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، لقت ّ اصطالحی رایج زر کززطتبى اطت کَ سًبى زلیز، هقبّم ّ هجبرس کزز را "ػیز سى " یب " ػیزٍ ژى " 

ثیگی طقش  هللا ، اس سًبى کزز فیض"سرافؼبى ذبًن " ى، ثصْرت ذبؽ لقت اهب ایي ًبم غیز اس هؼٌبی ػبم آ. ًوبیٌس ثب آى تْصیف هی

ُبی  ثَ جزم آسازیرْاُی ّ ذسهت ثَ آرهبى 1325ایؼبى هبزر طَ تي اس یبسزٍ هجبرس اػساهی طقش زر اطفٌسهبٍ . ثبػس هی

.  جوِْری کززطتبى ثْزًس

ُبی اػسام  رطس، اًسکی زر سیز چْثَ پیکز پظزاًغ ثز آى آّیشاى اطت هیُبی زاری کَ  ثَ پبی چْثَ" سرافؼبى ذبًن " ّقتی 

فزسًساى زلجٌسم، ػیزم ثز ػوب حالل ّ طزثلٌس ثبػیس ُوچٌبًکَ هبزرتبى را طزافزاس " گْیس رّز ّ طپض هی ثَ فکز فزّ هی

ُبی زار  اًظبًی ثز رّی چْثَ سیزا ػوب اًظبًی سیظتیس ّ. گیزم هي ثزای ػوب ػشازاری ًکززٍ ّ ػیْى ّ تؼشیَ ًوی. کززیس

، "تی  کْرزایَ" ػوب ثَ ػلت زسزی ّ قتل ّ ذیبًت ّ جبطْطی کؼتَ ًؼسیس، ػوب زر راٍ هیِي، زر راٍ آسازی، ثزای . رفتیس

". پٌسارم ایس ثٌبثزایي ػوب را هززٍ ًوی ثزای آثزّ ّ ػزف ّ ثزای آسازی ایي هززم ػِیس ػسٍ

ی فزسًساى ػِیسع  ُبیغ چِزٍ ، چؼوبى پظزاًغ را ثْطیسٍ ّ ثب ذْى گًَْ"افؼبى ذبًن سر" پض اس پبییي آّرزى پیکز ػِسا، 

پظزی کَ ػیز هزا ذْرزٍ ّ زر آغْع هي پزّرع یبفتَ ثبػس ُزگش اس " گْیس اّ زر جْاة چزایی ایي کبر هی. کٌس را طزخ هی

ُبیؼبى را طزخ  کٌس، ثسیي زلیل گًَْ ر هیزاًیس، اًظبى هززٍ رًگ ّ حبلت طیوبیغ تغیی ُزاطس اهب ُوچٌبًکَ هی هزگ ًوی

. اًس اس هزگ ُزاطیسٍ" سرافؼبى " کٌن تب زػوي فکز ًکٌس فزسًساى  هی

جبی کززطتبى گوٌبم ّ  ًرظتیي ّ آذزیي ػیزسى ایي طزسهیي ًجْزٍ ّ ًیظت، هبزراى زلیز ثظیبری زر جبی" سرافؼبى ذبًن " 

ثرؼس تب ثزف ّ طزهب  ُبی ذْیغ را ثَ طزثبس اطیز تزک هی آرارات کَ کفغ یب هبزر یکی اس ػِسای جٌجغ. اًس هقبّم ایظتبزٍ

کَ . ُبطت طلطبًی ، هبزر هصطفی"زایَ حلیوَ " ُبی هزگ ّ ّحؼت ّ ذْى،  اس ػیزسًبى زیگز ایي زَُ. پبُبی اّ را ًجزز

ُبی هجبرسات زیزّس ، اهزّس  هجلایٌبى ّ ثظیبری زیگز ص. الگْی ایظتبزگی ّ صجز ّ تقجل ُشیٌَ ثزای طؼبزت هلت ّ هیِي اطت

