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 ناتستورپ ین1یا یاههمانفارتعا و اههمانداقتعا

 زِویر نایار 

 نابلطحالصا ،ناتستورپ یاهتنس رگید قیرط زا سپس و رتول یهطساوهب ادتبا .دوب ن:یا تاموزلم رس رب یشکمشک تاحالصا

 اههزومآ عبنم اهنت ار سدقمباتک اهنآ .دنداد رارق تیولوا رد ،پاپ تیمکاح و کیلوتاک ت:یلعت هب تبسن ار سدقمباتک هب ن:یا

 اهناتستورپ ین:یا یاههمانفارتعا ،بیترت نیا هب .دندرکیم نایب ار یسدقمباتک میلاعت زا دوخ مهف دیاب ،لاحنیااب ؛دنتسنادیم

 .دوب سدقمباتک هب ناشدهعت یعیبط ییافوکش یهجیتن

 ن:یا هب ،نارحب و یمگردرس عقاوم رد هراومه اسیلک ،اهنرق یط رد .دندرواین رد دوخ زا ار ین:یا یهمانفارتعا یهدیا اهناتستورپ

 اسیلک تداهش هک دوب رارق طقف ،دوش سدقمباتک نیزگیاج فارتعا کی ای هدیقع کی هک دوبن رارق زگره .تسا هدرک فارتعا دوخ

 دننام—یخیرات یاههمانداقتعا ،تکرح نیا یاههنوo نیرتروهشم .دنک هصالخ ،اطخ نودب ار سدقمباتک رد تقیقح یهرابرد

 هک دنتفرگ همشچرس یرما ن:ه زا دیاقع نیا .دندش هتشون مجنپ و موس نرق نیب هک دنتسه—نودِْسَلک و هیقین یاههمانداقتعا

 .دنادیم یرورض ،اههزومآ یهرابرد اسیلک هچنآ ندرک صخشم موزل—دندش میظنت نآ ساسا ربً ادعب ناتستورپ تافارتعا

 طقف تاحالصا لئاسم .تسا یاهشیر و لماک حالصا هب نابلطحالصا لیا| رد ،دنراد ناتستورپ ین:یا یاههمانفارتعا هک یتوافت

 دننام ،اههزومآ یخرب .دشیم طوبرم اسیلک لماک حالصا موزل هب هکلب ،دوبن—اههزومآ زا یاهعومجم ای—هزومآ کی رس رب هشقانم

 دیاب ،ن:یا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع دننام ،رگید یخرب ،لاحنیعرد ؛دندش ظفح یسدقمباتک یاههزومآ یهباثمهب ،ثیلثت

 دننام ییاههزومآ شریذپ تشپ رکفت ات دندرک شالت ناتستورپ ناربهر ،اسیلک یاهتنس ظفح روظنمهب .دندشیم نایب تقد اب

  .دنسیونب هرمزور نابز هب ار پاپ تیمکاح در ای ن:یا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع

 کی دننام اهنآ .دوشیم یرتشیب هجوت ،تایئزج هب هک توافت نیا اب ؛تسا هیلوا تاداقتعا هیبش ناتستورپ تافارتعا ،بیترت نیا هب

 رد اهناتستورپ هچنآ زا دنتسه ینایب ،هکلب ؛دنریگیo رارق مه حطس کی رد ،نآ اب یتح و دنوش یo سدقمباتک نیزگیاج ،هدیقع

 .دنباییم سدقمباتک

 یرتول ین1یا یهمانفارتعا
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 ببسهب ،۱۵۱۹ ات ۱۵۱۷ زا هک رتول .ددرگیمرب رتول یهیلوا تاحالصا هب ناتستورپ بهذم رد شیارگ نیا یهنوo نیتسخن

ً اروف ،دوب هدش هدناوخ راذگتعدب و مرجم ،)۱۵۲۱( سْمْرُو سلجم رد و دوب شکمشک راچد ن:یا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع

 عافد تهج مه یکی و اسیلک یارب دروم ود .دش یاهمانفارتعا دانسا زا یاهعومجم رد شماغیپ یهیلوا لوصا �شون راک هب تسد

 .دوب رتول ماغیپ زا یمومع

 و لاسگرزب نادرگاش تیبرت روظنمهب یلوا ؛تشون ار کچوک و گرزب یاهخساپ و شسرپ ،۱۵۲۹ لاس رد رتول ،لوا دروم ود رد

 موزل ات تشون فارتعا هب قیوشت باب رد یبلطم ،نینچمه وا .دنتسه شیکونهک یناسک و ناکدوک یارب یمود و اسیلک نویناحور

