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 رد یمومع شیارگ ،هلئسم نیا هب اهدرکیور عونتم يهرتسگ مغرهب ،لاحنیااب

 و یمسر تامادقا اب طبترم دهاوش و كرادم یسررب هب هراومه نومک یسررب

 ياهتیاور و ژاریترُپ ياههمانزور ،نومک ياهتسشن ياههسلجتروص ،اههینایب

 ای ،رگید يوس زا .تسا هدوب دودحم نومک یلصا ياهتیصخش زا هدنام اجهب

 نآ هب یحطس یلکشهب ای دناهتفرگ هدیدان ار یمدرم ياهنامزاس يهدرتسگ تیلاعف

 .دناهتخادرپ

 شبنج ِراذگریثأت و هنالاعفً اقیمع تیهام هب تبسن هجوت ِبلج هلاقم نیا فده

 ثحب رد هک دراد ار یگتسیاش نآ یمدرم ياهتیلاعف .تساهدرانومک یمدرم

 دوخ هب ار يرتمهم سب هاگیاج نومک يداصتقا و یعامتجا ِتیهام يهرابرد

 نیمه يهجیتن ًاتدمع ْنآ زا عافد و نومک سیسأت هکارچ ،دهد صاصتخا

 رد سورپ ياهورین يوس زا سیراپ يهرصاحم اب هک دوب یمدرم قایتشاوروش

 .دش زاغآ نآ زا دعب ناتسمز

 يراکلامها و اهیناریو يهرتسگ يهجیتن رد دوجوم كرادم يهدمع شخب دنچره

 اهلکش زا يریوصت ام يارب دنناوتیم هدناماجهب ِیپاچ عبانم و نوتم ،دنتفر تسد زا

 ْتادنتسم ِیلصا عبانم زا یکی .دننک میسرت یمدرم ياهنامزاس ِیمومع ياوتحم و

 هک تسا ینمجنا نوگانوگ ِقاروا و تاسلجتروص ياههتشونتسد زا ياهعومجم

ِ عبانم زا هتسد نآ ءزج و هتفرگ رارق گنج ياروش هب طوبرم كرادم يهعومجم رد

 یقاب هدشنیسررب و روجهم ًالمع هک دوشیم بوسحم هسنارف گنج ترازو ِویشرآ

 ]1[.تسا هدنام

 نامزمه اما ،دزادرپیم سیراپ رد اهدرانومک ِیمدرم تیلاعف هب ًارصحنم هلاقم نیا

 رگید رد نومک زا يراداوه يهیحور یمدرم ياهدومن و تارهاظت ،عیاقو نیا اب
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 ِیتعنصِ زکارم ریاس ای دندرک هبرجت ار یهباشم ینومک ياهشزیخ هک ییاهرهش

 یلحم ياهویشرآ رد رتشیب ياهشهوژپ .تفای شرتسگوطسب زین هسنارف رسارس

 هب ،اههاگشاب و اههیداحتا ،اههمانزور ،لوا للملانیب زا ییاهشخب تیلاعف يهرابرد

 رصحنم »یشزیخ« ار نومک هک دنکیم کمک طلغ اما جیار تشادرب نیا حیحصت

 ]2[ .دنکیم دادملق سیراپ هب

 ]فلودآ[ تلود 1871 سرام مهدجه رد سیراپ ِرتلاکیدار نادنورهش هک یماگنه

 نومک« سیسأت يارب مزال لمعيدازآ و دزیرگب ياسرو هب هک دندرک روبجم ار رِایت

 رد .دندوب هدیسر غولب هب شیپاشیپ یمدرم ياهنامزاس ،دمآ تسد هب »سیراپ

 تموکح يهبلاطم ،سورپ يوس زا سیراپ يهرصاحم هب یهتنم هام جنپ رسارس

 یتموکح نینچ .دوب هدش زادنانینط اههاگشاب ياضف رد هدنیازف يزرطهب »ینومک«

 و دشیم یقلت تموکح زا هناهاوخيروهمج یلکش دوجوِ نیمضت يارب يرازبا مه

 ]Levée en masse[ یمدرم شترا کی لیکشت تهج رد دوب یمادقا مه

 و جییهت هام کی .1792 رد بلطواد ناهاوخيروهمج يهویش هب ،نامجاهم هیلع

 ،عقاورد هک دش رجنم ربتکا 31 تارهاظت هب رخآتسد ،راعش نیا نوماریپ تیلاعف

 .دوب نومک سیسأت يارب هناحلسم مادقا نیتسخن

 نایم رد سورپ ياهورین يهرصاحم زا هتساخرب ياهيراوشد شیازفا اب نامزمه

 .دندش لدب تقوم تلود زا یتیاضران نایب يارب ینوبیرت هب اههاگشاب ،رهش مدرم

 و دش لدب اهثحب جیار عوضوم هب ،نارگراک نایم رد هژیوهب ،يداصتقا تالکشم

 شرتسگ اب نامزمه .درک کمک یتسیلایسوس و هنابلطيربارب تارکفت ِشرتسگ هب

 هک دش تیوقت زین داقتعا نیا ،دوب تلم هب تنایخ لاح رد تقوم تلود هک رواب نیا

 guerre à[ رایعمامت گنج یشمطخ نوماریپ دناوتیم »نومک« کی طقف
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outrance[ خرس رتسوپ« .دزادرپب عافد ِددجم یهدنامزاس هب رثؤم یلکشهب« 

 ،تفای راشتنا يرادنامرف متسیب شخب يهتیمک يوس زا هک هیوناژ مششِ روهشم

 :دوب ریز قیرط هب یمومع تاساسحا باتزاب

 ،تسین يروتارپما موادت زج يزیچ هک ،ربماتپس 4 تلود يهرادا و دربهار ،یشمطخ

 ]3[ !دینک زاب نومک يارب ار هار !دینک زاب مدرم يارب ار هار .تسا موکحم یگمه

 هک يرثؤم شقن .دش رجنم رگید یشزیخ هب هیوناژ 21 رد رگید راب تاکیرحت نیا

 ياهنلاس هک تشاداو ار ]تقوم[ تلود ،دندرک افیا تارهاظت نیا رد اههاگشاب

 نویسیزوپا ]4[ .دنک لیطعت ار همانزور هدفه نینچمه و اههاگشاب نیا تاعامتجا

 نومک سیسأت يارب هناحلسم شالت نیمود نیا تسکش يهجیتن رد هک یمدرم

 سورپ اب سبشتآ زا تعنامم رد شیپ زا شیب کنیا ،دوب هدش فیعضت سیراپ رد

 .دوب ناوتان هیوناژ 28 رد

ِ ماهتا ِیتاقبط يهیاپ ،نومک لیذ يدعب ِیمدرم ياهتیلاعف يهعلاطم يارب

 تلم یعافد ِشالت هب »تنایخ« .تسا مهم رایسب ،تقوم تلود هب تبسن »تنایخ«

 ساره زا هتساخرب هک دش ریوصت تقوم تلود يوس زا هنادماع یباختنا نوچمه

 تاساسحا زا ماهلا اب هناحلسم ِیمدرم جیسب ِیعامتجا و یسایس ِبقاوع زا نآ

 يهنحص نایم هباشت يرارقرب اب نیجورم .دشیم دادملق هناهاوخيروهمج

 رد ار 1870 ِنارادنیمز و اهاوژروب دنتسناوت ،هسنارف بالقنا و رصاعم ياهدادخر

 .دنناشنب نامز نآ نویبالقنا ماقم رد ار نارگراک و نهک میژر ِتیفارشا ماقم

 یتیاضران هب تعرسهب »تنایخ« ماهتا زا زکرمت ،اهناملآ اب سبشتآ ياضما زا سپ

 هب اهدعب هک دوب يایتآ ياهتیلاعف يهیاپ هک دش فوطعم یعامتجا و یسایس

 .دیماجنا نومک سیسأت
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 يهرود رد يرگراک ًاتدمع ياههلحم رد یتسیلایسوس ياههقرف زا یعونتم فیط

 زا ددعتم تاسلج رد هک ییاهدزمان تسرهف و همانرب .تفای شرتسگ نومکاشیپ

 ياروش و للملانیب ِسیراپ شخب ــ یسیراپ نارگراک يهدمع نامزاس ود يوس

 Federated Council of Trade[ يرگراک ياههیداحتاِ دحتم

Unions[ يریگمشچ تیامح زا دوب هدش هئارا هیروف متشه تاباختنا يارب ــ 

 هتکن راهچ رب ریز بیترتهب »هزات یناهج مانهب« ناونع اب همانرب نیا .دش رادروخرب

 :درکیم دیکأت

 ؛دوشن هدیشک شلاچ هب یطیارش چیه تحت هک یبیترتهب يروهمج دوجو

 ؛نارگراک يوس زا یسایس تردق نتفرگ تسد هب ترورض

 ؛یتعنص مسیلادوئف و یتموکح یشراگیلا ِلالحنا

ِ قایس نامههب ،نارگراک هب دیلوت لیاسو ياطعا اب هک يايروهمج یهدنامزاس

 یعامتجا و یسایس يربارب هب ،درک اطعا نیمز ناناقهد هب هک 1792 يروهمج

 ]5[ .دبای تسد

 ناشفده لصا رد هک اههلحم زا تسارح ياههتیمک ِیمومع نمجنا ،بیترت نیمههب

 Déclaration[ لوصا يهیمالعا رد ،دوب يروهمج تلود زا تیامح و عافد اهنت

de Principes[ هک درکیم نایب نینچ: 

 یبالقنا تسیلایسوس بزح زا ار ناشيرادفرط ْتسارح يهتیمک ياضعا یمامت

 نتشادرب نایم زا يارب وپاکت رد و راتساوخ هتیمک نیا ،نیاربانب .دننکیم مالعا

 تردق هب نارگراک یبایتسد و مکاح تساک ناونعهب شنداتفارب ،يزاوژروب تازایتما

 تسا یعامتجا يربارب راتساوخ هتیمک ،مالک کی رد .تسا نکمم وحنره هب یسایس
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 لوصحم هک يراک ،دنادیم یعامتجا یساسا نوناق يانبم هناگی ار راک هتیمک …
 .دریگب رارق نارگراک رایتخا رد تسیابیم شاییاهن

