
دوادروپ میهاربا رتکد داتسا زا یا هراودای

 کیدزن ی هزیگنا هب )یدالیم( ییاسَرت ۲۰۲۰ ربماون ۲۶ اب ربارب ،هام نابآ ۲۶ )هبنشود( دیش هَم خیرات هب ،دادرما ی هناسر رد *
 یم زاغآ نینچ هک هتشون تسود ناریا دنمشناد نیا ی هراب رد دنلب الاب یا هتشون  دووادروپ میهاربا داتسا تشذگرد خیرات ندش
:دوش
 لامیاپ قوقح هک دندوب یا یلم و هطورشم ِسلجمِ ییاپرب یوپاکت رد مدرم .تخوس یم یسایس یاهدادیور ِبات و بت رد نارهت «*
.دنادرگ زاب اه نآ هب ار هدش
 میهاربا هک دوب یزاس نارود ی هماگنه نینچ رد .دننک مارآ ار مدرم ات دنتسج یم یا هراچ نانیشنزارف و دوب هداتفا انگنت رد رابرد
.دمآ تختیاپ هب ،ناوج ِدوادروپ
 اما .ددرگزاب ،تشر ،شهاگداز هب و دزومایب یگشزپ ِشناد ات دندوب هدرک یهار شوخ یایور و دیما رازه اب ار وا شا هداوناخ
 وا .تسویپ ناهاوخ نوناق هب و داهن وس کی هب ار یگشزپ یادوس مارآ مارآ ،درادرب مدرم ِشزیخ زا مشچ تسناوت یمن هک دووادروپ
ِ مان هب یهورگ ،روشُرپ ِناهاوخ هطورشم زا رگید یرامش ِهارمه  و دش انشآ نایسپ ناخ یقتدمحم مان هب یناوج اب نارهت رد
 رگید یهار هب ار وا نآ ،تشونرس اما .دندنارورپ یم رس رد ار نوناقِ ییاپرب و مدرمِ یزارفرس ِنامرآ اه نآ .دروآ دیدپ ار رارحا
 ار ناریا یناتساب ی هنیشیپ ی هراب رد وج و تسج و گنهرف ِهار ،رایسب یسایس یاه ششوک زا سپ دووادروپ .دناشک
».دیزگرب
 نیا ِرابرپ ی همانیگدنز هب ارذگ یهاگن نونکا .دووادروپ میهاربا ی هراب رد .یوترپ نایوپ ی هتشون ِزاغآ زا یشخب دوب نیا -
 .میزادنا یم هتخیهَرف
 نسحالم ِتخد شردام و دوب رادنیمز و ناگرزاب شردپ .دوشگ ناهج هب مشچ تشر ِنادیم هزبس یوک رد دووادروپ میهاربا -
.دوب ناماس نآ گرزب )نادهتجم( یاهدنوخآ زا یمامخ
 وا یارب ار ناسل مانرب شناتسود و دورس یم ییاه هدورس یلاسدرخ زا و دنارذگ رهش نیا رد ار ناتسبد دووادروپ میهاربا -
  رد مه دنچ ینامز .تشاد یگتسبلد راک نیا هب وا .دندیزگرب
.تخادرپ ینید یاه شزومآ هب و دش وا نادرگاش زا نسح ازریم یجاح ٌهسردم  
 شزومآ و دور یم نارهت هب یلاخلخ میحرلادبع شداتسا و ردارب هارمه ،یدیشروخ ۱۲۸۴ خیرات رد ،یگلاس تسیب رد وا -
.دزاغآ یم ار یگشزپ
 یم هسنارف نابز نتفرگارف هب توریب رد و دور یم نانبل هب ،بلح ،دادغب ،هاشنامرک ،)مق( مُگ هار زا ۱۲۸۷ لاس رد سپس -
.دنیزگ یمرب دوخ یارب ار دووادروپ یگداوناخ مان و دزادرپ

 ۱۲۸۹ رویرهش رد یدنچ زا سپ و ددرگ یمرب تشر هب هداوناخ ِرادید یارب ،درب یم رسب توریب رد هک مین و لاس ود زا سپ -
  هب هک دنک یم هدامآ ار دوخ هسنارف رد .دوش یم هسنارف ِیهار
 زا .دزادرپ یم قوقح ی هتشر شزومآ هب سیراپ رد سپس و Beauvais هوووب رهش رد تسخن و دورب قوقح ی هدکشناد  
                           دیاب یم ،هدوب اهنآ درگاش وا هک یناداتسا
.درب مان Marcel Planiol لوینالپ و  Charle Gide دیژ لراش زا  

