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 دکتر حمید اسدپور

استادیار گروه تاریخ دانشگاه )

 ( خلیج فارس

 

استعمار، یک پدیده تاریخی و 

پر دامنه است و رد پای آن نیز 

در . به دوران باستان می رسد

عهد باستان رفتارها و اقدامات 

فینیقی ها و رومی ها در ردیف 

رفتارهای استعماری قلمداد 

وجه داشت که باید ت. شده است

تاریخ استعمار به سه دوره 

دوره اول همان . شودتقسیم می

استعمار کهن است که خود 

. دارای چندین مرحله است

دوره دوم، استعمار جدید است 

که در قرن بیستم میالدی و 

خصوصا بعد از جنگ جهانی 

دوم رواج یافته و اکنون  در 

مرحله سوم استعمار قرار داریم 

 . می خوانند که آن را فرانو

در مراحل اولیه، استعمار از 

طریق دست اندازی و تصرف 

جغرافیایی نواحی و مناطق 

توسط یک قدرت برتر همچون 

رومیان در دوران باستان یا 

اسپانیایی ها، پرتغالی ها و 

فرانسوی ها،  در قرون پانزدهم 

و شانزدهم میالدی معنا می 

این شیوه سده ها ادامه . یافت

که شیوه های نوینی  یافت تا آن

 .جایگزین شدند

علل و زمینه هایی که باعث 

ظهور پدیده استعمار در طول 

تاریخ شده است متعدد می 

باشد و به هیچ عنوان به یک 

با آن . علت محدود نمی شود

که استعمار پدیده ای است 

عمدتا غربی و پیشگامان آن 

غربیان بوده اند ولی این 

ر رفتاری است که همواره تکرا

یکی از علل ظهور . شده است

. این پدیده همانا قدرت است

میل به قدرت در استعمارگران 

و تالش برای بسط قدرت خود 

یکی از عوامل مهم و پایدار بوده 

 . است

ثروت و افزایش منابع مالی هم 

یکی دیگر از عواملی است که 

استعمارگران همواره به خاطر 

آن دست به غارت ملل و 

. یگر زده اندسرزمین های د

ایدئولوژی و انگاره های خود 

برتر بینی و حقیر دانستن ملت 

های دیگر از جمله سایر این 

به طور مثال . عوامل است

اروپایی های سفید پوست  

همانند انگلیسی ها، فرانسوی 

ها و اسپانیایی ها، خود را برتر 

از اقوام و نژادهای دیگر مانند 

 مردم آفریقا یا آمریکای التین

فرض کرده و از این جهت خود 

را برای دست اندازی و استعمار 

آن ملل و مناطق، دارای حق 

 .می دانستند

علل دیگری هم از قبیل رقابت 

بین خود استعمارگران برای 

پیشی گرفتن از یکدیگر، توان 

فنی و علمی آن ها، برتری و 

سطح برخورداری استعمارگران 

از ابزار ها و تکنیک های نظامی 

رن، عقب ماندگی مناطق مد

مستعمره، فقر طبیعی 

کشورهای استعماری و غنای 

 سخن آغازین 
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کشورهای مستعمره شده هم از 

 .روددیگر عوامل به شمار می

ایران در طول تاریخ پرفراز و 

نشیب خود بارها با موضوع 

استعمار سیاسی و به دنبال آن 

فرهنگی _با استعمار فکری

رویارویی . مواجه بوده است

 پدیده استعمار بحثی ایرانیان با

. پیچیده و چند وجهی است

کشور ایران و جامعه ایرانی از 

استعمار آسیب فراوان دیده 

استعمارگران از همان . است

سپیده دم استعمار به ایران و 

خلیج فارس روی آوردند و 

پرتغالی ها با تصرف و غصب 

جزیره هرمز به عنوان مرکز 

اصلی تجارت و دریانوردی 

در قرن شانزدهم خلیج فارس 

میالدی، ایرانیان را با خشونت 

و تباهی ناشی از حضور 

گرچه . استعمار آشنا نمودند

ایران به صورت رسمی در 

جریان گسترش بی رحمانه 

امواج استعماری در قرون 

هجده و نوزدهم میالدی به 

طور رسمی مستعمره نشد ولی 

نفوذ استعماری بریتانیا و روس 

ناشی از در این قرن و انفعال 

عدم برابری باعث شد که 

سیاست مستقلی نتوان اتخاذ 

 .کرد

چنان که گفته شد عملکرد 

قدرت های حاکم در ایران 

همزمان با پدیده استعمار 

کارنامه شاهان . متفاوت است

صفوی، افشاریه، زندیه و 

قاجاریه در رویارویی با استعمار 

یکسان و مشابه نیست زیرا 

شرایط و موقعیت آن ها 

برای مثال . تفاوت بوده استم

شاه اسماعیل و شاه طهماسب 

صفوی در برابر حضور 

استعماری پرتغالی ها در خلیج 

فارس واکنش مورد توجهی از 

ولی دلیل این . خود نشان نداد

کار عمدتا بخاطر اولویت مسائل 

داخلی و رویارویی با عثمانی ها 

بعدها شاه عباس . و ازبکان بود

را از خلیج بزرگ، پرتغالی ها 

نادرشاه . فارس بیرون راند

افشار با توجه به اقتدار دولت 

ایران اجازه نفوذ به استعمار 

نداد؛ کریم خان زند نیز هوشیار 

بود و حتی نسبت به گروه ها و 

های محلی ضد قدرت

استعماری در شبه قاره هند 

 اما در. دارای عالیق و تمایل بود

دوره قاجار تحت تاثیر تحوالت 

غییر شرایط همچون و ت

شکست ایرانیان در جنگ با 

روسیه و جدایی قفقاز ، عقب 

ماندگی کشور و افزایش قدرت 

استعماری بریتانیا و روسیه در 

قرن نوزدهم عمال شاهان 

 .قاجاری به انفعال روی آوردند

اما نقش مردم ایران در 

جریانات ضد استعماری چه 

بود؟ باید یادآور شد که همه 

وام تحت ستم و ملت ها و اق

چپاول استعمار به طرق 

گوناگون دست به واکنش و 

مبارزه علیه استعمار زده اند، 

درواقع همه ملت های تحت 

ستم استعمار در حد خود 

پیشگام مبارزه با استعمار بوده 

مثال ایرانیان و ساکنان . اند

کرانه های خلیج فارس در قرن 

شانزدهم میالدی پیشتاز 

پرتغال بوده  مبارزه با استعمار

اند و من در مقاله جنبش مردم 

بنادر و کرانه های خلیج فارس 

علیه استعمار پرتغال این 

از . جنبش را تشریح کرده ام

ملت های پیشگام و معروف به 

مبارزه با استعمار می توان به 

ملت هندوستان، الجزایر و ایران 

.اشاره کرد
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در پایان باید گفت که استعمار 

م حضور و منافع خود، برای تداو

همواره از سیاست ها، اقدامات 

و ابزارهای پیچیده و برتر بهره 

می جوید و از این طریق سایر 

. جوامع را به چالش می کشاند

در دنیای امروز برخالف دوران 

گذشته، استعمار به شیوه 

نامحسوس ولی جامع روی 

آورده است؛ یعنی با تکیه بر 

نظام سرمایه داری جهانی، 

نترل فناوری، سرمایه گذاری ک

در حوزه دانش و فنون جدید و 

از جمله هوش مصنوعی از یک 

سو و از سوی دیگر با بهره 

گیری از نقاط ضعف و خال های 

موجود در جوامع هدف در پی 

تحقق منافع و اهداف خود بر 

آمده و آن ها را به چالش می 

استعمار امروز ابزارهای . کشاند

مار ا استعبیشتری در مقایسه ب

سنتی دارد و از این طریق 

چالش های عمیق تری برای 

جوامع هدف و مورد نظر ایجاد 

می کند، تحوالت اخیر 

افغانستان نمونه ای از 

پیامدهای استعمار و پیچیدگی 

 .رفتار آن است
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 علی نور الدینی 

 )دانشجوی کارشناسی تاریخ

 ( دانشگاه خلیج فارس

 

ا فقط در اروپانقالب صنعتی نه 

بلکه تحول عظیمی را در دنیا 

جایگزین کردن . پدید آورد

ماشین به جای انسان باعث 

رونق تولید، افزایش جمعیت و 

تغییر شیوه زندگی انسان ها 

اما این انقالب صنعتی . شد

مفهومی به نام استعمار را به 

هر چند که مقوله . وجود آورد

ی استعمار در دوران باستان 

 61داشت اما در قرن نیز وجود 

م ما با شکل جدیدی از 61و 

استعمار روبرو هستیم که  نقطه 

دگرگونی . آغاز آن در اروپا بود

که در تولید رخ داد سود 

فراوانی را برای صاحبان سرمایه 

پدید آورد و سرمایه داران غربی 

نیز برای سود هر چه بیش تر 

نیازمند مواد اولیه، نیروی کار و 

. ای فروش بودندبازارهایی بر

این سه مقوله باعث توجه دولت 

های اروپایی به کشورهای 

 .آسیایی و آفریقایی شد

ارمغان انقالب صنعتی کشتی 

های بخار و سالح های آتشین 

بود که از لحاظ نظامی برتری 

ویژه ای را برای اروپاییان پدید 

اروپاییان از این برتری . آورد

برای استعمار کشورهای 

و آسیایی استفاده آفریقایی 

ایران در عصر صفوی با . کردند

زمانی . این پدیده رو به رو شد

که شاهان صفوی در غرب با 

عثمانی ها در پیکار بودند، 

نیروهای پرتغالی به راحتی وارد 

هرمز شدند و آن جا را به 

هر چند . تصرف خود درآوردند

شاه عباس صفوی موفق به 

بازپس گیری مناطق اشغالی 

دیری نپایید که ایران  شد اما

در زمان شاهان قاجار به دست 

. روس ها و انگلیسی ها افتاد

عدم آگاهی نسبت به تغییر و 

تحوالت باعث عقب ماندگی 

ایران شده بود و این عقب 

ماندگی به سود کشورهایی 

اروپایی برای بهره وری هر چه 

 . بیش تر از ایران بود

در این شماره از نشریه لیان 

ژه ای به مسئله ای توجه وی

هدف از . استعمار شده است

طرح چنین مسئله ای نشان 

دادن بخش مهمی از تاریخ 

جهان است که در آن قدرت 

های استعمارگر خود را از 

دیگران برتر می دانستند و 

سعی در به بردگی گرفتن 

کشورهای آسیایی، آفریقایی و 

آمریکایی داشتند که به 

. موفقیت هایی هم رسیدند

یده ای که در آن پد

استعمارگران در ظاهر برای 

عمران و آبادانی آمده بودند اما 

در باطن چیزی جز در بند 

کردن و  بندگی و بردگی انسان 

سرانجام با افزایش . ها نبود

آگاهی و شروع جنبش های 

ضد استعماری قیام هایی در 

سرتاسر دنیا شکل گرفت و 

دیری نپایید که کشورهای 

خود را پس  مستعمره آزادی

گرفتند و این مهاجمان را از 

 .خانه های خود بیرون راندند

 سخن سردبیر
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 دانیال آبیاری

  تاریخ دانشجوی کارشناسی)

 (دانشگاه خلیج فارس

 

 دیباچه 

گستره جغرافیای جهان اسالم 

و تکثر مذاهب و نحله های 

گوناگون در کنار اقوام و زبان 

های متعدد جهان اسالم را به 

. ه تقسیم کرده استچند حوز

های مهم بی شک یکی از حوزه

را باید حوزه مصر و شامات 

دانست که ثمره ای از حکومت 

طولونیان و خلفای فاطمی می 

گیری حکومت باشد و با شکل

ایوبیان، سالطین مملوک و 

سلسله ی محمدعلی پاشا این 

حوزه در قالبی جدا و متفاوت 

با سایر بخش های عربی به 

دامه داد که آخرین حیات خود ا

تکاپوهای آن در عصر جمهوری 

متحده عربی مصر مشاهده 

جغرافیایی ثروتمندتر . شودمی

و قرارگیری در کنار دریای 

مدیترانه و تبدیل شدن به 

سنگر جهاد با صلیبیان به ویژه 

در عصر صالح الدین و شکست 

تاریخی مغوالن در عین 

الجالوت این حوزه را ممتاز و 

 برمبنای. کرده استقابل توجه 

این پیشینه تاریخی دور از 

انتظار نیست که پرچم استعمار 

ستیزی نیز در این سرزمین 

 .برافراشته شده باشد

های تجدد و زمینه

پیشگامی در مبارزه با 

 استعمار 

در طول سده های متمادی 

شرق در برابر غرب ایستادگی 

کرده و شاید جدی ترین مقابله 

مربوط به  آغازین این دو جبهه

عصر جنگ های اشکانیان و 

امپراطوری امپریالیستی روم 

همین ویژگی و . باشد

ایستادگی اشکانیان در کنار 

مبارزات فرهنگی آنان است که 

در پیشگاه تاریخ سرافرازانه 

 .نامشان می درخشد

حضور استعمارگران پرتغالی در 

های دولت خلیج فارس و تالش

که ایستادگی آنان در )صفوی

ابر عثمانی و سایر رقبا بر

شباهات زیادی به اشکانیان و 

برای بیرون ( ساسانیان دارد

راندن پرتغالی ها ارزشمند 

است و اولین رویارویی جدی 

جهان اسالم با استعمار در سده 

با این . های جدید می باشد

وجود قرارگیری حوزه مصر و 

شامات در زیر سلطه عثمانی 

که یک دولت مهاجم و در 

برای مقابله با اروپایی ها  تالش

بود و هم زمان به سبب ( کفار)

قرابت جغرافیایی و برخورد 

تمدن ها از علوم جدید بهره 

می جست؛ بالطبع بستری برای 

این حوزه گشت تا به سبب 

تهاجمات عثمانی سربلند تر و 

با حفظ غرور و اسالمیتشان در 

کنار آشنایی با تمدن جدید به 

 .روند سوی عصری نو به پیش

از سوی دیگر وجود شهرهای 

مهم دمشق، فلسطین، بیروت و 

قاهره که صبغه های دینی و 

علمی ارزشمندی در جهان 

اسالم داشتند مردم این نواحی 

را به مسیری نو کشاند که پیش 

تر دچار یک عصر شیفتگی از 

طور همان. تمدن غرب بودند

که اندیشمندان ایرانی در شکل 

نقش  گیری انقالب مشروطه

مهمی ایفا کردند در مصر و 

 غرب ان اسالم در برابرنگاهی به تکاپوهای جه
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سوریه نیز اندیشمندان بزرگ 

در آغاز برای استقالل از ترکان 

عثمانی و سپس مبارزه با غرب 

ی فریادهای آزادی خواهانه

های مسلمان خود را به ملت

تجربیات و سرگذشت . رساندند

های متفاوت ایرانیان و عربان، 

طلبی جنبش های اصالح

رد و در متفاوتی را پدید آو

قیاس این دو، بزرگترین تفاوت 

که در این اثنا می درخشد 

برخاستن گروهی از 

کردگان مدارس علوم تحصیل

دینی در مصر و شامات بود که 

خود و در ادامه پیروانشان در 

تالش برای اصالح اصول مبانی 

دیگر آن که . اهل سنت برآمدند

احساس نیاز شدید هویت 

ن دادسازی، ملی گرایی و پایان 

به امت اسالم در آثار 

ه ک. اندیشمندان دیده می شود

این ناشی از عدم استقالل 

ممالک عربی پس از سقوط 

ا که ایرانیان ببغداد بود در حالی

شکل گیری سلطنت ملی 

ای را صفوی چنین دغدغه

 .کمتر متوجه بودند

نگاری ایرانی جنگ در تاریخ

های ایران و روسیه را سر آغاز 

م عقب ماندگی آگاهی و فه

دانسته اند؛ در تاریخ این 

منطقه، حمله ناپلئون به مصر 

میالدی تلنگری  61۷۱در سال 

نه تنها به مصر بلکه به جهان 

عرب بود و به تعبیر مورخان به 

مثابه تازیانه ای جهان عرب را 

. از خوابی طوالنی برافروخت

پیشینه مصر و تحوالت سیاسی 

ود خاین فرصت را به آنان داد تا 

را از یوغ ترکان عثمانی برهانند 

و محمدعلی پاشا و جانشینانش 

ی اسابقهدست به اصالحات بی

این اصالحات محمدعلی . بزنند

پاشا و قلم فرسایی روشنفکران 

عرب منجر به سه جریان فکری 

شد در گام نخست، اعراب 

خواهان رسیدن و پیشی 

گرفتن از تمدن غرب شدن، در 

دینی و گام دوم تجددخواهی 

در گام سوم جنبش وطنیه 

مصری مطرح شد که جنبش 

اخیر به سایر ممالک اسالمی 

 .اشاعه یافت

 

 از جمال تا جمال 

دو جمال در تاریخ معاصر 

منطقه بسیار اثرگذار بودند 

یکی نماد امت گرایی و دیگری 

مهم . نماد عرب گرایی شد

ترین چهره اسالم گرای مبارزه 

ان تومیتردید با استعمار را بی

سیدجمال الدین اسدآبادی 

او که افکار و رویاهایش . خواند

هنوز از هند تا مراکش زنده و 

در روح امت اسالم حس می 

 ...شود

 

عدم شناخت از هویت و نسب 

وی که برگرفته از تالش او در 

جهت محصور نشدن بر 

مرزهای یک اقلیم و گام نهادن 

در مسیری بزرگتر بوده است 

استا در که در همین ر

 و« سید رومی»افغانستان او را 

« افغانی»در استانبول او را 

حضور سید . کردندخطاب می

جمال الدین در استانبول که 

همراه بود با اعتراضات 

روحانیان متحجر و تنگ نظر 

. سبب هجرت او به قاهره شد

 6۱16ورود به مصر در سال 

میالدی فصل جدیدی در تاریخ 

 حرکت منطقه و آغاز شکوفایی
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سیدجمال الدین اسدآبادی 

حضور سید در قاهره سبب . بود

تاثیر عمیق در مردمان به 

خصوص اصحاب اندیشه مصری 

شیخ محمد عبده . و سوری شد

پیشوای جنبش تجددخواهی 

دینی و سعد زُغلول رهبر حزب 

وفد و مبارز ملی مصر در کنار 

صنوع یهودی، ادیب اسحق و 

ی لبنان)شبلی شُمَی ِّل مسیحی

از مشهورترین مریدان ( االصل

سیدجمال الدین بودند که 

دهد پیروان او صرفاً نشان می

مسلمان نبودند این مسئله گواه 

محدود نشدن او در مرزها، 

دیگر . ادیان و مذاهب است

نقطه عطف و تاثیرگذار مسیر 

سیدجمال الدین بینش جهانی 

او و فهم خواسته ها و روش 

های استعماری های دولت

از سوی . نند انگلیس بودهما

دیگر امتداد و ابقا افکار او در 

جمع مریدان تجددخواه رمز 

حضور . ماندگاری وی می باشد

سید جمال الدین و حرکت 

تجددخواهی دینی زمینه ساز  

ناسیونالیسم عربی شد حرکتی 

که در میان نویسندگان آغاز و 

در میان نظامیان گسترش 

 .یافت

 

ز چهره جمال عبدالناصر یکی ا

های مهم پس از فضای سید 

جمال الدین بود که این بار با 

اتکا بر میلیتاریسم توانست 

اعالن . قدرت را به دست آورد

جمهوری متحده عربی متشکل 

از مصر و سوریه و ادعاهایش بر 

سودان، حجاز و یمن نشان 

دهنده اهداف سلطه جویانه وی 

بر اساس پارادایم های تاریخی 

 یی بود که نتایجمصر و عرب گرا

آن اعمال گواه شکست 

ناسیونالیسم عربی و عدم یک 

گونه همان. روح واحد عربی بود

که افغانستان را تله شوروی 

خوانده اند به حق یمن نیز 

ای بود برای جمال تله

عبدالناصر با این تفاوت که این 

تله یمن تا حدود زیادی خود 

ی دست جمال ساخته

 یروهایخروش ن! عبدالناصر بود

حامی امام بدر که صنعا را 

محاصره کرده بودند برای سالل 

راهی جز درخواست ورود 

جمال عبدالناصر به یمن 

به گزارش منابع . نگذاشت

غربی نیروهای مصری وارد 

شده به یمن تا هفتاد هزار نفر 

اند و این شکست گزارش شده

برای مصر و جمال عبدالناصر 

 پایانی بر اهداف سلطه جویانه

او دانسته اند این در حالی بود 

که شکست های پی در پی او 

در برابر اسرائیل و متحدانش 

نیز نتوانست چهره محبوب او را 

 .در میان اعراب خدشه دار کند

 

 سخن پایانی 

صحبت از کارنامه ناسیونالیسم 

. عربی را نباید محدود کرد

هویت سازی و تاریخ نگاری 

عربی که به سرعت خودش را 

ام با سیاستمداران به پیش همگ

می برد در دو منطقه 

( بیروت)و لبنان( بغداد)عراق

گهگاه با رنگ و لعاب شیعی به 

خدمت افکار استعمار ستیزانه 

جنبش ها در می آیند و تفاخر 

در این . شودعربی احیا می

میان رهبران عربی که مورد 

حمایت آمریکا و برخالف سایر 

ممالک اسالمی از مقابله با 

اسرائیل پرهیز کردن مانند 
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ملک حسین پادشاه اردن در 

مطبوعات و تواریخ دهه های 

گذشته به شدت کوبیده شدند 

در واقع این جریان را جمال 

عبدالناصر شروع کرد که او را 

کوتوله هاشمی و نوکر آمریکا 

خواند که این کمترین بهای 

  .خیانت به آرمان فلسطین بود

 

 

 بن مایه ها

،سیری در اندیشه سیاسی (6۵۳1)مید،عنایت،ح-6

 .نشر امیرکبیر:عرب،تهران

،اندیشه سیاسی در اسالم (6۵16)عنایت،حمید،-۲

نشر :ی بهاالدین خرمشاهی،تهرانمعاصر ترجمه

 .خوارزمی

تاریخ ) ،یک بستر و دو رویا (6۵1۲)فونتن،آندره،-۵

ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ترجمه( تنش زدایی

 . نشر نو:تهران

دو هزارسال )،خاورمیانه(6۵۱6)یس،برنارد،لوئ-۴

 .نشر نی:،تهران(تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز

،تاریخ (6۵۱۳)منسفیلد،پیتر،-۳

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:خاورمیانه،تهران

1-hsirubA ۲002 ,pp .21–21 rebbar ,eAa 

tebe hres ,raN krrY yueC :te .

sereurab srabb  

1-ierYrNbYu ۲006 ,p .11 rebbarab 

tpCpe ,hres reeurreiubN ,era eAa 

drueaa hres capisiuR ,rriiaar :

tCrra cuarrar sisiubAarb ,  

۱-teaNere ,arre i( .۲06۵ .)eAa suaaia 

tebe eraeC :sriueuRei ,larprepAuRei 

era yiieirei sarbpaReurab .

crieiaapa .  

