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ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ

رﮐﺴﺎﻧﺎ
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ﻫﺘﻞ ﺑﻮﺗﯿﮏ

ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﮑﺲ
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ﻋﮑﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺷﻬﺒﺎززﻣﺎن

دﯾﺒﺎﭼﻪ ای ﺑﺮای آﻏﺎز

ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ

در اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۸ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ  -ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ از اﺗﺤﺎد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﻫﯿﻤﯿﺎ و ﻣﻮراوﯾﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮنﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ
ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻠﻮاک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺠﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (۱۹۱۸-۱۹۳۹ﯾﮏ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﯿﺎ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮدﺗﯽﻫﺎ )ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻤﺎل
ً
ﺑﻮﻫﯿﻤﯿﺎ ﮐﻪ در آن ،ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺟﺪاﺋﯽ از ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮدت ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در ﻣﺎرس  ۱۹۳۹ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی درآﻣﺪ و ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﻪ آﻟﻤﺎن در ﺑﻮﻫﯿﻤﺎ و ﻣﻮراوﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .اﺳﻠﻮاک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮزف ﺗﯿﺴﻮ اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻮد.
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ً
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﺮزﻫﺎی ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﻣﺠﺪدا اﻋﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ
ً
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﻧﺎزیﻫﺎ از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎدره ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺗﺒﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮدت اﺳﮑﺎن
داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻠﻮاکﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری )ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﻠﻮاک( و
ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﺋﯽ )دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ( در ﺑﺮاﺗﯿﺴﻼو ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ۳۸درﺻﺪ آراء ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺰب اول و ﭘﯿﺮوز در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻠﻤﻨﺖ ﮔﻮﺗﻮاﻟﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ
اﺳﺘﻌﻔﺎء وزرای ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از دوﻟﺖ ﮔﻮﺗﻮاﻟﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در  ۲۵ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۴۵ﮐﺎﻣﻞ
اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ِ
ﮔﺮدﯾﺪ .در  ۹ژوﺋﻦ  ۱۹۴۸ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﮔﻮﺗﻮاﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ادوارد ﺑﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺗﺎ ﺳﺎل ) ۱۹۵۳زﻣﺎن ﻣﺮگ وي( اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در ﺟﺮﮔﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﻠﻮک ﺷﺮق درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک )ﮐﻤﮑﻮن و ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ( ﭘﯿﻮﺳﺖ.

در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﻮﺗﻮاﻟﺪ دوﻟﺖ از اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت در زﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن وی )آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ زاﭘﻮﺗﺴﮑﯽ و از ﺳﺎل  ۱۹۵۶آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺗﻨﻲ( ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻟﮑﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦزداﺋﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ رﺳﯿﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۶۳ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
ﯾﻮزف ﻟﻨﺎرت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۶۰ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۶۸اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﺑﭽﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻗﺎی
ﻧﻮوﺗﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ژﻧﺮال ﻟﻮدوﯾﮏ اﺳﻮﺑﻮدا ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻮوﺗﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﺪرژﯾﺦ ﭼﺮﻧﯿﮏ در آورﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
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ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﺑﻮد و ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و آزادی ﺑﯿﺎن و
ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮد .اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺮﻣﯽ
دوﻟﺖ از دﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در  ۲۱اوت
 ۱۹۶۸ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺪود  ۶۰،۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺮاگ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪه را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺪه زﯾﺎدی در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺮﻣﯽ وارد
ﻧﻤﻮد و در ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۱۹۶۹اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﺑﭽﮏ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻫﻮزاک ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ اﺳﻠﻮاک ﺑﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﻫﻮﺳﺎک ﺗﺴﻮﯾﻪﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﺜﺮ ﻃﺮﻓﺪاران دوﺑﭽﮏ از
ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺮﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﭘﺮاگ ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺪرال ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

از ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۶۹ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ دو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال در ﭘﺮاگ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر دو ﺟﻤﻬﻮری را در دﺳﺖ داﺗﺶ .ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۶۴در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۷۱ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ )ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺰاب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﻲ( ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ  ۹۹/۸۱درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

در ﻣﺎه ﻣﻪ  ۱۹۷۵آﻗﺎی ﻫﻮﺳﺎک رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪهدار ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .وی اﯾﻦ  ۲ﭘﺴﺖ اﺧﯿﺮ را ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۸۷
ٔ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﻠﻮش ﯾﺎﮐﯿﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﻣﺒﺮده از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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اﮔﺮﭼﻪ ﯾﺎﮐﯿﺶ اﻋﺘﻘﺎد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺮم ﻣﺤﺪود را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد ،ﻟﮑﻦ
ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮالﺗﺮ از ﻫﻮﺳﺎک در ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻠﯿﺴﺎی روﻣﻦ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺸﻮر  ۷۷ﺑﻮد ﮐﻪ در اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۷۷ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان،
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه در راه ﮐﺴﺐ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۸آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای داﺷﺖ .در ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۸۹ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﺗﺴﻼوﻫﺎول
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف ﭼﮑﯽ و از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺸﻮر  ۷۷دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ  ۹ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﻏﺮﺑﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزادی وی در ﻣﺎه ﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ در ﻣﺎه ﻣﻪ ،اوت و اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۸۹ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۸۹اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﻈﺎم راﺳﺖﮔﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ً
در  ۱۷ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺣﺪود  ۵۰،۰۰۰ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دوﻟﺘﯽ در ﭘﺮاگ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺪود  ۵۰۰زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ
ً
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آن زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻣﺮدﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ٔ
در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻊﻣﺪﻧﻲ )(CIVIC FORUM
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۸۹اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ،ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻣﻨﺸﻮر  ۷۷ﺑﻮد و در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ زﯾﺎدی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
دوﺑﭽﮏ رﻫﺒﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﮐﺸﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در  ۲۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ۱۹۸۹ﻣﯿﻠﻮش ﯾﺎﮐﯿﺶ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺣﺰب از ﺳﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء داده و آﻗﺎی
ﮐﺎرلاورﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم رﺳﻤﻲ ﮐﺸﻮر
در آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﭼﮏ و
ٔ
اﺳﻠﻮاک ) (CSFRرای داد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﺖ و ﺗﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﮏ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﻠﻮاک در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﺳﻠﻮاکﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ ،در  ۸و ۹
ژوﺋﻦ  ۱۹۹۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ آزاد در ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺪود  ۹۷درﺻﺪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ٔ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ  ۲۷ﺣﺰب و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺖ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺟﻤﻬﻮری رای دادﻧﺪ .در
ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺟﻤﻬﻮری رای دادﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﻋﻤﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک ﺑﻮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آرای ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ )ﺣﺪود  ۱۴درﺻﺪ( و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﺮوز در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﻲ ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻧﻬﻀﺖ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
اﺳﻠﻮاک ﺑﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ آرای را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
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ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرات دو ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  ٪۵ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر
در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال را ﮐﺴﺐ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺣﺰب ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻮراوﯾﺎ و ﺳﯿﻠﺰﯾﺎ و ﺣﺰب
ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﻠﯽ اﺳﻠﻮاک .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﮏ دوره دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  ۱۹۹۲در ﻗﺪرت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺪرال
ً
ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .در اواﺧﺮ ژوﺋﻦ  ۱۹۹۰ﻣﺠﺪدا اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﺑﭽﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺪرال
ﮐﻪ در اواﺧﺮ ژوﺋﻦ  ۱۹۹۰ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶ﻋﻀﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۴ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ۳ ،ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
از ﻧﻬﻀﺖ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ و  ۸ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ۹ .ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﺎرﯾﺎن ﭼﺎﻟﻔﺎ ،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ
ﯾﺮژی دﻧﺰﺑﯿﺮ و وزﯾﺮ داراﺋﯽ واﺗﺴﻼوﮐﻼوس در دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۹۰واﺗﺴﻼو ﻫﺎول ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺪرال ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ
ﻓﺪرال اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺎآراﻣﻲ ﻫﺎ در اﺳﻠﻮاك و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎ
در ﻧﯿﻤﻪ  ۱۹۹۰ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ٔ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ﻣﻠﯽ اﺳﻠﻮاک در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻠﻮاک ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ
ٔ
ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای رای ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک داد.
ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻊﻫﺬا درﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﻠﻮاکﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و  ۹۲ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ( و ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ از اﺣﺰاب رادﯾﮑﺎل ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .در اواﯾﻞ ﻣﺎرس
 ۱۹۹۱وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﭽﯿﺎر ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ در داﺧﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻮاک دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ.
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در دوﻟﺖ اﺳﻠﻮاک ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﭽﯿﺎر و رﻫﺒﺮﯾﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
وی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻀﺮ در ﺟﻬﺖ رواﺑﻂ آﺗﯽ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۱۹۹۱ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﻮاک ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﮐﻨﺎری وی از ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی رای داد .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی آﻗﺎی ﯾﺎن ﭼﺎرﻧﻮﮔﻮرﺳﮑﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﭽﯿﺎر و ﻃﺮﻓﺪاران او ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺮک و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻠﻮاک دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ٔ
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﯽ در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻓﻮرﯾﻪ  ،۱۹۹۱دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺸﻌﺎب ﻧﻤﻮدن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺣﺰب
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی واﺗﺴﻼو ﮐﻼوس و دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﺮژی
دﻧﺰﺑﯿﺮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺷﺮﮐﺎء اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ژوﺋﻦ  ۱۹۹۲در دوﻟﺖ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﻦ دو ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ِ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

درﻣﺎرس  ۱۹۹۱ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺪرال ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ اراده آزاد ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ
رﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ آﺗﯽ دو ﺟﻤﻬﻮری در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﻗﺎی
ً
آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺎول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﮑﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ِ
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ﻟﮑﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال رد ﺷﺪ .ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻃﻮل ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در
اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﻠﻮاکﻫﺎ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭼﮏ ﻃﺮﻓﺪار وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﺪرال ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻮاکﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال و دو ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻔﺘﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺪرال در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﺲ ﻗﺪرت ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﺳﻠﻮاک ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ (Public Against
)Violenceﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و آزادی زﻧﺪانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻻدﯾﺴﻼو آداﻣﺘﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اواﺧﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۸۹
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ و اﻗﺘﺪار و اﺳﺘﯿﻼی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮر را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻒ در دوﻟﺖ و اراﺋﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی وزارت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۶۸را ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﻟﺖﻫﺎی  ۵ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﻗﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در اواﯾﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻤﯽ از دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ) ۵وزارﺗﺨﺎﻧﻪ( و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت و اداﻣﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﯽ آداﻣﺘﺲ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و آﻗﺎی ﻣﺎرﯾﺎن ﭼﺎﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎون اول ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﻓﺪرال ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ  ۷وزﯾﺮ ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻮﺳﺎک
ٔ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء داد و در  ۳۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۹و
اﺗﺴﻼو ﻫﺎول ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .آﻗﺎی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﺑﭽﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮه اﺿﻄﺮاری در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۹ﭘﺴﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب را ﻣﻠﻐﯽ و آﻗﺎی آداﻣﺘﺲ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در  ۵و  ۶ژوﺋﻦ  ۱۹۹۲در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ
ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺮدم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻠﻮاک دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﭽﯿﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،رای دادﻧﺪ .اﯾﻦ
آراء ﻣﺮدم اﺳﻠﻮاک ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  ۵۷ﮐﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال )دوﻣﯿﻦ ﺣﺰب در ﻣﺠﻤﻊ  ۳۰۰ﻧﻔﺮه ﻓﺪرال(
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٪۳۴ﮐﻞ ِ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻠﻮاک دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼش اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻓﺮمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮای اﺳﻠﻮاک ﻣﻀﺮ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﮐﻮد ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد )در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ٔ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
وﻗﺖ ﮐﺸﻮر آﻗﺎی ﯾﺎن ﭼﺎرﻧﻮﮔﻮرﺳﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  ٪۹آراء ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال  ۱۴ﮐﺮﺳﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺣﺰب ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ
ﺣﺰب ﻣﻠﯽ اﺳﻠﻮاک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت از اﺳﺘﻘﻼل اﺳﻮاک دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  ۱۲ﮐﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی واﺗﺴﻼو ﮐﻼوس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻮﭼﮏ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺋﺘﻼف ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺣﺪود  (٪۳۴و  ۵۸ﮐﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﺑﻪدﺳﺖ آورد .دو ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ
از ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دﻧﺰﺑﯿﺮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و دﯾﮕﺮی اﺋﺘﻼف دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻧﺸﺪﻧﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دو ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﻮک ﭼﭗ )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺰب
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮراوﯾﺎ و ﺑﻮﻫﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد( ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۳۴ﮐﺮﺳﯽ را در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
دو ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﺣﺰاب در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺋﺘﻼف
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻮراوﯾﺎ و ﺳﯿﻠﯿﺰﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ً
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ۱۹۹۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺮار دارد و از آﻧﺠﺎﺋﯽﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﺮم در ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯿﺖ
ﮔﺮدن ﻧﻬﺎده و از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮان دو ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﮐﺸﻮر
و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت و داراﺋﯽﻫﺎی دو ﻃﺮف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻠﻮاک دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻠﻮاک
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﯾﺎن اﺳﺘﺮاﺳﮑﯽ از ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده و ﺟﺪاﺋﯽ دو ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزش ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب اﺣﺰاب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ٔ
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺪاﺋﯽ دو ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ در روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﻼوس )ﺟﻤﻬﻮر ﭼﮏ( و ﻣﭽﯿﺎر )در اﺳﻠﻮاک( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺰاب در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ﻃﯽ  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺑﺎ
ً
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺣﺰاب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک ﺑﻮد .در ﻧﯿﻤﻪ ژوﺋﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺎول
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء داد و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺎهﻫﺎی اوت و اﮐﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﻮادث
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ﻣﺎهﻫﺎی ژوﺋﯿﻪ و ژوﺋﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺘﺒﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در  ۱۷ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۹۲ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ اﺳﻠﻮاک ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻠﻮاک را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ﺑﻪﻃﻮر
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺸﺮدهای در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۹۳اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮر در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام
ٔ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان دو ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺟﺪاﺋﯽ دو
ﺟﻤﻬﻮری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ داد.