 ِیبالقنا لالحنا رذگهر زا هعماج یلعف مظن ياهداینب هکنآ زا شیپ ،نیاربانب …

 لیکشت زا رهق هب لسوت اب ،موزل تروص رد هتیمک ،دوش نوگرگد یسایس و یعامتجا

 هب تعنامم یلم حالطصاهب عماجم رگید لیکشت ای یبیکرت ره اب تاسلج هنوگره

 ]6[ . … دروآیم لمع

 :درکیم هئارا ینومک تموکح کی زا يروصت و تفر رتشیپ هیمالعا نیا

 نومک نآ اهنت رهش رب ینارمکح يارب ،ییاهن بالقنا نیا ندیسر ماجنا هب ات هتیمک

 یبالقنا ِیتسیلایسوس ياههورگ ِناگدنیامن زا هک دسانشیم تیمسر هب ار یبالقنا

 دسانشیمن تیمسرهب روشک رد ار یتموکح چیه هتیمک .دشاب هتساخرب رهش نامه

 ِناگدنیامن زا لکشتم و یعامتجا و یسایس ِلالحنا ِتهج رد هک یتموکح رگم

 هک دوشیم دهعتم هتیمک .دشاب نارگراک ِیلصا زکارم و روشک ِیبالقنا ياهنومک

 شیپ زا ییاههورگ نینچ هک ییاهاج رد ،یبالقنا یتسیلایسوس ياههورگ داجیا اب

 ياههورگ نیا هتیمک .دنک هزرابم اههدیا نیا راشتنا و عافد تهج رد ،دنرادن دوجو

 یمامت زا ،ماجنارس و دهدیم رارق يزکرم یگدنیامن اب طابترا رد و دحتم ار یبالقنا

 هدافتسا نارگراک ِیللملانیب نمجنا يارب غیلبت تهج رد سرتسد رد ياهرازبا

 ]7[ .دنکیم

 ندمآ دیدپ زا یکاح ،دنسرب رظنهب هنانیبشوخ تسا نکمم تاراهظا نیا دنچره

 .دنايرگراک تلود يهباثمهب نومک زا يریوصت یجیردت
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 اپرب يارب للملانیب یسیراپ ياههعومجمریز هک تسین زیگنارببجعت نادنچ

 یبایتسد هب دهعتم هک دندرکیم شالت »يرگراک« ِيروهمج تلود کی نتخاس

 ياههام رد هک تسا هجوتبلاج اما .دوب دیلوت رازبا رب يرگراک تیکلام زا یلکش هب

 ياههلحم رد اهنامزاس رگید تاسلج رد نینچمه ،يرکفت نینچ ،نومک هب یهتنم

 ؛دوب »نومک« يانعم لوحت ،رما نیا یعرف يهجیتن .دوب هتفای جاور زین يرگراک

 هب ،تلم ِیماظن عافد يهنالاعف ِيریگیپ و يروهمج ظفح يارب یتموکح زا نومک

 .دزاس ققحم ار راک ِيداصتقا و یعامتجا »ییاهر« دناوتیم هک دش لدب یتموکح

 شیپ تسا یعدم هک ،یلم عمجم يارب هیروف متشه تاباختنا زا جیار تشادرب نیا

 هدننکهارمگ یتشادرب ،تشادن دوجو ینادنچ یتسیلایسوس ِتالیامت سرام 18 زا

 يریگلکش هب اهنت تاباختنا نیا يارب یگدامآ ِياهتفهکی تصرف ،عقاورد .تسا

 يهلئسم .دادیم زورب لاجم هاوخيروهمج ِروهشم ِیسایس ياههرهچ زا ياهمغلم

 رد هنابلطتنطلس تالیامت روهظ اب هلباقم رد تموکح يروهمج لکش ِظفح ِيروف

 یهاگیاج هب تاباختنا رد یعامتجا لئاسم هک دش ثعاب دوخهبدوخ ،روشک طاقن ریاس

 .دنبای لیلقت هیوناث

 رد ییاههمانرب مالعا اب راکهظفاحم و بلطتنطلس ًادیدش يایلم عمجم باختنا

 هب رجنم هک دوب هارمه اهتخادرپ دیسررس و اهبهراجا تخادرپ ِ تیفاعم خسف تهج

 و نارگراک يارب يداصتقا ياهيراوشد دیدشت .دش یعامتجا یتیاضران تشابنا

 .دیماجنا ربماتپس مراهچ ِتقوم تلود هیلع یمدرم نویسیزوپا تیوقت هب نارادهزاغم

 سرام 18 رد یلم دراگ ِيزکرم يهتیمک يوس زا یتموکح رایتخاِ نتفرگ تسد هب اب

 هب نویسیزوپا ییورین زا یمدرم یهدنامزاس ،سرام 26 رد نومک راکهب زاغآ و

 ياضعا زا ًاتدمع هک ییاههاگشاب تیرثکا .دش لیدبت دیدج تلود یماح يورین
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 یباتزاب هک دندش رادروخرب لئاسم رد يرتشیب روضح و ذوفن زا ،دندوب رادروخرب رگراک

 زا ثحب يارب لاجم نیرتبسانم ماجنارس هک نارگراک يهدیقع نیا جاور زا دوب

 لالخ رد اههاگشاب نیرتلاعف زا یکی .تسا هدش ایهم یعامتجا و یسایس تارییغت

 :درک مالعا نینچ ياهینایب رد ،نومک

 و هدناسانش تیمسر هب ار دوخ قوقح میاهتسناوت یمومع ياهتسشن کمک هب ام

 .مینک عافد نآ زا

 زا هک ار یمطالتم تیعضو میناوتیم هک تسا یمومع ياهتسشن رذگهر زا طقف

 .میزاس نشور دوخ يارب مینارذگیم رس

 رد دناوتب يدنورهش ره ات میتسه مدرم تکراشم و روضح ناهاوخ ام ،نیاربانب

 عالطا دهد خر دیاب هنوگچ و دهدیم خر هنوگچ ،دهدیم خر هچ هکنیا اب هطبار

 .دنک بسک

 ندیسر هاگنآ ،دنک نایب ار دوخ راکفا دش رداق سکره و میدمآ درگ هکنآ زا سپ

 ]8[ .دوب دهاوخ رتناسآ لمتحم عیاقو يهرابرد یتامیمصت هب

 يارب ار اهاسیلک گنردیب ،دنتشاد رارق تیناحور اب تیدض رد تدشهب هک اههاگشاب

 اضاقت اهيرادنامرف ِنارادرهش ای نومک زا ای دندرک ریخست اهتسشن يرازگرب

 ]9[ .دراپسب اهنآ هب ،اهرهظزادعب رد مکتسد ،ار راک نیا ماجنا رایتخاقح هک دندرک

 پماش ـ ِد ـالکین ـتنس ياسیلک رد هک سیراپ موس يهقطنم يرادنامرف هاگشاب

 زا هک درک تساوخرد زین اههاگشاب ریاس زا هناقاتشم ،درکیم رازگرب ار شتاسلج

 :دننک يوریپ وگلا نیمه

 .تساهيرادنامرف يهمه نادنورهش امش هب ام باطخ
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 لدب نومک ياههاگشاب يرازگرب لحم هب ار اهاسیلک يهمه ؛دینک لمع ام دننامه

 امش تبون زین اهرصع ؛درک دنهاوخ رازگرب اهحبص ار دوخ مسارم اهشیشک ؛دینک

 ]10[ .دیزادرپب مدرم یسایس شزومآ هب هک دوب دهاوخ

 گرزب ياهاسیلک رثکا رد تباث تروصهب رگید اههاگشاب ،یم هام ندیسر اب

 .دندادیم هسلج لیکشت يرگراک ياههلحم

 نوچمه ار دوخ نوگانوگ تاجردهب ،دیدج یسایس تیعضو اب قابطنا رد اههاگشاب

 قیرطهب ناوتیم ار اهنآ شقن .دندرکیم یقلت نادنورهش و نومک نایم يهطساو

 :درک هصالخ ریز

 ِیعامتجا و یسایس تشرس غیلبت قیرط زا ،نومک يارب تیامح رتشیب بلج 1
 ]11[ .نآ ِیقرتم

 نومک هک یتاعالطا و تاداهنشیپ ،اهیتیاضران نایب يارب يزکارم هب ندش لدب 2
 ]12[ .دنک هدافتسا ]يریگمیمصت تهج رد[ اهنآ زا تسناوتیم

 هب یتآ مادقا و یسررب يارب تسیابیم هک یتامیمصت سیونشیپ رد تکراشم 3

 ]13[ .دشیم هئارا نومک

 ]14[ .تختیاپ رد ياسرو ِرادفرط رصانع تامادقا هیلع یمدرم تسارح جیسب 4

 ]15[ .نومک تامیصت ِيزاسهدایپ و اهيرادنامرف ییارجا لئاسم رد کمک 5

 ياهنامزاس يهوقلاب تیفرظ زا يریگهرهب رد یلکتروصهب نومک ،رگید يوس زا

 مغرهب ،اهنامزاس زا یخرب .دوب قفومان یعافد جیسب و یغیلبت فادها يارب یمدرم

 هب قفوم ،دننک تفایرد نومک زا يریگمشچ يدام ياهکمک دنتسناوتن هکنآ

 ،همهنیااب ]16[ .دندش دوخ یهدنامرف ياهداتس ظفح و اههینایب پاچ ،همانزور راشتنا

 هبً امومع ار دوخ یغیلبت يهمانرب ،یلام عبانم دوبمک لیلد هب اهنامزاس نیا
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 اهدرانومک تاعوبطم رد هک دندرکیم دودحم یتامیمصت و هاگشاب نورد ياهثحب

 ]17[ .دشیم عیزوت و تفاییم راشتنا زین اههاگشاب رگید و

 زا یکی هک ،نایمخز هب یگدیسر و سیراپ زا عافد يارب رگراک نانز يهیداحتا

 نیا هب ار نومک هجوت هک تشاد شالت ،دوب نومک يارب دمآراک رایسب ياهنامزاس

 ،دنک بلج هلئسم

 زا نادرم يهزادنا نامه هب زین نز نادنورهش يارب … یلعف يهزرابم رد يزوریپ
 رد }نانز ینعی{ یبالقنا رصنع نیا ياجهب و قیقد جیسب ؛تسا رادروخرب تیمها

 ،دروایب لمع هب سیراپ نومک زا یمکحتسم و رثؤم تیامح دناوتب هک ییورین بلاق

 ]18[ … تسا ریذپناکما نومک تلود ِتکراشم و کمک قیرط زا اهنت

 يدایز يهزادنا ات ،دادیم رارق باطخ ار نومک هک هیداحتا يوس زا ریز يهبلاطم

 :دنام هجیتنیب

 نآ نداد رارق و اهيرادنامرف رد ازجم یقاتا ندرک مهارف هب نارادنامرف نتشاداو •
 يهیداحتا ،ینعی{ يرادنامرف ِنانز يزکرم يهتیمک و اههتیمک رایتخا رد

 اههتیمک هک ازجم يرتفد ندرک مهارف ،ناکما مدع تروص رد و ؛}نانز

 ؛دننک هدافتسا یهدنامرف داتس ناونع هب نآ زا دنناوتب

 يارب نآ زا دنناوتب نز نادنورهش هک ،روظنم نیمه هب گرزب يرالات نییعت •
 ؛دننک هدافتسا اهتسشن يرازگرب

 هک ییاههیمالعا و اهرتسوپ ،اههمانشخب پاچ هب طوبرم ياههنیزه تخادرپ •

 ]19[ .دننکیم یقلت يرورض غیلبت يارب ار اهنآ روکذم ياههتیمک

 يور یمدرم ياهنامزاس يوس زا یتامادقا نینچ هب تاقوا یهاگ نومک دنچره

 ]20[ .درواین لمع هب نانآ زا يریگمشچ تیامح هجوچیههب ،دادیم ناشن شوخ
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 یهاگ و دنداد همادا دوخ ياهتیلاعف هب ،ناشیناوتان مغرهب ،اههاگشاب ،همهنیااب