۷-eei ,aerua ,aa( .۲006 .)eAa 6۷۳1 

rer .trrarr :krerY yebb  

sisiubAarb.
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 مبینا دهقان

 تاریخ دانشجوی کارشناسی)

 (                دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 دیباچه

استعمار تنها یک کلمه نیست 

بلکه تمامی رفتاریست که 

کشور های توانمند اروپایی در 

قبال کشورهای کم توان نظیر 

کشورهای آسیایی در پیش 

بدین قرار تحولی . گرفتند

شگرف در جهان ایجاد شد 

گویی دنیا تقسیم به دو نیم 

شد؛ نیمی از آن استعمارگران 

. و دیگری مستعمره های آن ها

خاستگاه این تحول بزرگ را 

می توانیم به دوران باستان 

نسبت دهیم اما آنچه در این 

گفتار مورد توجه ما می باشد، 

ا بآن بخش از استعمار است که 

عجین  ۲0و  6۷تحوالت قرن 

شده است و از دل آن استعمار 

اندیشمندان . نو متولد می شود

زیادی به بررسی ریشه های 

توسعه یافتگی کشورهای 

 توانمند و عدم توسعه یافتگی 

 

 

سایر کشورها پرداخته اند که 

در نتیجه ی این تالش ها 

 با .نظریه هایی مطرح می شود

ه توجه به اهمیت اقتصاد ب

عنوان عاملی اساسی در توسعه 

و بحث های مربوط به آن 

نظریه مهم نظام جهانی مطرح 

می شود که بیش از هر چیز با 

نظریات والرشتاین جامعه 

شناس تاریخی که در مورد 

پیدایش اقتصاد جهانی سرمایه 

مباحثی  61داری اروپای قرن 

 .بنیان گذاشته مربوط می شود

در دیدگاه والرشتاین نظام 

هانی نوین از یک هسته ج

مرکزی شامل دولت های قوی 

که بیشترین سهم از مازاد 

اقتصاد بین المللی را به خود 

اختصاص می دهند یک منطقه 

حاشیه ای از دولت های ضعیف 

که در حد باالیی مورد استثمار 

قرار می گیرند و یک منطقه 

نیمه حاشیه ای شامل الیه 

هایی از دولت ها که از سوی 

مرکزی مورد استثمار هسته 

قرار می گیرند اما کشورهای 

 مناطق حاشیه ای که وضعیتی 

 

 

ضعیف تر دارند را استثمار می 

ه ب. کنند تشکیل شده است

بیان ساده تر کشورهای توانمند 

اروپایی در هسته این نظام 

نوین قرار دارند و سایر مناطق 

که حاشیه ای و نیمه حاشیه 

 های هستند وضعیتی وابسته ب

هسته مرکزی دارند؛ به عبارتی 

دیگر دوایری تو در تو هستند 

که دایره مرکزی آن هسته 

دایره ی وسط نیمه حاشیه و 

دایره ی اخر مناطق حاشیه ای 

را شامل می شود که عالوه بر 

هسته به مناطق نیمه حاشیه 

ای نیز وابسته است و مقصود از 

وابستگی در این متن وابستگی 

در این  .اقتصادی می باشد

مقاله تالش ما بر این است که 

ضمن بررسی شکل گیری بازار 

جهانی یا همان نظام سرمایه 

داری نوین که نتیجه ی فعالیت 

های استعماری اروپاییان 

است،جایگاه ایران را مورد 

 . بررسی قرار دهیم

 ایران ماقبل سرمایه داری

گذر از اقتصاد کشاورزی ایران 

ن به اقتصاد جهانی از دورا

 اقتصاد ایران و شکل گیری بازار جهانی
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صفویه در صفحات تاریخ قابل 

لذا قدرت . جست و جوست

گیری دودمان صفویه نقطه 

عطفی در تاریخ نوین ایران و 

مطالعات آن محسوب می شود؛ 

چرا که با قدرت گیری آن ها 

اول با : دو اتفاق مهم رخ داد

حمله ی اعراب مسلمان ایران 

بخشی از یک امپراطوری بزرگ 

درآمد و در دوره هایی بین 

ودمان های ملوک الطوایفی د

تقسیم شد و دوم اعالم مذهب 

تشیع توسط صفویه که عمری 

طوالنی داشت، سبب تثبیت 

این مذهب در ایران و جدایی 

آن از سایر ممالک اسالمی 

 .گشت

شاه عباس صفوی با سیاست 

های خود بر نهاد های عمده 

جامعه ایران تاثیر عمیقی بر 

تماس های . جای گذاشت

ازرگانی با اروپا روز سیاسی و ب

به روز بیشتر شد و سرانجام 

یک آرامش با دوام در تمامی 

مرزهای کشور حکمفرما 

این آرامش تا پایان . گردید

ادامه یافت و موجب   61سده 

تقویت روابط تجاری در داخل 

و خارج کشور گردید؛ مجموعا 

با این اقدامات امنیت و ثروت 

کشور تامین گردید، لذا در 

پیشامدرن افراد بر ایران 

سیستم غالب بودند نه سیستم 

به عبارتی دیگر . بر افراد

سیاست ها قائم به فرد بود و 

پس از فوت افراد آن سیاست 

ها نیز می مرد و اگر شخصی با 

روحیات خاص حاکم می شد 

قادر بود تمامی سیستم را به 

گرچه . دلخواه خود تغییر دهد

جهان در دوران صفویه در 

تحوالت عظیم بود،  آستانه ی

باید توجه داشت که ایران در 

فضایی پیشامدرن به سر می 

در نتیجه با فوت شاه . برد

عباس نیز روند تحوالت در 

ایران سمت و سویی متفاوت 

پیدا کرد اندیشمندان و 

مورخان زیادی بر این اندیشه 

اند که اگر حکومت شاه عباس 

بیش تر ادامه می یافت یا 

و بر تخت جانشینی همچون ا

شاهی می نشست بسیار 

محتمل بود؛ اوراق تاریخ طور 

در یک . دیگری نوشته شود

ارزیابی کلی در خصوص 

وضعیت اقتصادی ایران در 

دوران صفویه  صورت بندی 

های اجتماعی  ماهیت دولت 

رونق تجاری و بررسی میزان 

. واردات و صادرات در می یابیم

گرچه بین ایران و شرکای 

یک شکاف صنعتی اروپایی آن 

و فناوری ایجاد شده بود و روز 

به روز هم فاصله دار تر می شد 

تا جایی که این روند دو قرن به 

طول انجامید؛ لیکن بر خالف 

اهمیت واقعی مناسبات تجاری 

ایران با اروپا در مرحله ی اولیه 

ی پیدایش اقتصاد جهانی 

سرمایه داری هیچ نوع امکان 

به . توابستگی وجود نداشته اس

بیانی ساده تر دوران صفویه 

نقطه ی عطفی محسوب می 

شود که طی آن اروپا مراحل 

تحول را پیموده و با پشت سر 

گذاشتن قرون قدیم یا وسطی 

وارد مرحله ای کامال تازه شده 

است که طی آن به تدریج 

تبدیل به یک تمدن پیشرو و 

سپس در قرون نوزده و بیست 

به یک تمدن مسلط تبدیل می 

یک تمدن مسلط است . شود

که می تواند در هسته ی 

مرکزی نظام نوین جهانی قرار 

گرفته و سایر کشورهای جهان 

را مورد استعمار و استثمار قرار 

در مقایسه ای ساده در . دهد

می یابیم که همزمان با این 

تحوالت ایران در فضایی کامال 

پیشامدرن سنتی و ساده با نهاد 

قدیمی  های چند هزار ساله ی
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در . دست و پنجه نرم می کند

چنین شرایطی که معاصر 

صفویه است دو عامل سبب می 

شود که ایران وضعیتی وابسته 

 :نداشته باشد

شاهان قدرتمندی همچون ( 6 

شاه عباس که شاهی مستبد و 

 .با سیاست بود

اروپا که در آستانه ی ( ۲ 

تحوالت عظیم و تجهیز همه 

جانبه ی خود بود به سختی 

می توانست نفوذ اقتصادی و 

سیاسی خود را تامین نماید  

لیکن با ادامه ی تحوالت در 

ایران و از دست رفتن 

یکپارچگی سیاسی و مباحثی 

که بدان خواهیم پرداخت 

جایگاه ایران در نظام نوین 

 .جهانی دگرگون می شود

در نظام اقتصاد جهانی 

والرشتاین ایران سده ی هفده 

جهانی در  به عنوان امپراطوری

عرصه ی خارجی قرار می 

امپراتوری های جهانی . گیرد

در واقع نظام های جهانی بودند 

که الگو های سیاسی مشترکی 

داشتند و در شکل اقتصادی 

شان حالت باز توزیعی داشتند 

با این که بدون شک بازرگانان 

زیادی در این نظام ها رشد می 

کردند و وارد مبادله های 

د اما به هر اقتصادی می شدن

حال جزئی کوچک از کل 

اقتصاد به حساب می آمدند و 

نقش تعیین کننده ای 

بدیهی است که . نداشتند

الگوی تجاری و بازرگانی عصر 

صفویه با این مشخصه ها 

در نتیجه ایران . همخوانی دارد

به جای این که بخشی از 

اقتصاد نوین جهانی شود در 

حاشیه ی آن قرار گرفت و در 

اقتصاد جهانی سرمایه برابر 

داری اروپا بخشی از عرصه ی 

. خارجی محسوب می شود

یعنی در این دوران ایران و اروپا 

مراوده های خوبی داشتند و 

نسبتا خود بسنده بودند و 

هنگامی که به کاالهای اروپایی 

نیاز داشتند در مقام یک قدرت 

برابر به تامین آن اقدام می 

 .   کردند

شاریه و جایگاه ایران اف

 زندیه در نظام نوین جهانی

به دلیل تهاجم افغان ها و  

سقوط اصفهان نابسامانی و 

جنگ های داخلی و خارجی 

تجارت ایران با اروپا بسیار 

عالوه بر این . کاهش پیدا کرد

موارد وقوع بالیای طبیعی 

همچون قحطی و جنون 

نادرشاه افشار که در نهایت 

سبب ساز قتل او شد اوضاع را 

 .یش از پیش وخیم می نمودب

مالیات های مختلف یکی پس 

از دیگری برای تامین هزینه 

های جنگ ها مردم را به ستوه 

تجار اروپایی نیز در . آورده بود

این وضعیت خواهان تجارت پر 

درد سر در ایران نبودند گرچه 

با روی کار آمدن کریم خان زند 

از التهاب زمانه کاسته شد و تا 

ع تجارت بهبود حد زیادی وض

پیدا کرد، اما این رشد امنیت و 

تجارت نسبی را فقط در 

مقایسه با دوران پر آشوب 

افشاریه شاهد هستیم و در 

مقایسه با دوران صفویه به هیچ 

. وجه رونق به شمار نمی رود

همچنین ایران در شرایط عدم 

وجود قدرت مرکزی مورد 

تهاجم دو همسایه قدرتمند 

نی قرار یعنی روسیه و عثما

سیاست های اصالحی . گرفت

نادر در بعضی موارد به جهت 

عدم کارایی نادیده گرفته می 

شود؛ چرا که سیاست اقتصادی 

او یعنی ذخیره ی پول در خزانه 

به شکل نامولد گنج شرایط را 

برای مردم الخصوص کشاورزان 

که هم اموالشان به سرقت می 
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رفت و هم به بیگاری گرفته می 

 .ت بحرانی می کردشدند به شد

می توان چنین اظهار نمود که 

در شرایطی که ایران افشاری 

پشت سر می گذاشت، ایرانیان 

درکی از شکل گیری یک 

اقتصاد جهانی نداشتند که 

تمامی جهان را به صورت یک 

پازل بزرگ در ارتباط با یک 

لیکن . دیگر در می آورد

نخبگان جامعه شاهد تحوالت و 

 به شرقپیشرفت غرب نسبت 

بودند اما به دلیل عدم وجود 

مفهومی به اسم هویت ملی و 

میهنی، اساسا کشور برای آن 

ها مفهومی فراتر از قوم و قبیله 

نداشت و ما این موضوع را تا 

اواخر دوران قاجاریه و انقالب 

مشروطه شاهد هستیم لذا 

منفعت های فردی بر رشد و 

توسعه ی ایران به صورت 

 پس. ربیدمنفعتی جمعی می چ

جایگاه ایران کماکان در حد 

همان حاشیه ی نظام نوین 

 . جهانی تداوم می یابد

قاجاریه و مواجهه با دنیای 

  مدرن

قدرت سیاسی ایران در اوایل 

سده نوزده در کنترل قاجاریه 

قرار گرفت و بر خالف افشاریه 

و زندیه که دوران گذار از 

صفویه به قاجاریه محسوب می 

نسبتا طوالنی  شوند، دورانی

با توجه به این . روی کار بودند

که قاجاریه هرگز مشروعیتی 

همانند صفویه را کسب نکرد 

لیکن همواره پایه های حکومت 

خود را بر الگوهای صفویه پیاده 

می کردند و از همین رو 

قاجاریه را ادامه دهنده ی راه 

 .صفویه باید در نظر بگیریم

همچنین قدرت گیری قاجاریه 

زمان با اوج گرفتن تمدن هم 

غرب و فعالیت های استعماری 

آنها مسئله ای قابل تامل است 

که در مالحظات خود همواره 

 .باید بدان توجه داشته باشیم

قبل از هر گونه اظهار نظر در 

خصوص بی کفایتی شاهان 

قاجاریه و اعتقاد به سرآغاز 

دوران وابستگی از زمان آن ها 

ی باید توجه کنیم، که برا

مطالعه ی تاریخ هیچ گونه 

پیش داوری توجیه پذیر نیست 

و باید شرایط مکانی و زمانی 

دوره ی مورد بحث را در نظر 

 . داشته باشیم

می دانیم که قدرتگیری سلسله 

های مختلف تاریخی و سیاست 

های آن ها روند تاریخ را می 

سازد به بیانی واضح تر حکومت 

ها میراث بر هم هستند و 

آن ها در آینده بسیار  اقدامات

تاثیر گذر است لذا اگر پیشرفت 

یا انحطاطی در دوره ای خاص 

مشاهده کردیم؛ به طور قطع 

ریشه هایش را در دوره ی قبل 

و تصمیمات حکومت قبلی می 

با توجه به . توانیم بیابیم

مالحظه ی مذکور نمی توان به 

سادگی انگشت اتهام به سمت 

 ییگرچه ناکارا. قاجاریه گرفت

ها و تصمیمات اشتباه آن ها را 

شاهدیم لیکن نمی توان تاثیر 

دوران های گذشته بر تاریخ 

همان . قاجاریه را نادیده گرفت

طور که بررسی نمودیم مسیری 

که ایران و اروپا از سده شانزده 

و هم زمان با حکومت صفویه 

پیمودند؛ متفاوت می باشد 

بدیهی است که باید شاهد 

 .اوت باشیمنتیجه هایی متف

بنابراین در بررسی چگونگی 

گزینش این مسیرهای متفاوت 

هم باید بستر مکانی و عقبه ی 

تاریخی انها را مورد توجه قرار 

 . داد

درتوضیح جایگاه قاجار در نظام 

جهانی سرمایه داری دو دیدگاه 

 مطرح است
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گروهی از متفکران و مورخان 

همچون نوشیروانی گیلبار و 

که در این  نشاط معتقد اند

دوره پیشرفت در جامعه ایرانی 

مثل تجاری .رخ داده است 

شدن کشاورزی، نوسازی 

 ...نهادها، افزایش درآمد سرانه و

در تحلیل های آن ها نخبگانی 

سهیم هستند که پی در پی در 

تالش برای ورود ایران به نظام 

نقطه ی . نوین جهانی هستند

عطف توجه ی نخبگان ایرانی 

رشد و توسعه در این به مفاهیم 

نخست : دوره عواملی چند است

 .پیروان مکتب بوشهر هستند

آن ها بازرگانانی بودند که در 

حاشیه ی خلیج فارس به 

فعالیت تجاری مشغول بوده و 

از طریق سفر و آشنایی با تجار 

اروپایی از تحوالت غرب باخبر 

 .بودند

گروه دوم پیروان مکتب تبریز 

ها عباس  نماینده ی آن. بودند

میرزای ولیعهد بود که به همراه 

وزیر کاردان و تجدد خواه خود 

قائم مقام فراهانی معطوف به 

عقب ماندگی ایران در جنگ 

. های ایران و روس شده بودند

پس نگاه گروه اول به انگلستان 

دارای پارلمان و مجلس و نگاه 

دوم حکومت به روسیه ی 

مستبد بود؛ لذا هر کدام 

مت مدرن خواهان حکو

 .متفاوتی بودند

دوران طوالنی سلطنت 

ناصرالدین شاه دورانی در خور 

توجه برای تحلیل مباحث این 

ناصرالدین . چنینی می باشد

شاه سیاست جالبی را در این 

هر . خصوص اتخاذ می کند

زمان جامعه معترض و ملتهب 

بود تکیه ی خود را بر اصالح 

طلبان می داد و حتی از آغاز 

د کارش را با امیر سلطنت خو

کبیر که اصالح طلب بود شروع 

کرد و هر زمان احساس خطر از 

قدرت گیری اصالح طلبان می 

کرد یا به عبارتی قدرت مطلقه 

ی خود را در خطر می دید آن 

ها را کنار زده و تکیه ی خود 

اصالح . را به سنت گراها می داد

طلبان خواهان حرکت از 

شرایط موجود به سمت شرایط 

طلوب بودند؛ حال آن که م

سنت گراها یا محافظه کاران 

خواهان حفظ وضع موجود 

همین سیاست شاه . بودند

نشان می دهد الزام تغییر 

شرایط و مدرن شدن در جامعه 

و اما گروه . وجود داشته است

دیگر مورخان عیسوی باریر و 

کدی تصویر دقیق تری از 

اوضاع ترسیم کرده و بر رکود 

عه ی بسیار اقتصادی و توس

کند خاصه نسبت به مصر و 

ین در ا. عثمانی تاکید می کنند

بین گروه سومی از مورخان 

تقریبا ... همچون سیف اشرف و

تحلیلی از توسعه ی وابسته را 

 . ارائه می دهند

نتیجه گیری مسلم آن که در 

عصر قاجاریه ایران از مدار 

اقتصاد جهانی خارج بوده و در 

سر می بخش حاشیه ای آن به 

ایران تحت عنوان عرضه . برد

کننده مواد خام مثل ابریشم، 

تریاک، پنبه، خشکبار ومیوه و 

امثالهم  و اقالم ساخته شده ی 

سنتی مثل قالی  در نظام 

ر د. جهانی ایفای نقش می کند

عین حال وارد کننده ی اقالم 

صنعتی نظیر پارچه، قند، شکر 

به . و چای و ماننده این ها است

ی تر ایران به عنوان طور کل

بخشی از نظام جهانی بازار 

فروشی برای کشورهای اروپایی 

در دوران قاجار شده است و ابر 

قدرت ها با تحمیل امتیازهای 

اقتصادی با گمرگی پنج درصد، 

در صدد دست یافتن به 
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 .باالترین میزان سود هستند

این همان مفهومی است که از 

آن تحت عنوان نیمه استعماری 

بدین صورت که . د می شودیا

کشورهای توانمند به جای 

اشغال نظامی ایران که اوال بین 

دو ابر قدرت روس و انگلیس به 

شکل یک دولت حائل امکان 

تصرف برایش نمی ماند، اندک 

لذا قدرتی برای . استقاللی دارد

مقابله نداشته بازارهای ایران را 

گرفته امتیازهای تجاری کسب 

از خاک  کرده و حتی بخشی

خاطر . ایران را از آن جدا کردند

نشان باید کرد که وضعیت نیمه 

استعماری شرایطی بدتر از 

استعمار است چرا که در 

شرایط استعمار کشور 

مستعمره مظاهری از مدرنیته 

را کسب می کند؛ مثل کشور 

ذا ل. هند تحت استعمار انگلیس

در شرایط نیمه استعماری 

ر اکشورهای ضعیف تنها استثم

می شوند و هیچ سهمی از 

مدرنیته نصیب شان نمی شود 

درست مثل وضعیتی که ایران 

. در دوران قاجار تجربه می کرد

همین آگاهی و تماس ایران با 

اقتصاد جهانی فشار برای ایجاد 

اصالحات و نوسازی را در این 

دامن می زد و ضعف روز افزون 

قاجار تا جایی که کشور را 

س و مقروض دولت های رو

انگلیس نمود به بحران 

مشروعیت آن ها در داخل 

کشور های . دامن می زد

خارجی نیز چون بر عدم 

توانایی ایران در پرداخت وام 

های خود آگاه بودند؛ خواهان 

وام دادن به ایران بودند تا ایران 

بدهکار شده و به عنوان وثیقه 

منابع خود را در اختیار آن ها 

یز به این وام ها ن. قرار دهد

مصرف هزینه های جاری دربار 

و عموما سفرهای شاه 

الخصوص مظفرالدین شاه می 

 .رسید

تداوم این شرایط سبب ساز  

انقالب مشروطیت شد مردم 

خواهان الگویی برای تحول 

ایران و حرکت آن به سمت 

یکی از دالیل آن . توسعه بودند

آگاهی مردم از اوضاع جهان و 

ه ک آمدن تلگراف به ایران بود

به تدریج هویت ملی را برای آن 

حال ایرانیان در . ها تعریف کرد

صدد وجود قوانینی بودند که 

خاصه ساکنان این مرز و بوم 

باشد از حقوق آن ها دفاع کند 

و حتی شاه باید تابع این قوانین 

مشخص است با بحران . باشد

مشروعیت پیش آمده برای 

قاجارها دیگر حرف شاه نمی 

ای تمام قوانین توانست  مبن

عالوه بر این یک تحول . باشد

مهم رخ داده است و آن این که 

در طی اقدامات صفویه شیعه 

مذهب رسمی کشور شد به 

دعوت شاه اسماعیل صفوی 

علمای شیعه وارد ایران شدند 

با سیاست های طهماسب در 

دوران سلطنت طوالنی خود 

شیعه و جایگاه علما تثبیت شد 

 قیه توسطو نظریه ی والیت ف

محقق کرکی مطرح شد که در 

اصل تکمیل شده ی نظریه ی 

سید مرتضی در دوران ایلخانان 

یعنی همان نظریه ی . بود

در . همکاری با سلطان جاهل

دوران قاجاریه علما به 

جایگاهی رسیده بودند که دیگر 

درست تر . قابل حذف نبودند

آن که آنان صاحب نیرویی 

 اجتماعی شده بودند که توده

ی مردم را با یک فتوای خود 

آماده ی نبرد می کردند؛ لذا 

یکی از گروه های فعال در 

انقالب مشروطه روحانیان 

بودند که حمایت توده ی مردم 

را به عنوان افراد دارای 

مشروعیت و جانشین امام زمان 

 . در دوران غیبت داشتند
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 سخن پایانی

