيم<<<ه
 را<<<ثآ  ۱۸۸۵ ل<<<ير<<<پآ ۲۳ رد چي<<<لو<<<سا<<<س ارو ه<<<ب ه<<<ما<<<ن( ".ت<<<سا هدوب<<<ن بالق<<<نا ن<<<يا هيب<<<ش ه<<<جو چي<<<ه ه<<<ب ،دن<<<هد ما<<<جنا د<<<ناهت<<<ساوخي<<<م
     )۳۰۷ ص ۳۶ دلج سلگناو سكرام
 زا ى<<<توافت<<<م ى<<<هشيد<<<نا ا<<<ب ا<<<ما ،در<<<ب را<<<ك ه<<<ب زي<<<ن ىت<<<سيلا<<<يرپ<<<ما ىا<<<هروش<<<ك ىا<<<هرا<<<پ درو<<<م رد ار  "ب<<<كر<<<م بالق<<<نا" موهف<<<م -۲۲  
 ت<حت ىل<م ىاهتيل<قا ىراتخ<مدو<خ و ىرت<لور<پ بالق<نا بي<كر<ت الث<م .ت<سه مو<س ناه<ج ىا<هروش<ك رد ه<ك ىا<هدنن<ك بي<كر<ت ر<صان<ع
        .هدحتم تالايا رد نانابز ىلاقترپ و ىيايناپسا و ناهايس ىزاسدازآ و ىرتلورپ بالقنا بيكرت .ايناپسا رد متس
 رد نا<<<<<<ملآرد ، ۱۹۲۷-۱۹۳۶ و  ۱۹۱۸-۱۹ ىاه<<<<<<لا<<<<<<س رد  ش<<<<<<ير<<<<<<طا رد ، ۱۹۱۷-۱۸ لا<<<<<<سرد د<<<<<<نالن<<<<<<ف رد :ه<<<<<<نو<<<<<<من ىار<<<<<<ب -۲۳ 
 رد هس<<<نار<<<ف ردو  ۱۹۳۱-۳۷ لا<<<س رد اي<<<ناپ<<<سا رد ، ۱۹۶۹ و ۱۹۴۴-۴۵ و  ۱۹۱۹-۲۰ لا<<<س رد اي<<<لات<<<يا رد و ۱۹۱۸-۲۳لا<<<س
    .۱۹۷۴-۷۵ لاس رد لاقترپرد و ۱۹۶۸ و ۱۹۳۶ لاس
 هار ر<<س ر<<ب ىروب<<ع ل<<با<<ق ري<<غ ع<<نا<<م هزور<<ما "ىروآن<<ف راب<<جا" زا رار<<ف  ندو<<ب نك<<مما<<ن ه<<ك دننكي<<م لالدت<<سا ه<<نوگن<<يا ى<<خر<<ب -۲۴   
 ه<<<ب هرداص<<<م ر<<<ب ت<<<سا ىنتب<<<م  ه<<<ك ت<<<سا هد<<<شن دي<<<يا<<<ت ضر<<<ف ك<<<ي ن<<<يا .د<<<هدي<<<م رار<<<ق "ى<<<سكرا<<<م مسي<<<لاي<<<سو<<<س" و ىرت<<<لور<<<پ بالق<<<نا
 دريگي<م رار<ق هدافت<سا درو<م ى<ناس<ك ى<عامت<جا ع<فان<م زا لقت<سم و دنكي<م ادي<پ ط<سب ىدود<ح ا<ت ىروآن<ف  ه<ك بي<تر<ت ن<يد<ب ،بولط<م
  .دنراد  )هيامرس  هوبنا ىئالاك ديلوت تحت( ار نآ زا هدافتسا رازبا هك
 . نياتشنرب دراودا رثا " )۱۸۹۹( .ىساركومد لايسوس  فئاظو و مسيلايسوس ىاهطرش شيپ"  - ۲۵ 