ی جبهؼَ ّ ثطي حْازث تلد ّ زػْارع گبم  اهزّس ًظلی زیگز اس ایي هبزراى زر کززطتبى ثَ ػزصَ. ّ فززای هبزراى هب ُظتٌس

" ذْاًغ ّ زرکی ژرف کَ گزٍّ . ذْاٌُس ُبیؼبى ًوی جْیٌس ّ هزگ را ثزای ُیچ کض، حتی زیگزی اًس کَ سًسگی را هی ًِبزٍ

ّ " گزیالُبی کزز"، هبزراى "هبزراى آػتی. "زر کززطتبى تحت طلطَ تزکیَ ثزآیٌس آى ثْزٍ اطت( هبزراى صلح")ی آػتی زایکبى

ذْاٌُس ثَ جبی ترن ًفزت ًِبل اهیس ّ  ی گذػتَ ُظتٌس کَ هی کؼتَ ػسٍ زر جٌگِبی ذًْیي چٌس زَُ" طزثبساى تزک"

فزسًس ّ هبزر . اى ًظجت ثَ گذػتَ تغییزات ػویقی ثَ ذْز زیسٍ اطتهبزراى کزز زر ایزاى ًیش ًْع ثزذْرزع. صلح ثٌؼبًٌس

ػًْس، ثی ایٌکَ ذن ثَ اثزّ  ایظتٌس، ثبسزاػت، سًساًی ّ ػکٌجَ هی زّػبزّع ُن زر هیساى هجبرسٍ ّ هقبّهت اًقالثی هی

اهب حقیقتغ را . ثْزًس"  ػبهز گلی" ّ " یبطز " ّ فزسًساًغ " فبطوَ گفتبری " ی ػیٌی ایي هظئلَ، ذبًن  ًوًَْ. ثیبّرًس

اّ . ، هبزر هؼلن ػِیس فزساز کوبًگز اطت(طلطٌَ رضبیی")ًَ  لتَ زایَ طَ" ثرْاُیس ػجبػتزیي ّ هقبّهتزیي هبزر ایي ّازی 

ایي گفتَ ًقل قْل . ی زلساری ثظیبری زیگز اس سًساًیبى طیبطی کزز ػسٍ ثْز ػالٍّ ثز فزساز، طٌگ صجْر ّ هبیَ

طلطٌَ . گزفتٌس اطت کَ ثَ جبی توبص ثب ذبًْازٍ ذْزػبى زر هْاقغ ًباهیسی ثب هبزر فزساز توبص هیُبی فزساز  طلْلی ُن

ذبًن ػبیس طْاز ذْاًسى ّ ًْػتي ًساػتَ ثبػس اهب رفتبر ّ هْاضغ ّ کالم اّ زر هْارز هرتلف ّ زر توبص ثب ثظیبری اس 

هبزری کَ ػرصبً . ًظیز ایي هبزر هجبرس اطت قالثی ثیاى –ُب طی چٌس طبل گذػتَ حبکی اس جظبرت ّ ًگزع اًظبًی  رطبًَ

تزیي پیؼبٌُگبى ّ ثبًیبى طلظلَ اػتزاضبت هسًی طبلیبى اذیز کززطتبى ػلیَ اػسام فزساز ّ طبیز سًساًیبى  ی کلیسی اس جولَ

ًیظت ّ ثب  ای ػرصی آًِب ّ فزسًساًؼبى هظئلَ اّ ثْز کَ هبزراى زیگز را قبًغ ّ تْجیَ ًوْز کَ هظئلَ . ثْزٍ اطت

. " طزًْػت یک جبهؼَ ّ هلت پیًْس زارز ثٌبثزایي ًجبیس طبکت ًؼظت ّ اس یکسیگز زّری گشیس ّ ثَ صْرت اًفزازی اقسام کزز
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اللِی، ػِیس کیبًْع آطب ّ ػِیس  گبٍ هبزراى ػِیس اثزاُین لطف ی ًرظتیي کظبًی ثْز کَ تکیَ اس جولَ" زایَ طلطٌَ 