 ین:یا یهمانفارتعا �شاد هک دوب دقتعم رتول ،دنکیم هیکت سدقمباتک رب طقف اسیلک هچرگا .دنک هیجوت ار ین:یا یهمانفارتعا

 .تسا یرورض کرتشم

 یارب یرورض و یدرگاش یارب دنتسه یرازبا اهنآ :دنهدیم ناشن زین ار اههمانفارتعا زراب یگژیو هیلوا یاهخساپ و شسرپ نیا

 .اسیلک تایح

 ین:یا یهمانفارتعا روظنمهب هن نوتکنالم پیلیف و رتول هک دوب )۱۵۳۰( گروبسگآ فورعم یهمانفارتعا موس ین:یا یهمانفارتعا

 هک رتول ماغیپ یهرابرد دوب یاهیعافد .دندوب هدرک شمیظنت اپورا یهدازهاش و مجنپ زلراچ روتارپما هب هئارا تهج هک ،اسیلک کرتشم

 مغریلع اهیرتول هک دنکیم صخشم هیعافد نیا .دمآیم رظن هب روطنیا لقادح ای ،دوب هدش ادا هنابلطهزرابم ینحل اب یدودح ات

 .دنتشاد یداقتعا هچً اعقاو ،دندوب هدز اهنآ هب یناملآ یاهکیلوتاک هک یتاماهتا

 رارق هدافتسا دروم هنوگچ ،نارود نآ یاههمانفارتعا هک نیا زا دنتسه یکچوک یهنوo یرتول یهمانفارتعا و اهخساپ و شسرپ

 یکی ؛اهناتستورپ ینیدتسار یهرابرد بذک یاهاعدا هیلع یمومع یهثحابم روظنمهب یرگید ،اسیلک تایح تهج یکی :دنتفرگیم

 .دنهد حیضوت ار ینیدتسار میلاعت نآ قیرط زا ات شناربهر یارب یرگید ،اسیلک رد یرادن:یا ره یارب

 نابلطحالصا ین1یا یاههمانفارتعا شرتسگ

 یاهلاس نیب ،میریگب رظن رد ار یاهرتسگ هچ هک نیا هب هتسب .دوب دهعتم ین:یا فارتعا هب تبسن هزادنا ن:ه هب تاحالصا تنس

 شدادعت هک—دش هتشون )تاحالصا دیاقع ریثأت تحت ای( هنابلطحالصا ین:یا یهمانفارتعا هاجنپ ات لهچ دودح ،۱۶۵۰ و ۱۵۲۰
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 هلاقم تفه و تصش یلگنیوز شیرلوا ،تاحالصا تنس زاغآ اب نامزمهً ابیرقت ،۱۵۲۳ رد .دوب یرگید ناتستورپ تنس ره زا شیب

 لزاب ین:یایهمانفارتعا نیلوا ،)۱۵۲۸( نرِب یهینایب هد ،لمع نیا یپ رد .دنک میظنت زیگناربثحب دراوم یهرابرد یاهینایب ات تشون

 یهیقب رد زین نارگید .دندش هتشون ،اهرهش رد نابلطحالصا تارظن شرتسگ اب نامزمه ،تسد نیا زا یرگید دادعت و ،)۱۵۳۴(

 میظنت )۱۵۶۰( اهیدنلتاکسا یهمانفارتعا و )۱۵۵۹( اهیوسنارف ن:یا یهمانفارتعا ،ًالثم ؛دندرک یوریپ دنور نیا زا اهروشک

  .دندش

 زا یهورگ هراومه نابلطحالصا ن:یا ناربهر .ددرگیمرب ناشهنیمز هب نابلطحالصا ین:یا یاههمانفارتعا زا یرایسب �شون لیلد

 رد نامزمه تاحالصا تنس اما .)درک داجیا ار نابلطحالصا ینیدتسار ییاهنتهب نولاک ناج هک یزورما رظن فالخ( دندوب ناردارب

 جیردتهب هک یدنیارف ،تفریذپیم ار تاحالصا یرگید زا سپ رهش ره ،دعب هب ۱۵۲۰ زا .دش دلوتم اهروشک و اهرهش زا یرایسب

 دننام هناگی ییادص ،ببس نیمه هب .دندوب هتفریذپ ار نآ ،دسرب ونژ هب تاحالصا هک نیا زا شیپ یتح رهش نیدنچ و ،تفای شرتسگ