رواﺑﻂ دوﻟﺖ ﭼﻚ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ
در اواﺧﺮ اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۹۲دوﻟﺖﻫﺎی ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﻓﺪراﺳﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ
ً
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در  ۲۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۹۲ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﻼل ﮐﺸﻮر را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪﭘﻨﺠﻢ آرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
داراﺋﯽﻫﺎی ﻓﺪرال و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ۲ﺑﻪ ) ۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن وﺳﻌﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭼﮏﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻠﻮاکﻫﺎ( را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮد .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد داراﺋﯽﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در آن واﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد را در ﺑﻌﻀﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﺪرال اداﻣﻪ داده و ﭘﻮل واﺣﺪی را ﺑﺮای
ً
ٔ
آﯾﻨﺪه ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﭘﻮﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۹۳دو
ﮐﺸﻮر واﺣﺪ ﭘﻮل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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در  ۱۷دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۹۲ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺠﻮاری و ﻣﺮاودات دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ و
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ  ۳۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۹۲ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺪرال ﻣﻨﺤﻞ و ﺟﻤﻬﻮری
ﭼﮏ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاک ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اروﭘﺎ و ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺤﻼل ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺨﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﯾﮏ ﻃﻼق ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪﻃﻮر
ٔ
ﮐﺎﻣﻞ در ﯾﮏ ﺟﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺖ .دو ﺟﻤﻬﻮی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ً
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎوی ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ در اواﺳﻂ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۹۲ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،ارﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارای  ۲۰۰ﻋﻀﻮ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎن دارای  ۸۱ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮده و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۹۶ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

در اواﺧﺮ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﮏ آﻗﺎی واﺗﺴﻼو ﻫﺎول را ﺑﺮای ﻣﺪت  ۵ﺳﺎل ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭼﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ و اﺣﺰاب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل  ۴ﺳﺎل ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف دوﻟﺖ و ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی
ﺑﻮد.
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رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک در ﻣﺎهﻫﺎی اول اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻪ در
ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ دﭼﺎر ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﺎه ﻣﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دو ﻃﺮف ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای را در
ﺧﺼﻮص داراﺋﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اروﭘﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
اداﻣﻪ دﻫﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در دوﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ژوﺋﻦ  ۱۹۹۶اﺋﺘﻼفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻢ در دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﺬا دوﻟﺖ اﻗﻠﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ  Česká republika, Českoﮐﺸﻮری واﻗﻊ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺗﺎرﯾﺦ اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۹۳و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ آن ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدی

ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل آن ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﻼوی اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ
 ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ درﯾﺎ راه ﻧﺪارد و ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮﻫﻢ ،ﻣﻮراوی ،و ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﯿﻠﺰی را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم ﭼﮏ از ﺗﺒﺎر اﺳﻼو و از ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر از اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ داراﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر در اروﭘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاتﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ.
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ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﮐﺸﻮری ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﻫﻢ ،ﻣﻮراوﯾﺎ،
و ﺳﯿﻠﺰی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﻮﻫﻢ ،در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ارﺗﺲ ،و در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺣﯿﻪ زودت و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮐﺮﮐﻮﻧﻮﺷﻪ ) (Krkonošeﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
آبﻫﺎی روان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ ﭘﺲ از ﮔﺬر از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ،درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻢ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رودﻫﺎی اﻟﺒﻪ ) ( Labeو ﻣﻮﻟﺪاو )( Vltava
آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢارﺗﻔﺎع ﮐﺮﮐﻮﻧﻮﺷﻪ و زودت آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﯿﮋﮐﺎ )(Sněžka
ﮐﻪ  ۱۶۰۲ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻣﺮز ﺑﻮﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﺳﻨﯿﮋﮐﺎ در زﺑﺎن ﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺮفﭘﻮش«
اﺳﺖ.
ﻣﻮراوﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﺮ از ﺗﭙﻪ و ﻣﺎﻫﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮراوا آﺑﯿﺎری
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رود اودر )( Odraﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار دارد .ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮراوﯾﺎ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺴﮑﯿﺪ و ﮐﺎرﭘﺎت ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ً
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮز ﭼﮏ ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ ﮐﻮهﻫﺎی ﮐﻤﯽ دارد و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ رود ﺗﺎﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﮐﻢارﺗﻔﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺎ  ۱۱۵ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻫﮋﻧﺴﮑﻮ ) (Hřenskoﻧﺎم دارد و در ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﺒﻪ ﮐﺸﻮر
را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ در آن رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دو ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۲۰۰ﻧﻔﺮ و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ  ۸۱ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺋﺘﻼف ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﭼﮏ) ، (ČSSDآﻧﻮ  ۲۰۱۱و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ(KDU-
)ČSLاﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻨﺎ را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
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زﺑﺎن ِﭼﮏ ﯾﺎ ِﭼﮑﯽ )ﺑﻪ ﭼﮑﯽ ،: češtinaﺗﻠﻔﻆِ :ﭼﺶﺗﺴﯽﻧﺎ( ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﻼوی و در ﮐﻨﺎر زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﻠﻮواک ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ،

ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی اﺳﻼوﯾﺎﺳﺖ .ﭼﮑﯽ زﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﭼﮏﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺶوران اﯾﻦ
ﭘﻮﻣﺮاﻧﯽ و ﺳﻮراﺑﯽ از
زﺑﺎن را  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻠﻮواک ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و در درﺟﻪای ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ .ﻧﺎم ﺑﻮﻣﯽ

اﯾﻦ زﺑﺎن »«češtinaاز ﻧﺎم ﭼﮏﻫﺎ ﮐﻪ از ٔ
ﺗﯿﺮه اﺳﻼوی ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﻫﻢ ﺟﺎﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
اﺳﻼو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن دودﻣﺎن ﭘﺮژﻣﯿﺴﻠﯿﺪ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ .رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﺳﻄﻮره اﯾﻦ ﻧﺎم از ﻧﯿﺎ ﭼﮏ -
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪ -ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .زﺑﺎن ﭼﮑﯽ از زﺑﺎن ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼوی در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰاره ﯾﮑﻢ )ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد( ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .
ﭼﮏزﺑﺎﻧﺎن و اﺳﻠﻮواکزﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ زادهﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ
ﺳﺨﺖﺗﺮ زﺑﺎن ﻫﻢ را درکﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ دو زﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از  ۱۹۹۳ﮐﻪ
دو ﮐﺸﻮر ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاکزﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ روزﻣﺮه داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻬﻢﭘﺬﯾﺮ داﺷﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای
اﺳﻠﻮاکزﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ درکﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .زﺑﺎن اﺳﻠﻮاک ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮچ اﺳﻮاکزﺑﺎﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ ﮔﻮش آﺷﻨﺎﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﻼوی )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺎدی در ﺑﻠﻐﺎری و ﻣﻘﺪوﻧﯽ( واژهﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺎمواژهﻫﺎ ،ﮐﺎرواژهﻫﺎ و ﺻﻔﺖﻫﺎ(
رﯾﺨﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در زﺑﺎن ﭼﮑﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪ زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﻼوی و از آن دﺳﺘﻪ زﺑﺎن ﭼﮏ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪ
و اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ واژﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎن دﮔﺮشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ و ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ دارﻧﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ واژهﻫﺎ در ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎن اﻣﺮیاﺳﺖ ﺷﺪﻧﯽ.
در آﺷﭙﺰی ﭼﮑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ،ﮔﺎو ،ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی دارد و در ﮐﻨﺎر آن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺎز ،اردک ،و ﺧﺮﮔﻮش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﺎﻫﯽ در آﺷﭙﺰی ﭼﮑﯽ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﮐﻪ در
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آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدم ﭼﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰلآﻻی ﺗﺎزه و ﮐﭙﻮر ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻧﺎﻧﯽ ﺧﻤﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﮔﺮد ﺑﺮﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم « ِﮐ ِﻨﺪﻟﯿﮑﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی در ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﮑﯽ دارد و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻻش ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﯿﮏﻫﺎی ﺷﮑﻼﺗﯽ
و ﻣﯿﻮهای ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻧﯿﺰ از دﺳﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮاگ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺑﻮﻫﯿﻤﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻟﻮری واری  -ﺑﻮﻫﯿﻤﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺰن  -ﺑﻮﻫﯿﻤﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﻪ ﺑﻮدﯾﻮ وﯾﺘﺲ  -ﻣﻮراوﯾﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﻮ  -ﻣﻮراوﯾﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺮاوا  -ﺑﻮﻫﯿﻤﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﺮاوﺗﺲ ﮐﺮاﻟﻮی از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﭼﺎرﻟﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری را از ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎﻧﺪه؛ از
ً
اﮐﺜﺮا در ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺎدی از اﯾﺮان ﮐﻪ
ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ( ) státní vlajka České republikyﻫﻤﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﭘﺮﭼﻢ آن را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺸﺎن ﮐﺸﻮر و ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻮار ﺳﺮخ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺮﺣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﻣﺜﻠﺜﯽ آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رج ﭘﺮﭼﻢ )ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد( ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭘﺮﭼﻢ در ﺳﺎل  ۱۹۳۹ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺳﻪرﻧﮓ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﺮخ و آﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﭘﺮﭼﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﮏﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاک
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮای وارﺛﺎن آن ﭘﺲ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۶ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻟﻤﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ

ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪی اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺬری ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻨﺖ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺗﺮﯾﺶ -ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را در
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ از ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﯾﺎروﻣﯿﺮ ﮐﻮﺷﻮت (۱۸۵۴-۱۸۸۰م (.ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
رودوﻟﻒ دورژاک ،اﺳﺘﺎد زﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی )۱۸۹۰-۱۹۲۰م (.رﺳﯿﺪ و او ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ در آن ﺑﺎره اﻧﺠﺎم داد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﯾﺎن رﯾﭙﮑﺎ )۱۸۸۶-۱۹۶۸م ،(.اﺳﺘﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ و
ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺗﺎوﺋﺮ () ۱۹۸۱-۱۸۹۳ﺳﻨﺖ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی را در ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎزهﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻮﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﺎرﻟﺰ ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ،ﺑﺮﻧﻮ و ﺑﺮاﺗﯿﺴﻼوا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻮم آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪی زﺑﺎن ﻫﺎ ،ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در رﺷﺘﻪ ﺷﺮق
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﯾﺎن رﯾﭙﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺴﻞ
ﻣﺎرکِ ،اوا اﺷﺘﻮﻟﺒﻮواِ ،آدﻻ ﮐﺮژﯾﮑﺎووا و ﯾﺮژی ﺑﭽﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺎزه ای از اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻮن اوﺗﺎﮐﺎر ﮐﻠﯿﻤﺎ ،ورا ﮐﻮﺑﯿﭽﮑﻮا ،ﯾﺎن ِ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ۳.از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی وزﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
از ﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ آرﺷﯿﻮ ﺷﺮﻗﯽ )(Archiv orientálníﮐﻪ از ﺳﺎل
ً
 ۱۹۲۹ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﻮﯾﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ )ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ( ﺷﺮق
ﻧﻮ ) (Nový Orientﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺰارش ادﺑﯿﺎت ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﭘﺮاگ (Univerzita Karlova
)v Prazeﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای دارد .ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ) ۱۳۴۸م (.ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
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از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻨﺖ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﭘﺮاگ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺑﺴﯿﺎری را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ )» (ÚBVAﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﻫﻨﺮ( در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﻮد .در ﻃﻮل دو ﺳﺪه ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ در ﮐﺸﻮر و در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺣﺪود ﺳﺎل ۱۹۵۰م .زﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ از آن ﭘﺲ از دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن روﻧﻘﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز دوران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم داﺷﺖ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ در ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت و ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎن رﯾﭙﮑﺎ و ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺗﺎوﺋﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ،ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ُ
ﻣﺎرک ،ﮐﺮژﯾﮑﺎووا و ﯾﺮژی اﺳﻮاﻟﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن زﻣﺎن و از ﺳﺎل
ﮐﻮﺑﯿﭽﮑﻮا و اﺷﺘﻮﻟﺒﻮوا ،ﻣﻨﺼﻮر ﺷﮑﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯽِ ،
 ۱۹۹۱ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻣﺪرﺳﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ
از ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎدﯾﺎن )او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در دﻫﻪ ﺳﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد) ،ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ ،وﺣﯿﺪ ﺑﻬﻤﺮدی ،ﻣﻬﺪی ﻣﺸﮑﻮه
اﻟﺪﯾﻨﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻔﻖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺣﺪی ،ارﺳﻼن ﮔﻠﻔﺎم ،زﻫﺮا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﻮزاده و ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻬﺮهوردر ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ
از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،زوزاﻧﺎ ُ
ﮐﺮﯾﻬﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزد.
اﻣﺮوزه در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻧﺰدﯾﮏ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﯿﺎﺳﺖ؛ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﭽﮑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﭼﮏ و اﯾﺮان ) (cesko-iranska spolecnostﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﺳﺘﺎن ) (BÚSTÁNﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۶داﯾﺮ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻌﻀﺎ
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در ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم  PLAVدر ﺷﻤﺎره ای وﯾﮋهی اﯾﺮان )اﯾﺮان :ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﺣﻘﯿﻘﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ .ﺷﻤﺎره  .۳ﻣﺎرس  (۲۰۰۸ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﻌﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