 هب ،زین يددعتم دراوم رد .دنتشاد تکراشم مه يرادنامرف نیدنچ يهرادا رد تاقوا

 و کمک نیمأت نینچمه و گنج ناینابرق زا تبقارم و يرارطضا ناکسا ِلیهست

 ]21[ .دنتخادرپ یلم دراگ ِیلحم ياهنادرگ يارب زابرس

 نایب يارب اهدرانومک زا يدایز دادعت بیغرت هب ،زیچره زا شیپ یمدرم ياهنامزاس

 ،فادها ،نومک هب طوبرم ِیسایس و یعامتجا یتایح لئاسم يهرابرد ناشتارظن

 رد اههاگشاب زا یکی هک هنوگنامه .تخادرپیم نآ یعافد تادیهمت و تامادقا

 :دوب هدرک نایب شاهمانزور يهرامش نیتسخن

 يهرادا هب ،ناتتاعوبطم و یمومع ياهتسشن قیرط زا دوخ دیاب امش ،مدرم يا

 زگره اهنآ هکارچ دیروایب راشف ناتناگدنیامن رب دیاب ؛دیزادرپب دوخ روما

 ]22[ .دننکیمن تکرح یبالقنا تهج رد نادنچ دوخيدوخهب

 رد تباث تروصهب نومک ياضعا زا یکی هک دنتشاد تساوخرد هاگشاب نیدنچ

 .دوش ایهم نومک ِتاسلج رد شرازگ يهئارا يارب یتصرف ای دنک تکرش ناشتاسلج
 هب نومک هک درک رارصا اههاگشاب زا یکی تسخن ،راظتنا قباطم ]23[

 نینچ زین اههاگشاب رگید ،یم هام لالخ رد سپس و دهد خساپ شیاهتساوخرد

 دیاب ناگدنیامن هک درکیم حیرصت نینچ اههاگشاب زا یکی يهمانساسا ]24[.دندرک

 نومک ياضعا عالطا هب ار هاگشاب زور نآ تامیمصت و هتفر رهش رالات هب زور ره

 زا تعاسود هنازور هک درک تساوخرد نومک زا هاگشاب نیا ،لیروآ 30 رد .دناسرب

 ]25[ .دهد صاصتخا اهتساوخداد یسررب هب ار دوخ تقو

 ]26[دنتفایرد ار گنهامه مادقا تیمها ،نومک رب رتشیب ذوفن لامعا يارب اههاگشاب

 مادقا هاگشاب هدزای ]27[ .دندرکیم رشتنم كرتشم مادقا يارب ییاههمانعطقً امئاد و
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 اهنآ هب هک دنتساوخ زین نارگید زا و دندرک اههاگشاب نویساردف کی سیسأت هب

 :دوب هدش نایب نویساردف نیا فادها ناونع هب زین ریز دراوم .دنوش قحلم

 يهعلاطم زا سپ و هاگشاب ره رد نومک هب هدشهئارا تاداهنشیپ يهرابرد ثحب

 .نومک هب اهنآ لاسرا ]اههاگشاب[ لاردف يهتیمک يوس زا تاداهنشیپ

 عیاقو و اهتیلاعف يهنازور رابخا لاسرا روظنمهب نومک اب هنازور يهطبار ظفح

 ]28[ .ناشناگدنیامن يوس زا اههاگشاب هب لاقتنا يارب یماظن

 :درکیم نایب نینچ يداهنشیپ نویساردف زا تیامح رد اههاگشاب زا یکی

 هک تسین نیا زا يزیرگ .تسا مادقا نیرتشخبرمث و نیرتيرورض یمادقا نینچ

 و تاداهنشیپ نایب ناکما کی ره ات دنوش دحتم هویش نیا هب یمومع ياهتسشن

 هتشاذگ يأر هب نارگید يوس زا رتشیپ هک ار یتامیمصت داختا ،ناکما تروص رد

 ]29[ .درک لامعِا یمومع راکفا رب عورشم يذوفن ناوتب ات دشاب هتشاد تسا هدش

 رد اما دنداد خساپ ناوخارف نیا هب مه يرگید ياههاگشاب ،یتآ يهتفه ود لوط رد

 .دوب هدنامن یقاب نومک رمع زا هتفه ود زا شیب رگید نامز نآ

 بلغا هب نومک ،تراجت و تعنص ،راک نویسیمک زج هب ،مراد عالطا نم هک ییاج ات

 رارق زا .دادن یخساپ درکیم تفایرد دارفا و اههاگشاب زا هک ییاههمان و اهشرازگ

 .داد تسد زا ار یمدرم يهوقلاب تیفرظ زا رثؤم يریگهرهب تصرف نومک مولعم

 نودب ًاتدمع ،نومک دوخ ياهيراذگتسایس دننامه زین یمدرم تیلاعف ً،ابقاعتم

 هتفاینلکش یسایس ياهنامزاس هک اههاگشاب .دنام یقاب هتخیگنادوخ و يزیرهمانرب

 ]نومک هب[ ار یمامضنا تاداهنشیپ هک دندوبن رداق ،دندشیم بوسحم یسران و

 رظنهب ،داد تسد هب یقیقد نیمخت ناوتیمن هکنآ مغرهب ،همهنیااب .دننک لیمحت

 یمدرم ياهتیلاعف و اهثحب ذوفن يهجیتن رد نومک تامادقا زا یخرب هک دسریم
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 ياضعا زا یکی ،نومک تایح يهتفه نیرخآ زا شیپ زور ود اهنت ]30[ .دندش ماجنا

 :درک رکذ نینچ تالحم زا یکی یمومع هسلج رد نآ

 اب یفاک دحهب .دریگب ماهلا یمدرم شبنج زا ياهدنسب زرطهب هتسناوتن نومک

 ،متفگ پماش ـ د ـ الکین ـ تنس ياسیلک رد هکنانچ .میاهتشادن تاقالم اههاگشاب

 هکنآ لیلد هب ،دنتشاذگیم مدق نویسناونک هب تسوژنس ای ریپسبور هک یماگنه

 ،دندشیم رادروخرب تیامح زا دندوب هدمآ اهرهیلدروک ای اهنبوکاژ هاگشاب زا

 شیاههتشون و دوب نآ زا هتساخرب زین ارام ]لپناژ[ مدقتابث هک روطنامهتسرد

 ]31[ .تفرگیم تئشن دینشیم نارگراک نایم رد هچنآ زا

 دنهدیم ناشن اهتسشن تاسلجتروص ،دوب تسرد شیبامک رظنراهظا نیا هکنیااب

 یخرب رد و دندرکیم تکرش اههاگشاب تاسلج رد هاگ هب هاگ ،نومک زا ییاضعا هک

 .تشاذگیم اجرب نانآ رکفت يهوحن رب يریگمشچ ریثأت هبرجت نیا زین دراوم

 يهطبار زا یمهم ًاصخشم يهبنج ،نومک تاباختنا يارب اهدزمان زا یخرب یسیونمان

 ًاتدمع ياهشخب ياهيرادنامرف بلغا رد .دادیم لکش ار یمومع تاسلج اب نومک

 فده اب ،یلم دراگ ياهدحاو هلمج زا يددعتم یمدرم ياهنامزاس ،يرگراک

 نیا رد تکرش هب ار مدرم ،تاباختنا نیا يارب دوخ ياهدزمان باختناِ صخشم

 تروصهب اههاگشاب و اههتیمک نیا ،دراوم یخرب رد ]32[ .دندرکیم بیغرت تاسلج

 اب هطبار رد ]33[ .دندرکیم نییعت هقطنم کی يارب ار اهدزمان زا یتسرهف كرتشم

 دهاش يریگمشچ زرطهب ،میاهتشاد رایتخا رد هعلاطم يارب یتاعالطا هک ییاهتسپ

 تاسلج و اهنامزاس نیا يوس زا هک ییاهدزمان يهدمع تیرثکا هک میتسه نآ

 .دندش تاباختنا رد يزوریپ هب قفوم ،دندوب هدش نییعت یمدرم
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 تاسلج هب نداد شرازگ يارب ار دوخ نومک ياضعا زا یخرب ،یتآ يهتفه دنچ رد

 نومک یباختنا ياضعا هک روطنامه .دندرکیم هدامآ اهنآ زا يرای بلط و یمومع

 :دناهدرک نایب مکی شخب يرادنامرف زا

 ریز رد ناشیاضما هک مکی شخب يرادنامرف زا نومک ناگدنیامن وضع ياضعا ام

 ؛]مینکیم مالعا[ تسا هدمآ

 هب هک تسا هتسناوت نومک يارب یقیقح یهاوخيروهمج لوصا ،رظن نیا زا

 ؛دوش همجرت نومک هب هدنهدلکش عفانم ِرایعمامت یگدنیامن

 ییاههورگ هلحم ره رد هک تسا يرورض ،فده نیا هب یبایتسد يارب ،رظن نیا زا

 ؛دننک باختنا ار ناشناگدنیامن دوخ هک میهد نامزاس ار

 نومک ياضعا زا تیامحِ روظنمهب یتروشم ياروش کی دیاب ْناگدنیامن نیا و

 ،زین و تاداهنشیپ و تاعالطا ندرک مهارف قیرط زا تیامح مهنآ ،دنهد لیکشت

 .دنراد رارق اهنآ اب موادم يهطبار رد هک یمدرم ياهزاین ِمیقتسم ِیگدنیامن

 … دنوش رضاح تاسلج نیا رد مینکیم توعد نادنورهش یمامت زا هلیسو نیا هب
]34[ 

 :4 شخب يرادنامرف رد

 کیتارکومد لصا يریگیپ ياتسار رد ،4 شخب يرادنامرف زا نومک یباختنا ياضعا

 نایرج رد ار اهتسایس زا ریذپرثاِ دارفا ،روما نایرجم یمامت هک تسا نآ مزلتسم هک

 هئارا ناشتامادقا زا یشرازگ ناگدننکباختنا هب یباختنا بصانم یمامت و دنهد رارق

 روضح يهدامآ هک دنکیم تساوخرد 4 شخب ناگدنهديأر زا هلیسونیدب ،دننک

 ]35[ … يارب
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 هب زین نآ زا یسایس و یماظن عافد ،دش لدب تیعقاو کی هب نومک هک ینامز