 .دنک میظنت ار نابلطحالصا ین:یا یاههمانفارتعا یساسا دانسا ات تشادن دوجو رتول

 یلحم یاهاسیلک یارب یاهمانفارتعا میظنت فرص یدایز یورین رگید یتع:ج زا سپ یتع:ج و اسیلک زا سپ اسیلک ،هجیتن رد

 نالف :دنتسه طبترم ناشمیظنت لحم رهش اب نابلطحالصا ین:یا یاههمانفارتعا بلغا هک تسا لیلد نیمه هب .دندرک دوخ

 .بلطحالصا یاهاسیلک ما| یارب هن ؛تسا اسیلک نالف ،رهش نالف هب طوبرم همانفارتعا

 کی ،نابلطحالصا ین:یا یاههمانفارتعا ما| نایم ،دننکیم نایب نانادیهلا و نانادخیرات ما| هک هنوگ ن:ه ،لاحنیااب

 زا عنام هک تسین دایز ردقنآ اهتوافت .دنکیم یروآعمج دحتم یادص کی رد ار ناشتوافتم یاهادص هک دراد دوجو یگنه:ه

 یاهیاپ یگنه:ه زا اهاسیلک زا یرایسب ،هزورما .دوش ییاسیلک ل:عا و شتسرپ ،تاجن لثم یدراوم یهرابرد ناشتدحو کرد

 نیا .گربلدیاه یاهخساپ و شسرپ و ترود یاهنناک ،کیژلب یهمانفارتعا—دنمانیم داحتا یهناگهس ار نآهک دنیوگیم نخس

 .تسا تاحالصا لوصا هب یدهاش هکلب ،تسین کرتشم فیلأت یهجیتن داحتا

 زا نابلطحالصا ن:یا شرتسگ اب .دنتسه ناسکی نابلطحالصا ین:یا یاههمانفارتعا ما| هک تسین انعم نیا هب عوضوم نیا

 .دنتفرگ لکش دربراک ای دیکأت یهرابرد یدوهشم یاهتوافت ،دنلتاکسا و ناتسلگنا ،سپس و دنله ،هسنارف ،ناملآ هب سیئوس تالایا

  .دندوب تاحالصا یزورما یاهتع:ج و اههقرف عونت یاهماگ نیتسخن یاهمانفارتعا یاهتیوه نیا
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 ترود یاروش و اهتنارتسنومیر 

 هجوت اب هک درک مهارف ار )۱۶۱۹-۱۶۱۸( ترود یاروش لیکشت یهنیمز بلطحالصا یاهاسیلک نورد نینیمرآ بتکم روهظ ،دنله رد

 ریز ،ونژ رد لیصحت زا سپ سوینیمرآ .دادیم هئارا تاحالصا لوصا زا درفهبرصحنم یلیلحت ،سوینیمرآ بوکیج یاهیجنسهتکن هب

 تشگزاب رد زبود هک تسا نیا هیضق زنط( .دنک تمدخ ینابش ماقم رد ات تشگزاب دنله هب ،زبود رودوئت ،نولاک نیشناج رظن

 ضیف و تیشم دروم رد شت:یلعت و تاحالصا یسَردَم یهفسلف یهرابرد سوینیمرآ ).تشون زین یاهمانهیصوت وا یارب ،سوینیمرآ

  .دش نولاک تالیکشت اب هزرابم رد رگید ناربهر قشمرس شت:یلعت ،نامز نآ رد .تشاد یدایز دیدرت

 ناربهر هب و میظنت ار هدام جنپ—تسا فورعم مه تنارتسنومیر ن:یا هب هک—نینیمرآ دنسم ،۱۶۰۹ رد سوینیمرآ گرم زا سپ

 یاروش ،عوضوم نیا هب شنکاو رد .دنوش ادج ،دوب اهییایناپسا لرتنک تحت هک دنله کیلوتاک قطانم زا ات درک هئارا دنله گنج

 دصق اروش هچرگا ؛دمآ دوجو هب مسینولاک فورعم یهدام جنپ هک دوب هنوگنیا .درک در ار هدام جنپ ره و داد بیترت یتاقالم ترود

  .دشاب هداد مسینینیمرآ یهتکن جنپ هب یخساپ تساوخیمً افرص هکلب ،دنک رصحنم هتکن جنپ هب ار ن:یا تشادن

 اب .مینیبیم زین )۱۶۸۹( ندنل تسیتپاب یهمانفارتعا رد ار تاحالصا لوصا زا یدرف نایب نیمه ،مهدفه نرق تمس هب تکرح اب