ﺣﻀﻮر رودﻟﻒ ﻣﺎﺗﺴﻮخ ) ،(۱۹۹۳-۱۹۱۹اﯾﺮانﺷﻨﺎس و زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﭼﮏ واﺳﻠﻮاﮐﯽ در اﯾﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺎﻟﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﮐﻪ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺟﻪ دﮐﺘﺮی ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ) (۱۳۲۲ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻘﺎم از دﺑﯿﺮی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﯿﺎری داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﯾﯿﺲ ادارهی اﻧﺘﺸﺎرات و رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آن داﻧﺸﮕﺎه ) (۱۳۳۰-۱۳۲۵ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺮج
اﻓﺸﺎر درﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺎس اﺳﺘﻮاری ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺎﻟﻮدهی
ﮐﺎر ﺑﺮای دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪی ﻗﻠﻢ و ﺗﻔﮑﺮ اوﺳﺖ .ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺎﻟﯽ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ او اﺟﺮا ﺷﺪ .و از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ژﯾﻠﺒﺮ
ﻻزار ،رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای ،رودﻟﻒ ﻣﺎﺗﺴﻮخ ،ﻧﺬﯾﺮ اﺣﻤﺪ ،اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺑﺪی ،وزﯾﺮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﺎﺑﺪی ،اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﯾﺪ و  ...ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
و اﺳﺘﺎدان اﯾﺮانﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
رودﻟﻒ ﻣﺎﺗﺴﻮخ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺗﯿﺴﻼوا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۴۳در رﺷﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﻨﯿﻮس ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪ .او دو ﺳﺎل در ﭘﺎرﯾﺲ () ۱۹۴۷-۱۹۴۵ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﯿﺴﻼوا ﺑﺮﮔﺸﺖ و در
ﺳﺎل  ۱۹۴۸از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺳﺎﻣﯽ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﻼوی در آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﮕﺎران ﻋﺮب» ۸دﻓﺎع ﮐﺮد .اﺳﺘﺎد او ﯾﺎن
ﺑﺎﮐﻮش ۹ﺑﻮد ﻫﻤﻮ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و آﺛﺎرش در ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .اﻓﮑﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و زردﺷﺖ در
ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻠﺢ دﯾﻨﯽ -ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎن ﻫﻮس ﻧﯿﺰ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
اﻗﻮال اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎﺗﺴﻮخ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﻔﻮذ زردﺷﺖ در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد و ﻣﺴﯿﺢ () ۱۳۲۵و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﻟﻬﯿﺎت اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ و ﺳﻬﺮوردی ) (۱۹۸۳در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد دارد.
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رودﻟﻒ ﻣﺎﺗﺴﻮخ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪ .او ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﺎﺗﺴﻮخ ،دﺧﺘﺮ رودﻟﻒ
ﻣﺎﺗﺴﻮخ ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ اﺳﺘﺎد اﯾﺮانﺷﻨﺎس در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﭘﺪر در آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اش را درﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ و
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان زﺑﺎن و ﮔﻮﯾﺶ آراﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﺮ ،رودﻟﻒ ﻣﺎﺗﺴﻮخ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ« ) (۱۹۵۰ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﻼم و ﻣﺴﺤﯿﺖ را در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﻣﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺳﺮدﻣﺪاران
روزﮔﺎر ﻏﻠﺒﻪی ﺗﻌﺼﺒﺎت
ِ
ِ
را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .او ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی در اﯾﺮان زﯾﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از دﻓﻊ ﻧﺎزیﻫﺎ
رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ) ،(۱۹۸۹-۱۹۴۸ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖ.
ﺑﻮرﺗﺴﮑﯽ۱۳.ﺑﻮرﺗﺴﮑﯽ
در واﻗﻊ ،در آن ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ از ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ :رودﻟﻒ ﻣﺎﺗﺴﻮخ و ﻣﯿﻠﻮش ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺴﻮخ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺘﻮن آراﻣﯽ
)ﺳﺎﻣﺮی( ،آﺷﻮری و ﻣﻨﺪاﯾﯽ (ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ( ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،درﺑﺎره ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺮدم اﻫﻮاز ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ّ
)ﻣﺤﻤﺮه( و آﺑﺎدان ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻣﻨﺪاﯾﯽ دﺳﺘﻮر و ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺘﻮﻧﯽ را در آن ﺣﻮزه ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺗﺴﻮخ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ) (۱۹۵۸-۱۹۵۶دﻋﻮت ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ
) (۱۹۸۸-۱۹۶۳ﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺗﺴﻮخ از ﻣﻌﺪود ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن و اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص زﺑﺎن و آﯾﯿﻦ ﻣﻨﺪاﯾﯿﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درﺧﻮری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮقﺷﻨﺎس و دﯾﻦﭘﮋوه ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﭼﮑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﮐﻬﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭘﮏ:
ﭘﺮاگ
ﭘﺮاگ ) (Prahaﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮏ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎوا ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دارد ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮی آن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮاگ دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﻮده و از اﯾﻦ
رو دارای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮد اﺳﺖ .ﻣﺘﺮوی ﭘﺮاگ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﺧﻄﻮط ﺗﺮاﻣﻮا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮﻫﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدیاش ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪه و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاگ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو ده ﺷﻬﺮ
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ را از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮدﺷﮕﺮﭘﺬﯾﺮ
ٔ
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮاگ ،ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﺎرﻟﺰ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ٔ
ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﭼﮏ ،از دﯾﺪﻧﯽﻫﺎی ﭘﺮاگ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮداری ،ﮔﺎﻟﺮی ﭘﺮاگ،
ﻣﻮزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢٔ ،
ﻣﻮزه ﮐﺎﻓﮑﺎٔ ،
ٔ
ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ،ﺑﺎغ وﺣﺶ ﭘﺮاگ ،ﮔﻮرﺳﺘﺎن اوﻟﺸﺎﻧﯽ و ﺗﭙﻪ و ﭘﺎرک ﭘﺘﺮﯾﻦ ،از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺮاگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎی آﺟﺮیرﻧﮓ و ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺴﮑﻮﭼﻪﻫﺎی
ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی ٔ
ﻣﻐﺎزه ﺳﻮﻏﺎﺗﯽﻓﺮوﺷﯽ و ﮐﺎﻓﻪ دارد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن دره وﻟﺘﺎوا ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﻠﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵۰۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﻗﻮم ژرﻣﻨﯽ ﻣﺎرﮐﻮﻣﺎن
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ دره را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ٔ
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ دره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﯿﺮهﻫﺎی اﺳﻼوی اﻓﺘﺎد.
ﭘﺮاگ در ﻗﺮن  ۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮرژﯾﻮی ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎوا ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.ﺷﺎﻫﺰاده
ﺑﻮرژﯾﻮی از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺮﯾﻤﯿﺴﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻮی ﻫﺮادﯾﺘﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ آﻣﺪ.
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ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺮﯾﻤﯿﺴﻞ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮن  ۹ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۰۶در ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭼﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺰاده
وراﺗﯿﺴﻼف ﯾﮑﻢ ،ﭘﺴﺮﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮرژﯾﻮی ﯾﮑﻢ ،در ﺳﺎل  ۹۲۱ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺮژی ﻣﻘﺪس رادر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻠﻌﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﮏ روﻣﺎﻧﺴﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﮏ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﻟﯿﺴﻼف دوم در ﺳﺎل  ۹۷۳ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﭘﺮاگ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۹۹۳ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮﻟﯿﺴﻼف دوم در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺮاگ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ در
ﮐﺸﻮر ﭼﮏ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۹۲۹ﺷﺎﻫﺰاده واﺗﺴﻼف ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻌﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ روﻣﺎﻧﺴﮏ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
روﺗﻮﻧﺪا وﯾﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ وﻟﯽ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻫﺰاده وراﺗﯿﺴﻼف دوم در ﺳﺎل  ۱۰۹۶ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺎه واﺗﺴﻼف ﺳﻮم ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﭼﮑﯽ از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺮﯾﻤﯿﺴﻞ ﺑﻮد ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮﮐﺴﻤﺒﻮرگ ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭼﮏ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﯾﺎن ﻟﻮﮐﺴﻨﺒﻮرﺳﮑﯽ ) (۱۲۹۶–۱۳۴۶در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﮏ وﯾﺖ ﻣﻘﺪس را ﺧﺮاب ﮐﺮد ودر آن ﻣﮑﺎن ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ را ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓﻫﺎی زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۲۹ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺎﺗﺪرال وﯾﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺪرال ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ واﺗﺴﻼف ﯾﮑﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن اﺗﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ اﺗﺎق وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎج
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻻﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭼﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎج را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﮕﺬارد ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
در دوره ﺟﻨﮓ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎه ﯾﺎن ﻟﻮﮐﺴﻨﺒﻮرﺳﮕﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ وی ﮐﺎرل ،ﺷﺎه ﭼﮏ ﺷﺪ.
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ﺷﺎه ﮐﺎرل ﭼﻬﺎرم ) (۱۳۱۶–۱۳۷۸ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد وﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﮏ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرل در ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ رﺗﺒﻪ دوم را در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دارد.

در ﻋﺼﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎری از ﻣﺪ اﻓﺘﺎده
و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ وﻓﺎدار اﺳﺖ؛ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ.
در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﭼﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و دارای وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۹۷۱ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﭼﮏ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎر ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ده ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻫﻪﻫﺎ وﺟﻮدﺷﺎن اﺟﺒﺎری ﺑﻮد؛ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
را ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۹۱۹وﺿﻊ ﺷﺪ ،درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮر از اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻃﺮﯾﺶ-
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎنزﺑﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﻫﺪف از اﺣﺪاث ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻮادآﻣﻮزی و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد .و ﮐﺎر ﻫﻢ
ﮐﺮد.
اﻫﺎﻟﯽ ﭼﮏ ،ﻋﺎدت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ،ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭼﮏ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۱ﺗﺎ در ﺳﺎل(.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام وﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ را ﺗﺎب آورد؛ اﺷﻐﺎل ﻧﺎزیﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،دوره ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﺟﺪاﯾﯽ از
اﺳﻠﮑﻮاﮐﯽ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،۲۰۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .آن زﻣﺎن
 ۶۰۱۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ۱۱در ﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ در ﻫﻢ ادﻏﺎم.
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ ﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻼسﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﻮل روز از
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ،ﮐﺎر اﺻﻠﯿﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۲درﺻﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و آن اﻣﺎﻧﺖ دادن ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﻨﺘﯿﻨﻮم ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اروﭘﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺒﺎی ﺑﺎروک )ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری( در اﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﯾﺴﻮﻋﯿﻮن )ﻓﺮﻗﻪای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ(
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﺴﻮﻋﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﯾﺴﻮﻋﯿﺎن اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﮐﻠﻤﻨﺘﯿﻨﻮم ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٧٨٢ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٦ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﻠﻤﻨﺘﯿﻨﻮم ﺑﺰرگ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﺴﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺎراک ،ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ ٦٨ .ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺮج ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻪ روی ﭘﺮاگ و آﯾﻨﻪ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﺎ ﻗﺎﺑﯽ ﻧﻔﯿﺲ!
ﮐﻠﻤﻨﺘﯿﻨﻮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎز و ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻞ ﮐﺎرل )ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ( ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ ﭘﺮاگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻗﺮن  ۱۹ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺷﺎه ﮐﺎرل ﭼﻬﺎرم دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺴﺮ واﺗﺴﻼو ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از در ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﺎرل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﺎه ﭼﮏ ﺷﺪ و زﯾﮑﻤﻮﻧﺪ ﭘﺴﺮ
دوم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه اوﻫﺮی ﺷﺪ .واﺗﺴﻼف ﭼﻬﺎرم ) (۱۳۶۱–۱۴۱۹ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر و زﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .در آن زﻣﺎن
ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎن ﻫﻮس ) (۱۳۷۱–۱۴۱۵ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۴۱۵روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﯾﺎن
ﻫﻮس را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﭼﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ و ارﺗﺶ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎپ و ﺷﺎه زﯾﮑﻤﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۴۲۰ﯾﺮژی ﭘﻮدﯾﺒﺮاد ﺷﺎه ﭼﮏ ﺷﺪ .وی آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﭼﮑﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل
 ۱۴۷۱وﻻدﯾﺴﻼف ﯾﺎﮔﯿﻠﻮﻧﺴﮑﯽ ) (۱۵۱۶–۱۴۵۶ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ ﭼﮏ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد.
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ﺷﺎه وﻻدﯾﺴﻼف ﯾﺎﮔﯿﻠﻮﻧﺴﮑﯽ در ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮاگ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ را ﺳﺎﺧﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﮔﺬاﺷﺖ ،رودوﻟﻒ دوم ) (۱۵۵۲–۱۶۱۲ﺑﻮد .اﻣﭙﺮاﺗﻮر رودوﻟﻒ دوم از
ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺑﺰﺑﻮرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮاگ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﭘﺮاگ را ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎﺑﺰﺑﻮرگﻫﺎ ﮐﺮد .رودوﻟﻒ دوم ﺑﻪ داﻧﺶ ،ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺷﯿﻤﯿﺪانﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮاگ دﻋﻮت ﮐﺮد .رودوﻟﻒ دوم ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .در آن زﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رودوﻟﻒ دوم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۶۱۸دوﺑﺎره دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺑﺰﺑﻮرگ را از ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ اروﭘﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۶۴۸ارﺗﺶ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺮاگ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رودوﻟﻒ دوم را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۶۸۹ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ در ﯾﮏ آﺗﺶﺳﻮزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ و ﻣﺮدم دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎروک ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ روم ﺑﻮد،
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪَ ،ﺳﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ و
ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل  ۱۷۸۴ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.
ﻣﺘﺮوی ﭘﺮاگ در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن دارای  ۳ﺧﻂ و  ۶۱اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺘﺮو در ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺮدد دارد و ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در روز ،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو ﺷﻠﻮغ در اروﭘﺎﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ آنﻗﺪری ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺮاگ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎی ﮐﺸﻮر رﻓﺖ .ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪی
رﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ رو ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ،ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ارزان
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ  ۵دﻻر اﺳﺖ .در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺪک ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﺮدد ﮐﺮد .ﭘﺮاگ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ
ﺗﺮاﻣﻮﻫﺎی )اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮﻗﯽ( ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﻂ آن ﻓﻘﻂ  ۱٫۳۰دﻻر
اﺳﺖ) .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﻢﺑﻬﺎء اﺳﺖ (.ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ رﻓﺘﻦ ،ارزانﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﭘﺮاگ اﺳﺖ.