.دنام یم رادیاپ ود نآ یتسود و دوش یم انشآ ینیوزق دمحم همالع اب سیراپ یبدا نمجنا رد -

 شیپ ایوگ .دنک یم شخپ و اپرب ار رهشناریا ی همانزور یزیربت هداز فرشا و ینیوزق دمحم یراکمه اب ۱۲۹۳ هام نابآ رد -
 یوس زا و هتشاد یمن تسود ار یسراپ یاه هژاو ندیزگرب ی هویش نوچ یلو هدرک یم هرادا ار لهد ِکیپِ مان اب یا همانزور نیا زا
.دراذگ یم یرانک هب ار نآ هدوب هدمآ دیدپ وا ی هشیدنا رد ییاه ینوگرگد رگید



 یوس زا و هتشاد یمن تسود ار یسراپ یاه هژاو ندیزگرب ی هویش نوچ یلو هدرک یم هرادا ار لهد ِکیپِ مان اب یا همانزور نیا زا
.دراذگ یم یرانک هب ار نآ هدوب هدمآ دیدپ وا ی هشیدنا رد ییاه ینوگرگد رگید

 زا هدمآرب ِراوگان یاهدادیور ی هراب رد یا هدنزرا یاه هتشون .دوب هدرک هشیپ ار یسایس شور هک رهشناریا ی همانزور رد -
  یناهج گنج زاغآ اب هک تشون یم ار هیراجاق ِتسایس و یگِماکدوخ
.دش هتسب هرامش هس زا سپ مکی  
 تشذگ بلح و لوبناتسا ،ناتسراغلب ،ینامور ،ناملآ ،شیرتا ،دیوس ،سییوس ،هسنارف زا ۱۲۹۴ لاس رد گنج زاغآ اب -
  اب و هداز لامجدمحم یراکمه اب و دش راگدنام دادغب رد و
 .داد نوریب زیخاتسر مان هب ار دوخ ی همانزور نیمود لگِ ِمانرب  

 زا سپ .درک لابند ار دوخ ی همانزور شخپ نانچمه و هتفر هاشنامرک هب ،هرامعلا توک رب ندش هریچ و اه یسیلگنا یورشیپ اب -
  یلو دندش هریچ هاشنامرک رب اه سور راب نیا و هام دنچ
 هب یتسود نهیم دایرف اهنآ ی همه زا هک ،شیاه هدورس دوخ ی همانزور رد و تشگزاب دادغب هب نیریشرصق هار زا دووادروپ  
 همانزور دوخ )روسناس( ِدنبب و ریگب تسایس اب ینامثع ناگرت ماجنارس .درک یم شخپ و پاچ لگِ مانرب اب ار دیسر یم     شوگ
.دنتسب ار وا ی

 و دندادن ار اجنآ زا نتفر نوریب ی هناورپ وا هب اه یناملآ یلو .تفر نیلرب هب ناکلاب هار زا ،سیوس رد یگدنز یارب ،وا سپس -
  هاگشناد رد و  دنامب نیمزرس نامه رد دش راچان دووادروپ
.دنک یم لابند ار قوقح ی هتشر نگنالرا ی هدکشناد رد سپس و نیلرب  

 و هداز یقت اب یراکمه .دنک یم یراکمه وا اب هواک ی هناسر رد و دوش یم انشآ هداز یقت نیسح دیس اب هک هدوب اجنآ رد -
  نآ زا یناملآ ِناسانشرواخ اب ییانشآ نینچمه ،ینیوزق دمحم
 شیپ زا رتشیب ناتساب ناریا ی هراب رد یسررب و شهوژپ ی هشیدنا هب ار وا  Josef Marquart تراوکرام فزوی نایم  
 .دنک یم هتسبلد

 تخدناروپ شدنزرف هناگی ۱۳۰۱ هام ریت رد و دنیزگ یمرب یرسمه هب ار یناملآ گشزپ نادند کی رتخد ۱۲۹۹ رویرهش رد یِو -
.دیاشگ یم ناهج هب مشچ