 نیا دندوب دهعتم تاحالصا یاههزومآ هب تبسن هک یدارفا ،—نیتسخن یاهتسیتپاب ای—�یرویپ یاهتسیتپاب یریگلکش

 نادازون دیمعت لسغ در و یشم طخ ظاحل زا یدنله یاهتسینولاک و اهنکیلگنا ،اهنیرتیبزرپ اب دارفا نیا .دنتشون ار همانفارتعا

 تارظن ،اهنرق یارب و دندرک روهظ ناتسلگنا رد هک دوب اهتسیتپاب یاهلسن جوا هطقن ین:یا یهمانفارتعا نیا .دنتشاد توافت

  .دنکیم فیرعت ار تسیتپاب نابلطحالصا

 رتسنیمتسو یاهرایعم

 و گرزب یاهخساپ و شسرپ ،رتسنیمتسو ن:یا یهمانفارتعا لماش هک دوب رتسنیمتسو یاهرایعم ،اههمانفارتعا جوا هطقن

 ینیدتسار یهرابرد دیدج یاهینایب مکح همانفارتعا .دشیم اسیلک تالیکشت لکش و یمومع شتسرپ ی:نهار ،کچوک

 یاهخساپ و شسرپ( نالاسگرزب و نویناحور یارب یی:نهار یروآدیدپ رد رتول تکرح زا اهخساپ و شسرپ و تشاد ار نابلطحالصا

 یاههمانفارتعا زا کی چیه ،اوتحم قمع و لوط ظاحل زا .دندرکیم دیلقت )رصتخم یاهخساپ و شسرپ( ناکدوک و )طیسب
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 نورد مسینتیرویپ رس رب شکمشک هب شاهچخیرات ،هچرگا .دسریo رتسنیمتسو نمجنا یاپ هب بلطحالصااسپ ای نابلطحالصا

  .ددرگیمرب ناتسلگنا یاسیلک

 و لهچ تسخن—دوب هتفریذپ ار یساسا ین:یا یهمانفارتعا کی طقف ناتسلگنا یاسیلک ،)۱۵۴۷-۱۵۰۹( متشه ی´ه نارود زا

 ،دندوب ناتستورپ ًالماک تالاقم نیا ،یتایهلا ظاحل زا هچرگا .تفای شهاک )۱۵۶۳( هلاقم هن و یس هبً ادعب هک )۱۵۵۲( هلاقم ود

 ای ییاسیلک یربهر یاهراتخاس دننام یلاجنج یاههزومآ هب تبسن و دندادیo یحیضوت شتسرپ لوصا هب اسیلک دهعت یهرابرد

 دیدرت رثا رد رتعماج یاهمانفارتعا �شون رد ناتسلگنا یاسیلک تسکش .دنتشادن یصخشم عضوم ،ینابر یاشع رد حیسم روضح

 دراودا ،ی´ه دنزرف ود نارود رد کیلوتاک و ناتستورپ یاهیرادافو نیب زیمآتنوشخ تاناسون زا یشان یناوتان لیلدهب هکلب ،دوبن

  .تشادن ار هچراپکی و ینالوط یاهمانفارتعا �شون تصرف نکیلگنا یاسیلک ،مهدزناش نرق یاهلاس µکا .دوب لوا یرم و مشش

 .دنتسنادیم نسُح کی ار اههمانفارتعا ندوب رصتخم یهیلوا ترورض ،ناتسلگنا رد یدایز دارفا ،مکی تبازیلا ییاورنامرف عورش اب

 ییاهفقسا .اپورا رد یرتول و بلطحالصا ناربهر نایم لادج ًالثم ؛دادیم شهاک ار اههزومآ رس رب لادج رصتخم یاههمانفارتعا

 رییغت تهج ناتسلگنا یاسیلک زا اضاقت شیازفا یهرابرد مکمک—دندوب نابلطحالصا ن:یا هب دقتعم هچرگا—رکراپ ویتم دننام

 .دندرک ینارگن زاربا ،اسیلک نییآ رگید و اههزومآ ،ناشیشک یاههماج ،شتسرپ هب تبسن شعضوم

 یانعمهب ناونع نیا .دش لوا زمیج نامز رد یاهدنیازف روط هب سپس و تبازیلا نامز رد ادتبا ،مسینتیرویپ روهظ ثعاب شنت نیا هجیتن

 هک دوب نیا اه�یرویپ ما| کرتشم یهطقن .درکیo فیرعت ار حضاو یشبنج و دوب رتشیب تاحالصا یوجتسج رد یناهگان شنکاو