اس طْیی زیگز ُیچگبٍ حبضز ًؼس اس . ر هٌبسلؼبى ثب آًبى اػالم ُوسرزی ّ ُوجظتگی ًوْزاحظبى فتبحیبى ػس ّ ثب حضْر ز

آى ثزای فزسًسع طلت ثرؼغ کٌس ثلکَ ُویؼَ اس هْضغ حق ّ ػجبػت آًبى را   اهٌیتی –اطتجساز حبکن ّ طیظتن قضبئی 

زاػتٌی اطت کَ ثزای آسازی هلتغ  فزساز اًظبًی ػشیش ّ زّطت" گفت اّ هی. زاز هْرز ذطبة ّ ًقس تٌس ذْیغ قزار هی

یب ایٌکَ زر راثطَ ثب ُسفغ اس اًجبم فؼبلیتِب ". ی هززم هیٌِغ اطت فزساز تٌِب فزسًس هي ًیظت اّ فزسًس ُوَ. کزز فؼبلیت هی

هٌظْر ّ هقصْز تالػِب ّ فؼبلیتِبیغ، تٌِب فززی ذبؽ ثَ اطن فزساز ّ ثَ ػٌْاى " کزز ّ اػتزاضبت هسًی ُویؼَ اػالم هی

اّ ثْز کَ چٌس رّسی قجل اس ". ی فزسازُب ّ هززم ّطي اطت ی سًساًیبى طیبطی ّ ُوَ فزسًس ذْیغ ًیظت، ثلکَ زفبع اس ُوَ

. ُوَ ثبُن هقبثل سًساى، زازگبٍ ّ زیگز ًِبز ُبی زّلتی کفي ثپْػین ّ اػتصبة کٌین: " ذْاًس کَ اػسام فزساز هززم را فزا هی

تز  ذْى هب اس ذْى زاًؼجْیبًی کَ زر ذیبثبًِبی تِزاى کؼتَ ػسًس رًگیي. م ّ کؼتَ ػْمحبضزم هقبثل گلْلَ ُبیؼبى ثبیظت

." ًیظت

ًیبسی ثَ تظلیت ًیظت، تجزیک " گْیس اّ هی. یبثس ای زیگز، ػظوت ّ ایوبى ایي هبزر، پض اس اػسام فزساز تجلْر هی اس جٌجَ

ع را ازاهَ زُیس، هي ًیش ثز طزیق اّین، سیزا راٍ اّ راٍ راٍ. هي گلی را پزّرع زازم ّ تقسین ػوب هززم ًوْزم. گْین هی

طرٌبًی کَ ُیچ ًؼبًی اس هزگ ّ ًفزت زر ". اع کززم اّ را ثزای جبهؼَ پزّرع زازٍ ثْزم ّ تقسین ثَ جبهؼَ. اًظبًیت اطت

هزگ فزساز، آى رّسی  اّ ثز ایي ثبّرطت. آى ًیظت، ثحج اس اطتوزار حزکت ّ پبیساری ثز آرهبى اطت، راُی را کَ ثبیظتی رفت

هیزز، سیزا ػبگززاًغ ُز کسام فزسازی زیگز  فزساز ًجبیس ثویزز ّ فزساز هیزا ًیظت ّ ًوی. ذْاُس ثْز کَ هب هزگ اّ را ثبّر کٌین

فزساز ّ هبزرع، ذًْی تبسٍ ّ جبًی . ثَ ػزطی کَ هب راُوبى را کَ راٍ اًظبًیت ّ ػؼق ثَ جبهؼَ اطت ثپیوبیین. ُظتٌس

آًبى ثَ ّطي ّ هززهبى . ُبی اهزّس آًبًظت ُب، ثززثبری ّ ایظتبزگی کبلجس ّطي زهیسًس، الگُْبیی کَ فززا، رُآّرز رًجزّثبرٍ زر 

... ّطي آثزّیی زّثبرٍ زازًس

". هزگ طتبرٍ ًْیسثرغ طلْع ذْرػیس اطت:" ی هؼلن ػِیس، کبک فزساز  ثَ گفتَ

  

 