با کودتای سوم اسفند که  طی  

رت رسید، آن رضاخان به قد

آمال و آرزو های ایرانیان مبنی 

بر تحول و تغییر بر باد رفت و 

باری دیگر . مجلس منهدم شد

در . شاهی مستبد روی کار آمد

دوران پهلوی با این که شاهد 

پیشرفت های اقتصادی 

رضاشاه بر محصوالت . هستیم

خارجی، انحصار حکومتی 

همچنین  نخستین . برقرار کرد

بنیان نهاد و  بانک ملی ایران را

اما . اصالحات زیادی ایجاد کرد

طی جنگ جهانی دوم، 

اروپاییان اهمیتی به اعالم بی 

طرفی ایران نداده و کشور را 

به هر حال . اشغال کردند

صنعتی شدن سریع کشور که 

اساسا با مداخله ی حکومت 

پهلوی رخ داد، عواقب سیاسی 

و اجتماعی نامطلوبی به بار 

مشکالت بی  از جمله این. آورد

توجهی به بخش کشاورزی و 

ایجاد شکاف عمیق بین توزیع 

درآمد بخش شهری و روستایی 

اوج گرفتن قیمت های . بود

نفتی فرصتی طالیی برای 

متوازن کردن توسعه بود اما 

خواست شاه به توسعه ی 

عجوالنه منجر به بارور شدن 

زمینه ی بروز نارضایتی های 

اجتماعی شد و در نهایت 

با وقوع . برکناری او شد  موجب

انقالب و روی کار آمدن نظام 

جمهوری اسالمی ایران تالش 

جهت رهایی از توسعه وابسته 

بدیهی است . را کلید زد

کشورهای اروپایی که سال 

هاست در حال استثمار 

کشورها هستند تاب و تحمل 

قد علم کردن قدرتی جدید را 

نداشته و تا جای ممکن با 

صدد این  طراحی کودتا در

هستند که حکومتی مستبد در 

کشور هایی که قبال در 

مستعمره خود داشتند، روی 

کار آورند؛ چرا که سر و کار 

داشتن با یک نفر راحت تر از 

گروه های مختلف قدرتمندی 

است که در حکومت های 

به همین . جمهوری فعال اند

منظور با پیشبرد سیاست 

تحریم گسترده سعی در تسلیم 

عالوه بر این ایران . دارندایران 

به عنوان کشوری تک محصولی 

با موانع زیادی رو به روست، 

نبود زیرساخت های تولیدات 

صادراتی و چاپ اسکناس 

جهت رفع کمبود نقدینگی و 

پاره ای سیاست های غلط 

اقتصادی سبب ایجاد تورم 

فراگیر در جامعه شده است و 

تالش ایرانیان برای حرکت به 

در بازار های سمت توسعه 

 ...جهانی همچنان ادامه دارد

 بن مایه ها

فوران،جان، مقاومت -6

شکننده، تاریخ تحوالت 

اجتماعی ایران،ترجمه ی احمد 

نشر :تهران( 6۵11)تدین،

 خدمات فرهنگی رسا 

مته،رودی،تفریحات -۲

ایرانیان،ترجمه ی مانی صالحی 

نشر : ،تهران(6۵۷1)عالمه،

 نامک

ر سیوری،راجر،ایران عص-۵

صفوی،ترجمه ی کامبیز 

نشر :،تهران(6۵1۵)عزیزی،

 مرکز

کرون،پاتریشیا،جامعه های -2

ما قبل صنعتی،ترجمه ی 

مسعود 

نشر : ،تهران(6۵۷۵)جعفری،

 ماهی

اوری،پیتر،تاریخ ایران دوره -۳

ی افشار زند و قاجار،ترجمه ی 

( 6۵۱2)مرتضی ثاقب فر،

 ،تهران، نشر جامی
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 مائده بوالی 

ارشناسی تاریخ دانشجوی ک)

 (دانشگاه خلیج فارس

 

 دیباچه

در بلندای تاریخ پر افتخار ما 

ایرانیان، شاهد حضور مردان و 

پرستی زنان جسور و وطن 

هستیم که در عرصه های 

مختلف از خود رشادت ها و 

جانفشانی های فراوانی را انجام 

دادند تا از خاک سرزمین و 

. غرور ملی مان حفاظت کنند

این قهرمانان،  بسیاری از

افرادی ناشناخته هستند که در 

طول تاریخ کمتر مورد توجه 

همان طور که . قرار گرفته اند

می دانیم مردم غیور بوشهر در 

ادوار مختلف در مقابل دشمنان 

و متجاوزان ایستادگی و 

مقاومت کردند و آوازه ی از 

خودگذشتگی های آنان به 

 گوش می رسد، اما بسیاری از 

 

 

 

 

زنان و مردان دلیر به دست  این

 . فراموشی سپرده شده اند

زنان و دختران دشتستانی این 

افتخار را دارند که دست کم از 

دوران جنگ جهانی اول تا به 

های امروز، در بسیاری از صحنه

سیاسی و نظامی حضور 

اند؛ حماسه حضور زنان داشته

دشتستانی در جنگ معروف 

لرده، دوره جدیدی در تاریخ 

بارزات ضد استعماری مردم م

جنوب ایران و کرانه های 

 لرده. شمالی خلیج فارس است

روستایی کوهستانی در در دل 

کوه های گیسکان در شمال 

شرقی برازجان واقع در استان 

بوشهر است که مانند مناطق 

دیگر مردان شجاع و جنگجو 

اما آن چه نام لرده را در . دارد

ار تاریخ ایران جاودان و ماندگ

کرده است به خاطر دلیری 

مردان آن نیست بلکه به خاطر 

شجاعت و استعمارستیزی زنان 

 .میهن پرست آن است

 

 

 

 

 

 دالوری از دیار برازجان

 

میرزا محمد خان برازجانی 

ملقب به غضنفر السلطنه 

در برازجان  6۲۷2درسال 

پدر وی میرزا . متولد شد

حسین خان که فردی آگاه بود؛ 

لیم و تربیت، فرزندش برای تع

را نزد علمای مقیم برازجان به 

به گفته . شاگردی نشانید

علیمراد فراشبندی در کتاب 

جنوب ایران در مبارزات ضد 

استعداد نظامی او : )استعماری

 المثلدر بسیاری از موارد ضرب

بود؛ حتی دشمنان و مخالفان 

وی به شهامت و دلیری به نبوغ 

جنگی قدرت روحی و قوت 

 دلیرزنان لَرِده

 (نگین درخشان جنگ جهانی اول)
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العاده وی ب و تحول خارققل

 .(اذعان نموده اند

میرزا محمد خان در نوروز 

به نیابت از پدرش  6۲۱۵سال

برای شرکت در مراسم سالم 

عید نوروز راهی تهران و دربار 

مظفر الدین شاه قاجار شد؛ و 

توسط او لقب غضنفر السلطنه 

سال بر  ۲۳وی. را گرفت

برازجان حکومت کرد؛ پس از 

زب دمکرات این تشکیالت ح

در فارس با سرعتی شگفت 

انگیز گسترش یافت و در میان 

طبقات مختلف مردم رسوخ 

کرد و نفوذ معنوی فوق العاده 

و موقعیت اجتماعی قابل 

با اشغال . توجهی را کسب نمود

برازجان توسط نیروهای مهاجم 

سرکوبگر و پناهنده شدن 

اضطراری غضنفرالسلطنه به 

 ،کوه گیسکان و تغییر اوضاع

سیر حوادث ناگوار که مسیر 

تاریخ و زندگی مردم آن منطقه 

 .را به کلی دگرگون کرد

 نبرد با انگیسی ها در لرده

انگلیس برای  6۲۷2در سال

چندمین بار به جنوب ایران 

حمله کرد و بوشهر را اشغال 

نظامیان انگلیسی که برای . کرد

دستگیری غضنفر السلطنه 

 هبرازجانی به روستای لرده و کو

های گیسکان حمله کرده 

بودند، پس ازاین که در یافتن 

غضنفرالسلطنه ناکام ماندند، 

تعدادی از نیروهای محلی را به 

اسارت بردند و  به اردوگاه خود 

 آن ها. گشتنددر برازجان برمی

های در مسیر از شیار کوه

ی زمان. کردندگیسکان عبور می

که انگلیسی ها به تنگه 

ند، ناگهان رسید« بَراَفتُو»

صدای مهیبی  بر تن آنان لرزه 

. گیرشان کردانداخت و زمین

انگلیسی ها گمان می کردند در 

کمین نیروهای مبارز جنوب 

قرار گرفته بودند و در دام 

در . محاصره آنان افتاده اند

تنگه بر افتو از هر سو به آن ها 

شد و نیروهای تیراندازی می

انگلیسی مبهوت و متحیر مانده 

در همین حین اسرای . ودندب

دشتستانی از دستپاچگی و 

ها به نفع خود هراس انگلیسی

 آنان توانستند. استفاده کردند

فرار کنند و خود را به مبارزین 

 نکته جالب این بود که. برسانند

به نظر می آمد این مبارزین 

یک لشکر از مردان جنوب 

زن شجاع  60باشند، اما فقط 

ای ه زن لردهآن د. ای بودندلرده

با تغییر موضع تیراندازی در 

پشت صخره ها و باک ل زدن، 

شیون و سر و صدا، دشمن را به 

این ده زن . هراس و انداختتند

آن چنان نیروی های دشمن را 

زمین گیر کردند که انگلیسی 

ها گمان می بردند که با یک 

سپاه از قبل موضع گرفته در 

 60این . کوه ها طرف هستند

حه سربازان انگلیسی را زن اسل

که توسط یازده نفر مدافع از 

جان گذشته به دست گرفته و 

با رشادت خود، راه بازگشت 

بقیه صف مهاجمان  را مسدود 

کردند و آنان را با سالح های 

 . خودشان به گلوله گرفتند

 ناکامی نیروهای انگلیسی

نیروهای انگلیسی آن روز 

شکستی خفت باری خوردند و 

ه و ی تا سیصد نفر کشتبا تلفات

مجروح نقل شده پا به فرار 

ستون امدادی آنان . گذاشتند

یک روز بعد به تنگه برگشته و 

جنازه کشته هایشان را جمع 

انگلیسی ها زنان را دست . کرد

بنا براین  . کم می شمارند

فرمانده انگلیسی بعدها در 

گزارش عملیات خود برای 

ز بار اتوجیه این شکست خفت

زن محلی، گم کردن  60تنها 

راه را دلیل هزیمت و شکست  
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زنان لرده . سپاه خود عنوان کرد

توانستند به خوبی از سرزمین 

خود دفاع کرده و نیروهای 

متجاوز انگلیسی با شکست 

سنگینی در این منطقه روبرو 

این زنان دلیر را باید به . شدند

عنوان الگوی مقابله با دشمنان 

ه نیز باید قرار داده و این حماس

 شکست. به خوبی معرفی شود

سخت انگلیسی ها از زنان لرده 

ای تفنگ به دست، درس 

عبرتی ماندگار برای تاریخ 

نظامی انگلیس به صاحب 

منصبان و سربازان این کشور 

این اتفاق که به حماسه . بود

زنان لرده معروف شد؛ در نهم 

با . رخ داد 6۲۷1آبان ماه سال 

از این گذشت حدودا یک قرن 

حماسه تاریخی چیزی از ارزش 

و اهمیت آن کاسته نشده است 

و همچنان در دل و یاد مردم 

شریف استان بوشهر ماندگار و 

یکی از نوادگان . جاودانه است

این جا : ای می گویدزنان لرده

جایی است که جنگ حماسی 

لرده با استعمار پیر انگلیس به 

وقوع پیوست و جایی که پوزه 

یس به زمین خورده کثیف انگل

 :زاده می گویدفریبا نظام. شد

ای از تاریخ هر زمان و هر برهه

که متجاوزان بخواهند به 

سرزمین ایران حمله کنند؛ اول 

باید تاریخ رشادتها و دالور 

مردان و شیرزنانی که پوزه 

متجاوزان را به زمین مالیدند را 

کنم که از افتخار می. بخوانند

ان و نوادگان این شیرزن

شیرمردان هستیم و باز هم در 

این سرزمین که اگر بخواهد 

چون انگلیس متجاوزگری هم

اندازی به قصد مبارزه و دست

این سرزمین داشته باشد با 

فرمان رهبر عزیزمان امام 

ای آماده هستیم در خامنه

مقابل اینها بایستیم و حماسه 

ماندگار دیگری برای تاریخ 

 .کشورمان رقم بزنیم

 گاه امروزی زنان لرده جای

به گزارش خبرگزاری مهر، با 

تالش خانه فرهنگ دشتستان، 

با ( زنان لرده)اولین همایش

هدف تشریح حماسه شیرزنان 

. لرده دشتستان برگزار شد

قاسم یاحسینی نویسنده 

بوشهری اضافه کرد، این 

حماسه تاریخی شیرزنان لرده 

دشتستان در مقابل استعمار 

های ساده انگلیس با تفنگ 

خود موفق شدند یکی از 

گروهان های انگلیسی را زمین 

گیر کنند و تلفات سنگینی بر 

حماسه زنان . آنان وارد کنند

لرده دشتستانی نقطه عطف و 

چون نگینی در تاریخ جنگ 

جهانی اول در جنوب ایران می 

نعیمه متوسلی در این . درخشد

برنامه اظهار داشت، زنان در 

یار مهمی این حماسه نقش بس

داشتند و خانه فرهنگ 

دشتستان به منظور معرفی 

های شیرزنان این رشادت

سرزمین اقدام به برگزاری این 

 .همایش کرد

دانان و مورخان تقدیر از تاریخ

حماسه لرده، تقدیر از 

ای، های زنان لردهخانواده

اجرای رزم خوانی از حماسه 

لرده توسط آیناز فکروند، ارائه 

عران محلی و شعر توسط شا

پخش مستند و اجرای برنامه 

های این نقاشی از دیگر برنامه

یکی از کارهایی . همایش بود

که در ستایش این زنان دلیر و 

پر افتخار لرده ای انجام شده 

است،اقدام خودجوش یک 

تولید کننده عسل از اهالی 

بومی استان بوشهر است که نام 

عسل )محصول خود را

 ین مسئلها. گذاشته است(لرده

نشان دهنده توجه و عالقه 

مردم است که با گذشت دهه 
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ها از اهمیت  آن کاسته نشده 

است و همواره مورد ستایش 

 .احترام قرار می گیرد

مراسم دیگری که در ستایش 

زن غیور انجام شد، سالگرد 60

با 6۵۷1این رویداد که آبان  

در . حضور امام جمعه وقت بود

المعلی این برنامه، آیت اهلل غ

صفایی بوشهری در اجالسیه 

شهدای روحانی استان بوشهر 

ا ب: در حسینیه عاشقان ثاراهلل

فتوای روحانیت آگاه اولین 

حرکت ضد استعماری ایران در 

همچنین . بوشهر رقم خورد

نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه بوشهر در نشست با 

دبیر شورای عالی انقالب 

که  فرهنگی، درخواست کرد

روز پانزده آبان ماه سالروز 

حماسه زنان منطقه لرده 

دشتستان علیه استعمار در 

تقویم کشور به عنوان روز ملی 

مبارزه زنان علیه استعمار 

 .تعیین و ثبت شود

 

 سخن پایانی

آنچه گفته شد فقط قسمت 

کوچکی از رشادت و تالش زنان 

و دختران دشتستانی بود که در 

ی راه وطن از خود گذشتگ

کردند و ضربه سنگینی بر 

پیکره دشمنان ایران وارد 

ای از لرده منطقه. آوردند

های گیسکان دشتستان کوه

است که زنان این منطقه در 

کنار مردان و مبارزان مقابله با 

تعمار توانستند به خوبی در اس

ها انگلیسی سرکوب

لرده به . آفرینی کنندنقش

واسطه حماسه زنان این منطقه 

. یخ جادوانه مانده استدر تار

 میاین زنان ثابت کردند که 

توانند پا به پای مردان در 

تمامی عرصه ها حضور داشته 

 .باشند و افتخار آفرینی کنند

امید است که ما این زنان دلیر 

را الگو و سرمشق راه خود قرار 

دهیم و مانند آنان برای دفاع از 

خاک وطن و مبارزه با ظلم و 

دن ان و کوتاه کراستمعار بیگانگ

دست متجاوزان، درست مانند 

ده زن لرده ای از هیچ تالشی ، 

حتی گذشتن از جانمان 

 .فروگذار نکنیم

 

 

 

 

 بن مایه ها

یاحسینی، سید قاسم،جنگ -6

( 6۵۱1)لرده تا حماسه سیمین

 .، بوشهر، ستاره جنوب

گفته های امام جمعه وقت -۲

در مراسم  بزرگداشت حماسه 

ده ای مقابل آفرینی زنان لر

استعمارگران انگلیسی در 

 .دشتستان

فراشبندی، علیمراد، -۵

ای از تاریخ انقالب گوشه

مسلحانه مردم تنگستان، 

دشتی و دشتستان علیه 

،تهران، نشر (6۵1۲)استعمار

 .شرکت سهامی انتشار

گفته های نعیمه متوسلی، -2

مصاحبه با خبرگزاری مهر، 

همایش زنان لرده در 

 .دشتستان

ته های فریبا نظام زاده، گف-۳

مصاحبه با خبرگزاری 

مهر،همایش زنان لرده در 

 .دشتستان

اتابک زاده،سروش،جایگاه -1

دشتستان در سرزمین 

 .، شیراز، نشر نوید(6۵۷1)ایران
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 .ترجمه ی کاوه بیات،تهران، نشر رسا(6۵۵۵)مابرلی،جیمز،عملیات در ایران-1

 .،تهران،نشر شیرازه(6۵۷۳)فرهنگیاحسینی،سید قاسم،زن بوشهری در جنگ و -۱
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 معصومه نیک نام 

دانشجوی کارشناسی تاریخ )

 (دانشگاه خلیج فارس

 

  دیباچه

تاریخ همواره انسان  در طول

هایی بوده اند که با به خطر 

افتادن موجودیت کشور، خواه 

دشمنان داخلی خواه دشمنان 

، عشق به وطن را بر خارجی

دن زندگی و سپری کر آرامش

و مشغولیت به کسب و کار خود 

گرامی داشته و برای پاسداری 

مادری از  و حفظ سرزمین

 دست دشمنان پا به میدان

دفاع از وطن و جنگ با 

و خاک  دشمنان این آب

قصه دفاع از وطن . گذاشته اند

و عشق به او قصه ایی تمام 

نشدنی است که با آرش و 

رستم شروع می شود و تا امروز 

بارها شده گذرا و . دامه یافتها

بی توجه از کنارشان رد شده 

باشیم و چه وقت های که 

موشکافانه و دقیق آن ها را 

بررسی و نقد کرده و برای حب 

 یکی. وطن احترام نهاده باشیم

از این افرادی که تاریخ ایران 

زمین و مشروطه و تاریخ محلی 

بوشهر با نام او عجین شده 

هبر قیامی رئیسعلی دلواری، ر

است که با نام دلیران تنگستان 

رئیسعلی .شودشناخته می

زمانی پا به عرصه نبرد گذاشت 

مناطق جنوبی ایران و  که

با جنگ جهانی  بوشهر همزمان

اول آماج حمالت و تاخت و 

تازهای انگلیسی ها قرار گرفته 

با شروع قیام  اما همزمان. بود

رییسعلی دلواری در تنگستان 

رمردی و ایستادگی خود با دالو

در برابر دشمنان، تبدیل به 

اسطوره پایمردی و ایستادگی 

نزد مردم بوشهر در برابر 

 . شد دشمنان خارجی

اما سوالی که این جا در پی 

پاسخ دهی به آن هستیم این 

است که رییسعلی دلواری که 

بود و چگونه تبدیل به 

ای مردمی شد؟ یا پا را اسطوره

ی نهیم و در پی از این فراتر م

جواب دهی به این پرسش می 

شویم که چگونه نام این سردار 

دالور مانا شد و سالروز شهادت 

به روز مبارزه با  او تبدیل

این  برای. شد استعمار جهانی

کار نیاز است برویم به چندین 

و یا چند صد سال قبل درست 

 .در زمان رییسعلی 

نگاهی به زندگی رییسعلی 

 دلواری 

 6۲1۵یسعلی در سال ری

خورشیدی در روستای دلوار از 

توابع تنگستان دیده به جهان 

ای تنگستان منطقه. گشود

کوهستانی در جنوب شرقی 

بوشهر است و وجه تسمیه این 

شهر به دلوار را چنین گفته اند 

از مهد دالور  که بر گرفته

مردان، بزرگان و جوانمردان 

پدر رییسعلی زائر محمد، . است

دای دلوار بود که بعدها به کدخ

ملقب شد و « االسالممعین»

خانواده پدری وی گروهی از 

رییسعلی . الوار ممسنی بودند

کودکی را در زادگاهش و با 

، اسب فراگرفتن فنون رزمی

، تیراندازی، و آموختن سواری

قرآن و ادبیات فارسی سپری و 

در تیراندازی مهارت خاصی 

 نریکسب کرد، زادگاه او بزرگت

نقش را در دفاع از کشور در 

برابر انگلیسی ها در طول سال 

رئیسعلی چهار . ایفا کرد 6۷62

بار ازدواج کرد و از ازدواج سوم 

خود یک فرزند پسر به نام 

 گوهر جنوب
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عبدالحسین معروف به بهادر 