 يارب دارفا دیدش لیامت دهاش اهثحب نیا رد .دش لدب اههاگشاب ياهثحب عوضوم

 هک میتسه تیناحور اب تیدض ِیتنس تاساسحا اب نآ بیکرت و نومک زا تسارح

 .درکیم یقلت نومک يارب ياهرطاخم و مجنپ نوتس ار تیناحور و اسیلک تیلاعف

 و اسیلک ،دندوب مسیناموا و ییارگدرخ ياهنامرآ زا مهلم هک اهدرانومک يارب

 تاقبط و ياسرو نازابرس زا رتسوملم یلکشهب و رتشیب ،تختیاپ رد تیناحور

 زا ،نیاربانب .دندشیم بوسحم نمشد دندوب هدرک كرت ار تختیاپ هک يایناقوف

 ار یتاداهنشیپ اههاگشاب ،دوب ینکشراک و یسوساج هب كوکشم تیناحور هک اجنآ

 نیا .دندرک هئارا ]نومک هب[ ناشتردق و تیلاعف ،يدازآ يزاسدودحم تهج رد

 اب اهناتسرامیب رد اههبهار ینیزگیاج زا ،دوب ياهدرتسگ فیط لماش تاداهنشیپ

 .اسیلک لاوما يهرداصم ِرتریگمشچ مادقا ات هتفرگ هداوناخ ناردام نمجنا ياضعا
]36[ 

 يهلئسم ،اسیلک لاوما يهرداصم و نویناحور تیلاعف تیدودحم يهلئسم ربهوالع

 .دوب هدرک بلج دوخ هب ار يریگمشچ هجوت زین يژولوئدیا يهباثمهب نید اب هزرابم

 اب وسمه زین اههاگشاب رگید زا يرایسب عقاوهب هک ،یهاگشاب يداهنشیپ راکروتسد

 ،نایدا ِبرخم ذوفن« :درکیم نایب نینچ ،دنتخادنا هار هب نید هیلع يرازراک نآ

 ]37[.»اهنآ نتشادرب نایم زا يارب تسا یتلع

 زا یماظن رارقتسا و یبهذم سرادم لالحنا رازراک ،اتسار نیا رد رازبا نیرتمهم

 زا یکی هکنانچ ]38[.دوب کیئال و هناشنمدازآ ،ماع ياهلمعلاروتسد شزومآ

 يهباثمهب شزومآ رب رایسب دیکأت اب اهنآ ،درکیم نایب نینچ اههاگشاب نانارنخس

 :دندوب يزیچ نینچ راتساوخ ،اهناسنا شخبییاهر يورین
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 ،دوش سیردت یناحورریغ ناملعم طسوت هک يدازآ و ماع ،یمومع شزومآ …

 نایم رد ییاهشزومآ نینچ شرتسگ عنام لاح هب ات ینید ياهتساک هکارچ

 دوخ هب ندیشخب ییاهر ییاناوت زا ار اهنآ ،بیترتنیا هب و دناهدش رگراک يهقبط

 يزاسعلطم اب دناوتیم هک تسا شزومآ طقف و طقف … دناهتخاس مورحم

 ]39[ .دشخب تاجن ار ام ناشقوقح و فیاظو هب تبسن نادنورهش

 هدرک توعد اهنآ رد تکرش هب ار مدرم مومع یتاسلج لیکشت اب شیپاشیپ ،عقاورد

 اب هطبار رد یتامیمصت و تاعلاطم« زا دوب ترابع تاسلج نیا عوضوم ؛دندوب

 ]40[.»سیردت نیناوق و اهشور ،یسرد يهمانرب هب طوبرم ِتاحالصا

 تردق هب ثعاب و افوکش ْیمدرم يهزیگنا ِیلجت يهباثمهب یمدرم ياهنامزاس

 یلصا عبنم نینچمه اهنآ و دندش سرام 18 رد یلم دراگ ِيزکرم يهتیمک ندیسر

 ِیسررب ،لیلد نیمه هب .دندنام یقاب نآ زا عافد و نومک ياهتسایس زا تیامح

 ،دندادیم تبسن نومک سرام 18 بالقنا هب اهنامزاس نیا هک يایلک فادها

 .تسا رادروخرب یناوارف تیمها زا ًاصخشم

 :میوش لئاق زیامت یمدرم تیلاعف رد یلصا شیارگ ود نایم حوضوهب دیاب اجنیا رد

 لاکیدار يدرکیور و دشیم رتادصورسمک ياهدنیازف زرطهب هک ورهنایم يدرکیور

 رب ًارصحنم ورهنایم عضوم هکیلاحرد .تفاییم شرتسگً امئاد هک یتسیلایسوس ای

 یمهبم دیما لاکیدار عضوم ،دوب یکتم هناتسرپنهیم و هناهاوخيروهمج ياههنیمز

 رد ،همهنیااب .دنشاب تسدارف نآ رد نارگراک هک تشاد ياهعماج هب یبایتسد هب

 ،يرهشنامرآ دننام ییاهبسچرب ِيرسرس نداد تبسن ،اهنآ فادها يهرابرد ثحب

 هاتوک يهرود .دوب دهاوخن قیقد نادنچ یتسیکنالب ای یتسیسکرام ،یتسینودورپ

 ياهيژولوئدیا تسد نیا شرتسگوطسب ِتیدودحم ِبجوم دوخيدوخهب نومک
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 رادروخرب اهدرانومک زا یمیظع لیخ نیب رد شرتسگ ناکما زا هک دش صخشم

 دوب یتاحالطصا و میهافم مهبم و يرسرس جاور يهرود رتشیب هرود نیا .دندوب

 و »یعامتجا يروهمج« ،»مسیلاردف« ،»مسیویتکلک« ،»مسیلانومک« نوچمه

 .»ییاهر«

 ِتقوم تلود هب یخساپ ،یساسا يهلئسم جنپ اب هطبار رد ،ورهنایم هورگ دزن نومک

 :زا دندوب ترابع لئاسم نیا .دشیم یقلت یلم عافد

 .سورپ ربارب رد »هناراکتنایخ« میلست 1

 هیروف متشه رد هک نابلطتنطلس عمجم يوس زا تموکح يروهمج لکش دیدهت 2
 .دوب هدش باختنا

 .دوب هدش دقع سیراپ يهرصاحم لالخ رد هک یتادهعت يروف تخادرپ 3

 .شزومآ يهنیمز رد هژیوهب اسیلک تردق رارمتسا 4

 .سیراپ رد ]self-government[ ینادرگدوخ نادقف 5

 هزرابمِ فادها ،دوب هدرک مالعا شاهمانرب رد اهنامزاس نیا زا یکی هک هنوگنامه

ِ نتخانش تیمسرهب« … و يروهمجِ نتخانش تیمسرهب زا دندوب ترابع ياسرو اب

 شزومآ ،یهافر ،یلام نامزاس ،سیلپ يورین يهرادا ،دوخ يهرادا يارب سیراپ قح

 ».دشاب هدش باختنا هنادازآ تروص هب هک ییاروش رذگهر زا هدیقع يدازآ لامعِا و
]41[ 

 اهورین نیا .دندرکیم ياهراشا یعامتجا لئاسم هب تردن هب ورهنایم ياهورین نیا

 يزرطهب یلخاد گنج نایرج رد ،دندوب طسوتم يهقبط زا هتساخرب ًاتدمع هک

 لالخ رد مسیلاکیدار دشر .دندرک لمع هناطاتحم نومک زا تیامح رد هدنیازف

 کشنودب یماظن ریذپانبانتجا تسکش زا هدنیازف یهاگآ و یم و لیروآ ياههام
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 ژل نیدنچ ًاصخشم ،اههورگ نیا زا یخرب .دوب رثؤم نانآ يدرسلد عیرست رد

 نایم هحلاصم يرارقرب تهج رد ياهناحوبذم ياهشالت هب مادقا ،يرنوسامارف

 ]42[ .دندرک نومک و ياسرو

 اههاگشاب و اههیداحتا عطاق تیرثکا ِنآ زا ًاکرتشم لاکیدار عضوم هک دسریم رظنهب

 ياهعماج تایلک حرط دهاش ناوتیم نانآ مهبم ياهيدنبتروص و ثحابم رد .دوب

 زاغآ ار هعماج نیا هب راذگ دوز ای رید نومک ]نانآ رظن زا[ هک دوب یتسیلایسوس

 زا یماظن عافد رد نومک هک دوب ینمض ضرف نیا رب ینتبم درکیور نیا .دنکیم

 .دوب دهاوخ قفوم دوخ

 تشادرب اهنآ اما ،دندوب زین ورهنایم ياهورین ياهیتیاضران نارگن اهلاکیدار

 ياهلئسم رتشیب ار يرهش فلتخم ياهشخب يراتخمدوخ زا اهورهنایم ییادتبا

 رب یکتم هک هسنارف يهماکدوخ تموکح هب شنکاو رد .دندرکیم یقلت یسایس

 ققحت يارب دشیم یقلت يرازبا اهيرادرهش ياهشخب يراتخمدوخ ،دوب اهاتسور

 یحاون اب ضراعت رد تاحالصا نیا هکنآیب ،سیراپ رد یعامتجا حالصاِ گنردیب

 ِیسیراپ ياههعومجمریز ياههینایب زا یکی رد .دریگب رارق ییاتسور راکهظفاحم

 :تسا هدمآ نینچ يرگراک ياههیداحتا دحتم ياروش و للملانیب

 راتخمدوخ تموکح ینعی{ ینومک یگدنیامن و میاهدوب نارگراک ییاهر ِراتساوخ ام

 لکش نیا هکارچ .دوب دهاوخ ییاهر نیا يارب ینیمضت }يرهش فلتخم ياهشخب

ِ رثؤم لرتنک زین و شقوقح زا عافد يارب مزال رازبا يدنورهش ره هب یگدنیامن زا

 و نادنورهش عفانم ِتیریدم هک یناگدنیامن ،دنکیم اطعا ار شناگدنیامن تامادقا

 … .تسا هدش هدرپس اهنآ هب یجیردت یعامتجا تاحالصا تهج مادقا
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 ،دنراذگیم هّحص دوخ قوقح رب ،ینمجنا ره میمصت و يأر زا رتارف ،}سیراپ مدرم{

 يوحن ره هب ،اهيرادرهش یگدنیامن لیکشت و رهش نابحاص يهباثمهب ناشقوقح

 ]43[.دنشاب هتشاد نارگید رب ار نآ لیمحت ياعدا هکنآیب ،دنیبیم بسانم هک

 يهلئسم يارب یخساپ هک دشاب رارق رگا« :تفگیم نانارنخس زا یکی هکنانچ ای

 رگید ،دننامب یقاب نیشیپ طیارش نامه رد نارگراک دشابرارق رگا ،میباین یعامتجا

 ]44[ »!دراد یتیمها هچ ياسرو رب يزوریپ

 ،دشیم داهنشیپ یعامتجا يهلئسم يارب هک یمهبمً امومع ياهلحهار

 هیقب زا رتشیب اهنآ زا یخرب .تفرگیم دوخ هب یتوافتم ياهيدنبتروص

 نایم يهزرابم ار ياسرو و نومک نایم يهزرابم یگمه اما ،دندوب یتسیلایسوس

 .دنتسنادیم )نارادهیامرس ای نارادنیمز( کلام تاقبط و رگراک يهقبط

 رشتنم ناراکرهاوج يهیداحتا هک تسا ياهسلج ناوخارف ریز یمومع يهیمالعا

 :دوب هدرک

 ینارگراک ام يارب ،دنکیم دوجو زاربا ياهقباسیب زرطهب مسیلایسوس هک ینارود رد

 و هیامرس یقالخاریغ تاریثأت نارگید زا رتدیدش هک میلوغشم ياهفرح رد هک

 شبنج هب تبسن ندنام لعفنم ام يارب يرآ ،مینکیم هبرجت ار رامثتسا

 تسا هتفرگ لکش لاربیل ًاتقیقح یتلود نیریز ياههیال رد هک یشخبییاهر

 ]45[ .تسا نکممریغ

 یمامت و اههاگشاب ياههتیمک زا یکی ،نومک يارب سرام 26 تاباختنا تبون رد

 جنپ هک( ار دزمان تفه زا یتسیل ،مهدزای شخب ِيرادنامرف ِیلم دراگ ياهنادرگ

 ياهیوس هک ریز فادها تسرهف هارمه هب )دندش هدیزگرب تاباختنا رد اهنآ زا رفن

 :دندرک مالعا دنتشاد یتسینودورپ
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 راک ياهورین نیا زا کیره … دوش یهدنامزاس تسیابیم یعمج راک يورین