.ددرگ یمزاب ناریا هب شا هداوناخ هارمه هب دووادروپ ۱۳۰۳ رد  -

 رد هک یمین و لاس ود رد .دریذپ یم ار ناوخارف نیا یداش اب دووادروپ و دنناوخ یماَرف دنه هب ار وا دنه نایسراپ ۱۳۰۴ رد -
  یشخب ِشخپ هب َدنام یم اجنآ
 ناریا -غورد -نیدرورف -یسراپ نابز -مارهب شتآ مان هب ییاه ینارنخس و دزادرپ یم اتسوا شرازگ و اتسیدزم  زا  
   رد همه هک دنک یم ون و میدق
 .دنا هدوب ون و میدق ناریا ی هراب  

.دزادرپ یم اتسوا هدرخ و اه تشی مود ی هنیشوپ یفاکشزاب هب اجنآ رد و ددرگ یم زاب ناملآ هب رگید راب یدیشروخ ۱۳۰۷ رد -

  ،نیدلاءایضِ مان ِریز دنه رد راب نیا .دور یم دنه هب ناتساب ناریا ِنداد شزومآ یارب Tagor روگات ِتساوخرد هب ۱۳۱۱ رد -
  یاه هدورس زا دنب ۱۰۰

.دنک یم  نادرگرب یسراف هب یلاگنب  زا ار  روگات  

 All-India 0riental یسانش اتسوا هورگ دنومه و هتفر دنه یقرش )هرگنک( ِشیامه نیمتفه هب یدیشروخ ۱۳۱۲ رد -
Conference دوش یم.   

 مان هب دنک یم یسیلگنا نابز هب مه ینارنخس کی .دریگ یم ندرگ هب ار یسراپ -یبرع ِشخب یتسرپرس شیامه نآ رد  
  رد ادوب ی هراب رد دنچ یتاعجارم
.ناریا خیرات و تایبدا  

 شزی نآ هب هک انسیدزم ِینید یاه همانرب ماگنه هب هک اجنادب ات .دنتشاذگ یم رایسب )جرا( گرا دووادروپ هب دنه نایتشترز -
  سک نایتشترز زج و دنیوگ یم
 .)دندرک یم توعد( دندناوخ یمارف ار دووادروپ  ،دنهد یمن هار اه همانرب نآ هب ار یرگید  

 نوریب هب هک داد یمن هناورپ ،ناریا )تلود( یرادَمرف هک ینامز ات و دور یم ناملآ هب یئبمب زا ۱۳۱۲ رد یا هتفگ هب ای ۱۳۱۳ رد -
  رد ،دوش هداتسرف زرا روشک زا
.تخادرپ اتسوا شرازگ و نادرگرب ِراک هب و دُرب رس هب روشک  نآ  



  رد ،دوش هداتسرف زرا روشک زا
.تخادرپ اتسوا شرازگ و نادرگرب ِراک هب و دُرب رس هب روشک  نآ  

 هاگشناد ِتایبدا ی هدکشناد و قوقح ی هدکشناد رد و تشگزاب ناریا هب ۱۳۱۸ لاس رد یا هتفگ هب ای ۱۳۱۶ لاس رد -
.تخادرپ شزومآ راک هب نارهت

 ندش رتهب یارب یمسایدیشر اضرمالغ و تمکح رغصا یلع یهارمه هب دنه روشک ِیناوخارف ِیپ رد یدیشروخ ۱۳۲۲ رد -
  رگید راب یگنهرف یاهدنویپ
.درک دیدزاب نیمزرس نآ یهاگشناد و یگنهرف یاه نامزاس زا نوگانوگ یاه ناتسا رد و دش دنه راپسهر  

.دوب نامز نآ )یتلود ریغ( یرادَمَرف زا ادج نمجنا اهنت هک درک اپرب ار یسانش ناریا نمجنا دووادروپ ۱۳۲۴ رد -

 نیعم دمحم هزیگنا نیمه هب و تفرگ نشج ار دووادروپ زورداز لاس )۶۰( نیمتسش نارهت هاگشناد یدیشروخ ۱۳۲۵ رد -
  ود رد هک تشون یو زا یا هماندای
 یلعفطل .تفگ نخس دووادروپ یشناد یاهراک ی هراب رد رفنازورف نامزلا عیدب نشج نآ رد .دش شخپ و پاچ هنیشوپ  