مطالعه دوران کودکی و . داشت

نوجوانی رئیسعلی نشان می 

دهد که او از همان کودکی در 

یافته بود که  محیطی پرورش

دالوری و جوانمردی و فداکاری 

جزئی از عادات و فرهنگ 

 . پهلوانی آن جا بود

 نهضت مشروطه خواهی 

دانیم صفحه همان طور که می

صفحه حکومت قجری ها پر از 

قرار داد های ننگینی بود که 

هربار تکه ایی از وطن را در 

 .اختیار بیگانگان قرار می داد

ری شاید بتوان بازپس گی

بوشهر از دست عمال قجری را 

اولین تجربه رییسعلی در یک 

با شروع . نبردی جدی دانست

نهضت مشروطه و به دنبال 

فتوای جهاد سید عبدالحسین 

الری، رئیسعلی و یک روحانی 

به نام سید مرتضی اهرمی 

معروف به علم الهدی آغازگر 

این جنبش در بوشهر شدند و 

در دوران دیکتاتوری 

اه و به توپ بستن محمدعلی ش

مجلس علیه حکومت وی در 

جنوب دست به اسلحه 

خورشیدی به  6۲۱1در .بردند

درخواست مالعلی تنگستانی و 

سید مرتضی مجتهد اهرمی که 

مخالف استبداد محمدعلی شاه 

قاجار بودند، بوشهر را از سلطه 

عمال و دست نشانده های 

شاهان قجری آزاد کردند و 

کنترل ماه شهر را در  ۷حدود 

نخستین درگیری . داشتند

رییسعلی با انگلیسی ها در 

همین زمان بود، بر سر تصرف 

 .بوشهر و اداره گمرک آن

زمینه تاریخی حماسه 

 رییسعلی دلواری 

میالدی جنگ  6۷62در سال

دو قدرت . جهانی اول آغاز شد

روسیه و انگلستان که 

همسایگان شمالی و جنوبی 

ایران بودند بـا هـم دیگـر 

ایـن دو کشور . تحـد شـدندم

طبق قراردادی که در سال 

میالدی منعقد شد،  6۷01

ایران را به دو منطقۀ نفوذی 

شمال و جنوب و یک منطقه ی 

م مـرد. بی طرف تقسیم نمودند

ایران پس از اخذ ایـن قرارداد 

شدیداً از هر دو دولت متنفر 

شدند و اقدام آنان را گامی در 

جهت تجزیه میهن می 

 .تنددانس

علماء علیه استعمارگران  

بریتانیایی اعالم جهاد کردند، 

احزاب قدرتمند ایران و برخی 

دولـت مـردان و ایالت و عشایر 

ایران نیـز علیه روسیه و 

 ۷در . انگلیس وارد جنگ شدند

 6۱/ میالدی 6۷6۳مارس 

، انگلیسی ها  6۲۷۵اسفند 

دکتر لیستر من کنسول آلمان 

ی در بندر بوشهر و اعضا

نمایندگی کمپانی آلمانی 

را بهانۀ تحریک  "ونکهاوس"

خوانین محلی بـرای شروع 

 . حمله قرار دادند

حضور انگلیسی ها در 

 بوشهر 

شهر بوشهر با توجه به موقعیت 

استراتژیک و نزدیکی با خلیج 

فارس و جغرافیای سیاسی 

خود، در کشاکش جنگ جهانی 

ها اول چند بار توسط انگلیسی

بود، اما در سال اشغال شده 

دولت انگلستان دوباره  6۷6۳

در همین . بوشهر را اشغال کرد

اثنا مردم شهرهای مختلف 

دست به اعتراض زدند و در 

برخی شهرها مشغول به 

آوری کمک برای مردم جمع

علمای بوشهر . بوشهر شدند

فتوای جهاد علیه نیروهای 

سید . انگلیسی دادند

عبدالحسین الری پس از اعالم 
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ای  به رییسعلی اد طی  نامهجه

ها را و دیگر سران مجاهدان آن

به نبرد با اشغالگران تشویق 

 . کردند

مراکز قدرت و حکام هم  

 عصر رییسعلی در این زمان

در آغاز احمدخان  :بوشهر

بعد . دریابیگی حکمران بود

جای خود را به میرزا علی 

محمد خان موقر الدوله داد و 

سپس در سال های جنگ 

هانی اول، بار دیگر دریابیگی ج

 .به قدرت رسید

به عنوان یکی از  :چاه کوتاه

مضافات بوشهر در دست شیخ 

. حسین خان چاه کوتاهی بود

وی از مبارزان ضد استعماری و 

یکی از ارکان نهضت جنوب به 

آمد و در این راه خود شمار می

و دو تن از فرزندانش به شهادت 

 .رسیدند

 کی دیگر ازبه عنوان ی: انگالی

مضافات بوشهر در دست 

احمدخان انگالی بود که از 

 .بیگانه حمایت می کرد

در دست میرزا  :برازجان

محمدخان غضنفر السلطنه 

برازجانی بود که از مبارزان ضد 

. استعماری  محسوب می شد

وی در ابتدا به دلیل درگیر 

بودن با اسماعیل خان شبانکاره 

ای فرصت شرکت در قیام را 

ا نکرد، ولی در جنگ پید

چغادک و پس از آن، شرکت 

داشت، به طوری که برازجان 

مرکز دشتستان به صورت 

کانون تجمع و تشکل مجاهدان 

 .درآمد

در دست زائرخان  :تنگستان

اهرمی بود که از مبارزان ضد 

استعماری و یکی از ارکان قیام 

به شمار می رفت، او از بستگان 

 .رییسعلی بود

نگستان ساحلی مرکز ت :دلوار

او از . در دست رییسعلی بود

پیشگامان مبارزات ضد 

استعماری بود و قلمروش جزء 

 .تنگستان محسوب میشد

در دست اسماعیل  :شبانکاره

وی با .خان شبانکاره ای بود

بیگانگان همراه و مشغول جدال 

 .با غضنفر السلطنه بود

تحت سیطره  :حیات داود

حیدرخان بندربیگی بود که از 

بستگان به بیگانگان به شمار وا

وی در جریان قیام، . آمد می

سعی در تطمیع سران قیام، به 

 .خصوص رییسعلی، داشت

در دست جمال خان  :دشتی

او ظاهراً موضع . دشتی بود

فعالی در جریان قیام نداشته 

ولی پشتیبانی هایی از . است

 .مجاهدان می کرد

از نواح ساحلی دشتی  :بردخون

خالو حسین و کدخدای آن 

بردخونی دشتی از پیشگامان 

مبارزه با استعمار و متحد 

او از اولین کسی .رییسعلی بود

بود که با اتباع خود به رییسعلی 

پیوست و پس از شهادت 

رییسعلی از دلیرترین مبارزین 

بعد از تالش . محسوب می شد

های زیاد در یکی از نبردها 

 . زخمی و اسیر گردید

اشغال بوشهر توسط 

نگلیسی ها و شروع قیام ا

 دلیران تنگستان 

رییسعلی بعد از این که قوای 

اشغالگر انگلیس بوشهر را به 

تصرف خود درآوردند، با 

ناپذیر قیام شجاعتی وصف 

خود را با قسمی آغاز کرد که 

در طول تاریخ تحت عنوان 

 :قسم نامه به یادگار مانده است

اللِّه گفتار مرا شاهد ای کالم)

به تو سوگند یاد باش، من 

ها کنم که اگر انگلیسیمی
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بخواهند بوشهر را تصرف کنند 

و به خاک وطن من تجاوز کنند 

در مقام مدافعه برآیم و تا 

آخرین قطره خون من بر زمین 

نریخته است، دست از جنگ و 

ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از 

این رفتار کنم، در شمار 

منکرین و کافرین به تو باشم و 

 .(دا و رسول از من بیزار شوندخ

و به مقابله با تجاوزگران 

های  پرداخت و شکست

س پ.سنگینی بر آنان وارد کرد

از اشغال بوشهر،نیروهای 

انگلیسی قصد تصرف دلوار را 

محلی که پیش از . کنند می

آن، چند بار سربازان انگلیسی 

به آنجا حمله کردند و هر بار 

 .طعم تلخ شکست را چشیدند

تمام  ا پیش از حمله مردمام

شهر را خالی کرده و به سوی 

کوه های منطقه موسوم به 

کالت بوجیر گریختند که 

شاهدان شفاهی این واقعه از 

هول و هراس زیاد مردم و 

الخصوص شجاعت و دالوری 

همسر و خواهر رییسعلی در 

این فرار دسته جمعی سخن به 

میان آورده اند که چطور 

شجاع و  همانند صد ها مرد

 .نترس بوده اند

سرانجام رییسعلی همراه با 

یاران خود علیه اشغالگران وارد 

نبرد شد و نیروهای متجاوز را 

که قریب به پنج هزار نفر بودند 

گفته شده که . داد را شکست

دلواری در این مدت برای 

شکست انگلیسی ها با آلمانی 

ها مشارکت و نامه نگاری هایی 

 که انگلیس به این جهت داشته

هم برای ایران و هم برای آلمان 

در نهایت قیام . خطرآفرین بود

مردم تنگستان هفت سال به 

طول انجامید و در این مدت، 

دلیران تنگستان، دو هدف 

 .کردند عمده را دنبال می

پاسداری از بوشهر، -6

دشتستان و تنگستان به عنوان 

 منطقه سکونت خود

جلوگیری از نفوذ قوای -۲

انه به درون سرزمین ایران بیگ

 . و دفاع از استقالل وطن

 تنها راه باقی مانده،  تطمیع

اما انگلیسی ها که تجریه 

شکست تلخ را از این  چندین

دالور مرد تنگستانی داشته اند 

تنها راه را تطمیع و در اختیار 

گرفتن رییسعلی از راه دادن 

به وی می دانستند  پول و مقام

که مال و آنولیکن غافل از 

منال دنیا و جاه طلبی هایش 

هیچ جایی درفرهنگ 

رییسعلی . جوانمردی او ندارد

 : در این باره گفت

طرفی توانم بیچگونه می»

 که استقاللاختیار کنم درحالی

ایران در معرض خطر جدی 

قرار گرفته است پس خانه ما 

است و انهدام و تخریب  کوه

ها خارج از حیطه قدرت و آن

ان امپراتوری بریتانیای امک

بدیهی است که در . کبیر است

صورت اقدام آن دولت به جنگ 

با ما، تا آخرین حد امکان 

 .مقاومت خواهیم کرد

چگونگی شهادت سردار 

 :بزرگ مبارزه با استعمار 

پس از ناکامی انگلیسی ها در 

تطمیع رییسعلی، شروع به 

 تطمیع یاران او و خوانین محلی

. او کردند بوشهر بر علیه

سرانجام رییسعلی وارد میدانی 

دیگر شد، این بار جنگ با 

. مزدوران داخلی بود 

 6۷6۳درسپتامبر 

در ( خورشیدی6۲۷2)میالدی

نبردی موسوم به تنگک، 

رییسعلی  تصمیم داشت 

ضربه خود را بر آنها وارد  آخرین

کند اما در این بین به تیر 
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 ناجوانمردی از  مزدوران داخلی

او را مورد هدف قرار  که قلب

داده بود شهید شد و این 

جوانمرد را با تیر ناجوانمردی از 

پای درآوردند و بنا به وصیت 

خودش جسدش را به قبرستان 

وادی السالم در نجف اشرف 

 .منتقل کردند

 یادبود های باقی مانده 

 خانه موزه رییسعلی دلواری -6

امروزه دوستداران رییسعلی به 

قش او در جهت پاسداشت ن

و جانی که با  استعمار جهانی

دالور مردی هایش به نبرو های 

ایرانی در برابر استعمارگران 

بود یاد بودهایی را از  بخشیده

او  بر پا داشته اند یا به اداره 

میراث فرهنگی واگذار کرده 

اولین یاد بود باقی مانده . اند

سال 660این سردار مربوط به  

است که   قبل خانه خود دلواری

امروزه به عنوان موزه رییسعلی 

 . شوددلواری شناخته می

های این موزه به یکی از بخش

نگهداری از اسناد تاریخی نبرد 

جنبش دشتستان و همچنین 

های جنگی آنان مربوط سالح

شود، بخش دیگری نیز می

های مربوط به تندیس

رییسعلی دلواری و یارانش در 

وصیت . هاستمحل جلسات آن

ای نامه، سوگندنامه و مجموعه

از تمبرهای قدیمی از جمله 

اشیا ارزشمند این خانه موزه به 

تزئینات خانه به . آیدشمار می

های رنگی بر گچبری، شیشه

ها و تزئینات اندکی روی شمسه

بر روی در چوبی ورود به خانه 

 . شودخالصه می

مجسمه سردار دلواری در -۲

 بوشهر

دید آن در روزگاری که نسل ج

کمتر با تاریخ و تاریخسازان 

 و نصب انس گرفته اند ساخت

مجسمه این سردار بزرگ در 

بوشهر هم احترامی به مقام 

بلند اوست و هم ذهن کنجکاو 

را به  و جویای جوانان امروزی

مطالعه درباره این سردار  

 . بوشهری وا می دارد

قسم نامه رییسعلی و دلیران -۵

تنگستان

 

ستان و رییس علی دلیران تنگ

دلواری در روزگاری که قدرت 

های بزرگ آن زمان سعی در 

نابودی این کشور داشته اند 

قسمی میان خود سر دادند که 

نگذرانند احدی به خاک این 

 . کشور تجاوز نماید

اشعار مردمی باقی مانده از -2

دوران تحت عنوان  آن

 رییسعلی نامه 

مبنا اصلی منظومه ی رییسعلی 

یک مثنوی  حماسی با نامه 

ایـن مثنـوی . بیت است 262

پیرامون نبرد های رئیسعلی 

دلواری است که در هنگام 

جنگ جهانی اول و اشغال 

در مقابل .( م 6۷6۳) بوشهر 

نیروهای اشغالگر انگلیسی به 

مبارزه برخاست، سروده شده 

شاعر مرثیه سرای اهل . است

بیت به نام سید محمد امامزاده 

ه ای متخلص ب

بخشی از رییسعلی "مضـطَر"

 :نامه را به شرح زیر آورده است

چــو بشنیـــد او 

 برخروشیــــد ســخت؛

روان شــد، تفنگــی بــه 

 دوشــش کشیــــد 

نهــادش چـــو پــا در 

 رکــاب آن دلیــــر 
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بگفـت ایـن، روان گشـت 

 همچـون پلنـگ

قطــارش ببســت و بـــه 

 فرمـــان  بخـــت ،

قربـــوس   "دهتیـــر"دو 

 زیـــن برکشیــــد 

بـــه زیـــن برنشســـت آن 

 یـــل  شـــیرگیر 

برپــا کــنم ": کــه

 رســتخیزی بــه جنــگ

شـــب و روز یـــکدم 

 نگیـــــــرم قــــرار

نگیـــــرم مـــن آرام شـــام 

 و سحــــــر 

نصـــارائیان جملــــــه 

 بیـــرون کنـــــم 

شــیر  درنــده درآمــد  چــو

 بــه جنــــــگ 

بــر آمــد چنــان از دو 

 لشــکر خـــــروش 

ز بـــس نالـــۀ بـــوق و 

 هنــــــدیدرای

ببنـــدم بـــه هـــم حلقـــه 

 هـــای قطــــــار

و یــا ملــک بوشــهر ویــرون 

 کنــــم

قطــــارم شــــب و روز 

 بنـــــدم کمـــــــر 

گفتـــی بیامـــد  تـــو

 خـــــزان  فرنــــگ 

چــرخ فلــک را بدریــد : کــه

 گــــوش 

همـــه مـــرد را دل برآمـــد 

 ز  جـــــای 

سنگ قبر رئیس علی در -۵

 نجف اشرف 

بیانات رهبر معظم انقالب 

 سردار دلواری درباره

نام و یاد و اقدامات و دالور 

مردی های این سردار بزرگ 

زشی واال دارد که رهبر چنان ار

گرانقدر انقالب آیت اهلل خامنه 

 :ای درباره او گفته اند 

نام سردار مؤمن و شجاعی »

 «رئیسعلی دلواری»مثل شهید 

هایی است که همیشه از نام

های مؤمن را که آشنایی به دل

اند، وضع او و مبارزات او داشته

در سراسر این کشور به خود 

 .«کرده استجذب می

نجام طبق مصوبه شورای سرا

 عالی انقالب سالروز شهادت

رییسعلی دلواری، روز مبارزه با 

 .استعمار جهانی نامگذاری شد

 

 

 سخن پایانی 

رییسعلی دلواری سرداری دلیر 

از مهد دالورمردان دلوار بود که 

در روزگاری که کشور به خاطر 

قرار داد های ننگین پادشاهان 

قجری موجودیت خود را از 

ت داده بود به پا خواست و دس

استعمار جهانی سر  مقابل

تعظیم فرود نیاورد و روح تازه 

ایی در کشور بی جان ایران که 

از یکسو با شکست های زیادی 

دست و پنجه نرم می کرد و از 

سوی دیگر نزدیک بود در 

مقابل استعمارگران کم 

او دالور مردی بود .بیاورد،دمید

که با تالش های خستگی 

ذیر و بی وقفه اش حب وطن ناپ

و دفاع از آب و خاکش را بر 

زندگی خان و خانزاده ای آن 

زمان ترجیح  داد و علم 

 .مقاومت را برافراشت
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 بن مایه ها

فوالدی، سردار، گوشه های -6

از تاریخ معاصر تنگستان،چاپ 

، تهران،نشر طلوع (6۵۱۱)اول،

 دانش

مابرلی،جیمز -۲

فردریک،عملیات در 

جمه ی کاوه بیات، ایران،تر

تهران،نشر (6۵1۷)چاپ اول،

 رسا

مالکی، هیبت اهلل،شرح حال -۵

شعرای دشتستان،چاپ 

، تهران،نشرعکس (6۵1۷)اول،

 معاصر

مظطر، سید محمد، حماسه -2

رییسعلی 

دلواری،مقدمه،تصحیح و 

توضیحات،محمد دانفر،چاپ 

 ، بوشهر،نشرعلوی(6۵1۵)اول،

یاحسینی، سید -۳

قاسم،رییسعلی 

نشر :،تهران(6۵11)ی،دلوار

 تهران

شفیعی، عبدالکریم،جنبش -1

خواهی در مشروطه

موسسه :،تهران(6۵۱1)بوشهر،

 مطالعات تاریخ معاصر ایران

موسوی نژاد،علی، عصر -1

رییسعلی در تاریخ مبارزات 

مردم ایران علیه 

مجله :،تهران(6۵۱۱)استعمار،

 شاهد یاران
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 فاطمه وزیری اردکانی

ی کارشناسی تاریخ دانشجو)

 (دانشگاه خلیج فارس

 

 دیباچه

تمدن مایا یکی از بزرگترین 

تمدن های آمریکای التین بوده 

سال پیش کشف شده  6۳0که 

این قوم در زمینه های . است

ادیبات نوشتاری، شهرسازی، 

ریاضیات، ستاره شناسی به 

پیشرفت های قابل توجهی 

در اواسط قرن . رسیدند

ویان شانزدهم سیل جنگج

مهاجم اسپانیایی به سوی 

سرزمین هایی که اکنون به 

مکزیک و گواتماال معروفند، 

سرازیر شد این تهاجم مرگ 

فرهنگ مایائی را به همراه 

.داشت

 

 

 منشأ فرهنگ مایا

سرزمین مایاهای کهن گستره 

ای بود که بخش وسیعی از 

آمریکای مرکزی را در بر می 

گرفت که مشتمل بود بر زمین 

احلی معتدل، زمین های س

های پست استوایی با جنگل 

های انبوه،و زمین های مرتفع 

سردسیری، که هر یک شامل 

انواع متفاوت گیاهان، حیوانات 

 .و معدن های گوناگون بودند

 

چنین تنوعی برای مایا ها  

منبع فراوانی را فراهم می آورد 

که با آنها می توانستند با 

 جوامع دیگر داد و ستد کنند و

از این راه نه تنها فرهنگ خود 

را غنی تر می ساختند، بلکه 

ایده های جدیدی هم کسب 

 .می کردند

 

 

 زوال تمدن مایا

در اواخر دوره کالسیک تاریخ 

تا  ۱00ایا،تقریبا بین سالهای م

م تمدن مایا رو به افول ۷00

افولی که با آن بسیاری از . نهاد

. شهرهای بزرگ از میان رفتند

مایا، ناحیه مرکزی  قلب قلمرو

یعنی جایی که نیرومندترین و 

با شکوه ترین شهرهایش برپا 

بودند به طور کامل متروک 

شدند، پروفسور رابرت شارر این 

رویداد را چنین توصیف می 

کند؛ شکست یکی از عمیق 

ترین فرهنگ ها در تاریخ 

تقریبا بین سال های . بشریت

م شهر های  6۳00تا  6۲00

ال شبه جزیره مایا که در شم

یوکاتان و زمین های مرتفع 

گواتماال قرار داشتند، توسط 

  .بیگانگان به تصرف درآمدند

 

 

مایکل کو وضع را بدین سان 

در اواخر قرن : تشریح می کند

 تمدن گمشده

 

صحنه ای از هجوم قوم تولتک به »  

« دهکده ای از قلمرو مایاها   
 رصدخانه کاراکول در چیچن ایتزا
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دهم، سرنوشت مایاهایی که 

زمانی مستقل و سربلند بودند 

به دست نظامیانی بی رحم و 

شوم افتاد که از نواحی مرتفع 

ک مرکزی آمده بودند، در مکزی

این جا بود که گروه تازه ای از 

آدمیان معمولی، جای 

فرمانروایان روشنفکر و دانش 

آموخته دوران کالسیک را 

  .گرفتند

شهر : مایکل کو می نویسد

چیچن ایتزا را قوم تولتک 

اینان مردمانی :تسخیر کرد 

بودند متجاوز و خشن از 

سرزمین مکزیک که صفت 

آنان  مشخصه حکومت

اختالفات  و جنگ های داخلی 

شهر مایاپان را نیز قوم ایتزا . بود

قوم زورگوی : تسخیر کرد

دیگری از فرهنگ های 

آمریکای مرکزی که درباره 

شان اطالعات اندکی در دست 

 .است

در آغاز قرن سیزدهم، هر دوی 

این اقوام متجاوز تسلط خود را 

بر مایا ها از دست دادند، و 

ار دیگر خودنمایی فرهنگ مایا ب

کرد اما این فرهنگ نو،دیگر آن 

 .فرهنگ پیشین نبود

به جای : مایکل کو می نویسد

یک حکومت مستقل واحد، 

اکنون شانزده حکومت کوچک 

سربرآورده بود، که هر یک به 

قدرت و قلمرو دیگری چشم 

داشت ،و آماده بود که برای 

. اثبات ادعای خود به جنگ رود

ا دیگر چیزی با این همه، مایاه

به نام تمدن راستین به دست 

آن تمدن از هم . نیاوردند

گسیخت و در چنین وضعی 

مایاها دیگر قدرت مقابله با 

مهاجمان اسپانیایی را در قرن 

 .شانزدهم نداشتند

تسخیر سرزمین  6۳6۷در سال 

های اصلی به طور جدی آغاز 

شد و این امر با مسافرت 

کونکیستادور ارنان کورتز به 

. مریکای مرکزی همراه بودآ

مایاها در برابر این متجاوزان 

مهاجم، مردانه جنگیدند تا 

طول کشید تا 6۳2۲سال 

 بیگانگان توانستند پایتختی به

مایاها در . نام مریدا برپا کنند

خالل قرن نوزدهم به نبرد خود 

با اروپاییان ادامه دادند و در 

اوایل قرن بیستم نیز با حکومت 

 .گ پرداختندمکزیک به جن

دانش مکتوب در کتاب های 

مایا در آتش اسپانیایی ها 

الندا اسقف . سوخت و نابود شد

اسپانیایی در این زمینه چنین 

ما تعداد فراوانی از این : نگاشت

کتابها  پیدا کردیم ،و چون آن 

ها چیزی جز خرافات و دروغ 

شیطانی نداشتند همه را 

این کار باعث . سوزاندیم

ناراحتی شگفت آور بومیان و 

پریشانی و مصیبت زدگی 

پس از دهه . شدید آن ها شد

مایاها  دانش نوشتاری  6۳00

 .زبان خود را از دست دادند

 