27

28

ﭘﺮاگ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،١٩٩٢ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٨٦٦
ﻫﮑﺘﺎر در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﭘﺮاگ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی از ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ،زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﻗﻠﻌﻪ ی ﭘﺮاگ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻮاﺣﻞ دو
ﻃﺮف رود ﻣﻮﻟﺪاو ) (Vltavaواﻗﻊ ﺷﺪه و از  ٦ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه – اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻗﺮن  ١٨ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ
رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ در ﮐﻨﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻮار اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭘﺮاگ ﻧﺮخ ﺑﯽ ﮐﺎری در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ از اﺟﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ی
ﭘﯿﺶ در ﻣﺮز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای وﻗﺎﯾﻊ ورزﺷﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮوی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮاگ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪی وﻟﺘﺎوا ،ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﭘﺮاگ ده ﻣﻨﻄﻘﻪ
دارد.ﻣﻨﻄﻘﻪی ﯾﮏ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ وﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮاگ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﭘﺮاگ ،ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮاگ اﺳﺖ؛ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ در ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر اﻫﻞ ﭘﺮاگ ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻫﻢ رﯾﺸﻪ دارد.
درﺳﺖ در وﺳﻂ ﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮏ واﻗﻊ ﺷﺪه؛ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ وﯾﺘﻮس .ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻗﻠﻌﻪ،
ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮش و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖ ﺟﻮرج ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﯽﺑﺪﯾﻞاش ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻣﺪﺗﯽ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده .ﺑﺎغ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ،
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ﺑﺮج ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻟﯽﺑﺮﮐﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ و ...از دﯾﮕﺮ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮاگاﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺎرد ﻗﻠﻌﻪ،
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﻗﻮس ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺑﺮج ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺟﻮرﺟﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﻬﺮ از ﺑﺎﻻی آن ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺎدهروی
در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﻗﻠﻌﻪ ،ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯽ ﺗﮑﺮاری را ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮاگ ) (Pražsky hradﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﮐﺎخﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﮐﺘﺎب ﮔﯿﻨﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﭼﮏ از اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ
در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻗﻠﻌﻪ در ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺒﮏ
ﮔﻮﺗﯿﮏ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﺣﺪاث ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ را ﻫﻢ ﺧﻮد او ﺷﺮوع ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ آن
ﺷﺶ ﻗﺮن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﺳﺎل  ١٥٤١ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻠﻌﻪ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﻃﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺑﺴﺒﻮرگ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وارد ﺷﺪ ،ﻃﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻢ در زﻣﺎن ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺮزا در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ و در دﻫﻪی  ١٩٢٠ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ؛ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺟﺬاب و
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪی ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ.
ﭘﺎرک ﺑﺰرگ و دﻟﺒﺎز اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آن ﺟﺬاب و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهی ﺷﺮﻗﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ دارد.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖ وﯾﺘﻮس )» (Katedrála Svatého Vitaﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺎﻟﯽاش،
در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ و اﻣﭙﺮاﺗﻮران روﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺣﺪاث ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ )(Karlův mostدر ﺳﺎل  ١٣٥٧ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮﻫﺎ اﯾﻦ
ﭘﻞ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻞ ﺳﻨﮕﯽ و ﭘﻞ ﭘﺮاگ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﺎل  ،١٨٧٠ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮاگ،
ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ﻫﻢ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ وﻗﺎﯾﻊ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ١٦٢١ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهی  ٢٨ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺑﺴﺒﻮرگ ﺑﺮ روی
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اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪیﻫﺎ در ﺳﺎل  ١٦٤٨ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺳﯿﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﺎلﻫﺎی
 ١٨٩٠ ،١٨٤٥ ،١٧٤٨و  ٢٠٠٢ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﻮل
ﭘﻞ ﺑﯿﺶ از  ٦٢٠ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  ١٠ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪی ﺳﺒﮏ ﺑﺎروک ﻫﻢ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﭘﻞ را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ،ﭘﯿﺎدهروی
ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﻠﻪی ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺻﻌﻨﺘﯽ ،ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﭘﺮاگ ) (Umevleckoprůmzslové muzeumاﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﺗﺎ ادای اﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻫﺮات ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ،ﻇﺮوف ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ و ﺷﯿﺸﻪای ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﮕﺎرهای
اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮداری ) (Obecni důmزﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮاگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮ ﻧﻮ و ﺳﺮدری ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٠٦ﺗﺎ  ١٩١٢ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ داﺷﺖ :ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻌﻤﺎری
آﻟﻤﺎﻧﯽ در آن دوره و اﺣﯿﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﭼﮏ .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﭘﺮا دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ
»«Smetanaﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺮاگ اﺳﺖ و ﺟﺸﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﺎر ﻫﻢ در آنﺟﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻟﻦ «Lord
»Mayorﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻣﻮﭼﺎ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻨﺮ ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزی و دﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﮑﺠﻮر ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﯾﺮهاﻟﺒﺮوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،اﻧﺪازه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎه و
اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮاگ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﻋﻤﺎرت ﺷﻬﺮداری در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺻﻔﺤﻪی ﻧﺠﻮﻣﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٤١٠ﻧﺼﺐ ﺷﺪه .ﺣﻮل و ﺣﻮش ﺳﺎل  ،١٤٩٠ﺻﻔﺤﻪی ﺳﺎلﻧﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻی آن را ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ
ﮔﻮﺗﯿﮏ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮاگ ) (Pražský orlojدر دﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪی ﺳﻮم را
دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .راس ﺳﺎﻋﺖ دوازده ،از درﮔﺎه ﺑﺎﻻی ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎﯾﻞ  ١٢ﺗﻦ از
ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪی ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﺎد ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اوﻟﯽ ﻏﺮور اﺳﺖ،
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دوﻣﯽ ﺧﺴﺎﺳﺖ ،ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺮگ و ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ .در زﯾﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻨﺪﯾﺲ ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ،ﯾﮏ
ﻓﺮﺷﺘﻪ،ﯾﮏ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻗﺮار دارد .ﺻﻔﺤﻪی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﺎﻋﺖ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻄﺮﻻب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺖ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،آﺳﺎﻧﺴﻮر دارد و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮوﻧﺪ.
ﮔﺎﻟﺮی ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ) (Galerie hlavniho mesta Prahﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺪرن ﭼﮏ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ
ﺷﻌﺒﻪ دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ آن ﮐﻪ » «House of Golden Ringﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺮار دارد و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﮏ در آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﭙﻪ و ﭘﺎرک ﭘﺘﺮﯾﻦ ) (Petřínﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﺮاگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ١٣٠ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ رود وﻟﺘﺎوا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮای ﺧﻨﮏ و ﺑﻪدل ،ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎی دﻟﭽﺴﺐ ،ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدش و ﭘﯿﮏﻧﯿﮏ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ.
ﻗﻄﺎر ﮐﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻮﻧﯿﮑﻮﻻر ﮐﻪ ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۹:١٥ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٨:٤٥ﺷﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﭘﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺟﺰ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺳﺒﺰ ﭘﺎرک ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻣﻔﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮج ﻓﻠﺰی آن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و در اﻧﺪازهی
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮج ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮی درﺳﺖ  ۲۹۹ﭘﻠﻪ دارد و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻈﺮهی دﻟﻔﺮﯾﺐ
ﺷﻬﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ» .دﯾﻮار ﻗﺤﻄﯽ )» (Hunger Wallﺟﺎذﺑﻪی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﯽ
ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮار اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺤﻄﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﻣﯿﻼدی ،ﺟﻠﻮی ورود ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮج ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺰارﺗﻮی آﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪ و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﺬاب و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎخ اﺷﺮاﻓﯽ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻤﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ ﯾﮏ
رﺳﺘﻮران ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ اﺳﺖ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮش ﯾﮏ ﮐﺎزﯾﻨﻮی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا .ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
) ،(Muzeum Komunismuﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﺴﺎد دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﻣﺮدم آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ارزش ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ
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ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ ) (Národn muzeumدر ﮐﺸﻮر ﭼﮏ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ،آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ
از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ ﭘﺮاگ در ﺳﺎل  ۱۸۱۸اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و آن اولﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽاش ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎس
ﺑﻮد ،روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎی  ۱۸۳۰و  ۴۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و اﺷﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻫﻢ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺮدم ﭼﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮزه در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺑﻌﺪ از آن ،اﻓﮑﺎر ﻗﺸﺮ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۴۹اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ داده ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ،۱۹۶۴آن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻮزه ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ودﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮزهﺷﻨﺎﺳﯽ .درﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺛﺮ را در ﺗﻤﺎم
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و در دهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ رﻗﺼﺎن ﻧﺎم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ اﺳﺖ .واﮐﻼو ﻫﺎول آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﭼﮏ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ رﻗﺼﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .وی اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دﯾﺪﻧﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺮاگ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روی وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺳﺎل  ١٩٤٥ﭘﺮاگ وﯾﺮان ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٢ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ رﻗﺼﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٩٩٦ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ورﺗﺒﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ آﻏﺎز ﻗﺮن  ١٨ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ
از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﭘﺮاگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن روم
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﺷﻬﺮ دﯾﺪﻧﯽ ﭘﺮاگ ،در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎﻓﺖ
ﺷﻬﺮی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ دارد و اﻓﺮاد ﭼﺎق
اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر از آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه دارای ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮ
ﭘﺮاگ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻻاﺳﺘﺮﻧﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﮑﻮه و در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز اروﭘﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺴﺘﯿﻮاﻟﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻓﻮﻟﮑﻮﻟﻮرﯾﻚ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮاﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آورد ﮐﺎخ
ﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه وﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺘﺢ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻚ ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ و دژﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﻮازش ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﺎن
ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻠﯽ ﭼﮑﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮاگ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی  ١٢اﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻚ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ و ﻗﺼﺮﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻗﻼع و ﻗﺼﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روح
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮزه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﭘﺮاگ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺮق ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﻟﻘﺐ »ﺷﻬﺮ ﻫﺰار ﻣﻨﺎره« دادهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ  ۱۱۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از ﮔﻨﺒﺪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺮجﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﭘﺮاگ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎری اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ ،ﺑﺎروک ،رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺪرن را
33