 قلعت اهنآ هب تسیابیم قح نیا زین عقاوهب و تسا رادروخرب تیکلام قح زا یعمج

 یعمج يهرمث زا )]راک دنیارف رد[ ناشيدرف يرایمه لیلدهب( دنناوتب ات دشاب هتشاد

 … دریگب هرهب ناگمه راک

 ؛تسین هدیدمتس و رگمتس زا يربخ رگید … نآ رد هک تسا رتهب ياهدنیآ نیا …
 مدرم نایم یعنام رگید و تسین نادنورهش نایم یتاقبط تازیامت زا يربخ رگید

 ]46[ … تشاد دهاوخن دوجو

 :دوب هدروآ دوخ يهمانرب رد ار ریز فادها ،هباشم یلکشهب زین يرگید هاگشاب

 تراهم ِنوناق اب اهنآ ینیزگیاج روظنمهب تاراصحنا و تازایتما یمامت فذح …

 ]47[ … ددرگ دنمهرهب شراک لوصحم زا ًاتقیقح دناوتب رگراک هکنآ فده اب زین و

 شداهنشیپ رد ،درکیم یگدنیامن ار یمدرم ياهنامزاس هک ییاههتیمک زا یکی

 نایب نینچ ینبوکاژ شیبامک ياهویش هب سرام 26 تاباختنا ياهدزمان يارب

 :درکیم

 ار هزات یلصا ناتیبالقنا اراکشآ يارآ قیرط زا 1789 رد ناتناردپ دننامه زین امش

 .دوب دهاوخ یندم عازن نارود رب ینایاپ رهُم هک درک دیهاوخ دییأت

 دیهاوخ مالعا راک يورین ءایحا هب ار ناتنامیا هلیسو نیا هب امش ،همه زا رتمهم اما

 هک دناقلعتم ياهقبط هب بلغا هک نومک هب يدارفا نداتسرف قیرط زا مهنآ ،درک

 ]48[ … دندشیم هتشاذگ رانک تموکح زا دنمماظن یلکشهب زورما هب ات



 22 

 هک تفای يدانسا و تاسلجتروص رد ناوتیم ار لاکیدار عضوم زا ییاههنومن

 يوس زا ناشتیمها مغرهب و دنوشیم طوبرم يرگراک ياههیداحتا هب ًاصخشم

 يهیداحتا یمومع تاسلج زا یکی رد ]49[.دناهدش هتفرگ هدیدان نومک ناخروم

 ياهمکاحم« هک دهدیم شرازگ نومک ناگدنیامن زا یکی ،یم 13 رد اهییاونان

 »ناسنا طسوت ناسنا رامثتسا فقوت« راتساوخ و هتخادنا هار هب »يزاوژروب يارب

 و تعنص ،راک نویسیمک يارب ناراکزلف يهیداحتا ناگدنیامن هب ]50[.تسا هدش

 طسوت ناسنا رامثتسا فقوت« … تهج رد هک دوب هدش هداد روتسد نومکِ تراجت

 ياهنمجنا رذگهر زا راک یهدنامزاس زین و ؛يرادهدرب لکش نیرخآ ینعی ،ناسنا

 …« ]هکارچ[ ،دننک شالت »يراذگاولباقریغ و یعمج يهیامرس ياراد و دنمتردق
 ]51[.»تسام يداصتقا ِییاهر هزرابم فده

 يارب نانز يهیداحتا ِذوفنرپِ هورگ ِيربهرِ شخبماهلا هک دوب دهاش ناوتیم اراکشآ

 ]52[.تسا هدوب یتسیلایسوس فادها یخرب نایمخز هب کمک و سیراپ زا عافد

 یمدرم تیامح دوجو زا یکاح هیداحتا نیا ِتاسلجتروص و تابوصم ،اهرتسوپ

 و نامزاس تاغیلبت رد نانز زا يدایز دادعت تلاخد هلمج زا ،تسا يریگمشچ

 زا ناوتیم ار یتسیلایسوس عضوم يهزیممهجو .یندم عافد هب طوبرم ياهتیلاعف

 :تفایرد ياسرو و نومک نایم هحلاصم يهبلاطم هب هیداحتا خساپ

 نوچمه یلامآ ،دوب دهاوخ نارگراک لامآ یمامت راکنا ]ياهحلاصم نینچ[ …

 وغل ،دوجوم ینوناق و یعامتجا تابسانم یمامت ياغلا ،لامکومامت یعامتجا حالصا

 رد ؛راک تموکح اب هیامرس تموکح ینیزگیاج و اهرامثتسا یمامت ،تازایتما یمامت

 ]53[ .شدوخ ياهشالت رذگهر زا رگراک ییاهر ،مالک کی
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 ياضعا تیامح راتساوخ ،هیداحتا ِيزکرم يهتیمک يهتسجرب ياههرهچ زا یکی

 نایم دنویپ يرارقرب ِداهنشیپ ِتهج رد وا زا هیداحتا يالابهدر

 يهرود لالخ رد ،عقاورد ]54[ .دش للملانیب اب نانز يهیداحتا	 ياههعومجمریز

 رد ،تشاد سیراپ رد هعومجمریز یس هب کیدزن هک للملانیب ،نومک يرارقرب

 و اههاگشاب .دوب رادروخرب یهجوتلباق رابتعا زا یمدرم ياهنامزاس رگید نایم

 ]تالحم زا[ تسارح ياههتیمک یمومع عمجم ،نینچمه و يرگراک ياههیداحتا

 هدشیفرعم ياهدزمان زا يرایسب ]55[ .دنتشاذگیم هحص للملانیب فادها رب یگمه

 للملانیب لاعف ياضعا ،سرام 26 تاباختنا يارب یمدرم ياهنامزاس يوس زا

 يورین ار للملانیب یلک تروص هب نارگراک هچرگا ،هتبلا ]56[.دندشیم بوسحم

 يانعم زا یقیقد و لماک كرد ًالامتحا ،دنتسنادیم یعامتجا بالقنا تهج رد هدمع

 .دنتشادن نآ ياههمانرب

 رطاخقلعت اب نینچمه ،دندوب لئاق للملانیب يارب یمدرم ياهنامزاس هک یمارتحا

 ینادنز رد ار وا ياسرو هک يروهشم ِیبالقنا ،تشاد یناوخمه زین یکنالب هب اهنآ

 هک دراد دوجو هلئسم نیا هب یناوارف تاراشا ْتاسلج رد .دوب هدرک سوبحم یفخم

 ]57[.دنزب هنایوجیفالت یتامادقا هب تسد وا ییاهر ِتهج رد نومک دراد ترورض

 يهدرتسگ فیط و یمومع شزومآ ،نید اب هطبار رد یلک ياهدرکیور ربهوالع

 شترا ندرب نیب زا ریظن یتاعوضوم ،تفر ناشرکذ اجنیا هب ات هک نومک فادها

 .دشیم حرطم زین مادعا تازاجم وغل و ]59[،نانز يارب لامکومامت يربارب ]58[،یمئاد
]60[ 

 نارگراک ،همه زا شیب ،هک دنتسنادیم یتموکح ار نومک هک یمدرم ياهنامزاس

 رد هقبط نیا هافر يروف دوبهب تهج رد يراذگنوناق يارب ،دنکیم یگدنیامن ار
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 لسوتم نومک هب درکیم لیمحت ياسرو اب گنج هک ییاهتیدودحم بوچراچ

 نومک تامادقا رد ًالامتحا دندرکیم رکذ اهنآ هک یتاکن دراوم یخرب رد .دندشیم

 دندوب هتخادرپ ثحب هب شاهرابرد اهنامزاس نیا هک یتامادقا .تسا هدوب رثؤم

 نومک يوس زا هنارای تخادرپ ]61[،اههراجا تخادرپ زا تیفاعم دیدمت :زا دنترابع

 یبایراک رتافد ینیزگیاج ]63[،یتایلام حالصا ]62[،لاغز تمیق نتشاد هاگن نییاپ يارب

 ياهدزمتسد تخادرپ صوصخ رد قیقحت ]64[،یعافتناریغ یمومع رتافد اب یصوصخ

 یمخز درانومک نازابرس هب یلام ياهکمک تخادرپ و ]65[،نایامرفراک يوس زا نییاپ

 ]66[ .دندوب هدش هتشک هک یناسک ياههداوناخ ای

 نویسیمک تیلاعف زا يرگراک ياههیداحتا تیامح ،هجوتلباق ًاصخشم دراوم زا یکی

 و نومک نامرف اب هطبار رد صخشم روطهب هلئسم نیا .دوب تراجت و تعنص ،راک

 تسا یمهم يهلئسم .تشاد قادصم هدشاهر ياههاگراک يهرداصم يارب ناوخارف

 مهارف ار نامرف يارجا رد يرگراک ياههیداحتا ِتکراشم تامدقم نامرف نیا هک

 زا یتسرهف و دنهد لیکشت ییاههتیمک هک دوب هدش هتساوخ اههیداحتا زا .درکیم

 نارگراک دوخ طسوت هک ییاهینواعت هب اهنآ يروف لیدبت يارب و هیهت اههاگراک

 .دنداد خساپ تساوخرد نیا هب گنردیب اههیداحتا .دننک يزیرهمانرب ،دنوشیم هرادا

 یخرب رد هک دش ذاختا زین یتامیمصت و دش هداتسرف اههیداحتا يوس زا یناگدنیامن

 دنچ نومک هک اجنآ زا .درکیم ریسفت »نارگراک ییاهر« زاغآ ار نامرف نیا ،دراوم

 اههیداحتا نایم يهطبار هکنیا سدح ،تشادن هلصاف شتسکش اب رتشیب ياهتفه

 .تسا راوشد دبای شرتسگوطسب و همادا تسناوتیم اجک ات نومک و

 شبنج کی دشر زا عنام يربهر نینچمه و مزال نامز نوچمه يدراوم بایغ

 .درکیم تکرح تهج نیا رد یتسارهب نومک ،همهنیااب .دش دنمتردق يرگراک
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 زا کیره رد نینچمه ،هدشاهر ياههناخراک اب هطبار رد شنامرف زا غراف نومک