  دنمشناد مان هب یا هدورس رگتروص
 ی هراب رد ار نادنمشناد رگید یاه هاگدید نیعم دمحم و تفگ نخس وا یاه یگِژیو ی هراب رد یرلناخ لتان زیورپ و دناوخ  
.تفگزاب وا یاهراک و اه هتشون
.
 دش یم هدیمان ناریا ناگدنیامن تئیه هک هورگ نآ یتسرپرس .تفر وکسم هب ناداتسا زا رگید یهورگ اب یدیشروخ ۱۳۳۹ رد -
  .دوب هدش راذگاو دووادروپ هب
 رد .یونیم یبتجم و نیعم دمحم ،یسیفن دیعس ،راشفا جریا :دوب نینچ دندرک یم یهارمه ار هورگ نآ هک یناداتساِ مان  
 اجنآ زا شیامه نایاپ
.تفر دنله و دیوس ،دنالنف هب دووادروپ  

 هب و دنه هب رگید راب ناسانشرواخ )هرگنک( شیامه نیمشش و تسیب یارب دووادروپ ۱۹۶۴ هیوناژ اب ربارب یدیشروخ ۱۳۴۲ رد -
  هب هک دوب اجنآ رد .تفر یلهد
 هاگشناد ۱۳۴۳ هام ید ۱۳ رد ،نآ زا سپ لاس کی .دش هدیزگرب یلهد هاگشناد رد یسانش ناریا ِشخب )تسایر( ینیشنَرف  
  هب یهوکش اب نشج رد یلهد
.داد یراختفا یارتکد ٌهجرد وا  

.دش هتسشنزاب نارهت هاگشناد زا دووادروپ یدیشروخ ۱۳۴۲ رد -

 ناهج ِنادنمشناد نیرت هتسجرب زا نآ ِنادنومه ی همه( لرو شناد و رنه یناهج )یمداکآ( ناتسگنهرف یدیشروخ ۱۳۴۴ رد -
  یدنومه هب ار دووادروپ ،)دنتسه
.تفریذپ  

 اهنت نامز نآ ات و ،دیآ یم رامش هب روشک نآ یگنهرف و یشناد ناشن نیرتگرزب هک ،ار روگات ناشن دنه روشک ۱۳۴۵ رد -
  ناهج رادمان نادنمشناد زا نت راهچ
.درک شکشیپ دووادروپ هب ،دندوب هدرک تفایرد ار  نآ  

 نس هیلاوش ناشن دووادروپ ی هناتسود ناسنا یاهراک ساپ هب ناریا رد مشش لپ پاپ ی هدنیامن  یدیشروخ ۱۳۴۶ رد -
 .درک شکشیپ وا هب ار رتسولیس

 روشک روهمج سیئر ،Téodor Heuss سیوه روسفورپ هک ییاج ات .دوب رایسب نوگانوگ یاهروشک رد دووادروپ ِیدنمجرا -
  نیا یشناد ناشن نیرتالاب ،ناملآ
.درک شکشیپ یِو هب ار روشک  

 یم شهوژپ و یسررب هب ار دوخ نامز ِرتشیب یگتسشنزاب نامز رد وا .دش هدیزگرب هاگشناد ی هتسجرب داتسا مان هب ۱۳۴۶ رد -
  و اه تسشن هب رتمک و دنارذگ
.تفر یم اه ییآ مهدرگ  

 هاگمارآ رد تشر رد رایسب هوکش اب ار وا  .دراذگاو نیرفآ ناج هب ناج ۱۳۴۷ هام نابآ ۲۶ دادماب رد ماجنارس …و … و -
.دندرپس شکاخ هب دوخ یگداوناخ



.دندرپس شکاخ هب دوخ یگداوناخ

 و نامرک و - ناهپسا - زاریش - تشر - نارهت دننام نوگانوگ یاهرهش رد شیارب یدوبدای یاه همانرب  یو تشذگرد زا سپ -
 ییاه هجنر زا ناگمه ،اه تسشن نآ ی همه رد هک .دش رازگرب هسنارف و ناتسکاپ - دنه - ناملآ یاهروشک رد نینچمه
.دندرک یم رازگساپس یو زا ،دوب هدرک راومه دوخ رب ناتساب ِناریا ِگنهرف ِندناسانش هار رد وا هک )یتامحز(

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
 یناریا ۲۵۷۹ هام رذآ
)یدالیم( ییاسرت ۲۰۲۰ ربماسد مود اب ربارب
 

 