34

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮاگ ،ﺗﻀﺎد ﺷﮕﺮﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺮاگ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ در اروﭘﺎ
را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻒ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ ﺑﺮﺧﻼف دوران رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،اﻋﯿﺎد رﺳﻤﻲ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ را ارﮔﺎن ﻣﺴﻮول ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ،روز اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ  ٢٨ ،اﮐﺘﺒﺮ
روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﻲ ﺳﺎﺑﻖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﻪ  ،ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﭘﯿﺮوزي ﺑﺮﻓﺎﺷﯿﺴﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﻣﻠﻲ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮراﺳﺖ .
در ﮐﻨﺎر آن اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﻠﯿﺴﺎي ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻚ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه در ﻣﺮاﺳﻢ »ﻧﺜﺎر ﺗﺎج ﮔﻞ « ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در دو روز
اول در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن از ﺳﻮي رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﻲ ﯾﮑﻲ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ ،ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و درآﻣﺪ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آداب و رﺳﻮم ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق اﻓﺘﺎده و
ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺻﻮﻻ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯾﻲ اﺳﺖ .
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ روی داده ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،از ﻫﺮ ﻣﻨﻈﺮ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ و داﻧﻪ درﺷﺖ ﭼﮏ ﻫﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﮑﺎ دارﻧﺪ و
ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا دارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ردی از ادﺑﯿﺎت ﭼﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ادﺑﯿﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ادﯾﺒﺎن ﭼﮏ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ردی از آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ،
ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻫﻤﯿﻞ ﻫﺮاﺑﺎل ،ﯾﺎن ﭘﺎﺗﻮﺷﮑﺎ و
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ﺣﺘﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﯿﺪﺷﺎن واﺗﺴﺎو ﻫﺎول ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ رﻓﺘﻪاﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ دﯾﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ،ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺎﻧﺪن ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ آن داﺷﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻏﻮلﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ از اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮدﺷﺎن را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ از اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﺣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد ،رد ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ رﯾﺸﻪای ﺿﺨﯿﻢ در
دل ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ دارد و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز روز ،ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن
و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﻧﺎم ﭼﮏ را در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری ﯾﺎرای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻏﻨﯽ اﺗﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن را دارد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﮏ
ﻫﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﺑﺘﺪای ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺸﺎورزی روﻧﻖ آن ﭼﻨﺎن
ﻧﺪارد و ﮔﻠﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﻮای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭼﮏ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان رد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭼﮏ ،اﺳﻨﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنﻫﺎ ﻻاﻗﻞ از ﻗﺮن  ۱۲ﻣﯿﻼدی،
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻫﻨﮓﺳﺎزان آن دوران در دﺳﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﯾﻞ در
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،از داﺷﺘﻦ آن ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﺑﺎ آنﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪان
ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ »ﺑﮓ ﭘﺎﯾﭗ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﻼوﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺻﺪای اﯾﻦ ﺳﺎز در ذﻫﻨﺘﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺮدان داﻣﻦﭘﻮش ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪاش را در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ دارﯾﻢ .وﯾﻮﻟﻦ ﻫﻢ در آن
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ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ ﭼﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻗﺪر در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎز ﺧﺎص ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺘﺶ داد .ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮش و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﺮص و ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻀﺎوات درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ را اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .آنﻫﺎ در واﻗﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﻫﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎورش ﺑﻮده .اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮگﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺑﺎروک ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮓﺳﺎزان ﻫﻤﺎن دوره در آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ
و ﺣﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﻧﺪارد و از آﻏﺎز دوره رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻨﮓﺳﺎزان ﭼﮏ ،در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎم آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ دورژاک را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ او را ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓﺳﺎز
ﭼﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎم ﭼﮏ را در ﻣﯿﺎن ﻏﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد؟ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﻫﻨﮓﺳﺎزان دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮕﺬارد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ از آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﭼﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻫﻨﮓﺳﺎز ﺑﻨﺎﻣﺸﺎن ،ﺑﺪرﯾﺦ اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .او را ﭘﺪر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﭼﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﯿﺰهای از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﭼﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راﯾﺞ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ
و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﭼﮏ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد و
آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺳﺎلﻫﺎ آﺧﺮ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد» .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪی« در ﻫﺮ ﺑﺎزهای از زﻣﺎن ،آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮمﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮد .دوران
ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج ورود ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی
ﭘﺮﮐﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .از دل ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ دورژاک ﺳﺮ ﺑﺮآورد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎ را
در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .دورژاک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ ،وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ
او را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮔﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ
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ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺮ روزه دارد .ﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ادﻋﺎﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﯾﺎ اﮔﺮ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ در دوره دورژاک ﺑﻪ
اوج ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و زﺑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﭼﮏ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﮕﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﮏ را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد .از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ آﻫﻨﮓﺳﺎزان ،ﻧﺎم ﻟﺌﻮ ﯾﺎﻧﺎﭼﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺼﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ،
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﮔﺬر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻋﻬﺪ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺪرن در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ،
ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد و اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد .ﭼﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻧﺎﭼﮏ ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻗﻮام ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺪرن ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .او ﯾﮏ ﻓﺮق ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ دو آﻫﻨﮓﺳﺎز ﺑﻨﺎم ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ را ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺷﺖ .ﻫﻢ اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ و ﻫﻢ دورژاک ،از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﺸﺎن
ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﺎﻧﺎﭼﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮراوﯾﺎ را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮏ از دو
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ و ﻣﻮراوﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺑﻮﻫﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
ﺑﻮده .ﯾﺎﻧﺎﭼﮏ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮراوﯾﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه دﯾﮕﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮروﻧﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺸﻮرش رو ﮐﺮد و
ﻧﮕﺎهﻫﺎ را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﮏ ﮐﺮد .اوج روﻧﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۰۰ﺗﺎ  ۱۹۵۰ردﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن،
دﯾﮕﺮ ژاﻧﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﮏ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ در ژاﻧﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺰ ،ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ژاﻧﺮ ﺟﺰ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اروﭘﺎ را درﺑﺮﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم رﯾﺸﻪﻫﺎی آﻓﺮو-ﻻﺗﯿﻨﺶ ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ
ژاﻧﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺟﺰ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ژاﻧﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ
و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ را ﺧﯿﻠﯽ زود در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رﺳﯿﺪ.
دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﯽ در ﭼﮏ ،آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻫﻨﮓﺳﺎزاﻧﯽ ﻣﺜﻞ رودوﻟﻒ دورژﺳﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺰ را در ﭼﮏ ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۴۷اﯾﻦ ژاﻧﺮ در ﭼﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ﺗﺎ ﯾﮏ آﻫﻨﮓﺳﺎز ﺟﺰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﯾﻢ
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ﺑﻞ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮑﺴﯽ ﻟﻨﺪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮاگ ،ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت ﺟﺰ اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ،ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺟﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﭘﺮاگ از راه رﺳﯿﺪ .اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭼﮏ اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻢ ﮐﻢ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد و ﻫﺮ روز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﺎل  ۱۹۶۴اوﻟﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﺰ ﭼﮏ در ﭘﺮاگ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺎر ﭘﺮاگ در  ،۱۹۶۸ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺰ در ﭼﮏ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭼﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺮاﺳﺮ
اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ژاﻧﺮی ﮐﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻧﺤﺼﺎرا در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺒﻮد و
اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از رﻗﯿﺐ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺰو ﻋﺠﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﯽ از
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک
و ﻣﺘﺎل ﻫﻢ در ﭼﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺒﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﺷﺮوع دﻫﻪ  ۷۰ﻣﯿﻼدی در ﭼﮏ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی و ﺗﮑﺜﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻚ اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع آن از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﻚ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﭼﻚ زادﮔﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﭼﻮن ﻟﺌﻮس ﺟﺎﻧﺎ ﭼﻚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﭼﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ "ﺑﻬﺎر ﭘﺮاگ" ﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﺳﺎل  .١٩٤٦ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
زاده  ۲ﻣﺎرس  ۱۸۲۴در ﻟﯿﺘﻮﻣﯿﺸﻞ و درٔ ۱۲
از دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﺑﺪرﯾﺦ اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ ) (Bedřich Smetanaاﺳﺖ ،او ٔ
ﻣﻪ ۱۸۸۴
ِ ِ
ٔ
درﮔﺬﺷﺘﻪ،او ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﻮرش را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،در
در ﭘﺮاگ

ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،او ﺑﺎ آﺛﺎری ﭼﻮن اﭘﺮای ﻋﺮوس ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه و
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﭘﺪر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
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ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺶ ﭘﻮﺋﻢ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ،و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯽ آﻫﻨﮓﺳﺎز اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،و
ﺑﺮای »اوﻟﯿﻦ ﮐﻮارﺗﺖ زﻫﯽ« ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﭘﺮای اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮاگ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۸۸ﻣﯿﻼدی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﭘﺮا ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﯽ
از ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد در ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﯾﺒﺎی ﭘﺮاگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ژوﺋﻦ اﭘﺮاﻫﺎ ،ﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻌﺮ ﭼﮏ واﺳﻠﻮاﮐﯽ از دﯾﺮﺑﺎز راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ دارد و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻏﺎز
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﭼﮏ واﺳﻠﻮاﮐﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ

ﺷﻌﺮ ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ از دﯾﺮﺑﺎز راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ دارد و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪوﯾﮋه آﻏﺎز
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ و ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ .وﻟﯽ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ در
ادﺑﯿﺎت اروﭘﺎ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ادﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ادﺑﯿﺎت ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢﺟﻮاری ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ادﺑﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ادﺑﯽ ﻣﺜﻞ روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﯿﺴﻢ ،رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺣﺘﯽ
ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺷﻌﺮ ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ،دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ »وﯾﺘﺴﻼف ﻧﺰوال« و
»ﮐﺎرل ﺗﮏ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻌﺮ ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد را ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺪره ﺑﺮﺗﻮن در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﺳﺎل  ۱۹۲۴ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ« ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ
وﯾﺘﺴﻼف ﻧﺰوال ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎ آﻧﺪره ﺑﺮﺗﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺎدﺛﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن و ﺷﯿﻮع ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی
ادﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.

وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺲ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺷﺎﻋﺮان ﭼﮏ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن وﯾﺘﺴﻼف ﻧﺰوال و
ﮐﺎرلﺗﮏ و ﯾﺎروﺳﻼف ﺳﯿﻔﺮت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻮﺋﺘﯿﺴﻢ« را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﻧﺰوال و ﺗﮏ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﻮﺋﺘﯿﺴﻢ را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را در ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۹۴۸و ﭘﯿﺮوزی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻋﺮان ﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روی آوردﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﺘﺴﻼف ﻧﺰوال و ﻧﯿﺰ ﯾﺮوﺳﻼف ﻫﻮﻟﻮپ ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﻮرﺑﯿﻦ ،ﺗﺴﺎواوا و ﻫﻮﻻن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ
روی آوردﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻫﻮﻻن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺳﺮود ،ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ روی آورد.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در  ۱۹۸۹ﺗﺤﻮل ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادﺑﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎرﺷﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺰﯾﺪهای از ﺷﻌﺮ ﭼﻨﺪﺗﻦ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺷﻌﺮ ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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● Jaroslav Seifert

ﺳﯿﻔﺮت از ﺷﺎﻋﺮان ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۰۱در ﺷﻬﺮ ﭘﺮو دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮش را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة آزاد ﮔﺬراﻧﺪ .ﺳﯿﻔﺮت ،ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ ﭘﺮﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۲۱ﺗﺎ  ۱۹۷۰ﺣﺪود ﺳﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۹۸۶دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ .ﯾﺎروﺳﻼف
ﺳﯿﻔﺮت از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺔ ادﺑﯽ ﻣﻨﺪﯾﻠﺸﺘﺎم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ.

▪ﺑﻨﺪرﮔﺎه

ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎﯾﺎن

و اﻣﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر دلاﻧﮕﯿﺰ

ﺑﻪ ﺻﺪف ﻣﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ از ﮐﺸﺘﯽ.
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ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن آرام در ﮔﺬرﻧﺪ

ﻏﺮوب،

از ﺑﻨﺪر ﻣﺎرﺳﯽ

ﺑﺎ ﮔﻞ و ﻻی ﺑﻨﺪر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﺸﺎن.

ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻨﺎبﻫﺎﯾﯽ آوﯾﺨﺘﻪ از دﮐﻞ

ﻣﯿﺎن ﭼﺮاغﻫﺎی ﻟﻨﺰ

و ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎﯾﯽ
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ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز در زادﮔﺎه ﺧﻮداﻧﺪ.

ﺷﺐ ،ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﺎﻧﺪه

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ

و ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﺧﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن دارد.

درﻧﺎﻫﺎ و زراﻓﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮔﺮوﺗﺴﮏ

ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ در ﺻﻔﯽ دراز

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب روﻧﺪ در ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن
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در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.

ﮔﻠﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ

ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ

در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧﯽ

ﻋﻄﺮ ﺑﺨﻮر اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﻢ

و ﺣﻠﻘﻪای از ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی ﺑﻬﺎری

ﺑﭙﯿﭽﻢ ﺑﺮ ﻣﭻ دﺳﺘﻢ

و ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ
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ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ زل ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن

و ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرم ﺑﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﻗﻮسﻫﺎ

و ﻓﮑﺮ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﺒﻮد.

ﭼﻘﺪر ﺑﻬﺎر ﮔﺬرا

ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎ را

زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮة اﺗﺎﻗﻢ آﺷﻔﺖ

ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ درﯾﺎﺑﻢ
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ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ

و ﺗﺎﺑﺶ زن

دو ﭼﯿﺰﻧﺪ

دو ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی زﯾﺒﺎﺗﺮﻧﺪ

در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ

ﺷﮑﻮﻓﻪ ،ﺷﮑﻮﻓﻪ

دو ﺷﮑﻮﻓﺔ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ.

اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم
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ﻣﺜﻞ آﺑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﻓﺮوﭼﮑﯿﺪ

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻢ

ﺗﺸﻨﮕﯽام را ﻓﺮوﺑﻨﺸﺎﻧﻢ.

ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺣﻠﻘﺔ ﮔﻞﻫﺎی ﺑﻬﺎری

اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﺻﺪای ﻏﮋﻏﮋ ﭘﺎﺷﻨﺔ ﮔﻮر را ﻣﯽﺷﻨﻮم

وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﺗﺎ ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ

ﺟﺰ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻ.
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وﻗﺘﯽ ﺧﻮن در رگﻫﺎﯾﻢ

ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ

ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﻃﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﺴﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ

وﻗﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ

و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﯿﺪﻫﺎ

ﻣﺜﻞ ﻗﻼدة ﺳﮕﯽ ﮔﺮ

ﺑﯽارزشاﻧﺪ

48

49

و ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺪﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮم.

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم

ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ

ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮة ﺑﺴﺘﺔ اﺗﺎﻗﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ

و آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد

ﺟﺰ ﺷﺎﺧﺔ درﺧﺖ

ﮐﻪ در ﺑﻬﺎران ﮔﻞ داده ﺑﻮد

و ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽﻫﺎﯾﻢ

49

50

ﮐﻪ ﺑﺎ آن روزﻫﺎ را

ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم

و ﺧﻮدم ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر

ﺑﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از آنﻫﺎ.

● Vladimir Holan

ﻫﻮﻻن در ﺳﺎل  ۱۹۰۲در ﺷﻬﺮ ﭘﺮو ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮش را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺗﺎ  ۱۹۳۸ﺳﺮدﺑﯿﺮی
ﻣﺠﻠﻪ »زﻧﺪﮔﯽ« را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﮐﺮد .در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ
اوج ﺷﻬﺮت وی ﺑﻮد و ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را داﺷﺖ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی »ﺑﺪون
50

51

ﻋﻨﻮان« در ﺳﺎل  ۱۹۶۳و »در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« در ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر او ﻣﯽﺗﻮان از »ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ« ) (۱۹۶۵ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۴۹ﺗﺎ  ۱۹۵۵اوﺳﺖ .ﻫﻮﻻن در ﺳﺎل  ۱۹۸۰دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن
ﻓﺮوﺑﺴﺖ.

▪ﺑﺮای ﻣﺎدرﻫﺎ

زﻣﺎﻧﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺗﺶ اﺟﺎق را

ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ

و اﯾﻦ ﮐﺎریاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ

دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ

اﻣﺎ ﻟﺮزشﺷﺎن ﻫﻨﻮز اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ اﺳﺖ

دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﮐﺮدنﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮابآور اﺳﺖ
51

52

و ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ دارد اﯾﻦ ﻋﺎدت

ﮔﺮﻣﺎ ،ﺷﺎدی و آراﻣﺶ.

و ﺗﻤﺎس ﻧﻔﺲﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻫﻢ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آدم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ

و در واﻗﻊ ﺻﺒﺢﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
52

53

ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﻮاب ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﻧﺪ

ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﭽﻪﻫﺎ.

▪ﺧﺎﻃﺮه دوم

ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی رازﯾﺎﻧﻪای

ﺑﯿﻬﻮده ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪﯾﻢ

و درﺳﺖ در ﻧﯿﻢروز

ﺧﻮد را در ﺧﻠﻨﮓزاری ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
53

54

ﻫﻮا ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻠﺰی ﺧﺸﮏ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎی روﺑﻪرو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ

ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد،

ﺧﺸﮏ و ﺳﻔﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ.