 يرگراک ياهنمجنا و یسیراپ ياههیداحتا يهرابرد اهيرادنامرف ياهشخب

 قیوشت ار نز نارگراک يارب هیداحتا لیکشت ]67[،درکیم یناسرعالطا هاوخریخ

 رد تسیابیم یماظن مالقا دیلوت ِیتآ ياهدادرارق هک درک بیوصت و ]68[درکیم

 هنابش راک تیعونمم .دنوش میظنت هطوبرم يرگراک ياهنمجنا اب کیدزن يراکمه

 ناشن ار اههیداحتا ياهتساوخرد هب نومک هجوت زا ياهنومن ،یم 8 رد اهییاونان رد

 .دهدیم

 جیورت هار رس رب یساسا یعنام ،تازیهجت و لوپ نادقف هک دوب نیا جیار رواب

 زا یکی .دوب رتدمآراک یماظن ياهتسایس زین و رتهنمادرپ ِیعامتجا تاحالصا

 کناب و اسیلک ،دنمتورث دارفا هب قلعتم عبانم يهرداصم هلئسم نیا ياهلحهار

 :اههاگشاب نانارنخس زا یکی لوق هب ]69[.دوب هسنارف

 ناوتیم ار اهنیا مامت هک ؛یکشت هن و میراد ياهفحلم هن اهسنالوبمآ يارب ام …

 ،دناسیراپ زا عافد لوغشم هک ام ناردارب ،ام نارهوش .تفای نادنمتورث ياههناخ رد

 ]70[ .دنراد ناشزاین زا شیب نارگید هکیلاحرد ،دنایگدنز تایرورض دقاف بلغا

 ینعی ،تسا هدرک شومارف ار شاهفیظو هک دندرکیم دقن تباب نیا زا ار نومک

 یتقوم نتشاذگ رانک زین و يژرنارُپ درکلمعً ابقاعتم و تلم تاجنِ ترورض«

 رایسب مارتحا یفان رما نیا دنچره ،دناعاجترا عفن هب طقفوطقف هک ییاهتسایس

 رب ینبم ییاهشرازگ ندیسر اب نامزمه ]71[.»تسین یقوقح لئاسم يارب اجهب

 نیا ،نومک ِیماظن يهصمخم تماخو و ناینادنز لابق رد ياسرو شتراِ تواقش

 سیئر ِرظن نیا دیاش .تفای يرتشیب شرتسگ یمومع راکفا نایم رد زین درکیور

 ياهمان رد هک تسناد زین اههاگشاب رگید كرتشم رظن ناوتب ار نیرِوِسنسِ هاگشاب
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 هبرض کی اب ار يزاوژروب راک« دیاب هک دوب هدروآ نینچ نومک ياضعا زا یکی هب

 ]72[ .»… تسا هسنارف کناب ِکلمت ،نم رظن زا هلئسم نیا هار اهنت … درک مامت

 يهبلاطم هک رایعمامت و هناروهتم تامادقا تسد نیا لامعِا ياتسار رد دیدرت

 راکشآ زین ار نومک ِیماظن دربهار تشرس نینچمه ،دوب لاکیدار ياهدرانومک

 نومک دیدرت زا یمومع تشادرب ،للملانیب يهعومجمریز ياضعا زا یکی .دزاسیم

 :تسا هدرک يدنبعمج هنوگنیا ار

 ناوت نادقف و یعامتجا ياهداهن يارب یلعف زیمآهرطاخم تدشهب نارود هب هجوت اب

 تامادقا يارب هکلب اهنامرف رودص تهج رد اهنتهن ،نومک ياضعا نایم رد مزال

 يزوریپ و تفای تاجن تیعضو نیا زا ناوتیم اهنآ ددمهب اهنت هک يایبالقنا

 ياضعا ؛درک نیمضت هدش زاغآ سرام 18 رد زیمآتیقفوم یلکشهب هک ار یبالقنا

 هک دنراد اضاقت ناشبختنم ناگدنیامن امش زا ،دمآ الاب رد ناشمان هک ییاهشخب

 هدشذاختا ریسم يهمادا تروص رد ،هک یتیعضو ،دیبایب یلعف تیعضو يارب يدیهمت

 ]73[ . … دیماجنا دهاوخ ام طوقس هب مرجال ،امش يوس زا

 تینما يارب ياهتیمک سیسأت زا اههاگشاب هک دش ثعاب نومک گنرد و دیدرت

 زا هتسد نآ نایم رد زین للملانیب ناگدنیامن زا یخرب دنچره .دننک تیامح یمومع

 ییامنهار روظنم هب هک ییاههاگشاب نامه ،دنتشاد رارق مادقا نیا اب فلاخم ياضعا

 نیا .دندرک لابقتسا هتیمک نیا سیسأت زاً امومع ،دندوب هدش لسوتم نومک هب

 ،بسانتم و هبناجهمه یلوصا بایغ رد هکارچ ،تسین بیجع نادنچ ضقانت

 یعامتجا يروهمج هب راذگ ریسم زا یصخشم ریوصت اهدرانومک زا یکدنا ياههورگ

 .نومک زا روشرپ و گنردیب عافدِ فرص زا رتارف يریوصت ینعی ،دنتشاد رس رد
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 رد شمانمه يهتیمک زا يریگمشچ دح ات هک ،یمومع تینما يهتیمک سیسأت

 .دوب روشرپ تامادقا نیمه زا یکی ،دوب هتفرگ ماهلا 1793

 تیلاعف ِدوجو زا هلاقم نیا رد هدشیسررب عبانم هک تفگ دیاب يدنبعمج ماقم رد

 ياههعومجمریز ،اههیداحتا ،اههتیمک ،اههاگشاب بلاق رد اهدرانومک روشرپ و يدج

 رگنایامن یلک تروصهب اهتیلاعف نیا .دهدیم ربخ نانز ياههورگ و للملانیب

 ًالمع ات دیشکن یلوط هک یلاکیدار درکیور .دنتسه »يرتلورپ« ًاصخشم یتشرس

 هک ییاهنامزاس ،دوش لدب یمدرم ياهنامزاس نیب رد دوجوم درکیور اهنت هب

 و »ناگدننکرامثتسا« نایم ياهزرابم ار نومک و ياسرو نایم يهزرابم

 ،هزرابم نیا زا ییاهن فده ،نانآ رظن رد و دندرکیم ریسفت »ناگدنوشرامثتسا«

 .دوب رگراک يهقبط ِینومژه زا یلکش هب یبایتسد

 ،تسا راوشد یتسیلایسوس تالیامت زا قیقد يدروآرب ِنداد تسد هب دنچره

 دانسا و تارطاخ ،مهم ياههمانزور یسررب رب ًالومعم هک زین یجیار ياهیبایزرا

 .دناهدنسبان یمدرم ياهنامزاس ِحیضوت رظنم زا ًاصخشم دنایکتم نومک یمسر

 دوخيدوخهب ناوتیمن زین ار یتسیلایسوس اراکشآ ياههیمالعا ِتیمک نینچمه

 مک ییاههیمالعا نینچ ياههنومن کشنودب دنچره ،تفرگ رظنرد هدنسب ییانبم

 هک دندوب هتفایرد یبوخ هب اهنمجنا و اههاگشابً امومع دسریم رظنهب .دندوبن مه

 رد .تسین نکمم ياهیاپ يداصتقا ِتاحالصا هب مادقا یماظن تینما دوجو نودب

 ددعتم ِيداصتقا و یعامتجا ياهيزیرهمانرب هب هکنآ زا شیب ثحابم بلغا ،هجیتن

 نیا ندرک لوکوم اما .دندشیم طوبرم یماظن یعافد تامادقا دوبهب هب ،دنزادرپب

 يانعم هب ،ثحابم رد هیوناث تیولوا هب يداصتقا و یعامتجا ياهيزیرهمانرب تسد
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 لئاسم و یتسیلایسوس ییاغ فادها زا یهاگآ عقاورد ؛دوبن یتسیلایسوس رکفت نادقف

 .دندوبن عمجلاعنام یماظن عافد هب طوبرم لصفالب

 شیپاشیپ اههورگ ریاس و اههیداحتا ،اههاگشاب زا یخرب ،دش رکذ مه رتشیپ هکنانچ

 نایب ار دوخ یتسیلایسوس فادها نومک يهبلاطم اب ،بالقنا نتفرگاپ يهرود رد

 سرام 18 زا دعب ،دنتشاد یتسیلایسوس رکفت هک ییاهدرانومک ریثأت .دندوب هدرک

 هک ییورهنایم نایماح يوس زا نادیم ندرک یلاخ اب نامزمه ینعی ،دش رتشیب

 يزادنامشچ ياهیگدیچیپ ِشرتسگوطسب ِلاجم ،همهنیااب .دندوب هدش سویأم

 داح یماظن تیعضو مه و هاتوک نومک رمع مه هکارچ ،دماین مهارف یتسیلایسوس

 زادنامشچ نینچ يروف شرتسگوطسبِ دصق هک تشادن دوجو یهورگ زین و دوب

 .دشاب هتشاد ار يایتسیلایسوس
 :زا تسا ياهمجرت هلاقم نیا :عبنم

	Eugene W. Schulkind (1960), The Activity of Popular Organizations 

during the Paris Commune of 1871, in French Historical Studies, Vol. 

1, No. 4 (Autumn, 1960), pp. 394-415 

 .تسا »1871 سیراپ نومک نارود رد یمدرم ياهنامزاس تیلاعف« هتشون یلصا ناونع

 :اهتشاددای

1 Clubs, comites, associations diverses, C-22 )دعب هب اجنیا زا هک De 

Guerreرد هک دروآ تسد هب یکرادم و اههتشونتسد زا ناوتیم ار رتشیب تاعالطا .)میمانیم 

 :دنراد دوجو اهداهن نیا زا کیره

Bibliotheque nationale, the Archives nationales, the Archives de la 

Seine, the archives of the Bibliotheque historique de la ville de Paris, 

the Istituto Feltrinelli in Milan, the Marx-Engels-Lenin Institute in 



 29 

Moscow, and the archives of the International Institute for Social 

History in Amsterdam. 

 :هب دیرگنب نینچمه

Firmin Maillard, Affiches, professions de foi, documents oficiels, 

clubs et comites pendant la Commune (Paris, 1871); Gustave de 

Molinari, Les clubs rouges pendant le siage de Paris (Paris, 1871); Les 

Murailles politiques fran9aises (2 vols.; Paris, 1871); Les Actes du 

Gouvernement de la Defense nationale, du 4 septembre 1870 au 8 

fevrier 1871. Engovernquete parlementaire faite par l’Assemblee 

Nationale (7 vols.; Paris, 1872- 1875); Enquete parlementaire sur 

l’Insurrection du 18 mars 1871 (3 vols.; Versailles, 1872); Recueil 

d’affiches, lettres et cartes de reunions politiques, arranged by year 

and by department (Lb 1384-Bibliotheque nationale); collections of 

Communard newspapers at the Bib. hist. de la ville de Paris and at 

the Istituto Feltrinelli; my article: «Le role des femmes dans la 

Commune de 1871,» 1848, Revue des Revolutions contemporaines, XLII 

(fev-1950); A. Molok, «Les ouvriers de Paris pendant la Commune,» 

Cahiers du communisme, Nos. 5 & 6 (mai et juin 1951) as translated 

from Voprosy istori (No. 3, 1951); Le Comite central republicain des 

vingt arrondissements (septembre 1870-mai 1871), edited by Jean 

Dautry et Lucien Scheler (Paris, 1959); Paul Fontoulieu, Les eglises de 

Paris sous la Commune (Paris, 1873(. 