 

مهاجمان اسپانیایی در تهاجم  

به شهر های سرخپوستان مایا 

آثار .سنگ تمام گذاشتند

تاریخی نفیس فرهنگ باستانی  

کتابخانه .ردیدمایا منهدم گ

های کاهنان اهل فضل نابود،و 

نسخه های خطی بازمانده 

تصفیه گران .سوزانده شد

،کاهنان را برای محکم کاری 

هر کس زنده . زنده سوزاندند

 .می ماند به بردگی گرفته شد

آن ها بردگان را به کیش 

 ۳۷۷کتیبه تصویری مایا حدود سال 

یالدیم  
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مسیحی درآوردند تا از فرهنگ 

به . خلق خود بی خبر بمانند

مهاجمان به این دلیل بود که 

منظور ریشه کن کردن همه 

آثار این فرهنگ انقدر منظم و 

آگاهانه و با نقشه قبلی عمل 

در نتیجه کسی که . می کردند

قادر به انتقال دانش زبان 

نوشتاری به نسل آینده می 

 .بود،جان سالم بدر نمی برد

 :شقاوت سربازان اسپانیایی

سال طول کشید تا  ۲2حدود 

اها ستند بر مایاسپانیایی ها توان

مسلط شوند و حتی پس از این 

جریان، عده ای از آنان 

گریختند و تن به اسارت 

هنگامی که سربازان . ندادند

اسپانیایی پاره ای از این مایا 

های گریزپا و مقاوم را پیدا می 

کردند، معموال با آنان با شقاوت 

ا کشیشی از اعض.رفتار میکردند

هیئت مذهبی فرانسیسکان، در 

نامه ای به حکومت اسپانیا از 

شرارتی که خود شاهدش بوده 

 .زبان به شکوه گشوده است

این بخش از کتاب جرج 

استیوارت با عنوان مایاهای 

مرموز اقتباسی از آن نامه و 

شرح عملیات وحشتناک یک 

افسر اسپانیایی در شهر 

 :چتومال است

 زنان را به( افسر اسپانیایی)او 

ست، تیر های مجازات می ب

دست مردان ،بینی و گوش آنان 

را می برید و نیز صرفا برای 

تفریح خود ،زنان را به درون 

دریاچه می انداخت تا غرق 

مایاهایی که از این .شوند

جریانات آگاه  می شدند، از 

مهلکه می گریختند و دیگر 

بذری برای محصول کشاورزی 

نمی کاشتند،و همگی از 

 .گرسنگی جان می دادند

مذهب کاتولیک از پذیرش 

سوی بسیاری از مایاها تنها 

سرپوشی بود برای دفاع از خود 

در برابر مسیحیان،چرا که هنوز 

در میان جوامع مسیحی مایا 

همچنان شمن وجود داشته و 

در ارتفاعات و غارها به عبادت 

  .میپردازند

 

 

 

گرایش عمده روستاییان مایا به 

و آغاز  6۷10مسیحیت از سال 

بلیغی کلیساهای فعالیت ت

انجیلی جنوب ایاالت متحده 

 .آغاز شده است

فتح یوکاتان توسط اسپانیایی 

ها از پیروزی بر سایر تمدن ها 

و ملل آمریکایی دشوارتر 

سال پیروز  ۳0بود،اگرچه ظرف 

سال طول  610شدند اما حدود

کشید تا به طور کامل بر این 

 .سرزمین ها تسلط یابند

ی در هنگام فتح سرزمین ها

مایا اسپانیایی ها با قومی مواجه 

بودند که دیگر استقالل 

سیاسی و توان نظامی فوق 

العاده سالهای گذشته خود را 

نداشتند اما به شدت در برابر 

متجاوزان اروپایی ایستادگی 

مایاها مدت ها به .نشان دادند

عنوان رعیت اسپانیا در نواحی 

کوهستانی زندگی خود را ادامه 

شمار بسیاری از  دادند و هنوز

آنان در کشورهای مکزیک، 

بلیز، السالوادور به سر می برند 

که سنت فراوانی را از نیاکان 

متمدن خود در دو هزاره قبل 

 .حفظ کرده اند

 پایان جهان

آنچه باعث زوال مایاها شد، هر 

چه می خواهد باشد، اما یک 

 :نکته در این میان محقق است

ها ران مایامجسمه ای از چاک ، خدای با  



 

31 
 

این زوال باعث فروپاشی 

گی شد که به عظمت فرهن

فرهنگ یونان باستان و روم 

 .باستان بود

 :مایکل کو چنین می نویسد

تنها آیین یادمان ها نبود که 

یعنی کتیبه های –نابود شد 

حاکی از شکوه دودمان های 

–شاهی و پیشرفت های آنان 

بلکه دنیایی بزرگ آکنده  از راز 

و رمز های دانش،اساطیر و 

ت و آیین بود که از میان رف

بسیاری از . ناپدید گردید

کیفیات فرهنگی نخبگان به 

سان اساطیر مرموز جهان 

زیرزمینی و نکات غیرقابل 

درک،که بر روی سفال ها  و 

گور های دوران کالسیک مایاها 

یافت گردیدند،دیگر با 

شکوفایی دوران پس از 

کالسیک، ظهور نکردند، و آدم 

می تواند به این نتیجه برسد  

اصالت و امتیازات که میراث 

شاهانه از جمله همان کتیبه ها 

که مدفن و مخزن آن چنان  

دانش و راز و رمز مقدسی بودند 

 .همه بر باد رفتند

هر چند پس از دوران کالسیک 

 مایاها-یعنی عصرطالیی مایا–

به موجودیت خود ادامه دادند، 

ولی آن عصر شکوفایی سپری 

شد، و هرچند در برابر بسیاری 

ت و آسیب ها مقاومت از حمال

کردند و زنده ماندند، ولی هرگز 

شکوه گذشته را دیگر به دست 

گذشته از این ها پس . نیاوردند

از تسلط اسپانیایی ها بر 

سرزمینشان بسیاری از آنان به 

دست فاتحان کشته شدند یا به 

انقیاد آنان درآمدند یا بر اثر 

بیماری از پای درآمدند، یا به 

نیمه جان در  صورت موجوداتی

شهرها و محیط سابقشان 

 ومتاسفانه باید. سرگردان شدند

با مایکل کو همزبان شد و 

این گروه های رو به :)گفت

زوال، از جالل و شکوه گذشته 

کالسیک پر افتخارشان، به 

 (میزان اندکی آگاه خواهند شد

 

 :بن مایه ها

،  6۷21النگ، کاترین،.ج-6

آمریکای باستان، ترجمه 

واهرکالم، تهران،نشر فریدج

 .ققنوس

نتزلی، .د-۲

،تمدن 6۷11پاتریشیا،

مایا،ترجمه 

فریدجواهرکالم،تهران،نشرققنو

 .س

،آفرین6۵1۱کندری،مهران،_۵

ش در اسوره های آمریکای 

 .میانه باستان،نشریه چیستا

،هیرو6۵۱۵کندری،مهران،_2

گلیف های مایا،فصلنامه علمی 

 .پژوهشی–

،تمد6۵۳1کنوروروف،یوری،_۳

اسرارآمیز سرخپوستان ن 

مایا،نشریه نامه انجمن 

 .کتابداران ایران

،اسرا6۵۱۱محمدپناه،بهنام،_1

ر تمدن های باستانی اینکا،مایا 

 وآزتک ،نشر سبزان

 

 

 اعداد مایا ها  
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 انسیه مرادی

دانشجوی کارشناسی تاریخ )

 (دانشگاه خلیج فارس

 

 دیباچه

در دفتر تاریخ کسانی بوده اند 

ی که آرزوهایشان را زندگ

کردند، کسانی که اراده 

پوالدینی در وجود آن ها رشد 

کرده و با خاک و خون شان 

آنان همیشه . عجین شده است

مانند یک قطار در حال حرکت 

عمل می کنند و به کسی اجازه 

نمی دهند که مانع حرکت شان 

گرچه در طول راه . شود

مشکالت و مشقت هایی را را 

می بینند اما مصمم تر از قبل 

قلبی سرشار از انگیزه ادامه با 

انسان های . می دهند

ماجراجویی که فعل خواسته 

 .خود را صرف می کنند های

کریستوف کلمب یکی از همان 

انسانی که به . انسان هاست

یقین می توان او را یکی از 

بحث برانگیز ترین چهره های 

اما . تاریخی قلمداد کرد

جهانیان کلمب را چگونه می 

د همگان او انسانی بینند؟آیا نز

واال مقام است یا بلعکس؟ به 

راستی ترازوی کدام پیامد 

تر است؟ آیا اکتشافات سنگین

کلمب به ضرر بومیان تمام 

شده است یا ترازوی فرهنگ 

غرب را غنی تر کرده است؟ 

برای پاسخ به فرضیات ذهنمان 

 .باید در اعماق تاریخ  سفر کنیم

 

 کلمب در نگاهی کلی

ب؛ یا در زبان کریستوف کلم

(/ ن کریستوبال کُلُ/ ) اسپانیایی 

(yrube ósei yri ór ) یک

دریانورد یا بهتر بگوییم یک 

سوداگر اهل جنوای ایتالیا 

محققان زادروز کریستوف  .بود

آبان )  اوت ۲0کلمب را مابین 

می دانند   ( دی)  اکتبر ۵6یا ( 

مه  ۲0و تاریخ وفات وی را . 

ید واالدول  در شهر( مرداد)

کاستیل  در اسپانیای کنونی 

آرامگاه وی در .  می دانند

کلیسای جامع  سبیا یا کلیسای 

احداث    جامع سانتا دومینگو

درباره مذهب او . شده است

گفته اند که وی پیرو کاتولیک 

از دوران . رومی بوده است

کودکی کریستوف کلمب 

اطالعات زیادی در دسترس 

نیست؛ تنها چیزی که می 

که در سال ین است دانیم ا

 تمیالدی در ماه او 62۳6

 در جنوا( دی )یا اکتبر   (آبان )

در یکی از کهن ترین مراکز 

دریایی اروپا در قرن پانزدهم به 

کریستوف کلمب . دنیا آمد

اولین سفر دریایی خود را در 

سالگی یا در برخی از  60سن 

 66منابع گفته شده در سن 

 .سالگی تجربه کرد

 کلمب ملیت و مذهب

. eeiarua I.i)والری فلینت 

kiure ) در مقاله کریستف

کلمب در دانشنامه بریتانیکا 

کند که امروزه اکثریت نقل می

قریب به اتفاق پژوهشگران با 

به سال )نامه او رجوع به وصیت

و اسناد بایگانی شده در ( 62۷۱

ج نُوا و ساوونا، معتقدند که او 

در جنوا در یک خانواده 

 با این حال. دنیا آمد مسیحی به

برخی هم مدعی هستند که او 

از گروندگان به یهودیت بوده و 

ای هدر اسپانیا، پرتغال یا مکان

دیگری غیر از جنوا زاده شده 

اگر چه معمواًل . است

نویسان فرض را بر تاریخ

 آغاز تاریخ نو
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 گذارندجنوایی بودن کلمب می

ولی ملیت واقعی او به طور 

دقیق روشن نیست و 

ما از زندگانی  هایدانسته

 6210کلمب تا میانه دهه

ه ب. میالدی بسیار ناچیز است

گمان بعضی کلمب که بیش تر 

مایل بوده او را اسپانیایی بدانند 

خود عمداً این اطالعات را 

کرده تا آن جا که پنهان می

نگاری با حتی برای نامه

ه ها، زبان کاستیلی را بایتالیایی

با رشد . برده استکار می

گرایی در غرب،  قضیه ملی

تری ملیت کلمب صورت جدی

این مسئله برای . به خود گرفت

جامعه ایتالیایی ایاالت متحده 

از چنان اهمیتی برخوردار بود 

میالدی در  6۱۷۲که در سال 

های آغاز سده خالل جشن

پنجم کشف آمریکا مسئوالن 

شهرداری نیویورک مجبور 

شدند دو مجسمه به یادبود 

محل، یکی با  کلمب در دو

زیرنویس اسپانیایی و دیگری به 

 .ایتالیایی نصب کنند

نگاران باسک، شماری از تاریخ

. داننداو را یک باسکی می

 زنند کهبعضی دیگر حدس می

یهودی )وی یک کونو رسو 

ده و بو( اسپانیایی مسیحی شده

برای رسیدن به اهداف خود 

 .کرده استتبارش را مخفی می

ه او اهل اند کبرخی مدعی

در آن زمان تحت )جزیره کُرس 

بوده و ( سلطه امپراتوری جنوا

به علت شهرت بد اهالی این 

جزیره صالح خود را در کتمان 

دیده و باالخره اش میپیشینه

کسانی هم بر این باور هستند 

که وی اصالً کاتالونیایی، یونانی 

 همچنین. یا پرتغالی بوده است

در میان اقلیتی که وی را 

دانند از جمله هودی میی

« دیوید مکس آیکهورن»

(aerua seM 

tuRAArrr) نویسنده یهودی ،

نام : گویددر این باره می

حقیقی او کلمبوس نیست و 

همچنین یک ایتالیایی زاده 

جنوا نبوده است، بلکه نام 

حقیقی او جونکولون 

(irrRrirr ) بوده که در

 ودراهای شهر پانتهنزدیکی

(serearaare )ر اسپانیا به د

آیکهورن معتقد . دنیا آمده بود

است که او در واقع یک 

 .اسپانیایی یهودی بوده است

ای که تحت هایی از مقالهبخش

آیا کریستف کلمب »عنوان 

 به« حقیقتاً یک یهودی بود؟

 aeiue)قلم دالیا سیاح 

teCeA ) که در روزنامه

، ارگان یهودیان «شالوم»

ظه حترکیه، بیان شده قابل مال

 :است

نکته مهم اینست که در گوشه »

سمت چپ باالی کلیه 

هایی که کلمب برای نامه

داشت، خانواده خود ارسال می

حروف اختصاری به چشم 

خورد که مفهوم آن توسط می

 seiruRa)موریس دیوید 

aerua )این . کشف شد

نگاره از دو حرف تشکیل حروف

شده است که هر یهودی آن را 

های خود نوشتهدر باالی تمام 

این دو حرف عبارت . نوشتمی

که ( هـ) הو ( ب) בبودند از 

امروزه معلوم شده که بر عبارت 

بع زرَت « )השם בעזרת»

 «(به یاری خدا»هاشم به معنی 

نکته دیگری که . داللت دارد

کند که او یک یهودی ثابت می

پنهانکار بوده، نحوه نگهداشتن 

به صورت )دست چپ خود 

بر روی قفسه سینه پنجه باز 

در تصاویر و ( سمت راست

این عمل، . تابلوهای اوست

اقدام رمزآلودی بود که 
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ها جهت شناسایی «مارانو»

 .«بردندیکدیگر به کار می

 taa)لی ام فریدمن 

s.kruaaNer) تاریخ نگار ،

یهودی، موید این ادعاست که 

عالئم و نمادهای یهودی 

موجود در امضای کلمب نشانی 

به . ی بودن وی استبر یهود

نظر او شکل یک مثلث کامل 

که برای یهودیان مقدس است 

و در گورستان ها و معابد 

، شودیهودیان از آن استفاده می

در تمام امضاهای کلمب دیده 

 .شودمی

 yrrbiair« )کنسولو وارال»

eeraie)شناس ، کلمب

معروف اسپانیایی معتقد است 

 «تورات»که کلمب، عهد عتیق 

حفظ بوده و چنین چیزی  را از

برای یک فرد منسوب به جامعه 

تواند موضوعیت کاتولیک نمی

 .داشته باشد

آغاز ماجراجویی کریستوف 

 کلمب

 6210در سال   گفته شده

میالدی خانواده اش برای کار 

در . به ساوانو مهاجرت کردند

آن جا کلمب و برادرش 

بارتولومئو توانستند در کنار 

نقشه   پیشه خانوادگیشان،

 کریستوف. نگاری هم بیاموزند

کلمب تحصیالت رسمی 

سالگی  ۲2نداشت و تا حدود 

خواندن و نوشتن نمی دانست 

اما چون از کودکی آرزو داشت 

ر پس د. که ناخدای کشتی شود

این دوره کوشید تا با مطالعه 

فراوان نزد خود کمبود علمی 

کریستوف . خود را جبران کند

طالعه کلمب طی دوران کوتاه م

 6212فشرده توانست در سال 

میالدی در شمار 

گروه   کشتی  کارکنان

که از ( داران اسپنوال  سرمایه)

مشتریان جنوای پدرش بودند 

درآمد و پس از آن ؛ یک سالی 

را روی یک کشتی در حوالی 

در  آب های جزیره خیوس؛واقع

کلمب . دریای اژه؛ خدمت کرد

پس از دیداری کوتاه از خانه و 

واده دوباره راهی خیوس خان

شد و یک سال دیگر را آن جا 

 .گذراند

 مهاجرت به پرتغال

میالدی این  6211درسال 

فرصت نصیب کریستوف کلمب 

شد که همراه با یک هیأت 

بازرگانی برای نخستین بار به 

در  اما. اقیانوس اطلس سفر کند

مسیر دزدان دریایی فرانسوی 

در منطقه خلیج سنت وینسنت 

آن ها حمله ور شدند  به کشتی

از  .و کشتی را به آتش کشیدند

این واقعه کریستوف کلمب که 

جان سالم به در برده بود تا 

سواحل پرتغال شنا کرد و 

همین امر باعث شد که در سال 

میالدی کلمب در کشور  621۳

پرتغال بماند و مقیم پرتغال 

در آن زمان کشور پرتغال . شود

ه قطب بازرگانی دریای در قار

اروپا بود و کشتی های زیادی 

از پرتقال به انگلستان، ایرلند، 

ایسلند، جزایر مادئیرا، مجمع 

الجزایر آزور و آفریقا رهسپار 

در همین مقطع . شدندمی

زمانی بود کلمب و بارتولومئو 

که در شهر ساوانو مهارت نقشه 

نگاری را فرا گرفته بودند، ابتدا 

در شهر لیسبون پایتخت 

ار نقشه کشی خود را پرتغال ک

آغاز کردند و پس از مدت 

کوتاهی کلمب که در حیطه 

نقشه کشی فعالیت کرده بود به 

عنوان یک بازرگان به ناوگان 

پرتغالی پیوست و طی دو سال 

برای خرید شکر به جزایر 

مادئیرا و از طریق ایرلند به 

ر می توان سف. ایسلند سفر کرد

به سواحل غرب آفریقا را نقطه 
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زندگی کلمب به حساب  عطف

آورد زیرا پس از این سفر بود 

که به مقام نمایندگی تجاری 

پرتغال در کرانه گینه گمارده 

شد و زمانی که کریستوف 

کلمب به مقام نمایندگی 

تجاری پرتغال در گینه گمارده 

. شد اهداف خود را پرورش داد

این اهداف پرورش یافته  

 62۱۳سرانجام در سال 

 .تانه بلوغ رسیدمیالدی به آس

کلمب در ابتدای آغاز کار خود 

میالدی یک  62۱۳در سال 

طرح را به کشور پرتغال ارائه 

کرد، این طرح به دنبال 

ر د. اکتشافات در جزایر هند بود

واقع کلمب با ارائه این طرح به 

پرتغالی ها در پی آن بود که زیر 

پرچم این کشور به اکتشافات 

. دریایی خود بپردازد

شناسان پرتغالی پس از کار

بررسی طرح کلمب به پادشاه 

پرتغال اعالم کردند که خط 

سیر و سفر بسیار طوالنی تر از 

از آن چیزی است کلمب ادعا 

می کند و پادشاه پرتغال 

از . درخواست کلمب را رد کرد

سوی دیگر طمع و زیاده 

خواهی و توقعات مالی نامعقول 

کلمب هم در رد این تقاضا بی 

 .نبود تاثیر

تصویری از تصور کلمب ؛از موقعیت 

 جغرافیایی

حضور کریستوف کلمب در 

 اسپانیا

وی   پس از رد تقاضای کلمب

از مقامات آنجا نا امید شد و 

تصمیم گرفت به اسپانیا که 

رقیب سیاسی پرتغال بود پناه 

ببرد و از حاکمان آنجا کمک 

 62۱۳در سال . بخواهد

میالدی بخش اعظم اسپانیای 

روزی زیر سلطه ای فردیناند ام

شاه آراگون و ایزابال ملکه ی 

بود که پس از ازدواج  کاستیل

با یکدیگر به طور مشترک 

قلمروی بزرگ اسپانیا حکومت 

کریستوف کلمب . می کردند

زمانی که به اسپانیا مهاجرت 

کرد مورد استقبال آنان قرار 

گرفت اما پس از مدتی با چالش 

اولین . های متعددی روبرو شد

چالش را می توان مجموع 

که   ساله ای 1تالش های 

توانست نقشه اش را به 

کارشناسان دربار اسپانیا 

ن دومی. بقبوالند در نظر گرفت

چالش تهی بودن خزانه 

آن هم به دلیل . سلطنتی بود

نبرد های سرسخت با 

 .مسلمانان و تصرف گرانادا بود

 ۳0در نهایت قرار بر این شد که 

ه این سفر را درصد هزین

سرمایه گذاران ایتالیایی 

درصد  ۳0پرداخت کنند و 

هزینه این سفر را دولت اسپانیا 

پرداخت کند ولی پرداخت 

درصدی هم  ۳0همین سهم 

 .برای دولت اسپانیا آسان نبود

چالش های بعدی مفاهیم 

  .جغرافیایی بود

 مفاهیم جغرافیایی کلمب

اولین آن ها بادهای بسامان 

وزان و بادهای غرب( رنگ زرد)

و دیگری کروی ( رنگ آبی)

  .بودن زمین

 