 تالو<<<حت ن<<<يا جوا ، ۱۹۱۰ و ۱۹۰۹ ىاه<<<لا<<<س رد ى<<<بالق<<<نا مسي<<<سكرا<<<م زا نت<<<فر<<<گ هل<<<صا<<<ف و ىكس<<<تو<<<ئا<<<ك تالو<<<حت نو<<<ماري<<<پ -۲۶
 رد نآ ى<<<<ساي<<<<س د<<<<مآي<<<<پ و  )"ترد<<<<ق ه<<<<ب ندي<<<<سر هار" ناون<<<<ع ت<<<<حت شا<<<<هوز<<<<ج روس<<<<نا<<<<س درو<<<<م رد بز<<<<ح ني<<<<لوئ<<<<سم ه<<<<ب شميل<<<<ست(
 بالق<<نا و ىكس<<تو<<ئا<<ك لرا<<ك" :بات<<ك ه<<ب دين<<ك هاگ<<ن .ىا<<هدو<<ت ى<<ساي<<س تا<<باصت<<عا عف<<ن ه<<ب كروب<<ماز<<كو<<ل ازور رازرا<<ك ا<<ب شتف<<لاخ<<م
     .۱۲۳ صص ۱۹۷۹ لاس ندنل .لا .ىب .نا .ىروداولاس وميسام رثا " ىتسيلايسوس
   .۱۲ -۱۳ ص ۱۹۶۹ لاس سيراپ  )۱۹۰۷( ىكستوئاك لراك رثا "مسيسكرام عبنم هس" :دينك هاگن – ۲۷
 ار  ىت<<سيلا<<يرپ<<ما ني<<ب ىاهگن<<ج ىكس<<تو<<ئا<<ك تالاق<<م ن<<يا رد .مسي<<لا<<يرپ<<ما ارت<<لوا نو<<ماري<<پ ىكس<<تو<<ئا<<ك تالاق<<م ه<<ب دين<<ك هاگ<<ن -۲۸
 ار ى<سنا<ش د<ب ن<يا تالاق<م ن<يا ن<ير<خآ .د<ش ر<شتنم دع<ب ه<ب ۱۹۱۲ لا<س زا تالاق<م ن<يا .دنكي<م ى<با<يزرا لمتح<مري<غ رت<شيب ه<چر<ه
 .دوب لوا ىناهج  گنج زاغآ زا سپ ىاهدمآيپ نامز رد  هك دوش رشتنم  "تياس ىون ىد" همانزور رد  هك تشاد
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 .ميا<<هداد ط<<سب رت<<شيب  "زور<<ما ه<<ب ا<<ت نآ رابت<<عا و راه<<چ لا<<نوي<<سا<<نرت<<نا ىراذ<<گ ناين<<ب ل<<ئالد"  ه<<لاق<<م رد  ار هد<<يا ن<<يا ا<<م – ۲۹
 . ۱۹۸۸ لاس زيئاپ و ناتسبات ويور تسيسكرام لانشنرتنيا ىهلجم

   .۱۹۷۹لاس ،ندنل .تفل وين تاعوبطم  ،لدنم تسنرا رثا  "زورما ىبالقنا مسيسكرام" -۳۰
 ى<<هرام<<ش رت<<سيجر ت<<سيلاي<<سو<<س هل<<جم ه<<ب خ<<سا<<پ و ۱۹۲۰ لا<<س رد  چ<<يوتي<<ل پ<<ك ىا<<تدو<<ك ه<<ب  نا<<ملآ نار<<گرا<<ك خ<<سا<<پ درو<<م -۳۱
 ماي<<<ق ىر<<<تدود<<<حم عو<<<ن ه<<<ب و ،۱۹۳۶ لا<<<س  هي<<<ئوژ ىتسي<<<شا<<<ف ى<<<ماظ<<<ن  ماي<<<ق ه<<<ب اي<<<ناپ<<<سا نار<<<گرا<<<ك  خ<<<سا<<<پ  .۱۹۸۹ لا<<<س  ۱۸۴

 ى<هدرت<سگ ى<بالق<نا د<ض تاراكت<با ه<ب خ<سا<پ رد  ا<يرات<لور<پ تي<فر<ظ ى<هلاس<م ى<سان<ش پي<ت ن<يا ه<ب ۱۹۴۸ لا<س رد اي<لات<يا نار<گرا<ك
  ا<ما  .د<نا<م د<هاو<خ ى<قا<ب ه<ما<نر<ب رد ،دو<ب حرط<م  هت<شذ<گ رد هك<يروط<نام<ه ،بر<غ رد هدن<يآ رد  ه<لاس<م ن<يا .دنكي<م كم<ك ىزاوژرو<ب
 ن<<پاژ و بر<<غ رد دراد لامت<<حا ه<<ك ىرت<<لور<<پ تا<<بالق<<نا دن<<يار<<ف ه<<ك ن<<يا نت<<خان<<ش تيم<<سر ه<<ب در ، در<<يذپي<<من  ار ىدر چي<<ه ر<<ما  ن<<يا
 ىد<<نور ا<<ب روطنيم<<ه و د<<ش ه<<ئارا ]ا<<ج ن<<يا رد[ ه<<ك د<<شا<<ب هت<<شاد تواف<<ت ال<<ما<<ك ى<<ياه<<لاث<<م ن<<يا ا<<ب ىو<<ق راي<<سب لامت<<حا ه<<ب ،د<<هد خر
    .ميدوب شدهاش مود ىناهج گنج زا سپ و لالخرد هئوگاراكين و ابوك ،ىزنودنا ،نيچ ،ىوالسگوي رد هك دشاب توافتم الماك

 هرا<برد و درو<م ن<يا رد )۱۹۷۶ لا<س ،ندن<ل ،تف<لوي<ن تا<عوبط<م( سار<ج ن<مرو<ن ر<ثا "كروب<ماز<كو<ل ازور ثاري<م" ه<ب دين<ك هاگ<ن -۳۲
 نار<<گرا<<ك ىا<<هدو<<ت  تا<<باصت<<عا زا  ه<<ك د<<ندو<<ب ىاه<<نا<<گود ترد<<ق ىروئ<<ت ناراذگ<<ناين<<ب زا ىكس<<تور<<ت ا<<ب هارم<<ه ه<<ك كروب<<ماز<<كو<<ل ازور
      .ديآيم ديدپ

     . ۱۹۳۲ ىهيوناژ ىكستورت رثا " ناملآ ىايراتلورپ دروم رد زاس تشونرس ىاهشسرپ ؟درك دياب هچ نونكا"-۳۳
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