 :هب دیرگنب ،نومک ياههبنج یمامت يهرابرد عماج يایسانشباتک يهدهاشم يارب ،نینچمه
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Giuseppe Del Bo, La Comune di Parigi (Milan, 1957( 

 ،ینامزاس ياهویشرآ رد :زا دنترابع هنیمز نیا رد یلحم عبانم نیرترابرُپ .2

Serie M, Police generale (especially M6, Police administrative); Serie 

R4, Garde nationale; 

 يهعومجم ؛هدمع ياهرهش رد يرادرهش ياروش ياهتسشن تاسلجتروص ؛هژیو ياهيدنبهقبط لیذ و

 هب یعرف ياههتیمک هب طوبرم ياهشرازگ ؛1871 و 1870 ِیلحم ياههمانزور

Commission d’enquete sur les actes du Gouvernement de la Defense 

Nationale. op cit. 

 اب هطبار رد یلحم فانیتسا ياههاگداد هب یلاسرا كرادم

Enquete parlementaire sur l’insurrection du 18 mars 1871, op. cit. 

 هب مادقا ییاههورگ ،ربماتپس لیاوا رد .دوب هدش اضما تقوم تلود ِیلصا دقتنم 140 يوس زا هیمالعا نیا .3

 نآ يهتسجرب ياضعا زا یخرب هک دندرک تختیاپ ياهيرادنامرف بلغا رد يرادنامرف تسیب يهتیمک سیسأت

 .دندوب هدمآ رتلاکیدار ياهنمجنا و للملانیب زا

 گنردیب ،هیروف متشه يریگيأر يارب یتاباختنا ياهتسشن .دوب رثؤمان و تدمهاتوک هتبلا هک یتیعونمم .4

 .دش لدب یمدرم ياههتساوخ نایب يارب یلمحم هب

5. Murailles politiques francaises, I, 866. 

 Comité هب طوبرم دانسا رد ناوتیم ار تارکاذم نیا زا یتشونور .دش رازگرب هیروف 23 و 22 رد عمجم نیا .6

de Vaugirard رد C-22 Conseil de Guerre یلم ياهویشرآ رد زین يرگید تشونور .تفای 

 .تسا دوجوم

 .نامه .7

8 Murailles politiques françaises, op. cit., (meeting at the Église Saint- 

Ambroise, XIth arrondissement) II, 420. 

 هدرک تیاور ار دندزیم تسد راک نیا هب هنوگچ ًالومعم اههاگشاب هکنیا زا ار يددعتم ياههنومن ویلوتنوف .9

 :تسا

	Fontoulieu, op. cit., pp. 13, 50, 181, 270 
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 بالقنا هاگشاب یم مود میمصت هب دیرگنب ،راک نیا ماجنا يارب نومک تاماقم زا اههاگشاب تساوخرد اب هطبار رد

 ياسیلک تساوخیم مهدفه يهقطنم رادرهش زا هک ]Club de la revolution sociale[ یعامتجا

 Cons. de Guerre, op. cit :دهد رارق ناشرایتخارد ار لشیمتنس

10 Murailles, II, 145 هاگشاب :هلمج زا ،میاهدرب مان يددعتم نیوانع تحت هاگشاب نیا زا هلاقم نیا رد 

 ,Club des Proletaires[ پماش ـِد ـ الکین ـ تنس ياسیلک ینومک هاگشاب ،اهرتلورپ

Club communal St. Nicolas-des-Champs[. رد هک یهاگشاب اب هطبار رد 

 یمان زا دروم ره رد نم .تسا لاونم نیمه هب عضو زین دادیم هسلج لیکشت زوربماتنس ياسیلک

 .تسا هدش رکذ طوبرم كرادم رد هک ماهدرک هدافتسا

 .تسا هدش رکذ اههمانزور رد هدش رشتنم ياههیغالبا ،اههینایب ،تاسلج راکروتسد رد تاّرک هب هلئسم نیا 11

 لیروآ 14 رد )نومک( ِیمسر يهلجم رد ]L’Union des femmes[ نانز يهیداحتا ،دننام

 ؛1871

le Comite republicain socialiste du 5″ arrondissement, in Murailles, 

II, 117; Les divers comites fusionnets du XI» arrondissemx ent, ibid., 

II, 84-5; le club Eloi, in Fontoulieu, op. cit. p. 61-2 

 دیرگنب .تسا هدش لاسرا اههاگشاب هب همان بلاق رد هک یتارظن ای اههاگشاب تاسلج رد هدشمالعا تارظن 12
 تمدخ هب ییارجا لنسرپ نداتسرف ناهاوخ هک شاتسواتنس يایسیلک هاگشاب هب یم 16 يهمان هب

 يرادنامرف( راریژُو يهتیمک يوس زا نومک هب همان ؛)گنج ترازو دانسا رد دوجوم( دوب یماظن

 ؛)گنج ترازو دانسا رد دوجوم( تخادرپیم سرادم ناسرزاب زا یکی هیلع تیاکش هب هک )14 هقطنم

 ینابهگن لحم كرت زا تسا یشرازگ هک هاگشاب نیمه زا )نومک ياضعا زا( زولکولود هب همان

 زا )نومک ياضعا زا( لکنارف هب همان ؛)دانسا نامه( یم هدراهچ ،روتسد نودب صخش کی یماظن

 فیاظو بلغا رد نانز يریگراکهب مدع زا هک 13 شخب يرادنامرف نارگراک يهیداحتا يهتیمک

 :رد 334 يهرقف .درکیم تیاکش نومک زا عافد هب طوبرم

La Commune de Paris, Exposition d’art et d’histoire, ville de Saint-

Denis (Saint-Denis, 1935( 
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 يربهار نویسیمک يوس زا هک یبهذم سرادم ینیزگیاج يارب داهنشیپ :تاداهنشیپ نیا زا ییاههنومن 13

 يهرداصم داهنشیپ ؛)گنج ترازو دانسا( تسا هدش لاسرا سرام 27 رد راریژُو يهتیمک ِیمومع

 زا هک نامیتی و نانزهویب هب کمک تهج رد اهنآ شورف و هدشاهر ياههزاغم رد دوجوم ياهالاک

 نامه( تسا هدش داهنشیپ یم مهدراهچ رد مهدفه يهقطنم يرادنامرف ِیبالقنا هاگشاب يوس

 هام مهدزاود رد )جنپ يهقطنم يرادنامرف( یعامتجا بالقنا بولک يوس زا هباشم يداهنشیپ ؛)عبنم

 تاعالطا تبث نامزاس اب یصوصخ یبایراک نامزاس ینیزگیاج يارب داهنشیپ ؛)عبنم نامه( یم

 داهنشیپ سرام 27 رد راریژُو يهتیمک ِراک نامزاس يوس زا هک ،دوش لیکشت هلحم ره رد هک یلغش

 .)عبنم نامه( تسا هدش

 زا ،یم 14 رد )پماش ـ ِد ـالکین ـتنس ياسیلک ِینومک هاگشاب رگید مان( يرتلورپ هاگشاب ،لاثم يارب 14

 لوصح يارب ياهدنیامن لاسرا ؛)عبنم نامه( دننک تسارح دوخ تالحم زا هک دهاوخیم نادنورهش

 یم 14 رد مهدفه شخب يرادنامرف ِیبالقنا هاگشاب يوس زا مظعا فقسا ندنام ینادنز زا نانیمطا

 دهاوخیم نومک زا لوقلاقفتم هک زوربمآتنس ياسیلک یتسرپنهیم هاگشاب ؛)عبنم نامه(

 .)عبنم نامه( یم 9 ،دنک اههبهار نیزگیاج ،ناحورجم هب یگدیسر يارب ار راکادف ینز نادنورهش

 هب ات دندش لیکشت )هدراهچ شخب يرادنامرف( راریژُو يهتیمک يوس زا هک ییاهنویسیمک ،لاثم يارب 15

 رد ًاصخشم هک نانز يهیداحتا ؛)عبنم نامه( دنزادرپب نومک زا ینیعم ياهنویسیمک اب يراکمه

 Le role« :ناونع اب نم يهلاقم هب دیرگنب ،دوب لاعف یگنج ناحورجم هب کمک و یگدیسر

des femmes dans la Commune de 1871,» op. cit 

 ،لانومک نتلوب :تفای نومک ياههمانزور زا هدناماجهب يهعومجم رد ناوتیم ار اههمانزور نیا زا هنومن هس 16
 ناگرا ،رتلورپ ول ؛)3 يهقطنم يرادنامرف( پماش ـ ِد ـالکین ـتنس ياسیلک ینومک هاگشاب ِناگرا

 رازگرب ار شتاسلج زوربمآتنس ياسیلک رد هک )یتسرپنهیم هاگشاب ،نیشیپ مان( يرتلورپ هاگشاب

 .»يرگراک ياهعمجم و اههیداحتا« ِناگرا ،رهینوال ود هیغوول ؛)11 شخب يرادنامرف( درکیم

 Murailles رد ناوتیم ار نآ زا یناوارف ياههنومن هک دوب مدرم مومع اب طابترا هار نیرتنازرا اهرتسوپ

politiques françaises تفای. 