تصویره نقشه ای کریستوف کلمب در سال 

در کارگاه کریستوف کلمب و  0941

در شهر لیستون ساخته  بارتولومئو  برادرش

  .شد
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واشنگتن اروینگ در نگارش 

شرح حال کلمب به تاریخ 

معتقد است که؛ کلمب  6۱۲۱

ی به دلیل عدم حمایت مُکف

هایش مشکل عوام از طرح

ها در آن داشت زیرا اروپایی

زمان بر این عقیده بودند که 

این . زمین مسطح و تخت است

در .موضوع قابل کتمان نبود 

حقیقت ناوبری و 

های اولیه در دریاها، کشتیرانی

ها و انحنای مُتکی به ستاره

زمین کروی بود و همین موضع 

باعث شیوع تأیید نظریه دال بر 

. گشتکروی بودن آن می

محاسبه طول و عرض 

جغرافیایی با استفاده از دستگاه 

گرفت که اسطرالب انجام می

پژوهان و هم هم دانش

دریانوردان آن زمان به اهمیت 

و درستی عملکرد آن واقف 

 .بودند

فرضیه زمین کروی، یک نظر 

عام و پذیرفته شده در علوم 

و  استدوران یونان باستان بوده

دیدگاهی بود که به نوبه این 

خود تا قرون وسطی رواج 

در حقیقت . بسیاری داشت

دان و اراتوستن، جغرافی

شناس عهد اسکندر ستاره

مقدونی در قرن دوم پیش از 

میالد، قطر زمین را با دقت 

 .گیری نموده بودمناسب اندازه

کلمب، معتقد به محاسبات 

اشتباه و نادرست مارینوس 

 قرار دادن صوری بود مبتنی بر

منطقه وسیعی از زمین در 

درجه جغرافیایی و از  ۲۲۳

درجه از  6۵۳دست دادن تنها 

یکی از . هامجموع آب

ترین موضوعاتی که به کلیدی

سفر و رسیدن کلمب به قاره 

آمریکا  کمک کرد، آگاهی وی 

از بادهای بسامان یا موسمی 

بادی غربی که به سمت . بود

شرق وزش داشت و ناوگان 

مب مشتمل بر سانتا ماریا، کل

 ۳النینا و الپینتا را در عرض 

هفته از جزایر قناری در غرب 

آفریقا به سمت شرق و مقصد 

برای بازگشت به . دادسوق می

اسپانیا و به سمت شرق در برابر 

این باد غالب، نیاز به یک 

تکنیک کشتیرانی دشوار بود 

توانست همراه با کاهش که می

وقه و و از دست رفتن آذ

. آشامیدنی ذخیره شده باشد

کلمب از بادهای غالب شمال 

شرقی اقیانوس اطلس شمالی 

 .برای بازگشت استفاده کرد

توان گفت که طور خالصه میبه

کلمب برای حرکت از بادهای 

بسامان و برای برگشت از 

وزان استفاده بادهای غرب

 .نمود

 

ری از باد های بسامان و غرب یتصو

 وزان

 فر کریستوف کلمباهداف س

کریستوف کلمب که از کودکی 

سیر و سفر و تجارت از طریق 

کشتی و دریا با خون وی 

عجین شده بود برای سفر های 

دور و نزدیک خود اهداف و 

 .انگیزه های پیچیده ای داشت

مورخان صاحب نظر عواملی را 

چون تبلیغ دین و گسترش 

مسیحیت، یافتن طال ، 

ح ماجراجویی و امید به فت

سرزمین های جدید، نیاز اروپا 

به ادویه ها و گیاهان معطر و 

های دارویی راه می توان انگیزه

نخستین سفر کلمب به هند 

 .باشد

برخی مورخان یهودی که 

کلمب را یهودی می دانند 
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اهداف دیگری برای سفر او ذکر 

اند چنانکه دیوید نموده

آیکهورن در این رابطه .ا م

 ی کشفکلمب برا: »نویسدمی

در . رفتدنیای جدید می

حقیقت او از وجود چنین 

دنیایی با اتکا به مطالعات و 

ها خبر های وایکینگکشف

انگیزه اصلی او در این . داشت

راه، جستجوی جایی برای هم 

 .«کیشان یهودی خود بود

بر اساس نشریه آمریکایی 

سیمون « جمهوری جدید»

 tuNrr: به انگلیسی)ویزنتال 

ruabareAei)  ،مورخ یهودی

معتقد است که کلمب برای 

یافتن جایی جدید برای 

یهودیان رانده شده از اسپانیا به 

در اصل هدف . این سفر تن داد

کلمب ایجاد یک جبهه علیه 

امپراطوری عثمانی و به عبارت 

بهتر علیه اسالم از سویی و 

تامین منابع مالی برای 

بازسازی بنای معبد سلیمان در 

 .قدس بود

 فر اول س

پیش از آغاز سفر شاه و ملکه، 

کلمب را به مقام دریاساالری 

گماردند و سخاوتمندانه حق 

موروثی حکومت بر تمام 

های کشف شده در آن سرزمین

سوی اقیانوس را به وی 

احتماالً آن دو گمان . بخشیدند

کردند که کلمب هرگز از می

پس از . سفر باز نخواهد گشت

 اتحویل گرفتن سه کشتی ب

ملزومات کامل از دولت، نوبت 

به کار دشوار گردآوردن خدمه 

بیشتر ملوانان از رفتن به . رسید

چنین مأموریت 

وحشت « آمیزیجنون»

اگر نفوذ سیاسی ملکه . داشتند

های رنگارنگ کلمب و وعده

نبود شاید هیچ کس حاضر با 

همراهی با وی در این سفر 

سرانجام در غروب . شدنمی

میالدی  62۷۲سوم اوت سال 

سه کشتی سانتاماریا، نینیا و 

پینتا همراه با نود نفر خدمه به 

فرماندهی کلمب از بندر پالوس 

به راه افتادند و پس از توقفی 

 (آفریقا)کوتاه در جزایر قناری 

در آغاز . رهسپار اقیانوس شدند

اوضاع خوب بود و ملوانان کامالً 

بردند ولی از کلمب فرمان می

ز که ساحل در پس از چند رو

زیر خط افق ناپدید شد، به 

تدریج دچار ترس و وحشت 

تا آن زمان تمام . شدند

هایی که در اقیانوس کشتی

کردند یکی از اطلس سفر می

دو مسیر شمالی یا جنوبی را در 

گرفتند و همواره پیش می

های اروپا یا آفریقا در کرانه

اما اکنون آن . نزدیکی آن ها بود

های ن به بخشها در حال رفت

ناشناخته مرکزی بودند؛ جایی 

که به عقیده ی عوام پر از 

هیوالهای هولناک بود و 

ها های شدید راه کشتیطوفان

کلمب از نارضایتی . بسترا می

اند گفته. زیردستانش آگاه بود

وی یک دفتر رخدادنگاری 

روزانه جعلی ترتیب داده بود 

که فواصل را کوتاه تر از مقدار 

ا کرد تان در آن ثبت میواقعیش

افراد نفهمند که چه مقدار 

اند و از هراسشان پیش رفته

این داستان به . کاسته شود

با . احتمال زیاد واقعیت ندارد

حضور ناخداهای دیگر و 

داران با تجربه افسران و سکان

در ناوگان، کلمب هرگز 

توانست با چنین ترفندی نمی

مسافرت . آن ها را فریب دهد

ر د. فته به طول انجامیدپنج ه

این مدت ملوانان وحشت زده 

بارها بر فرمانده خود شوریدند 

و حتی خواستند او را سر به 

ه ها  را بنیست کنند و کشتی

اما هر بار . اسپانیا بازگردانند

کلمب با وعده یا تهدید آرامش 
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در بیستم . ساخترا برقرار می

ای سپتامبر با مشاهده دسته

آمدند این رق میپرنده که از ش

امید در ایشان قوت گرفت که 

. خشکی در آن حوالی است

انان بباالخره در یازده اکتبر دید

وجود یک خشکی را در روبرو 

 6۲اعالم کردند؛ فردای آن روز، 

میالدی و بر  62۷۲اکتبر 

اساس تقویم یهودی مصادف با 

یعنی  ۳۲۳۵تشرین سال  ۲6

ها، بانآخرین روز جشن سایه

« خواهشمندی بزرگ»روز 

بود،کلمب و ( هوشانا ربا)

روز سفر  ۵۳یارانش پس از 

ای زیبا و سخت، پا بر جزیره

الجزایر باهاما سرسبز از مجمع

 .گذاشتند( آمریکای مرکزی)

رفتار بومیان آمریکایی با 

واردان دوستانه و تازه

کلمب در . جویانه بودآشتی

ای به فردیناند و ایزابال نامه

کنان جزیره درباره سا

اگر اعلیحضرتین » :نویسدمی

توانم تمام دستور فرمایند، می

آن ها را به کاستیل گسیل دارم 

یا در همین جزیره به اسارت 

پنجاه مرد کافیست تا . گیرم

کل این مردم را تحت انقیاد در 

آورید و به انجام دادن هر کاری 

 .«وادار سازید

 :او ادامه داد

و حتی این مردم دین ندارند » 

ند بسیار نجیب. پرستندبت نمی

هیچ . دانند بدی چیستو نمی

نوع سالحی ندارند؛ نه یکدیگر 

کشند و نه از هم سرقت را می

 .«کنندمی

پس از ارتباطات دوستانه 

 ها،آغازین میان بومیان و غربی

کلمب به این باور رسیده بود 

که گسترش دین مسیح در 

میان این جماعت نه با توسل 

ور که با محبت ممکن به ز

کلمب در این سفر . خواهد بود

های شمال شرقی اول کرانه

جزیره )کوبا و هیسپانیوال 

را نیز کاوش ( هائیتی امروزی

اما در شب میالد مسیح به . کرد

زنی، سانتاماریا، هنگام گشت

کشتی اصلی فرماندهی در 

کرانه هیسپانیوال به گل نشست 

. و ناگزیر به حال خود رها شد

به این ترتیب ناوگان کلمب به 

. یک کشتی محدود گردید

کشتی پینتا کمی بعد از کشف )

کوبا شورش کرده و گریخته 

کلمب که از مدتی قبل در .( بود

ریزی برای بازگشت حال برنامه

به اروپا بود دیگر برای بردن 

تمام افرادش جای کافی 

از این رو پس از کسب . نداشت

یس اجازه از گواکاناگاری رئ

بزرگ بومیان، قرارگاهی در 

هیسپانیوال برپا کرد و سی و 

پنج نفر از ملوانان داوطلب را 

آن جا گذاشت که تا زمان 

بازگشت دوباره کلمب به 

ژانویه  2در . کشاورزی بپردازند

میالدی مسافران کشتی  62۷۵

نینیا راه میهن خود را در پیش 

گرفتند و پس از تحمل مشقات 

ه نرم بسیار و دست و پنج

کردن با بادهای ناشناخته و 

های سخت اقیانوس به توفان

اما کلمب . اروپا رسیدند

برخالف میلش نتوانست 

مستقیماً در کاستیل پیاده شود 

ها و چند ماهی را نزد پرتغالی

در ( دشمن دیرین اسپانیا)

در این . بازداشت به سر برد

مدت کوتاه اخبار اکتشافات او 

 به طوری در سراسر اروپا پیچید

مارس باالخره  6۳که وقتی در 

کلمب در میان استقبال پرشور 

مردم به اسپانیا وارد شد 

اش به چاپ سوم سفرنامه

او بالفاصله با . رسیده بود

طالهای غنیمتی و چند بومی 

اسیر به دربار رفت و فردیناند و 
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ایزابال به گرمی پذیرای او 

در این مجلس عالوه بر . شدند

ار تحفه تا آن طال، کلمب چه

زمان ناشناخته ی دیگر 

را تقدیم شاه و « دنیای نو»از

ملکه کرد؛ گیاه تنباکو، میوه 

آناناس، بوقلمون و وسیله 

 .محبوب ملوانان یعنی ننو

 سفر دوم

 62۷1 –میالدی  62۷۵)

سپتامبر  ۲2در ( میالدی

میالدی، کلمب با  62۷۵

ناوگانی از هفده کشتی مجهز با 

نفری  6۲00همراهی یک گروه 

جهت استعمار و سرکوب 

 او این. بومیان، عازم آمریکا شد

بار نسبت به سفر اول مسیر 

تری را برگزید و پس از جنوبی

روز به جزیره بزرگ  ۲1

( آمریکای مرکزی)دومینیکا 

رسید سپس راه شمال را در 

پیش گرفت و به ترتیب جزایر 

شامل  –آنتیل کوچک 

گوادلوپ، مونتسرات، آنتیگوا و 

و جزایر  -(rerub)ویس ن

ویرجین و پورتوریکو را کشف و 

همه را جزئی از قلمرو اسپانیا 

اعالم کرد؛ سپس به هیسپانیوال 

رفت و به جستجوی یاران 

پیشین برآمد اما مهاجرنشین را 

خالی از سکنه یافت؛ 

های ساکن جزیره، همه اروپایی

در جنگ با بومیان کشته شده 

وی در مدت اقامت . بودند

تاهش یک قلعه کوچک در کو

داخل و یک شهرک در 

های شمالی جزیره بنا کرانه

کلمب در ادامه ی . نهاد

مأموریت اکتشافی، بیش تر 

های جنوبی کوبا را از کرانه

شرق تا غرب پیمود اما پیش از 

رسیدن به انتهای آن به این 

پندار که به جای جزیره با 

ای روبروست، تغییر جزیرهشبه

جامائیکا را کشف مسیر داد و 

کلمب پس از سپردن امور . کرد

 60به دست برادرانش در 

میالدی،  62۷1مارس 

هیسپانیوال را به مقصد اروپا 

سفر دوم او هم به . ترک کرد

 .پایان رسید

 سفر سوم و بازداشت

میالدی کلمب  62۷۱در سال 

 .برای سومین بار به آمریکا رفت

او در این سفر پیش از رسیدن 

نیوال جزیره ترینیداد به هیسپا

و ( ژانویه ۵6)را کشف کرد

هایی از ریزشگاه رودخانه بخش

اورینوکو در خاک اصلی 

 اول)آمریکای جنوبی را پویید 

اوضاع در مهاجرنشین (. اوت

 مهاجرانی. اسپانیایی ناآرام بود

های کلمب را شنیده و که وعده

پایان های بیبه طمع ثروت

دنیای نو راهی آمریکا شده 

بودند، اینک ناخشنود از 

وضعیت خود، برکناری وی را 

کلمب که درگیر . خواستندمی

سرکوب بومیان بود برای مقابله 

با این فتنه جدید از خود شدت 

عمل نشان داد و چند تن از 

افرادش را به جرم نافرمانی 

شماری از ناراضیان . اعدام کرد

پس از بازگشت به میهن، از 

ت ا شکایکلمب به دربار اسپانی

بردند و او را به سوءمدیریت و 

اه و ش. کفایتی متهم کردندبی

ملکه یک بازرس سلطنتی به 

نام فرانسیسکو دبوبادیال را 

مأمور رسیدگی به این شکایات 

او نیز پس از ورود به . کردند

( میالدی 6۳00)آمریکا 

درنگ کلمب و برادرانش را بی

از مناصبشان برکنار کرده و 

الحفظ به اسپانیا همه را تحت

هرچند کلمب پس از . فرستاد

مدت کوتاهی آزادی اش را به 

دست آورد ولی  دیگر مقام 

 .فرمانداری به او داده نشد

 سفر چهارم
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میالدی کلمب  6۳0۲مه  ۷در 

برای چهارمین و آخرین بار به 

آمریکا رفت با این هدف 

جسورانه که برای نخستین بار 

 پسر او و. کره زمین را دور بزند

ترش فردیناند برای کوچک

یافتن راه عبوری به سوی غرب 

های آمریکای سراسر کرانه

مرکزی را از بلیز تا پاناما 

جستجو کردند ولی برخورد با 

یک کشتی بازرگانی بومی آنان 

تا . را از ادامه سفر بازداشت

رسیدن نیروی کمکی از 

هیسپانیوال، کلمب به ناچار یک 

ه سر برد سال را در جامائیکا ب

 6۳02نوامبر  1و سرانجام در 

میالدی توانست به اسپانیا 

های آخر عمر، در سال. بازگردد

کلمب طبق توافقات اولیه با 

دربار خواستار دریافت ده 

درصد کل سودهای به 

های آمده از سرزمیندست

جدید شد ولی دولت به این 

بهانه که وی دیگر به عنوان 

، کندفرماندار انجام وظیفه نمی

قراردادهای پیشین را معتبر 

هایش را ندانست و درخواست

 .رد کرد

 

 

 

رفتار کلمب در برابر بومیان 

 آمریکا

چگونگی رفتار با بومیان آمریکا 

یکی از موارد اختالف نظر میان 

کلمب و هیات حاکمه اسپانیا 

ایزابال و فردیناند این قوم . بود

را اعضای آینده جامعه 

ند و دانستمسیحیت می

خواستار برقراری روابط 

دوستانه با آنان بودند؛ در 

حالیکه به عقیده کلمب برای 

برداری از منابع بهره

های تازه الزم بود سرزمین

 .بومیان به بردگی گرفته شوند

هنگامی که کلمب آمریکا را 

کشف کرد، در آن جا بالغ بر 

میلیون سرخ پوست زندگی  ۵0

در حالی که امروزه و .کردمی

بعد از گذشت چندین قرن تنها 

میلیونی از آن  ۲یک جمعیت 

همین مطلب . ها وجود دارد

تواند بیانگر بسیاری از می

 به)ژاک اتالی. ها باشدواقعیت

 ،(ieRqiab heeeiu: انگلیسی

فرانسوی در -نویسنده یهودی

بومیان : »گویداین مورد می

آرام و بی آزار جزیره، برای 

ند، اما استقبال از آن ها آمد

کلمب آن ها را به عنوان انسان 

 .«به حضور نپذیرفت

یک بار در میانه سفر دوم، او 

ای به دربار پیشنهاد طی نامه

دستگیری تعدادی از بومیان 

ها را  یاغی خصوصاً کاریب

سپس بدون توجه . مطرح کرد

به مخالفت مقامات، در فوریه 

 6100میالدی حدود  62۷۳

ن برده به عنوابومی آراواک را به

نفرشان را  ۳۳0اسارت گرفت و 

ست دوی. نیز به اسپانیا فرستاد

تن از بردگان در طول راه 

مردند و نیمی از بقیه نیز وقتی 

 .به مقصد رسیدند بیمار بودند

کلمب قرار شد که از 

های تجاری انجام شده فعالیت

مالیات  60٪در قلمرو خود

به این ترتیب . دریافت کند

بود که به  کلمب اولین کسی

کلمب . تجارت بردگان پرداخت

از همان آغاز، یافتن طال را 

ترین هدف سفر خود قرار اصلی

داده بود و برای رسیدن به 

های مطلوبش از اعمال روش

افراطی و غیرانسانی هم ابایی 

در یکی از مناطق . نداشت

  مسیر های اکتشاف کلمب
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 او تمام( هیسپانیوال)هائیتی 

بومیان باالی چهل سال را 

هر یک مقدار مجبور کرد که 

مشخصی طال برای او پیدا 

کنند؛ مجازات کسانی که در 

موعد مقرر سهم خود را تحویل 

إلی . دادند قطع دست بودنمی

 tiu: به انگلیسی)بارنوی 

rerreru) نویسدمی :

فاتحان اسپانیایی به »

های برده داری و سیاست

چپاول اموال بومیان ادامه 

دادند و آنان بیش از هر چیز 

ری به دنبال طال دیگ

آن ها برای مطیع . گشتندمی

کردن بومیان به زور و خشونت 

شدند؛ و این، اولین متوسل می

حرکت استعماری بزرگی بود 

که برای قدرتمند نمودن 

های یهودیان و تصاحب ثروت

 .«یک سرزمین انجام شد

او در هیایتی نوعی نظام تولیتی 

برقرار کرده بود که به موجب 

مسیحی کردن  آن در ازای

اهالی بومی، حق استفاده از 

نیروی کار آنان منحصرا در 

ها قرار اختیار اسپانیایی

به این ترتیب برده . گرفتمی

سازی و برده داری صورت 

در مناطق زیر . قانونی یافت

سلطه اسپانیا بومیان بسیاری بر 

اثر کار شدید، بیماری و 

های سیاست. سؤتغذیه مردند

جانشینانش اقتصادی کلمب و 

آن چنان زیانبار بود که باعث 

شد جمعیت بومیان تاینو 

جزیره هائیتی از هشت میلیون 

میالدی به تنها  62۷۵نفر در 

میالدی  6۳2۲نفر در  ۲00

ساموئل الیوت . کاهش یابد

که ورود  موریسون اعتقاد دارد

ها به قاره آمریکا آغاز اروپایی

کشتار بومیان این سرزمین 

 .است

بومیان آمریکایی چرا به 

nIidnI می گویند؟ 

شاید تا به حال برایتان سوال 

شده که چرا بومیان آمریکا با 

یا به عبارتی  Irauerنام 

! شوندشناخته می« هندی»

وقتی . جواب سوال جالب است

کلمب به آمریکا رسید معتقد 

بود که آن نقطه هندوستان 

جا است و مردمی که در آن

. دانکنند هندیزندگی می

« هندی»ها را همین شد که آن

  .خواند

 

 

 اثر به جای مانده از کلمب 

کلمب کاوشگر، دریانورد، 

سوداگر و البته یک نویسنده 

های پایانی او در سال. بود

اش، کتابی هم نوشته زندگی

در این کتاب حوادث و . بود

اتفاقات مختلفی که او تجربه 

کلمب . کرده آمده است

وان همچنین کتابی با عن

دارد که « هاپیشگویی»

های خودش را در آن ایده

 .نوشته است

 

 «امضاء کریستوف کلمب»

 روز های پر مشقت بیماری 

 سال بیماری  62

سالگی به نقرس  26کلمب در 

او مرتباً به آنفلوانزا، . مبتال شد

ریزی چشمی دچار ، خونتب

بیماری کلمب با . شدمی

گرفت، گذشت زمان شدت می

های پایانی در سال کهچنان

های طوالنی در عمرش مدت

کلمب در . ماندرختخواب می

سال دست و  62نهایت بعد از 

 هایپنجه نرم کردن با بیماری
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، زمانی 6۳01می  ۲0مختلف، 