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮﺳﻢ

ﮐﻪ در آن ﺗﻮدة ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ

ﻟﺮزش ﺗﮏدرﺧﺘﯽ اﻓﺴﻮﻧﻢ ﮐﺮد

ﺗﮏدرﺧﺘﯽ دور اﻓﺘﺎده
54

55

ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزﯾﺪن ﮐﺮد

ﻣﺜﻞ ﮔﺎم ﻧﺘﯽ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺻﺪا

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دروﻧﯿﻢ ﺑﻮد و

ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪﺟﻮﯾﯽ.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ درﺧﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺶﺧﺶ ﮐﺮدن

ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺎه ﺷﻮد

و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻟﺮزﯾﺪن
55

56

ﻣﺜﻞ داﻣﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ

ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻟﺮزد

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ درﺧﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن و

ﻣﻮج زدن

اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

دام ﻋﺸﻖ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
56

57

و ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد.

ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ:

«ﻧﺘﺮس اﯾﻦ ﯾﮏ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻟﺮزان اﺳﺖ»

اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﺎد دارم

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻧﮕﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ

و ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ
57
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زﯾﺮ درﺧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.

●ﺑﺎرﺗﻮﺷﮏ

ﺑﺎرﺗﻮﺷﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۲۱ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را در داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﺎرﻟﺰ« در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ
دﮐﺘﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .او ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در »اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ« اﺷﺎره
ﮐﺮد.

از ﺑﺎرﺗﻮﺷﮏ ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از »ﺿﺪ ﺳﺘﺎره« ) (۱۹۶۹و »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﻤﯽ«
) (۱۹۷۰را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎرﺗﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ ،از ﺷﺎﻋﺮان اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت از او ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

▪داوری

58
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دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﮕﺬرد

ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎرد ﺑﺮ دادﮔﺎه

ﻣﺜﻞ دوران ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎﻧﺔ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ

ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻤﻌﯽ

ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪای ﻓﺮوزان

ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻬﺮهات را.

ﻗﺎب ﺧﺸﮑﯿﺪهای

59
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از ﺑﺎﻏﯽ دوردﺳﺖ

و ﺷﻬﺎدﺗﯽ دروغ

ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﺠﺎ!

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ

دادﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد

و ﻋﺸﻖ را

ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

60

61

▪ﭘﯿﺶرﻓﺖ

ﻇﻬﺮ ،در ﺑﺎغ ،ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﭼﻮﺑﯽ

از ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮتﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود

ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﻮرﺗﻤﻪ ﻣﯽدود.

ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ

رﻧﮓﻫﺎی زرد و ﻗﻬﻮهای ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ

ﻣﯿﺎن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺖﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ

61
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در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮه.

ﺷﺐ ،در ﻗﺎﻗﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ

در ﺟﺎدهای ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﺧﯽ

ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻧﻢﻧﻢ ﺑﺎران ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک

و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ

در دروازة ﺷﺐ

62
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ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪای

ﭘﺮ از ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی از ﺻﺪاﻫﺎ.

ﺳﭙﯿﺪهدﻣﺎن

ﺳﮑﻨﺪری ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﺑﻪ روی ﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﻤﺎن

ﻣﺎ

ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ

ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﺎم.

63

64

● Miroslav Holub

ﻫﻮﻟﻮپ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻠﻨﺪآوازه ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۳دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮی در
اﯾﻤﻨﯽﺳﺎزی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺗﺎ  ۱۹۶۷ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل ۱۹۷۹
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ّ
ﻣﺪﻋﻮ در ﮐﺎﻟﺞ اوﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .از دﮐﺘﺮ ﻫﻮﻟﻮپ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﻌﺮ زﯾﺎدی ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان از »وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ« )» ،(۱۹۵۸آﺷﯿﻞ و ﻻکﭘﺸﺖ« )» ،(۱۹۶۰ﮐﺘﺎب ﻫﺠﯽ« ) ،(۱۹۶۱و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ
»ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دل« ) (۱۹۶۳ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﮐﻪ روی ﻫﻢ ﺣﺪود ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ
از وی ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺮﻧﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ اﺳﺖ .ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻫﻮﻟﻮپ ﺑﻪ ﺳﯽوﻫﺸﺖ زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۹۹۸دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.

▪ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن

ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ﺑﭽﻪﻫﺎ،

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮﻧﺎﭘﺎرت ﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟

64

65

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ﺑﭽﻪﻫﺎ،

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮﻧﺎﭘﺎرت ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟

65
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ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

در ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.

در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺮاﻧﺘﯿﺸﮏ ﮔﻔﺖ:

ﻗﺼﺎب ﻣﺤﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﮓ داﺷﺖ

ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮد

ﻗﺼﺎب ﻋﺎدت داﺷﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﮓ را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ

66
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و ﺳﮓ

ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮد.

و ﻫﻤﺔ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﻻن

ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن

ﻏﺼﻪ دارﻧﺪ.

▪ﻗﻼبدوزی

ﺑﺎ ﻗﻼﺑﯽ ﻇﺮﯾﻒ

67

68

ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ

ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ را

و ﺑﻠﻮزی ﻣﯽﺑﺎﻓﺪ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ.

اوﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎنﭘﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﻦ ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓﻫﺎ را

و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را ،ﻣﺎﯾﻞﻫﺎ

در درﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد

از ﻣﯿﺎن راﻫﺮوﻫﺎی ﻧﺮم ﺗﺮﻋﻪﻫﺎ،

68

69

و ﺷﺎﻟﯽ از ﺟﻮ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺎبﻫﺎ.

و ﻫﻨﻮز

ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺰﯾﺰ درداﻧﻪ

ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ

ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﯾﺦزده از ﺳﺮﻣﺎ.

● Josef Hanzlik

ﻫﺎﻧﺰﻟﯿﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۳۸در ﺷﻬﺮ ﻧﺮاﺗﻮﯾﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺮو ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻣﺠﻠﻪ ادﺑﯽ »ﭘﻼﻣﻦ«
را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۶۹اداﻣﻪ داﺷﺖ .او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺟﻮاﻧﺎن
ﭼﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﻧﺰﻟﯿﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺎﻋﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ و ﯾﻮﮔﺴﻼوی اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻫﺎﻧﺰﻟﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ »ﺳﻪﺑﺎر ﻫﻮرا ﺑﺮای ﻫﺮود« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

69
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▪ ٔ
اراﺑﻪ ﺳﯿﺎه

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اراﺑﺔ ﺳﯿﺎه را ﻣﯽراﻧﺪ

زﯾﺮ ﺑﺎران ﭘﺮﯾﺸﺎن

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

اﯾﻦ اﺳﺐﻫﺎی ﺧﺴﺘﺔ اراﺑﻪ را

ﺑﺎ ﭼﺮخﻫﺎی در ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪاش.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اراﺑﻪ را ﻣﯽراﻧﺪ

در اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

70

71

ﺑﯽﻫﯿﭻ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﯾﯽ ﺑﺮ راه

و ﻫﯿﭻ ﻫﯿﺰم ﺷﻌﻠﻪوری

ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽراﻧﺪ

در اﯾﻦ ﺟﺎدة ﺗﻬﯽ

در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻻﻏﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اراﺑﺔ ﺗﻬﯽ را ﻣﯽراﻧﺪ

71

72

ﺟﺰ ﮔﻮر ﮐﻨﯽ

ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد.

▪ﮐﻠﺒﻪای ﮐﻨﺎر راهآﻫﻦ

آری ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻠﺒﻪای دارم ﺑﺎ ﺳﻘﻔﯽ ﺧﺰهﭘﻮش

ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد

ﺳﯿﻢﻫﺎی راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻦﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

72

73

ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ،ﺷﻤﻌﯽ دﯾﻮاﻧﻪوار ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ﮐﻠﺒﻪام

و ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ

آﻧﮕﺎه ﺻﺪای ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮم

و ﺻﺪای رﯾﻞﻫﺎ و ﭼﺮخﻫﺎ را

و ﺻﺪای ﻧﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺑﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﻪ اﺿﻄﺮابﻫﺎﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ

و اﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺟﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهام ﺑﺨﻮرد

73

74

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺻﺪای ﺣﻠﻘﺔ ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ

و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ دروازة ﺷﻬﺮ ﭘﺸﺖ ﺗﭙﻪﻫﺎ.

ﭘﻨﺠﺮهام را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﺑﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد

و ﻣﻦ ﮐﻮر از ﺑﺎران

ﭼﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪازم ﺑﺮ ﺗﺎر و ﭘﻮد آن

ﻣﺜﻞ ﯾﺎل زﯾﺒﺎی ﻗﻄﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد

ﻗﻄﺎری ﮐﻪ ﺳﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد

74

75

و ﻫﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد

درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺳﺐ ﻗﺮن ﻣﺎ.

● Miroslav Valek

واﻟﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۲۷ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ادﺑﯽ ﭼﮏ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش
ﻋﻬﺪهدار ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺴﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۶۸و ﻧﯿﺰ
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮوﺳﻼف واﻟﮏ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ادﺑﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از
آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎب »ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ« )» ،(۱۹۶۱ﻧﺎآرام« ) (۱۹۶۳و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ »ﻋﺸﻖ در ﺟﺴﻢ ﻏﺎز« را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۶۵ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

▪ﺧﺒﺮ
75
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وﺣﺸﺖزده از ﺧﻮاب ﻣﯽﭘﺮد

ﺻﺪای ﻏﺮش ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎی دور را ﻣﯽﺷﻨﻮد

و ﺻﺪای ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدة ﺻﻔﯿﺮ رﯾﺰ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ را

ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد

ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ

ﮔﻮشﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪد و وﺳﻂ اﺗﺎق ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ

ﺻﺪای رﻋﺪآﺳﺎی ﻣﻮجﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎرﯾﮏ
76

77

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و رﺳﺎﺗﺮ در ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﺑﺮد

ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن روی درﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮی ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه

از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ.

دوﺑﺎره او را دﯾﺪم

ﮐﻪ در ﭘﯿﺎدهرو ﻗﺪم ﻣﯽزد

ﻣﺜﻞ آدﻣﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد
77

78

و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل

ﺻﺪای ﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺲ ﮐﺮد

و ﺧﺶﺧﺶ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ را

ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ

و آﺷﻔﺘﮕﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ

و ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ

ﺳﻮزان و ﺷﻌﻠﻪور
78

79

ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪای آﺗﺸﯿﻦ

و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ.

راﻧﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺔ اﯾﻦﻫﺎ ّ
ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ

و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ دﯾﻮاﻧﻪﻫﺎ

ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺑﻮق زدن

اﻣﺎ او ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد

ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد
79
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آری او ﻣﺮده ﺑﻮد.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺮدی ﭼﻨﺎن ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ

اﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮا

ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق.

▪ﺳﯿﺐ

ﺳﯿﺐ از درون ﻗﻔﺴﻪ ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد

وﺳﺎﯾﻠﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﺮو.
80
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ﺑﻪ در ﺗﮑﯿﻪ داد

ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

ﻧﻪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ،ﻧﻪ!

و ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽاﺳﺖ

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم

ﺳﯿﺐ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ

ﻫﻨﻮز ﺳﺒﺰ ﺑﻮد و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد

ﮔﺬاﺷﺘﻢ روی ﻣﯿﺰ
81

82

او اﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﺮ ﻣﯿﺰم آﻣﺪ

ﮔﺮﯾﺴﺖ و

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺳﯿﺐ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﺴﺖ

و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد

ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ:

ﺳﯿﺐ را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار و ﺑﺮو.
82

83

ﺣﺎدﺛﻪ اﻣﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ.

ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎ دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺷﻮد:

در را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد

رﻧﮓ از روﯾﻢ ﭘﺮﯾﺪ

ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻤﺎن.

وﻟﯽ او وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و رﻓﺖ.

ﺳﯿﺐ از درون ﻗﻔﺴﻪ ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.

83
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● Daniel Simko

ﺳﯿﻤﮑﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۵۹در ﭘﺮاﺗﯿﺴﻼوای ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن در آنﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻌﺮﻫﺎی او در ﻣﺠﻼت ادﺑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر او ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺜﺮﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪة ﻣﯿﺮوﺳﻼف ﻫﻮﻟﻮپ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

▪ﺑﺎ ﯾﺎد ﭘﺪر

ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ

زﻣﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه

ﻣﻼلآور ﻣﯽﺷﻮد،

اﻣﺮوز

از ﭘﯿﺶ ﻧﻮراﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
84
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ﮐﺞ از ﺳﻮی ﺟﻮﯾﺒﺎر.

ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آنﻃﺮفﺗﺮ اﻧﮕﺎر

ﮐﻼغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺰرﻋﻪ

ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن.

ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻗﺪمﻫﺎﯾﺖ ﻫﻨﻮز ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ

و ﺻﺪای ﮔﺎمﻫﺎﯾﺖ

ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﻓﺮود آﻣﺪن ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎﺳﺖ

اﺑﺮوﻫﺎﯾﺖ ﮔﺮهﺧﻮرده اﺳﺖ و
85

86

ﻋﺮقآﻟﻮد

و دﺳﺖﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮی ﺟﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽاﺳﺖ.

ﭼﻘﺪر ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﻫﺠﻮم آورده اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﺴﺘﻪات

ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن

ﺳﺮ ﺑﺮ داﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬاری

ﺑﺎ روﯾﺎی ﮐﻮدﮐﯽﻫﺎﯾﺖ در درﯾﺎ

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﯽ و

رﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯽ
86

87

ﺑﺎ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺖ.

ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ

از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮد درﺧﺘﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﭘﺪرت ﻣﺮده اﺳﺖ

و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﺗﻮ

ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﺣﺘﯽ از ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﻢ

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ.
87
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ورود

ﺳﻘﻒﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻧﻮر

ﺑﺮﮔﯽ در ﭘﯿﺎدهرو

و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓﻫﺎ

از ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدی

ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد،

و ﻫﻨﻮز ،دود از ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد
88

89

ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮی

ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه اﻓﺸﺎن.

ً
ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دود ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ

ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای.

ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮم و

ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﯽ
89

90

ﺑﺎ ﺷﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎه از ﺳﺘﺎرهﻫﺎ.

●ﺷﺘﺮMilan Richter

رﯾﺸﺘﺮ از ﺷﺎﻋﺮان ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺗﺎ اﺧﺬ درﺟﻪ دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻮﻣﯿﻨﺰ اداﻣﻪ داد .وی در ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آزاد ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر
ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﯿﻼن رﯾﺸﺘﺮ در ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه او ﻣﯽﺗﻮان از
ﮐﺘﺎب »رﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻫﻮا« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

▪ﻧﻮر

ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮﺗﻪ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد

90

91

دوران ﮔﻮﺗﻪ ،دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد.