 تنس( رتلورپ د هاگشاب ،یم هام مهدجه و مهدفه رد رتلورپ ول ِیلام عبانم شیازفا يهرابرد ثحب هب دیرگنب

 .گنج تارزو دانسا ،)زوربمآ
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 Journal :زا دندوب ترابع دنتخاسیم رشتنم ار اههینایب و اههاگشاب رابخا هک يایلصا ياههمانزور 17

officiel, le Vengeur, le Réveil, la Commune, Paris libre, Cri du 

Peuple, and la Sociale 

 ددعتم ياهيرادنامرف ِیهدنامرف ياهداتس رد نومک عقاوهب عطقم نیا رد .1871 لیروآ 14 ،یمسر يهلجم 18

 ،نینچمه .دوب هدرک هیبعت عبانم عیزوت و نایمخز هب یگدیسر يارب نانز يریگراکهب يارب يراکوزاس

 مدرم ،مهدزای و مهد ،مود ياهشخب ياهيرادنامرف زا نانز ياههیداحتا ياههتیمک هک ینامز

 هاگهانپ و اذغ مود شخب رادنامرف ،دنداد ناکسا و دندرک يروآدرگ ار نارابمب زا يرارف و نادرگرس

 .Reveil, May 2, 1871 ؛داد رارق نانآ رایتخا رد

 متشه رد راریژُو يهتیمک هک ياهمانعطق هب دیرگنب نینچمه .1871 لیروآ 14 ،]نومک[ یمسر يهلجم 19

 تروص هب ياهتیلاعف شیازفا روظنمهب نومک زا یلام کمک راتساوخ نآ رد و درک بیوصت یم

 .)گنج ترازو دانسا( ؛دوب هعماج ياهزاین هب یناسرتمدخ فده اب »يزورهنابش«

 نیا هب یتاراشا نآ رد هک لیروآ 27 رد نومک يهسلج تاسلجتروص هب کن ،ءانثتسا کی يهدهاشم يارب 20

 هاگشاب ینعی{ هاگشاب هک دوب موس شخب يرادنامرف رد دوجوم مظن لیلد هب« هک دراد دوجو رما

 یمومع تاسلج يرازگرب يرادرهش … درک ادیپ سیسأت ناکما }پماش ـ ِد ـالکین ـتنس ینومک
 داهنشیپ هب کن نینچمه ؛1871 لیروآ 28 ،یمسر يهلجم .»درکیم یقلت هعماج هب یتمدخ ار

 .Murailles, II, 279 ،»یتروشم ياروش« کی لیکشت يارب مکی شخب يرادنامرف

 قباوس رد ورتوک مان هب هدنامرف کی زا ياهمان ،نینچمه ؛تفر شرکذ رتشیپ هک نانز يهیداحتا ،لاثم يارب 21

 يارب یکشزپ ياهکمک تساوخرد نآ رد هک پماش ـ ِد ـالکین ـتنس ینومک هاگشاب هب طوبرم

 .)گنج ترازو دانسا( .تسا هدمآ شدحاو

22 Bulletin communal of the Club St-Nicolas-des-Champs, May 6, 1871 

 Club des Proletaires (Saint-Ambroise), May 9, Cons. de :لاثم يارب 23

Guerre; Club revolutionnaire du 5 arrondissement, no date, 

ibid. 

24 Club revolutionnaire du 5 arrondissement, no date, ibid. 

25 Club communal St-Nicolas-des-Champs, ibid 
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 رد ياهسلج هب )نیشیپ عبنم( يرانیلوم .دندش زاغآ نومک زا شیپ هام نیدنچ عقاورد اهشالت تسد نیا 26

 .تسا هدش اهشالت تسد نیا هب یتاراشا زین نآ رد هک دراد هراشا 1870 ربماسد 14

 زور هک درک بیوصت اههراجا اب هطبار رد ياهمانعطق یم 16 رد )زوربمآتنس( اهرتلورپ هاگشاب ،لاثم يارب 27

 .دوب هدش بیوصت پماش ـ ِد ـالکین ـتنس ینومک هاگشاب رد زین هتشذگ

28 Vengeur, May 7, 1871. 

29 Paris libre, May 4, 1871 هیلومهلاس رد هاگشاب يهسلج. 

 .هیپدنوم زا هدشهتشاذگورگ مزاول تشگزاب و اهییاونان يهنابش راک هب طوبرم نامرف ،لاثم يارب 30

 théâtre lyrique; Serie 27, archives of the Bible. histoire. De :رد ياهسلج 31

la ville de Paris یم 19 رد رگید ياهسلج رد یهباشم تاراهظا: 

Proces-verbaux des seances de la Commune de Paris de 1871, Tome 

II (Paris, 1945(. 

 .تسا ]Amouroux[ ورومآ هسلج نیا نارنخس

 ,Murailles, II, 80, 104, 105, 107, 110 :دنهدیم یتاسلج نینچ زا ربخ هک ییاهرتسوپ هب کن 32

116. 

 ,Murailles, II, 84-5, 113, 220 :هدمآ اهنآ رد اهتسرهف نیا ياههنومن هک ییاهرتسوپ هب کن 33

232 

34 , II, 279. 

35 II, 521 

36 Supra, p. 399, footnote 9. See also: Club republicain socialiste du 7 

arrondissement, no date, Cons. de Guerre; Societe agis-

comme-tu-penses, no date, ibid; Club des libres penseurs, 

Fontoulieu, op. cit., pp. 181-5; Club de la Revolution, (Mglise 

Saint-Bernard) in Henri d’Almeras, La vie parisienne pendant 

le siege et la Commune (Paris, 1927) p. 486. 
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 ،تربمالتنس ياسیلک رد ياهسلج 37

Fontoulieu, p. 164. See also: Club de la Victoire ibid., p. 254; Club de la 

Delivrance, ibid., p. 272; Association republicaine des ecoles, no date, 

dossier tcole de medecine, Cons. de Guerre. 

38 »principles» of the Federation des associations departementales, 

Murailles, II, 214-5; «Expose de principles» of the Comite 

central electoral, republicain, democrate, socialiste du XI» 

arrondissement signed by 120 members, ibid., II, 84-5; 

meetings of the Club des Proletaires (Saint-Ambroise), on May 

9, 14, 17, and 18, Cons. De Guerre; Comite de Vigilence du 14 

arrondissement, March 27, ibid. 

39 Club des Prolétaires (Saint-Ambroise), May 14, ibid. 

40 Journal officiel, April 14, 1871. 

41 Ligue d’union républicaine des droits de Paris, April 6, Murailles, II, 
201. 

42 poster, Murailles, II, 177; Masons, ibid., II, 229-31; Ligue d’uan ion 

republicaine des droits de Paris, Journal officiel, April 14, 1871. 

43 Journal officiel, March 27, 1871. 

 ,Jules de Goncourt, Journal, Tome IV, 1870-1871 (Paris, 1935) & :زا لقن هب 44

p. 232 

45 Murailles, II, 446 

46 Comite central electoral, republicain, democrate, socialiste du XI 

arrondissement, Murailles, II, 84-5. 
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 Le Prolétaire, May 10, 1871 :شاهمانزور رد )زوربمآتنس( يرتلورپ هاگشاب 47

48 Le comite republicain socialiste du cinquieme arrondissement, 

Murailles, II, 117. 

 :هب کن ،لاثم يارب دنچره ،تسا هتفرگن تروص هنیمز نیا رد ینادنچ تاعلاطم 49

Molok, op. cit.; Pierre Ponsot, Les greves de 1870 et la Commune de 

1871 an Creusot (Paris, 1957); Claude Perrot, L’ceuvre sociale de la 

Commune, for diplome d’etudes superieures (Sorbonne, 1950(. 

 Michelant, «Un souvenir de la Commune,» Journal des :زا لقن هب 50

économistes, XXIII (1871), 264 

 .Journal officiel, April 25, 1871 ،لیروآ موسوتسیب يهسلج 51

 .)نیشیپ عبنم( نم يهلاقم هب کن ،عوضوم نیا زا یلماک حرش يارب 52

53 Murailles, II, 440. 

54 Letter to G. Jung, reproduced in The First International During the 

Paris Commune. Documents and Materials [in Russian] 

(Moscow, 1941), p. 193. 

55 Surpa, note 6. 

 ياضعا ناونعهب و هدش دزمان مهدفه شخب يرادنامرف ياهتارکومدلایسوس يوس زا هک يرفن 5 نایم زا 56

 Murailles, II, 116 :دندش زوریپ تاباختنا رد رفن 4 ،دندوب هدش یفرعم للملانیب

57 Club des prolétaires (Saint-Nicolas-des-Champs), 30 April, 

Fontoulieu, cit. p. 158; Club revolutionnaire du 17 

arrondissement, May 14, Cons. de Guerre; Club des proletaires 

(Saint-Ambroise), May 20, ibid. 
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58 Comite central electoral, republicain, democrate, socialiste du XI 

arrondissement, Murailles, II, 84-5; Federation des 

Associations departementales, ibid, II, 212-3; Club des 

Proletaires (Saint-Ambroise), May 17, Cons. de Guerre. 

59 Club des libres penseurs, Fontoulieu, p. 184; l’Union des Femmes, 

Journal officiel, April 14, 1871. 

60 Federation des associations departementales, Murailles, II, 212-3 

61 Club de l’Ecole de medecine, Cri du Peuple, April 5, 1871; Club des 

Proletaires (Saint-Ambroise), May 16, Cons. de Guerre. 

62 Club des prolétaires (Saint-Ambroise), May 17, ibid. 

63 Federation des associations departementales, Murailles, II, 212-3; 

Comite central electoral, republicain, democrate, socialiste 

due XI» arrondissement, ibid., II, 84-5. 

64 Comite de vigilance du XIV arrondissement, March 27, Cons. De 

65 Club des Prolétaires (Saint-Ambroise), May 13, ibid. 

66 Club de la revolution sociale, Cri du Peuple, May 15, 1871; Club 

revolutionnaire du 17′ arrondissement, May 14, Cons. de 

Guerre. 

67 Enquête parlementaire sur l’Insurrection du 18 mars 1871, op. cit., p. 

534. 

68 Murailles, II, 522. 
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69 Club de la Delivrance, Fontoulieu, p. 272-3; Club des Prolétaires 

(Saint-Ambroise), May 9, Cons. de Guerre; Club 

revolutionnaire du 17′ arrondissement, May 14, ibid 

70 Fontoulieu, p. 279. 

71 Club communal Saint-Nicolas-des-Champs, Murailles, II, 145. 

72 Fontoulieu, p. 287. 

73 Montrouge section, May 12, Cons, de Guerre. 

74  

 نوگانوگ ياههویش و ییاوژروب يژولوئدیا ،يرادهیامرس دیلوت يهویش دقن :»دقن« حیضوت 75

 اهر ياهعماج يوسهب ور يزادنامشچ يهدولاش نامگیب زورما ناهج رد رامثتسا و هطلس تابسانم

 ،يرظن ظاحلب دیاب و دناوتیم شخبییاهر و وجهزرابم یشرگن قفا رد و تسا رامثتسا و هطلس زا

 راکوزاس و تاناکما زا يرتقیقد ياهحرط و ریواصت ،يدابآاجکان ياهيزادرپلایخ و ییارگردق نودب

 و کیژولوئدیا ياهشالت اب هزرابم رد هژیوهب ،هفیظو نیا .دنک هضرع ياهعماج نانچ

 يرتشیب بتارمهب تیمها ،دنراد يراشفاپ يزادنامشچ نینچ ندوبنکممان رب هک ياهناراکهظفاحم

 ياهزادنامشچ ،سکرام شزرا يهیرظن یشیدنازاب هب طوبرم ياهراتشون اب هارمه و همادا رد .دراد

 زا ياهزات يهریجنز ،ناهج رد يرگراک ینادرگدوخ و ییاروش شبنج ياههبرجت و يزاسیعامتجا

 يهژاودیلک اب ار ورملق نیا رد نوگانوگ ياههاگدید و هدنیآ يهعماج زادنامشچ نوماریپ تالاقم

 ار نآ ،دنمهقالع نامجرتم و ناگدنسیون يرایمه اب میراودیما و مینکیم هضرع لیدب_يهعماج#
 »دقن« ای مجرتم تقفاوم يهناشن راثآ نیا يهمجرت تسا یهیدب .میزاس رترابرپ هچره
 اههاگدید نوماریپ یناسریهاگآ ياتسار رد طقف و تسین اهنآ ناگدنسیون يارآ اب
 .تسا ضقانتم هاگ و نوگانوگ ياهلالدتسا و

 

 

دقن تیاس زا هتفرگرب  

یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشن زاب   