سال داشت،  ۳۳که فقط 

پزشکان بعدها . درگذشت

متوجه شدند کریستف کلمب 

 «سندرم رایتر»غیر از نقرس به 

این . هم مبتال بوده است

سندرم عالئمی چون التهاب 

های باکتریایی مفاصل، عفونت

. روده و غیره را به همراه دارد

کلمب وصیت کرده بود که در 

آمریکا دفن شود، ولی در آن 

کلیسای  6۳01زمان در سال 

مناسبی در آمریکا برای این کار 

از این رو وی را در . یافت نشد

شهر واالدولید اسپانیا دفن 

 ای درپس به صومعهکردند و س

با این حال . سویل منتقل شد

از  6۳2۲جسد او را در سال 

خاک خارج و به هیسپانیوال 

منتقل کرده و در سانتو 

پایتخت جمهوری )دومینگو 

در . دفن کردند( دومینیکن

پایان قرن هفدهم، اسپانیا 

قسمت غربی هیسپانیوال را به 

فرانسه واگذار کرد و جسد 

. ل شدکلمب به کوبا منتق

بعدها هنگامی که کوبا به 

استقالل دست یافت، در سال 

، جسد برای آخرین بار 6۱۷۱

از اقیانوس اطلس گذشت و در 

کلیسای جامع سبیا اسپانیا 

با این حال در بنای . دفن شد

یادبود کلمب در پایتخت 

ای جمهوری دومینیکن، جعبه

هایی وجود حاوی استخوان

دارد که روی آن نوشته شده 

محققانی «. یستف کلمبکر»

که از جسد موجود در این 

ای انتابوت نمونه برداری دی

گویند که نتیجه با اند میکرده

ای برادرش دیگو، که او اندی

هم در نزدیکی سویل دفن شده 

 .همخوان است

 شکستن مجسمه ی کلمب 

شهروند « جورج فلوید»مرگ 

پوست آمریکایی به دست سیاه

 است پلیس این کشور، مدتی

که آتش اعتراضات جدیدی 

برای مقابله با نژادپرستی را در 

متحده و برخی از ایاالت

کشورهای اروپایی روشن کرده 

به دنبال این اعتراضات . است

هایی با تاریخچه مجسمه

استعماری و نژادپرستی هدف 

 حمله معترضان قرار گرفته

پس از قتل جورج فلوید . است 

توسط یک پلیس آمریکایی، 

گیری اعتراضات شاهد شکل

وسیع در شهرهای مختلف 

 .آمریکا از جمله بوستون  بودیم

یکی از اتفاقات جالب توجه در 

جریان این اعتراضات رخ داد و 

دامنه آن حتی به انگلستان نیز 

کشیده شد، تخریب و پایین 

آوردن مجسمه تاجران 

گرچه . سرشناس برده بود

عنوان به  کریستف کلمب

کننده قاره فیکاشف و معر

آمریکا به جهان شناخته 

شود، با این حال او به یکی می

از بزرگترین استعمارگران 

 .تاریخ نیز معروف است

کنندگان حمله تظاهرات

 آمریکایی به مجسمه

 های نژادپرستشخصیت

کریستف کلمب دریانورد 

اسپانیایی در همه کشورها 

عنوان کاشف آمریکا شناخته به

یب نمادهای او شود اما تخرمی

بعد از چند قرن از ورود او به 

غرب عالم، اعتراض تاریخی به 

یک دروغ  بود که تالش 

کرد با نادیده گرفتن بومیان می

و تمدن مردم ساکن این قاره، 

کشف و شناسایی این سرزمین 

را مرهون کریستف کلمب 

  .بداند

 6۲اگرچه در آمریکا 

سالروز ورود کریستف )اکتبر

را تحت ( ره آمریکاکلمب به قا



 

43 
 

جشن  "روز کلمب"عنوان 

های گیرند، اما جنبشمی

حامی حقوق بومیان همواره به 

بزرگداشت کلمب معترض 

بودند چراکه سفرهای اکتشافی 

او به آمریکا به استعمار و نسل 

 .کشی اجداد آن ها منجر شد

کلمب چگونه آغازگر  

 داری شد؟تجارت برده

 بهایی که درباره کلمدر فیلم

ساخته شده ، او را فردی نشان 

می دهند که با بومیان آمریکا 

رفتاری انسانی داشته و حرکات 

وحشیانه را تنها بخشی از 

اما . همراهان او مرتکب شدند

ها هنگامی که به قول اروپایی

کلمب آمریکا را کشف کرد در 

پوست آنجا سی میلیون سرخ

کردند اما چرا امروز زندگی می

 ت؟این گونه نیس

یک بومی خوب، »کلمب شعار 

را مطرح « یک بومی مرده است

کرد؛ او در واقع بومیان 

پوست را انسان تلقی سرخ

او بومیان را برده . کردنمی

ها را موظف کرد تا نامید و آن

به عنوان مالیات به دولت 

 .اسپانیا، طال بدهند

این در حالی است که 

ها از نظر نظام پوستسرخ

. دپیشرفته بودناجتماعی بسیار 

ها در آن زمان در میان آن

شهرهای مختلفی وجود داشته 

ساختار و طبقات . است

اجتماعی در آن شهرها شکل 

گرفته بود، کشاورزی در این 

مناطق وجود داشت و در هر 

منطقه محصول متناسب با آنجا 

... مزارع ذرت و. شدکشت می

که در خاطرات اولین 

ره هایی که به این قااروپایی

ها اشاره شده است، رفتند به آن

بیانگر این است که در آن زمان 

پوستان کشاورزی را به سرخ

یافته انجام صورت سازمان

باید گفت که فشارها . دادندمی

های وحشیانه و و سیاست

استعماری او نسبت به بومیان، 

رو او از سوی اشغالگران دنباله

به  هااسپانیایی. نیز ادامه یافت

داری و های بردهتسیاس

چپاول اموال بومیان ادامه 

دادند و آنان بیش از هر چیز 

دیگری به دنبال طال 

ها برای مطیع آن. گشتندمی

کردن بومیان به زور و خشونت 

شدند و این، اولین متوسل می

حرکت استعماری بزرگی بود 

که در دنیا به با تصرف سرزمین 

جدید توسط کلمب و برای 

هودیان و قدرت نمودن ی

های آنجا بنا تصاحب ثروت

کشی در این نسل. نهاده شد

. مکزیک نیز ادامه یافت

کورتیس مشهورترین 

کونکویستادور بود که در سال 

با هفتصد نفر به خاک  6۳6۷

جمعیت . مکزیک قدم گذاشت

سرخپوستان مکزیک در آن 

میلیون نفر بود  ۲۳سال بالغ بر 

به یک  610۳که در سال 

در  .کاهش پیدا کردمیلیون نفر 

ها در مدت زمانی مجموع آن

میلیون  1۳بالغ بر نیم قرن 

پوست را نیست و نابود سرخ

هزار اسپانیایی را  ۲20کرده و 

براساس  .ها کردندجایگزین آن

 ولز.ارقام ارائه شده توسط سی

نگار، پس از قدم گذاشتن تاریخ

کلمب به این منطقه، در مدتی 

یلیون م ۷۳کمتر از یک قرن، 

نفر از مردم بومی به دست 

استعمارگران وحشی قتل عام 

 .شدند

استعمارگران مدتی پس از 

کشتارها، متوجه شدند به 

جمعیتی نیاز دارند تا برای 

انجام کارهای سخت و دشوار 

خود و یا حتی کارهای عادی و 
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ها را به بیگاری شان آنروزمره

بکشند؛ در حالی که چندی 

ط خود پیش، این جمعیت توس

ها قلمع و قمع شده بودند، آن

تالش برای پرکردن خالء به 

وجود آمده مرحله جدیدی را 

رقم زد به طوری که در طول 

میلیون  6۵چهار قرن بعدی 

برده سیاه را به زور از آفریقا به 

آمریکا کشاندند که باز هم 

سرپرستی و مدیریت این 

حرکت را یهودیان برعهده 

 ش از آنآنان که تا پی. داشتند

های آفریقایی را در پوستسیاه

کشورهای اروپایی و به خصوص 

انگلستان به عنوان برده 

کردند، آمریکا را به استفاده می

عنوان مقصد بعدی 

پوستان قرار دادند و سیاه

دشوارترین کارها را از 

 ردهبه ب. پوستان خواستندسیاه

گرفتن سیاهان آفریقایی در 

ن آمریکا، آغاز بزرگت ری

 .تبعیض نژادی در تاریخ است

 سخن پایانی

تاریخ مجموعه ایی است از 

حرکت ها و تجربیات متراکم 

بشری؛ و حرکت ها و تجربیات 

بشری چیزی نیست جز 

سرگذشت روزمره انسان ها ؛ 

انسان هایی که با رفتار و افکار 

و آرزوها و عملکرد خود بر 

محیط و زیستگاه انسان های 

می  مختلف تاثیر بسزایی

برخی از این تاثیرات .گذارند 

ممکن است مثبت باشند و 

برخی دیگر منفی کلمب 

کاوشگر و دریانورد ماجراجویی 

بود که قصد ماجراجویی در 

هند را داشت اما به جای کشف 

یک مسیر دریایی به آسیا؛ به 

چهار دستاورد کلی مهم دست 

یکی از معروف ترین  .پیدا کرد

آنها کشف قاره آمریکا 

دومین دستاوردی که .تاس

کلمب رقم زد تاثیر شگرف و 

عظیمی است که در تاریخ بشر 

از خود برجای گذاشت؛ که آغاز 

سومین  .تاریخی نو بود 

دستاورد کلمب در طول زندگی 

خود رسیدن به فرمانداری 

هیسپانیوال و به دست آوردن 

لقب فرمانده اقیانوس بود و این 

 به این معنا است که او می تواند

مستعمره های جزیره 

. هیسپانیوال را اداره کند

دستاورد چهارم کلمب که در 

طول تاریخ مشخص شد تغییر 

. در ساختار اجتماعی اروپا بود

اما در یک نگاه کلی می توان 

گفت عملکرد کلمب در یک 

مقطع زمانی اتفاق افتاده است 

اما تاثیرات آن سالیان سال   ؛

های بر روی زندگی انسان

در . باقی مانده است مختلف

توان گفت اکتشافات واقع می

کلمب در آمریکا و کشف کردن 

آن منطقه را می توان نقطه 

عطف تاریخ آمریکا دانست و 

های کلمب نبود اگر ماجراجویی

شاید مشخص نبود که 

قاره آمریکا تا چند سال  هویت

به راستی اگر میل . پنهان بماند

به قدرت در وجود کلمب نبود 

نبود که قرعه ی کشف  مشخص

سرنوشت چه   قاره ی آمریکا در

 !کسی می افتاد

 

 بن مایه ها

، (6۵۱6)کلمب، کریستوف_6

سفرنامه کریستوف کلمب 

های روزانه، مترجم یاداشت

دکتر کامیاب خلیلی، انتشارات 

 سرا قصیده

، (6۵۱۳)اکتای، عدنان_۲

تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، 

مترجم نصیر صاحب خلق، 

 نتشارات هاللا

اسپری،  _۵

، (6۵12)آرمسترانگ
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کریستوف کلمب، مترجم 

مجید روشنگر، انتشارات علمی 

 فرهنگی

، (6۵۷۳)داسون وید، مری_2

کریستف کلمب کاشف قاره 

آمریکا، مترجم محمد همت 

 خواه، انشاراتی عصر اندیشه

فلینت، والری، کریستوف _۳

 جا کلمب، دانشنامه بریتانیا، بی

 

 

  

 با غلبه بر تمام موانع و مزاحمت ها ،

می توانید به طور مستمر به هدف یا مقصد 

 تعیین شده خود برسید .

 کریستف کلمب
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 مرضیه فروزانی 

 تاریخ دانشجوی کارشناسی)

 (دانشگاه خلیج فارس 

  

درباره  نویسنده کتاب عصر 

 استعمارگری

دان ناردو نویسنده و تاریخدان 

در ایالت  6۷21که در سال 

میزوری آمریکا به دنیا آمده 

او از دوران کودکی عالقه . است

زیادی به نویسندگی، موسیقی 

تاریخ را  و تاریخ داشت؛ رشته

برای ادامه تحصیل انتخاب کرد 

و در این رشته بسیار موفق بود 

اما از دیگر حوزه های مورد 

اولین  .عالقه خود غافل نشد

تجربه نویسندگی او در سال 

است و پس از نگارش  6۷۱0

چند فصل تاریخ برای دانش 

آموزان، نویسندگی را به طور 

نوشته های او . جدی آغاز کرد

و قابل فهم است  به شکل ساده

و تحوالت تاریخی را به شکل 

دان  .داستان شرح می دهد

ناردو آثار مختلفی از دوران 

باستان، تمدن مصر و یونان و 

هند تا دوران معاصر دارد و قلم 

او در سراسر جهان طرفداران 

زیادی دارد زیرا مهارت باالیی 

در ساده بیان کردن مفاهیم 

 دتعدا. پیچیده تاریخی را دارد

زیادی از آثار دان ناردو به زبان  

: فارسی ترجمه شده  مانند

مینوسی ها، امپراطوری 

ایران،هند باستان و رومیان 

 .باستان است

معرفی کتاب عصر 

 استعمارگری

کتاب عصر استعمارگری اثر  

دان ناردو که توسط مهدی 

حقیقت خواه ترجمه شده و از 

مجموعه تاریخ جهان توسط 

 6۵۱1ل نشر ققنوس در سا

منتشر شد که پنجاهمین جلد 

. مجموعه تاریخ جهان است

نسخه صوتی این کتاب نیز 

موجود است که روایت آن 

برعهده سرکار خانم فرناز 

این کتاب دارای . مرکباتی بوده

فصل است که در این فصل  1

ها به موضوعات آغاز عصر 

استعمارگری، نخستین عصر 

بزرگ استعمارگری چالش های 

ا اداره مستعمرات مواجهه ب

پرداخته و رویدادهای بزرگ 

عصر استعمارگری از سال 

را بیان کرده  6۷۳2تا  62۷۲

 .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب عصر استعمارگری از دان ناردو
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رویدادهای بزرگ عصر 

 استعمارگری

 

 

 

 مروری بر فصل های کتاب 

قسمت پیشگفتار کتاب درباره  

درس نیاموختن از تاریخ که 

شرح صحبت های جورج 

و منتقد  سانتایانا، فیلسوف

آمریکایی راجع به درس 

نیاموختن انسان از گذشتگان 

:)) و تاریخ است که میگوید 

کسانی که نمی توانند گذشته 

را به خاطر آورند محکوم به 

منظور سانتایانا .(( تکرار آنند

این است که کسانی که از 

اشتباهاتی که گذشتگان 

مرتکب شده اند بی خبر می 

 رندمانند و از آن درس نمی گی

همان اشتباهات را مرتکب می 

 .شوند

امروزه اصطالحات  

استعمارگری و امپریالیسم را 

پژوهشگران و تاریخ نگاران به 

یک معنا به کار میبرند اما 

کارشناسان گاهی میان این دو 

اصطالح تمایز قائل میشوند؛ 

آنها معموال استعمارگری 

(RrirrueiubN ) را سلطه و

 یفرمانروایی مستقیم سیاس

تحمیلی از سوی یک کشور بر 

سرزمینی دوردست تعریف 

میکنند و در زبان کارشناسی، 

 (امپراتوری گری)اپریالیسم 

مفهومی کلی تر و مربوط به 
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ایجاد و حفظ امپراتوری هاست؛ 

در کل استعمارگری و 

امپریالیسم پیوند نزدیکی باهم 

 .دارند

فصل اول کتاب درباره -6

نخستین عصر مدرن 

ی استعمارگر

استعمارگری مدرن از .است

قرن پانزدهم تغاز می شود و تا 

اواسط قرن بیستم ادامه داشت 

و کشورهایی چون فرانسه، 

بال به دن... انگلستان، اسپانیا و

کشف سرزمین های جدید و 

گسترش استعمارگری و بهره 

کشی از مستعمرات و مردمان 

بومی ساکن آن جا بودند؛ اما با 

ها در  گذشت زمان امپراتوری

حفظ و فرمانروایی بر متصرفات 

دوردست خود با مشکالت 

زیادی روبه رو شدند و 

مستعمرات خود را از دست 

 .دادند

دانش پژوهان معموال این عصر 

طوالنی گسترش و کاهش 

امپراتوری را در دوره های 

زمانی کوتاه تر و سامان پذیرتر 

دوره اول در :  تقسیم می کنند

د و کمی آغاز ش 6۳اواخر قرن 

بیش از دو قرن ادامه داشت که 

بخاطر کشف آمریکای شمالی و 

جنوبی و مناطق دیگر نام  دوره 

اول را عصر اکتشافات 

در طی این دوره که . گذاشتند

نام نخستین عصر بزرگ 

استعمارگری را نیز دارا می 

 .باشد، صدها مستعمره برپا شد

در فصل دوم کتاب نویسنده -۲

روش های راجع به چالش ها و 

مدیریت مستعمرات سخن 

روشی که قدرت . گفته است

های اروپایی برای اداره 

مستعمرات به کار می گرفتند 

که در زمان و مکان مختلف، 

تفاوت داشت و این امر تا 

حدودی ناشی از تفاوت 

فرهنگی و فلسفی میان 

کشورهای استعمارگر و رویکرد 

و اهداف آنان بود که باعث 

ی  ایجاد چندین هست

مستعمراتی متفاوت در سرتاسر 

 . جهان شد

به گفته دان ناردو یکی از رایج 

ترین نمونه های مستعمراتی را 

گاهی مستعمره مهاجرنشین 

این روش ناگزیر به . می نامند

آن جا می رسید که 

مهاجرنشینان با هر جمعیت 

بومی که مواجه می شدند آن 

ها کنار می زدند یا نابود می 

ع مستعمرات این نو. کردند

عمدتا در مناطق معتدله وجود 

داشتند مانند مستعمرات 

 .بریتانیا در آمریکا و کانادا

پس از چالش نحوه برخورد با  

بومیان، تشویش زاترین چالشی 

که مستعمره نشینان اروپایی با 

آن مواجه بودند ، اداره  بر 

قلمرو و جمعیت محلی 

خودشان بود که روش های 

ایط محلی مقابله بنا بر شر

متفاوت بود؛ اما چند الگوی 

اساسی پدید آمد برای مثال، 

نظام اداری بسیاری از 

مستعمرات مهاجر نشین 

کمابیش شبیه ناظم اداری 

مهاجرنشینان آمریکایی بریتانیا 

بود که اکثر این نظام ها امکان 

اقامت را به مهاجرنشینان در 

یک ناحیه می دادند و قانون 

ی آن ها هایی برای سازمانده

 .وضع می کردند

فصل سوم  درباره آغاز -۵

مقاومت در برابر استعمارگری 

 6۱تا نیمه قرن . است

مستعمرات متعدد اروپا در 

آمریکای شمالی و جنوبی ، 

خاور دور و مناطق دیگر پررونق 

کشورهای استعمارگر .بود

سودهای زیادی از غارت و 

تجارت مواد خام بدست می 
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وپایی قدرت های ار. آوردند

سعی در پیشی گرفتن از 

یکدیگر می کردند و نتیجه این 

جنگ ها به یک درگیری بزرگ 

تر بر سر مناقشات در داخل 

خود اروپا رخ داد که این جنگ 

هفت سال بین بریتانیا و فرانسه 

و متحدین هرکدام، از سال 

طول کشید که  611۵تا  61۳1

ین ا. پیروز میدان بریتانیا بود

ی فرانسه و جنگ، به جنگ ها

 .سرخپوستان معروف است

بریتانیا مستعمرات آمریکایی 

خود را به سبب انقالب آمریکا 

رخ داد، از دست  611۳در سال 

انقالب آمریکا نخستین . داد

شورش مستعمراتی عمده بود 

و اوایل  6۱که در اواخر قرن 

رخ داد و انگلستان،  6۷قرن 

اسپانیا و فرانسه از بزرگترین 

ین انقالب بودند و بازندگان ا

مستعمراتی که آن ها در 

آمریکای شمالی و جنوبی از 

دست دادند به کشورهای 

مستقلی تبدیل شدند و 

درنهایت نیمکره غربی را از نو 

 .تشکیل دادند

دلیل شورش در هر مکان 

مثال دلیل شورش . متفاوت بود

در مستعمرات مهاجرنشین 

نظیر مستعمرات آمریکایی 

نیا بودند بریتانیا و اسپا

؛جمعیت در طی زمان افزایش 

پیدا کرده بود و مهاجرنشینان 

رفته رفته از کشورهای مادر 

احساس دوری و تمایز کردند؛ 

در نتیجه مهاجرنشینان به 

 .خودمختاری تمایل پیدا کردند

فصل  چهارم درباره اختالف -2

استعمارگران بر سر تصرف 

سرزمین های مستعمره و 

روی همچنین درباره پیش 

بریتانیا پرداخته است که 

بریتانیا در قرن نوزدهم بیش 

ترین نفوذ را در کشورهای 

 .مختلف جهان داشت

پس از شورش های موفقیت 

آمیز در مستعمرات آمریکایی، 

مرحله جدیدی شکل گرفت که 

دوام  6۱۱0تا  6۱6۳تقریبا از 

آورد، در این دوره بریتانیایی ها 

تقریبا یکسره تسلط داشتند و 

فعالیت مستعمراتی فرانسوی 

ها، هلندی ها ، اسپانیایی ها و 

دیگر مناطق در این دوره کم 

 .شد

نفوذ خود را  6۷بریتانیا در قرن 

در بیش تر مناطق گسترش داد 

بدون آن که مستعمرات جدید 

ر بریتانیا د. زیادی را ایجاد کند

بیش تر موارد از بازارها بهره 

کشی می کرد و بر امور کشورها 

و مستعمرات خود تاثیر می 

گذاشت بدون آن که مستقیما 

این . بر آن ها حکومت کند

مناطق از لحاظ اقتصاد به 

شدت به تجارت با بریتانیا 

وابسته شدند و بریتانیا برای 

حفظ آن عمدتا مذاکره می کرد 

و معاهداتی می بست که اکثرا 

به شدت یک جانبه و به نفع 

ات ربریتانیا بود، و اگر در مذاک

شکست می خوردند به آتش 

قابل مالحظه ای که داشتند 

 .تکیه می کردند

فصل پنجم به امپریالیسم -۳

جدید و داستان مستعمره 

شدن کشورهای افریقایی 

توسط بریتانیا، اسپانیا، پرتغال 

و دیگر این کشور ها  اختصاص 

 . دارد

عالوه بر بریتانیا در دهه های 

کشورهای  6۱۱0و  6۱10

ی گرفتن سهم خود دیگر برا

اقدام کردند، به این ترتیب موج 

جدید استعمارگری آغاز شد که 

بزرگ ترین موجی بود که در 

این موج از . جهان رخ داده

تا آغاز جنگ  6۱۱0حدود 

،دوام  6۷62جهانی اول در 
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آورد و بعدها ناظران نام آن را 