 .دندوب هدمآ هوتس هب ،ناتسلگنا یاسیلک رتشیب حالصا هب تبسن یسایس ناربهر و اهفقسا دیدرت زا

 یهجوتیب اهنآ هب هک دوب نیا بلغا اه�یرویپ لکشم ،زمیج و تبازیلا نامز رد .دوب مکاح یجنرغب طیارش ،مکی زلراچ نارود رد

 ،تیاهن رد .درک ذاختا نانآ هب تبسن ار یرتنشخ عضوم زلراچ ،رگید فرط زا .دنتفرگیم رارق افج دروم مه تردنهب هچرگا ،دندرکیم

 .دش )۱۶۵۱-۱۶۴۲( ناتسلگنا یلخاد گنج هب رجنم هاشداپ و ناملراپ نایم عازن

 .دندش گنج نیا زوریپ ،—تسا ناملراپ لباقم رد مه زونه شاهمسجم هک—لومارک رویلا یهنانامرهق تامادقا فطلهب اه�یرویپ

 هب ار هلاقم هن و یس ات دنهد لیکشت ینمجنا داد روتسد )یدنلتاکسا رواشم یدادعت و( �یرویپ ناربهر هب ناملراپ ،گنج لوط رد

 هن و یس ساسارب ات درک شالت هناقداص رتسنیمتسو نمجنا .اپورا یاههمانفارتعا رگید هیبش ،دننک لیدبت لماک یاهمانفارتعا
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 عورش ادتبا زا ار راک ،ور نیمه زا و دراد یدایز یاهتیدودحم هنوo نیا هک دندیمهف دوز یلیخ اما ،دهد ماجنا ار شراک هلاقم

  .دندرک

 نیا .دراد یدایز تیمها رتسنیمتسو یاهرایعم قمع و لوط حیضوت یارب ،رتشیب تاحالصا هب زاین و زلراچ اب تازرابم یهنیمز

 ینییآ ل:عا و اههزومآ فیرعت تهج مسینتیرویپ یهدشبوکرس یورین ،دننک هصالخ ار اههزومآ ما|ً افرص هکنیا یاجب اهرایعم

 هتفای نخس لاجم اهادص نیا هک نونکا و دندوب هدرک شوماخ ار اهادص و دوب هتخیر اهنوخ .دندرک دازآ ار ناتسلگنا تاحالصا

 رگید دراوم زا یاهعومجم و یدرگاش ،شتسرپ یهرابرد هک اههزومآ عضوم یهرابرد طقف هن هک دنتسنادیم دوخ یهفیظو ،دندوب

 .دنهد هئارا ار دوخ ریسفت ،مه اسیلک تایح اب طبترم

 ینونک راگزور رد ن1یا فارتعا

 ما| هک تسین روطنیا .دنربیم راک هب ینوگانوگ یاههویش هب ار ین:یا یاههمانفارتعا ،ناتستورپ یاهاسیلک رد ،هزورما

 ندش گنرمک هب مود گرزب یرادیب و ییارگسدقت روهظ دننام ییاهورین .دنشاب همانفارتعا قفاوم لاکیلجنوا یاهاسیلک یاهشیارگ

 ،یهاگ .تسا هدش رجنم ن:یا یهرابرد یروف یاههینایب ندش گنررپ و —یصخش هچ ،کرتشم هچ— اههمانفارتعا شقن

 .دننادیم یعقاو ن:یا هار رس رب یعنام ار اههمانفارتعا

 ره ،اهاسیلک زا یرایسب .دناهتفرن نیب زا زونه متفه و مشش نورق یاههمانفارتعا ،دنتسه هدنهدرادشه ییاهشیارگ نینچ هچرگا

 زا یرایسب رد .ناکدوک و دناهدروآ ن:یا هزات هک یناسک خساپ و شسرپ مه و شتسرپ یهنیمز رد مه ،دنریگیم راک هب ار اهنآ هتفه

 نانیمطا یارب یراصح اهنت هن اههمانفارتعا ،بیترت نیا هب .دننکیم هدافتسا خیاشم و اهنابش یرادافو دییأت تهج اهنآ زا ،اههقرف

 .دنهدیم ناشن نانآ هب ار یحیسم نادرگاش یهنازور ریسم هک دنتسه یاهدنز دانسا هکلب ،دننکیم مهارف ینیدتسار زا

 

  .تسا ادیرولف تلایا لیو نوسکج رد لِوناک-نودروگ ینید مولع یهدکشناد نواعم و یخیرات تایهلا رایداتسا ،زویر نایار رتکد

  .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