در  .امپریالیسم جدید گذاشتند

 این دوره بریتانیا و فرانسه قد

علم کردند و اسپانیا و پرتغال 

تالش خود را برای ماندن در 

دیگر بازیگران . بازی کردند

مهم اروپایی، بلژیک و تازه 

واردان آلمانی و ایتالیایی 

همچنین ایاالت متحده و .بودند

ژاپن نیز به عنوان قدرت 

صنعتی ظهور کردند و الزم می 

دیدند بر سر تکه هایی از جهان 

 .کنندبا اروپا رقابت 

در فصل ششم درباره تاثیر -1

جنگ جهانی اول بر عصر 

استعمارگری و تالش 

کشورهای اروپایی برای تسلط 

بیشتر بر روی کشورهای 

خاورمیانه سخن گفته شده 

 .است

به گفته نویسنده، جنگ جهانی 

اول نقطه عطف مهمی در تاریخ 

استعمارگری بود که در این 

درگیری، بریتانیایی ها، 

ها، آمریکایی ها و فرانسوی 

با ( متفقین)متحدینشان 

 دولت)آلمانی ها و متحدینشان 

. می جنگیدند( های مرکزی

پس از آن که متفقین پیروز 

شدند، مستعمرات کشورهای 

شکست خورده را به تصرف 

خود در آوردند و این خود تاثیر 

جنگ جهانی اول بر روی 

این . استعمارگری بود

ه زمستعمرات بر اساس نظام تا

ای که جامعه ملل وضع کرد 

اداره می شدند، این نظام جدید 

شامل سرزمین های تحت 

قیمومیت به . قیمومیت می شد

یک کشور اختیار اداره یک 

مستعمره را در مقام قیمی 

 . نیکخواه می داد

به استثنای توسعه طلبی 

امپریالیستی ژاپن که در آسیای 

شرقی به سرعت ادامه پیدا 

ی مستعمراتی کرد، فعالیت ها

) در دوره بین دو جنگ جهانی

اکثرا در ( 6۷۵۷-6۷6۱

چهارچوب نظام قیمومیت بود 

به ویژه مستعمرات تحت 

قیمومیت بریتانیا و فرانسه در 

خاورمیانه اهمیت حیاتی 

داشتند و در آن جا کشورهای 

رخدادها و . جدید شکل گرفت

اشتباهاتی که در این دوره 

صورت گرفت به شکل گیری 

انداز سیاسی و فرهنگی  چشم

منطقه برای نسل های آینده 

 .عمیقا تاثیرگذار بود

در فصل آخر که فصل هفتم -1

است، پایان عصر استعمارگری 

را شرح داده که با روبه زوال 

رفتن استعمارگری، استعمار 

زدایی در قرن بیستم پدید می 

آید و سپس دموکراسی در 

بیش تر نقاط جهان نفوذ پیدا 

 . می کند

تا حدی به دلیل آن  که 

سازمان ملل در آغاز زیر سلطه 

قدرت های بزرگ بود 

استعمارگری پایان نیافت و 

دیدگاه عمومی این بود که یک 

دوره گذار الزم است تا مردمان 

وابسته برای حکومت مستقل 

آماده شوند ، به همین دلیل بود 

که سازمان ملل نظام قیمومیت 

یک . جدیدی را تشکیل داد

اوت میان نظام قیمومیت تف

جدید و قدیم بود که آن هم 

تعیین جدول های زمانی بود، 

در نظام قدیم هیچ تاریخی 

برای واگذاری استقالل معین 

این امر به معنای آن . نشده بود

است که کشورها تاریخی برای 

جدایی از دیگر کشورها و آغاز 

استقالل خود تعیین می کردند 

 و شاید مشهورترین نمونه

هندوستان، پرجمعیت ترین 

 .مستعمره در جهان بود
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 6۷20این فرایند در اواخر دهه 

در مناطق جهان  6۷۳0و دهه 

تکرار شد و مستعمرات در طی 

زمان ، استقالل خود را بدست 

به این ترتیب . آوردند

استعمارگری به سرعت روبه 

زوال رفت اما چند استثنا وجود 

داشت ، اتحاد شوروی به مدت 

ه بعد از جنگ جهانی ده 2

دوم، برای حفظ سلطه خود بر 

لهستان، مجارستان، لتونی و 

دیگر مناطق اروپای شرقی به 

زور متوسل شد اما در نهایت در 

که اتحاد شوروی  6۷۷6سال 

فروپاشید، آن ها استقالل خود 

 .را به دست آوردند

با ادامه زوال استعمارگری، در 

نیمه دوم قرن بیستم شاهد 

ونی در شیوه یک دگرگ

حکمرانی هستیم، اکثرا 

کشورهای استقالل یافته 

تصمیم به برقراری دموکراس یا 

نظام . مردم ساالری گرفتند

دموکراسی پارلمانی بریتانیا 

الگویی شد که کشورهای 

نوظهور و استقالل یافته از آن 

سرمشق بگیرند، همچنین 

آرمان ها و نوشتارهای 

دموکراتیکی که از انقالب های 

مریکا و فرانسه ایجاد شده آ

بودند مانند اعالمیه استقالل 

و ( 6111)ایاالت متحده

اعالمیه حقوق بشر و شهروند 

بسیار تاثیرگذار ( 61۱۷)فرانسه

 .بود

 سخن پایانی

کتاب عصر استعمارگری در  

دسته کتاب های تاریخ 

استعمار قرار دارد و نکته بسیار 

مثبت این کتاب قلم ساده و 

این کتاب به .است قابل فهم آن

طور پی در پی و داستانی، 

تحوالت و حوادث را از آغاز 

عصر استعمارگری تا پایان آن 

را بیان شرح داده که باعث 

جذب و قابل فهم تر بودند برا 

 .خواننده می شود
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 فاطمه مقاتلی

دانشجوی کارشناسی تاریخ )

 (دانشگاه خلیج فارس

 

 !گرمهوا آفتابی بود و خیلی 

 !م ثل همیشه

طوری که از شدت گرما حتی 

. از چشمهایمان سرازیر می شد

اما برادر دیوانه ام که اتفاقا 

خود عاشق هم بود داشت با

جدیدترین شعرش را زمزمه 

می کرد؛ زمزمه ای با صدایی 

 ! خیلی  بلند

شعرش چنان برایم مطلوب  

بود گوشم را نوازش می کرد و 

می  گرما و سختی اش از یادم

 .برد

 :می گفت

 در این جهنم سرد 

 در هوای این درختان زرد

و روی این زمین خشک؛ تا کجا 

 می توان پیش رفت؟

در جَوی که اکسیژن ندارد؛ 

 چقدر می توان نفس کشید؟

این جا دیگر نه جام های شراب 

 سرخوشمان می کند

و نه معجون های شیمیایی 

 !دلخوش

ما این جا تلف می شویم مثل 

هایمان که آب می آبنبات 

 !شوند

 چه کسی نجاتمان خواهد داد؟

فریاد های ما تنها درون 

 خودمان و سودای ما در سرمان

 تا کی؟

 !فریاد باید زد

 !زار باید زد

 !از این جا تا به آن جا 

 !در سراسر جهان

 !برای این انسان

 به او گفتم چه شده ؟

باز به یاد جنگ هایت با 

سی یفرانسوی ها افتادی یا انگل

 ها؟ یا شاید هم آمریکایی ها؟ 

 !نه:با غمی سنگین گفت

و من باز کنجکاو از او پرسیدم 

پس داری به آفریقا فکر می 

 کنی؟ 

 !و بازهم گفت نه

ری دا! فهمیدم:با شادمانی گفتم

به مردم خودمان فکر میکنی؟ 

 که به جان هم افتاده ایم؟

 !برادرم چیزی نگفت جز سکوت

،  بود سکوتش بلند و پر معنا

معنی هایی که قادر نبودم همه 

 .را بفهمم

نمیدانم؛ شاید به همه این ها با 

 . هم فکر می کرد

از این ماجرا روز ها و شب ها 

گذشت تا رسیدیم به یک روز 

گرم تابستان که شب قبل باران 

 ! بارید

در گوشه ای از حیاط خانه، 

روی یک تخت قدیمی زید 

. سقف آسمان نشسته بود

همانطور که . ستمکنارش نش

دستم را روی سرم گرفته بودم 

تا از باران در امان بمانم ، 

پرسیدم چرا زیر باران نشسته 

 .ای

آن جا بود که صدایش را 

شنیدم صدایش عوض شده 

 .بود

 !غمگین تر از همیشه 

نان که جنگیدنبرای آ  
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احساس کردم سال هاست  

 .صدایش را نشنیدم

نمیخواهم سرت را درد : گفت 

. واریبیاورم که بکوبی اش به د

در رابطه با سیاست هم 

نمیخواهم صحبتی بکنم 

خودت میدانی که اهلش 

 !نیستم

می دانی سوالت ذهنم را 

مشغول کرد؛ من به همه آن 

 .چیز ها فکر می کردم

با چشمانی غمبار و اخمی 

به همه چیز : غلیظ ادامه داد

فکر کردم اما بیش تر از همه به 

استعمار نو فکر می کنم؛ به 

فکر من و تو  چیزی که به

بیشتر از همه به . مربوط است

استعمار و ظلم بیگانه در همین 

سرزمین، بر مردم خودمان فکر 

زمان می گذرد تاریخ . می کنم

ما رقم می خورد و ما همچنان 

گرفتار قفس های ظلم می 

 !شویم

شاید وضع ما درست : گفتم

شد، اوضاع بهتر شد و این 

 ...!زورگویی ها هم رفت

ی می دان: تلخ گفت با لبخندی

درست شدنی هم نیست این 

قانون تاریخ است باید همین 

گونه رقم بخورد تا مدعیان 

آزادی و عدالت و مبارزان 

فداکار متولد شوند و این اصال 

چون تاوانش خون . زیبا نیست

 . من و تو ، خون ملت ماست

آن شب خیلی عجیب بود، 

برادرم هم از همیشه عجیب تر 

ه بود و من با و مرموز تر شد

کنجکاوی و هیجانی غیر قابل 

وصف میخواستم همه فکرهای 

 . در سرش را بدانم

از جایش بلند شد و با قامتی 

که از درد و غم خمیده شده بود 

به راه افتاد،آنچنان بی حوصله 

بود که  قطره های باران که او 

را می بوسیدند حس نمیکرد و 

در میانه ی راه ش ایستاد و رو 

و بگذار به ت: کرد و گفت به من

چیزی بگویم، همیشه بجنگ 

حتی اگر میدانی که این آخرین 

 ! نفس توست

برادرم همان شب از خانه 

و هرگز برنگشت  بیرون رفت

بیست و چهار سال بعد .

استخوان هایش برگشتند و 

قلب مادرم مانند هزاران زن 

 .دیگر از جا در آمد

او برای عدالت و آزادی جنگیده 

و آزادی جانش را گرفت و بود 

امروز من می روم شاید تمام 

برای همه . این ها تمام شود

آنان که رفتند و جنگیدند و 

تالش کردند برای عدالت 

 .آزادی و حق

 

 

 

  



 

54 
 

 

  

 محسن پورنبی 

دانش آموخته مهندسی )

معماری دانشگاه شهید چمران 

 (اهواز

 

در گوشه گوشه ی این کشور 

استبداد در استبداد زده چنان 

طول تاریخش سایه افکنده 

است که نمی دانیم استبداد را 

از این ملک جدا کنیم یا ملک 

 .  را از استبداد

چنان ریشه دوانیده انگار 

سرطان که نمی دانیم به مقابله 

با این عفن دست به جراحی 

چیزی از پی و گوشت ! بزنیم

این کشور می ماند ،شاکله 

 کشور حفظ می شود ،

ارضی از شیر به گربه  تمامیت

 .رسیده به موش هم می رسد 

اغراق نکنیم پیکره وطن سراسر 

سیاهی نیست چه با آگاهی 

امروز چه با قرائت دیروز، چه با 

 !دانش فردا

اگر جمهوری آزادی نداشتیم، 

حاکمانی داشته ایم که گام 

هایی در صلح ملک و صالح 

مملکت برداشته اند ولی 

ته د رشزنجیره کشور با استبدا

 . شده است 

برای گذار از استبداد راه سخت 

است و نه آن چنان سخت به 

قدر زمانی که پای استعمار به 

  .کمک پای شله استبداد بیاید 

استبداد امری درونیست ، 

درون یک کشور ، درون یک 

ملت ، درون تک تک اذهان یک 

 .جامعه، پیچیده است 

هر گره ای در هزار توی آن 

ره ای پیچده تر بیابی خود گ

است ولی استعمار چنان کاری 

 .می کند که گره را پیدا نکنید

گره اول را که پیدا کردی ،گره 

دوم را پیدا نکنی، گره دوم را 

یافتی گره اول از دستت فرو 

 !افتاده

استعمار کاری می کند اگر از 

استبداد اول خسته شدی به 

استبداد دوم پناه ببری از 

و زمانی  استبداد دوم به سوم

که فکر میکنی که از استبداد 

خالص شده ای استعمار تازه 

زیبا، زشت . آغوش باز می کند

ترین آغوش استعمار آن 

جاست که ملتی خسته و 

درمانده در ذهن تاریخی خود 

دنبال این میگردد، ای کاش ما 

هم جزئی از قرار داد گلستان و 

ترکمنچای بودیم ، ای کاش 

هر ش بوشبحرین بودیم یا ای کا

، چنان هنگ کنگ  تحت 

قیومیت بریتانیا بودیم و ای 

کاش و ای کاش و ای کاش ها 

 .... 

ذهن ما استعمار زده است آن 

کس یا کسانی که روزی فکر 

می کردند با جاسوسی ده ها 

سال بعد میوه های آن را می 

چینند به حیرت می افتند اگر 

میوه های چند صد ساله آن را 

در . دیدند  امروز به چشم می

این شهر هنوز رادیو لندن 

خریدار دارد جنس خوب مثل 

ساعت انگلیسی کار می کند و 

 .نه حتی مثل ساعت سوئیسی 

در این بندر جنس استفاده 

 dY.)نشده را آکبند می گویند 

sera) 

در همه جای دنیا به دیل 

استبداد جمهوری است ولی 

استعمار مستعمره را بدیل 

 .ا زده است استبداد برایمان ج

از پس جمهوری آزادی 

به وجود .... استقالل توسعه و

 استعمار
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می آید اما استعمار این خودش 

مفاهیم را تعریف ، تبیین  و 

 استعمار قلب. تفسیر می کند 

کننده ی تمام واژه ها و مفاهیم 

استعمار به . و ارزش هاست 

زیباترین شکل شما را از انرژی 

تخلیه می کند از آگاهی ،از 

آن گاه با دایره  …ی وزیبای

واژگان خودش آنها را پر می 

به گونه ای که حتی . کند 

لحظه ای احساس حماقت هم 

زیبا و هنرمندانه و . نکنیم 

هوشیارانه شما را به لشکرش 

نخبگانتان را به سرداران لشکر 

استعمار . تبدیل می کند 

پیرتان می کند شما را در آرزو 

های نوجوانی و آرمان های 

. ی تان پیر می کند جوان

پیرمردانی می شناسم که 

آرزوهایشان پشت دیوار های 

بتونی اردوگاه ها ، خزانه های 

 .پی در پی تجربه کرده است 

دختران و پسرانی میشناسم که 

عشقشان توان چیدن سیم خار 

استعمار،  . های مرز ها را ندارد

نخبگانتان را ازتان می گیرد، از 

رم که شاعرانی  کتاب هایی دا

در کتابخانه های خودشان هم 

سیاسیونی می شناسم . نیست

که حرف های خود را پس 

گرفته اند و نویسندگانی که 

کتاب های خودشان را آتش 

استعمار نماد هایتان را . زدند

شاهنامه را می . ازتان می ستاند

گیرد، حسین را می گیرد، 

اسطوره را می گیرد، قهرمان را 

ه می گیرد و برای اینک

فراموشیتان عمیق تر شود به 

شما جایزه می دهد ، مراسم 

می دهد ، مناسک می دهد ، 

مجسمه می دهد و شما گمان 

می کنید که آنها را دارید یا در 

و تا به حال از خود . پی آنید 

نپرسیده کسی که آیا برای زنده 

 .ای هم مراسم می گیرند 

استعمار خودتان را از خودتان 

ن را از خودتا. می گیرد 

خودتان تهی می کند ، از خود 

از ارزش . بیگانه می کند 

هایتان غافل می کند از آن چه 

دارید و آن چه می توانید 

داشته باشید و آن چه می 

 یگانه.  توانید به دست آورید

کار استعمار این است ندارید و 

تلخ است، زشت . نمی توانید

است، زیبایش می کند، تلخی 

ما به شما می . اش را می گیرد

با زی. دهیم ، ما در کنار شماییم 

 . شد ،تهی شد

بزرگی از بزرگان این کشور 

برای ساخت :)روزی گفت 

کشور روی تربیت انسان ها کار 

( .کنید که ثمره صد ساله دارد 

سخن بزرگ ضد استعمار را 

استعمارگر بهتر شنید و بهتر 

اجرا کرد و حاال میوه اش را 

ر ، بی س میچیند بی سر و صدا

و صدا ما را احاطه کرده اند 

 .... نزدیک نزدیک نزدیک

عمویی دارم که به رییسعلی 

دشنام می دهد و دوستانی که 

به مبارزین جنوب ، دوستی 

دارم که نسبت به یکی از 

. خائنین، همکار استعمار دارد 

 ... و چه بسیار از این دوستان

بسیار می شنویم که فالن فرد 

محترمی بوده و  در تاریخ انسان

به تاریخ مراجعه می کنیم و می 

خوانیم زندگی سراسر خیانت 

 . داشته است 

استعمار کارش را درست انجام 

داده است ، مگر چند نفر کتاب 

می خوانند ولی تا دلت بخواهد 

آدمی هست که کتاب نخوانده 

 . اظهار نظر می کند 

استعمار خسته نمی شود تا 

ت سراغ با برنامه. خسته ات کند

می آید می داند کجا خسته می 

آن جا . شوی، کجا انرژی داری

که خسته ای کنارت می 

ایستد، آنجا که انرژی داری از 

پشت خنجر می زند به واسطه 

یک خسته و این چرخه مرتب 
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تکرار می کند هزار جور در 

کنارت هست و هزار و یک جور 

 . خنجر دارد

با علم کنارت هست و با مذهب 

زند با اعتقاد کنارت  خنجر می

هست و با علم خنجر می زند 

دوگانه ها در پس و پیش ات 

یا فریب این را . قرار می دهد

می خوری و یا خوف آن می 

 .کنی

قرمز و آبی را یکجا به تو عرضه 

تو را در دوگانگی . می کند

کاذب خیر و شر می اندازد 

کاری می کند که یا از خیر 

 خسته شوی و یا شر را برایت

استعمار با . خیر می نمایاند 

خرید خواص و تعمیق عوام به 

 .مقاصدش دست پیدا می کند

نخبگان را به آسودگی نمی 

توان تعمیق کرد و عوام را 

خرید عوام ثروت بسیار . خرید 

می خواهد و تعمیق خواص 

 . حوصله بسیار 

اگر بود ابزاری که هر دو را 

انجام دهد به کفایت نیازی به 

ذاری چند ده ساله سرمایه گ

نبود تا عصر کنونی که به مدد 

 اگر یک. رسانه هایش موثر شد 

گروه ارزش رسانه را درک کرده 

باشند بی شک استعمارگرانند ، 

سریع تر از دیگران دریافتند که 

با رسانه بدون خون و بدون پول 

با زمان کمتر می شود عوام و 

خواص از  آن خود کرد از 

حقشان را  .آگاهی به دور کرد 

ستاند و وظایفی بیش از عهده 

استعمار . شان سرشان آوار کرد

گران یک چیز را خوب بلدند 

خوب اجرا می کنند ، آگاهی را 

از یک جامعه بگیر و سرشان را 

ز علم را ا. با شبه آگاهی پر کن 

آنان بگیر و شبه علم بده، دانش 

را ازشان بگیر و اطالعات بده، 

ل و محصو فرایند را ازشان بگیر

بده، مواد اولیه را ازشان بگیر و 

کاال بده متخصص را ازشان 

مار استع. بگیر ماشین آالت بده

بعد از رسانه امروزی به استبداد 

نیاز ندارد چون به مدد رسانه 

بیش از مستبدین از ملت ها 

برده فکری، . برده می گیرد

دشمن استعمار چون استبداد 

آگاهی است استعمار هر  چه به 

پیش می رود پیچیده می شود 

از ابزار های پیچیده تری 

استفاده می کند، مهم ترین 

شما را . ابزارش سردرگمی است

چنان در دریایی از اطالعات 

غرق می کند که فرصت صید 

. آگاهی را از شما می گیرد 

انسان عصر کنونی برای زندگی 

مطلوب و مفید ابزار ها و دانش 

لی و. های متعددی نیاز دارد 

مهم ترین ابزارش توانایی 

انتخاب ابزار مفید از غیر مفید 

. و دانش صحیح از غلط است 

برای مقابله با رسانه های 

استعمار عالوه بر مخاطب 

. توانمند در داخل الزم است 

رسانه ای با حداقل کیفیتی 

برابر رسانه استعمارگر جذابیتی 

 . و البته صداقتی 

در صداقت رسانه های 

ی هزار راست میگویند استعمار

تا در زمان مناسب . کوچک 

 !یک دروغ بزرگ بگویند 

حال آن که در کشور های 

استبدادی رسانه ها هزار دروغ 

می گویند کوچک تا به وقتش 

یک راست هم کسی باور نکند 

حال آن که یک رسانه ضد . 

استعماری باید هزار و یک 

راست بگویدو یک دروغ هم 

 اید گفتدر جذابیت ب. نگوید 

هنر آن است ، مهمات را بایست 

ال به الی امور کمتر مهم و 

حتما غیر مهم به دست 

به واقع امور . مخاطب رساند 

غیر مهم هم، مهم هستند چه 

بسا به اندازه ای امور مهم 

واقعیت آن است که مخاطب 

توان تجزیه و تحلیل هر آنچه 

حقیقت و مهمات هست را به 
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 نداردصورت سلسله وار و ممتد 

گاهی الزم است از اخبار . 

جنگ با جشنواره تولید 

بزرگترین همبرگر روی آنتن 

برد یا گاهی الزم است گزارش 

انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان را در کنار تصاویر 

. یک کانال در دهلی نو دید 

حاصل جمع صداقت و جذابیت 

 .یک رسانه کیفیت می شود 

کیفیتی که منجر به انتخاب از 

بین ده ها رسانه دیگر می شود 

مخاطب به واسطه صداقت یک .

رسانه جذب جذابیت های یک 

رسانه آن رسانه را صادق می 

استعمار در طول تاریخ . پندارد 

ابتدا از نا آگاهی شما استفاده 

می کند سپس فرصت آگاه 

شدن را از شما می گرفت و 

حاال فرصت به دست آوردن 

 .آگاهی را از شما می گیرد 

استعمارگری در نسبت 

استعمارگر با آگاهی به وجود 

می آید و مستعمره نبودن در 

نسبت مردم و حاکمان یک 

کشور با آگاهی به وجود می 

.آید 
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