و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ ﻧﻮرﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ:

ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی آﺗﺶ

ﺳﯿﻨﺔ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻤﻮن را

ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ،

و ﻧﻮر ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﺮخ آﺗﺸﯿﻨﯽ

در ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﮔﻞآﻟﻮد درﺧﺸﯿﺪ.

و روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۹۳۳

91
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در ﻣﯿﺪان اﭘﺮای ﺑﺮﻟﻦ

ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻮﺑﻮر

آن را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮدة ﺳﯿﺎه و اﻧﺒﻮه ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب.

ﭘﺸﺖ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ آﺗﺶ

آﯾﻨﺪه ﻣﻘﺮر دﮐﺘﺮ ﮔﻮﺑﻞ ،درﺧﺸﯿﺪ

اﻣﺎ ﺗﺎزه دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.

در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮرهﻫﺎی آدمﺳﻮزی

92
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ﻧﻮر ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻣﻔﺘﺸﺎن

ﻧﻮر اﻧﻔﺠﺎر در ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ

ﻧﻮر ﺗﺮورﻫﺎ ،ﺗﻬﺎﺟﻢﻫﺎ و اﻧﻘﻼبﻫﺎ

آه ،ﻧﻮر زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ ﻏﻮلﻫﺎ و اساسﻫﺎ

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﻋﺮ

ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن

و دوران ﻣﺎ دوران روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ در زﻫﺪان ﺷﻬﺮﻫﺎ

93
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ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯽزﻧﮓ ﺧﻄﺮ و ﺧﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ

از ﻧﻮر دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﻠﯿﺲ

و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ.

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯽزﺑﺎن ،ﺑﯽﺳﻠﻮل ،ﺑﯽﮐﺲوﮐﺎر

ﻧﻮراﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻧﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ

اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ذﻫﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ

ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دوﻫﺰار ﺳﺎل ﻧﺴﯿﺎن

94
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و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮة اﻧﺪک ـ ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪک

ﺧﺎﻃﺮة ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روحﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﻧﺴﺎنﻫﺎ

ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد

ﮐﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺧﺪﻣﺘﺶ دﺳﺘﻮر داد

ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮة اﺗﺎق را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
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●ارﯾﮏ ﮔﺮوکEric Gioch

ﮔﺮوک در ﺳﺎل  ۱۹۵۷در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺷﯿﺘﺲ ﭼﮏواﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮش را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درسﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﯽ« در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎل  ۱۹۹۱دوﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮش را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﺎﮔﺎی
اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ« ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

▪دوﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻨﺎر آﺗﺶ

و آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ

زن ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺮ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آوازش ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﭘﺮﻧﺪهای ﮔﺮﺳﻨﻪ دور ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ
96
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ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد زن از ﺧﻮاب ﻣﯽﭘﺮﯾﻢ

و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮواز ﺑﮑﻨﯿﻢ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺗﺸﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

و دﯾﮕﺮان از ﭼﺸﻢ ﭘﯿﺮزن

ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دوﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ

ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮش
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ﻻﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه

و ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ

در دره

در زﻫﺪان ﻣﺎدر!

و آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ

ﭘﺮﺳﺶ او را

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﺷﻮد.
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و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮد ﺑﺮ اﻃﺮاﻓﺶ

ﺑﺎ ﺟﯿﻎ و داد ﮐﻮدک.

در ﭼﻬﺮهاش

ﻋﮑﺲ ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﻬﺎن اﺳﺖ

و دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺸﻮدن

ﺑﺎلﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪهایاﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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● Sylva Fischerova

ﺳﯿﻠﻮا در ﺳﺎل  ۱۹۶۳در ﺷﻬﺮ ﭘﺮو ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﺎرﻟﺰ« ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺘﻐﺎل دارد .او از ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد .از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﻌﺮش ﻣﯽﺗﻮان از »آﯾﯿﻨﺔ ﺑﺰرگ« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

▪ﭼﯿﺰی درﺑﺎرة زﻧﺎن

ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮت

ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ

ﺑﺰرگ و اﺳﺘﻮار.

ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﮑﻦ.
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آنﻫﺎ از دﺳﺖ ﭼﺮخ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ

و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺰ زﯾﺒﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.

اﮐﻨﻮن دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ ﻣﻮاج

ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ

ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ از ﻋﺎج و

اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﯽ

ﮐﻪ ﻓﻨﺠﺎن ﻓﺎل و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.

ﻫﯿﺰﻣﯽ زﯾﺮ اﺟﺎق ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﮕﺬار و
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اﻧﮕﺸﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺖ را ﮔﺮم ﮐﻦ.

ﺑﺖﻫﺎی ﺟﻮﺷﺎن

ﺑﻪ درون ﻓﻨﺠﺎن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ

و دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺮهای ﻧﺪارد.

از اﺷﮏﻫﺎﯾﺶ

ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮه اﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

داغدﯾﺪه و ﺑﯽﺑﻬﺮه

و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮔﻢ ﮐﺮدم.
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ﭘﺲ ﺑﺎد ﻏﺮﺑﯽ

ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ

و ﺑﺖﻫﺎی ﺟﻮﺷﺎن

دوﺳﺘﺎن ﻧﺠﯿﺒﻢ را ﻗﻮرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد

دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

ﭼﯿﺰی درﺑﺎره زﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

● Magda Bartosova
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ﺑﺎرﺗﻮﺷﻮا در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در رﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ اﻏﻠﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺜﻮراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻧﺜﺮ و ﺷﻌﺮ در ﻧﻮﺳﺎناﻧﺪ.

▪و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺎر ﺷﺪهام

و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﺘﺮ ﮔﻢ ﮐﺮدهام،

دو ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ

ﯾﮏ ﺟﻮال

ﯾﮏ دوﺳﺖ

ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد
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و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻮل.

و ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﺻﻮرتﺣﺴﺎﺑﯽ

ﻓﻨﺪﻗﯽ

و ﮐﺮﻣﯽ ﺧﺎﮐﯽ در ﮔﻮداﻟﯽ.

و دوﺳﺖ ﭘﺴﺮی

و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺷﻔﻘﺖاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی.

آﻗﺎی ﮐﻮﻟﮑﻮا ﮔﻔﺖ:
105
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از اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دﺳﺖ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ

در ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ

و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮف را در دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

و ﺑﺮﻗﺼﯿﺪ

ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮف ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن

دﺳﺘﺘﺎن

ﭼﺸﻤﺘﺎن
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و دﻫﺎﻧﺘﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﺮاگ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﻫﻨﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻏﻨﯽ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮی ﭼﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻫﻮﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﮑﺎن از ﺳﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﺮا ،ﺑﺎﻟﻪ و ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ .درﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻠﯽ ﭘﺮاگ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺪرن دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻚ ﻣﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﻚ ﮔﺮداﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻫﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﭘﯽ ﺛﺒﺖ آن در رده »ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس« ﺟﻬﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺷﺮودﯾﻢ در ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺮاگ ﻣﻮزه ای از ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی دارد و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﺸﻨﻮاره ای در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
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ﺳﯿﻤﻮﻧﺎ ﺷﺎﻟﻮﭘﻮوا ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮزه ﺷﺮودﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن
ﺟﻮان را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺎم ﭼﻮب ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﻬﺎرت ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و زﻣﺎن ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ِ
ﺑﺎرس ،اﺳﺘﺎد ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ
ﭼﻮب اﻧﺪک اﻧﺪک در دﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﻤﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ژﯾﺮی ِ
ﺷﺐ ﺑﺎزی واﺳﻄﻪ ای اﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن آن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و آن را ﺑﻬﺘﺮ از
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻢ اﺟﺮای آن ﺑﺮای ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮداﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،و ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی در ﮐﻨﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺪ.
ﻫﻨﺮی ﮐﻬﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻣﺎﺗﻮر ،در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ،ﮔﻮﻧﻪ ِ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﭼﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﮏ "ﺑﻬﺎر ﭘﺮاگ" ﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٩٤٦م .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﻚ
رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ در اﭘﺮا ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻢ و ﻣﺮاوی دارد.
ً
ادﺑﯿﺎت ﭼﮏ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ادﺑﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﭼﮏ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﮏ ﯾﺎ
زﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﻼوی و ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﺰء
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اوﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ در ﭘﺮاگ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ
ً
و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ )زاده  ۳ژوﺋﯿﻪ  ۱۸۸۳ﭘﺮاگ  -درﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳ژوﺋﻦ  (۱۹۲۴ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد.
آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎ در ٔ
زﻣﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر در ادﺑﯿﺎت ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .

[ ]۱

ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود وﺻﯿﺖ ﮐﺮدهﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر او را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪُ . .ﭘﺮآوازهﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎ ،رﻣﺎن
ً
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﺦ ) (Die Verwandlungو رﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و رﻣﺎن ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻗﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻓﺮاواﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻓﮑﺎ زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ٔ
ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن ﯾﻬﻮدی در ﭘﺮاگ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در آن زﻣﺎن ﭘﺮاگ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ  -ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن .او ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد و دو ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻣﺮدﻧﺪ و
ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮگ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﭼﻨﺎن ﻣﺤﯿﻂ رﻋﺐاﻧﮕﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺟﻮد
ﭘﺪرش ﺑﺎزرﮔﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻣﺎدرش زﻧﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و ﺟﺎه
آورده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺎﯾﻪای از وﺣﺸﺖ ﺑﺮ روح ﮐﺎﻓﮑﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ از او دور ﻧﺸﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮت از زﻧﺪﮔﯽ
در ﮐﻨﺎر ﭘﺪری ﺳﻨﮕﺪل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﮑﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
ﮐﺎﻓﮑﺎ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ آﻣﻮﺧﺖ ،وﻟﯽ زﺑﺎن ﭼﮑﯽ را ﻫﻢ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از رﻣﺎنﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻓﻠﻮﺑﺮ ﺑﻮد .آﻣﻮزش ﯾﻬﻮدی او ،ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﺳﯿﺰده
ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﻣﺤﺪود ﺑﻮد.
رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ٔ
ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۰۱دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎرﻟﺰ ﭘﺮاگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ٔ
رﺷﺘﻪ
آﯾﻨﺪه روﺷﻦﺗﺮی ﭘﯿﺶ ﭘﺎی او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪرش ﻣﯽﺷﺪ و ٔ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ٔ
دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ آن
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ را ﻣﯽداد .ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در
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داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﯿﮑﺲ وﻟﺶ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرﮐﻪ او ﻫﻢ در ٔ
رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد—ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ از
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ژوﺋﻦ  ۱۹۰۶ﺑﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل در
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد .
دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﻓﺘﺮی ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺎﻓﮑﺎ در  ۱ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۰۷ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑ ٔ
ﯿﻤﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Assicurazioni Generaliدرآﻣﺪ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری—ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ—ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده؛ ﭼﻮن
در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ داد .از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺆﺳﺴﻪ ٔ
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ .او در ٔ ۱۵
ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث
ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۰۸اﺳﺘﻌﻔﺎء داد و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی در
ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .او اﻏﻠﺐ از ﺷﻐﻠﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﺎن درآوردن« و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرﺟﺶ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،او ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎرش را ﺳﺮﺳﺮی ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻓﯿﻊﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻧﺸﺎن از ﭘﺮﮐﺎری او دارد .در ﻫﻤﯿﻦ دوره او ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ را اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮد ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻫﻦ ﺑﻮﻫﻢ و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ  ۲۵ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر درﯾﺎﻓﺖ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ٔ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرش راﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن از
ﮐﺮد[] (۵.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﮔﺰارش را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﻮاﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد( ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﺎﻓﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود و ﻓﻠﯿﮑﺲ وﻟﺶ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی
ٔ
داﯾﺮه ﺻﻤﯿﻤﯽ ﭘﺮاگ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽداد.
ﮐﺎﻓﮑﺎ از  ۱۹۱۰ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ اﺛﺮی ﻫﻢ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽ آن را اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ازدواج و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮاس از آنٔ ،
ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ .
ٔ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ٔ
در ﺳﺎل  ۱۹۱۱ﮐﺎرل ﻫﺮﻣﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺮش ِاﻟﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای راهاﻧﺪازی
ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز ﭘﺮاگ ،ﻫﺮﻣﺎن و
ﺷﺮﮐﺎ را داد .ﮐﺎﻓﮑﺎ در اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ آزاد ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮑﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود ﮐﻪ در ٔ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد —ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﯿﺪﯾﺶ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺷﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد.
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ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۱۲در ٔ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮑﺘﺎﻓﻮن ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود ،ﺑﺎ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻮﺋﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻓﮑﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻨﺪهرو و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و رواﺑﻄﺶ
زﯾﺎد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺎ ﻓﻠﯿﺴﻪ ،در ﺳﺎل  ۱۹۱۷راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .راﺑﻄﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻓﮑﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم دورا داﯾﺎﻣﻨﺖ ﺑﻮد .ﮐﺎﻓﮑﺎ و دورا رﯾﺸﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدی داﺷﺘﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۱۷دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺷﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ٔ
دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد .در ﻃﯽ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ُ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﻫﺮش اﺗﺎ ﻣﺨﺎرج او را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮس ﮐﺎﻓﮑﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ
ً
روﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜﺮا از ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﺟﺪی ،رﻓﺘﺎر ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﺧﺸﮏ و ﻫﻮش ﻧﻤﺎﯾﺎن او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ.
ﮐﺎﻓﮑﺎ در اواﺋﻞ ٔ
دﻫﻪ  ۲۰رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻨﺎ ﯾﻨﺴﮑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۹۲۳ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد .آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دورﯾﺎ دﯾﺎﻣﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ٔ
ﺳﺎﻟﻪ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻬﻮدی ﺳﻨﺘﯽ ـ ﮐﻪ آن ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاش در ﮔﺘﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد ـ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ
ٔ
ٔ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ و
دورﯾﺎ
ﻋﻼﻗﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻠﻤﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .

ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﮑﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد و اﺿﻄﺮاب رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدهاﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﭼﺎر ﻣﯿﮕﺮن،
ً
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﺟﻮش ﺻﻮرت و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ روﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻓﮑﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ٔ
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﯿﺎهﺧﻮاری و ﺧﻮردن ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﻧﺸﺪه )ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﺒﺐ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ او ﺷﺪ[]) ۱۰ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﮐﺎﻓﮑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و او ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﯽ در وﯾﻦ رﻓﺖ ،و در ﺳﻮم ژوﺋﻦ  ۱۹۲۴در ﻫﻤﺎنﺟﺎ درﮔﺬﺷﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﻮی ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻃﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن آن ﻗﺪر
ﺑﺮاﯾﺶ دردﻧﺎک ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد ،و ﭼﻮن در آن زﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ورﯾﺪی ﻫﻨﻮز رواج ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺪاﺷﺖ،
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و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﺑﺪن او را ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ژوﺋﻦ  ۱۹۲۴در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﻬﻮدیﻫﺎ در ژﯾﮋﮐﻮف ﭘﺮاگ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.

واﺳﻼو ﻫﺎول ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ .داوﯾﺪ ﭼﺮﻧﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﺟﻮان ﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ.ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﮏ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۵در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺪهاﺳﺖ.و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﭼﮏ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺮﺷﻨﺎس دﻟﮕﯿﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻬﻮﻣﯿﻞ ﻫﺮاﺑﺎل زاده ۲۸
ٔ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﮏ ﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ.ﯾﺎروﺳﻼو
ﻣﺎرس  ۱۹۱۴در ﺑﺮﻧﻮ ،درﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۹۷در ﭘﺮاگ .ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا او را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎﯾﻔﺮت ) (Jaroslav Seifertزاده  ۲۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۰ - ۱۹۰۱ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۸۶روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﺷﺎﻋﺮ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ﺳﺎل  ۱۹۸۴اﺳﺖ.
ﯾﺎروﺳﻼو ﻫﺎﺷﮏ )( Jaroslav Hašekﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻃﻨﺰﭘﺮداز ﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺧﻮب ﺷﻮاﯾﮏ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﮏ در  ۳۰آورﯾﻞ  ۱۸۸۳در ﭘﺮاگ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺰدهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮد و دﺷﻤﻨﯽ
درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن ﭘﺮاگ دﭼﺎر وﻗﻔﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺖ
ﭼﮑﻬﺎ ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ و اﺗﺮﯾﺸﯿﻬﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻫﺎﺷﮏ و ﻣﻌﺎﺻﺮان
او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ً
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﺷﮏ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﻠﻮاﮐﯽ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ روز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻻت و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ٔ
ٔ
ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎدی
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﮑﺎﻫﯽ
و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﻫﺎﺷﮏ ﺑﻪ ارﺗﺶ اﺗﺮﯾﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
روس ﮐﺮد و ﺑﻪ واﺣﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روس در
ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻫﺎﺷﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺧﻮد ،رﻣﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺧﻮب ﺷﻮاﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ در ۱۹۲۳
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ از آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای او ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد
و ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری از روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻮان ﮐﻠﯿﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ رﻣﺎن ،داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺮاي آﺛﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﺘﺎره ادﺑﯿﺎت ﭼﻚ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۲زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ دﯾﮕﺮي ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻤﺎ در  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ اردوﮔﺎه اﺳﺮاي ﯾﻬﻮدي ﻧﺰدﯾﻚ ﭘﺮاگ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در ﻫﻤﯿﻦ اردوﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .وي ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت
در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺮاﺳﺘﺎر در ﯾﻚ ﻧﺸﺮﯾﻪ ادﺑﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .وﻗﺘﻲ در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﺑﻪ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﻲ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد ،ﮐﻠﯿﻤﺎ در ﻟﻨﺪن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﯾﻚ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻊ ﺷﺪ؛ ﻣﻨﻌﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﮐﻠﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻨﻲ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮑﻲ ﺑﯿﻦ او و واﺗﺴﻼو ﻫﺎول و ﻟﻮدوﯾﻚ واﺗﺴﻮﻟﯿﻚ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .آﺷﻨﺎﯾﻲ اﯾﻮان ﮐﻠﯿﻤﺎ و دﻧﯿﺎي ﻏﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﻠﯿﭗ راث ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮاگ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
اﻫﻞ ﭼﻚ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.راث ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﻲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره آورﯾﻞ  The New York Review of Booksﺳﺎل ۱۹۹۰
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺳﯿﻞ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ﮐﻠﯿﻤﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻘﻮط ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ از اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ ،ﮐﺘﺎب »ﺳﺤﺮﮔﺎهﻫﺎي دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﻦ« و »ﻋﺸﻖ و زﺑﺎﻟﻪ« ﺑﯿﺶ از
ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮوش داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﮐﻠﯿﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﻲاش ﮐﻤﺘﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
از آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﻚ ﮐﺘﺎب از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺟﺰ دورهﯾﻲ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  ۲۰۰۳ﺗﺎ  ۲۰۰۹ﮐﻪ ﺟﻠﺪ اول ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮن
دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و او را در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﻫﺎ ﻗﺮار داد و ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎري را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
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زدﻧﯿﮏ اﺳﻮﯾﺮاک )ٔ (Zdeněk Svěrák
)زاده  ۲۸آورﯾﻞ  ۱۹۳۶در ﭘﺮاگ( ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﺪﯾﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
ِ
اﺳﺖ .وی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زدﻧﯿﮏ ﺳﻮﯾﺮاک در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ٔ
دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻮد.

) (Karel Hynek Máchaﮐﺎرل ﻫﯿﻨﮏ ﻣﺎﺧﺎ زاده  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  - ۱۸۱۰درﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۸۳۶ﺷﺎﻋﺮ ﻏﺰلﺳﺮای ﻣﻌﺮوف ﭼﮏ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽﺳﺮود .ﺷﻌﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ ) (Májاو از ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﭼﮏ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺎرل ﻫﯿﻨﮏ ﻣﺎﺧﺎ را از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﭘﺮاگ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺗﺪﻓﯿﻦ دوﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﺑﺪل
ﺷﺪ
ﻣﺎﺧﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﭘﺮاگ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﭘﺪر او ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ آﺳﯿﺎب ﺑﻮد .ﻣﺎﺧﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﺗﯿﻦ و آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻣﻮﺧﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮاگ رﻓﺖ .او در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺣﯿﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و از ادﺑﯿﺎت رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ را در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی وﯾﺮان روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺖ و در
ﺳﺎل  ۱۸۳۴ﺳﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در ﺳﺎل  ۱۸۳۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮﻗﺪان در ﻟﯿﺘﻮﻣﯿﻪژﯾﺘﺴﻪ آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد.
او ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ آﺗﺶﺳﻮزی ﺗﻼش ﺷﺪﯾﺪی ﮐﺮد؛ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﯿﻨﻪﭘﻬﻠﻮ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز
۲۶ﺳﺎﻟﮕﯽ او ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪهﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺎﺧﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ازدواج ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺎﺧﺎ در زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۱۸۳۰ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﺷﻌﺮ و داﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﻧﺜﺮ او ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ وی در ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد در ادﺑﯿﺎت ﭼﮏ رﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ او ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﻪرو ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮان و ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﯽ ﭼﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﺧﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا ،آورﯾﻞ  ۱۹۲۹در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﻮ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﻲ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.ﮐﻮﻧﺪارا ﺷﺎﻋﺮ و رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ.وی از ﺳﺎل  ۱۹۷۵در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا اوﻟﯿﻦ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮود ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
وي ﺳﺎل  ۱۹۴۸دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ.و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه »ﭼﺎرﻟﺰ« ﺷﻬﺮ »ﭘﺮاگ« اداﻣﻪ داد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻓﯿﻠﻢ آﮐﺎدﻣﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﻲ ﭘﺮاگ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﺷﻌﺎر ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ.در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎري روﺷﻨﻔﮑﺮان
آن زﻣﺎن ﺑﺎﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ .و در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
 ۱۹۵۶ﺗﺎ  ۱۹۷۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺖ .
ﺳﺎل  ۱۹۵۳اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎغ ﺑﺰرگ« ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﮐﻮﻧﺪرا ﺑﻌﺪاز اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ
ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺷﻌﺎرش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﺸﻘﻬﺎي ﺧﻨﺪه دار« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻚ ﮔﻮﯾﻲ« ،ﺳﺎل  ۱۹۵۷و ﺑﺎ
ﺷﺮوع اﻣﻮاج آزادي ﺧﻮاﻫﻲ در ﮐﺸﻮرش ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮد .
وی ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮي ﭼﺎپ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎن روي ﻣﻲ آورد ﭼﺮا ﮐﻪ »ﺗﻚ ﮔﻮﯾﻲ« ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﺸﻘﻬﺎي ﺧﻨﺪه
دار« ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻋﻀﺎي ﺣﺰب واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺗﺎ ۸ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻧﯿﺎﻓﺖ» .ﻋﺸﻘﻬﺎي ﺧﻨﺪه دار« ﺳﻌﻲ در ﻧﺸﺎن دادن روي
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﯾﺮاﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺘﻼﻃﻢ دارد و ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.از  ۱۹۵۸ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه را ﺷﺮوع
ﮐﺮد.
وي در ﺳﺎل  ،۱۹۶۱ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ »ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ« را ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ﮐﻮﻧﺪرا» ،ﺷﻮﺧﻲ« ،ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد» .ﺷﻮﺧﻲ« درﺳﺎل  ،۱۹۶۷ﻣﻨﺘﺸﺮ
و ﮐﻮﻧﺪرا در آن ﺑﻪ ﺗﻘﺒﯿﺢ ارزﺷﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد .
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در ﺳﺎل  ۱۹۶۸و ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺷﻮروي ،اﻧﺘﺸﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺲ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ً
ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﯿﺰ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎل  ۱۹۶۹از داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ اﺧﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد.
رﻣﺎن »زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ« در ﺳﺎل  ۱۹۷۳در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎپ اﯾﻦ رﻣﺎن و ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.
رﻣﺎن ﻫﺎي »واﻟﺲ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ«» ،ﮐﺘﺎب ﺧﻨﺪه و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ«» ،ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻲ«» ،ﺟﺎوداﻧﮕﻲ «» ،ﻫﻮﯾﺖ« و »ﺟﻬﺎﻟﺖ« را ﮐﻮﻧﺪرا در دوران
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮ رﻣﺎن« ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب وي ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
»ﻣﻮاﺟﻬﻪ« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﺎﻧﻪ ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا ﺳﺘﺎﯾﺸﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ را درﺑﺎره ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد.
ﻣﯿﻼن ﮐﻮﻧﺪرا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﮏ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۵در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ )( Cinema of the Czech Republicﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺗﺤﺴﯿﻦﺷﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ژان
ﮐﺮﯾﺰﻧﺴﮑﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ دوم دﻫﻪ  ۱۸۹۰ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺒﺮی روز« را ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ
داﺋﻤﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ در  ۱۹۰۷و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺘﻮر ﭘﻮﻧﺮﭘﻮ در ﭘﺮاگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺻﺪا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۳۰ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ راه
ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﮏ ،دوره ﻃﻼﯾﯽاش را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺑﺎراﻧﺪوف در
 ۱۹۳۳ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ،
»ﻫﺎﻟﯿﻮود اروﭘﺎ« و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ روزاﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻮﻻت ﻏﺮﺑﯽ» ،ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺷﺮق )اروﭘﺎ(« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﭼﮏ/ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎرﺟﯽزﺑﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎنﺷﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ) (۱۹۶۵اﺛﺮ ﯾﺎن ﮐﺎدار و اﻟﻤﺎر ﮐﻠﻮس ،از روی ﻗﻄﺎرﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻧﺪار ) (۱۹۶۷اﺛﺮ ﯾﯿﺮی ﻣﻨﺘﺴﻞ و ﮐﻠﯿﺎ )(۱۹۹۶
اﺛﺮ ﯾﺎن اﺳﻮﯾﺮاک.
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از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻮش ﻓﻮرﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد .دو ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺮح او ﭘﺮواز ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻓﺎﺧﺘﻪ ) ،(۱۹۷۵ﺑﺮﻧﺪه ۵
اﺳﮑﺎر و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﺎدﺋﻮس او ) ،(۱۹۸۴ﺑﺮﻧﺪه  ۸ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎرﻟﻮوی واری  ،ﺟﺸﻨﻮارهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻟﻮوی واری در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎرﻟﻮوی واری ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۴۶آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره دارای دو ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰه اﺻﻠﯽ آن ﮔﻮی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﻧﺎم دارد.
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ زﻟﯿﻦ ،ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮ زﻟﯿﻦ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﻮ

ﺑﺮﻧﻮ دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﻮراوﯾﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﻮ در ﺳﺎل  ۱۲۴۳ﻣﯿﻼدی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
از ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۷۰٬۵۹۲ﻧﻔﺮ )ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرش ﺣﻮﻣﻪ  ۷۲۹٬۵۱۰ﻧﻔﺮ( و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ  ۲۳۰٫۱۹ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻣﻮز و ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از
اﺳﮑﻠﺖ و اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف
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ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ) (Cesky Krumlovﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۳٫۳۰۰ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻤﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﭘﺮاگ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ رود وﻟﺘﺎوا ) (Vltavaﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﻬﺮت ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ،ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎره اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دارای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﮏ ﺑﺎروک ،در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺮاث
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۲۴۰ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،در ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎوا و در اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ روﻣﻠﻮف در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻮﻫﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۰۲ﻣﯿﻼدی ،ﺷﻬﺮ و ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺮﻧﻔﻮذ روزﻧﺒﺮگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
دوران اﻏﻠﺐ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد دارای اﺻﺎﻟﺖ ﭼﮏ از اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ذﺧﺎﺋﺮ ﻃﻼ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺷﻬﺮ ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول اداﻣﻪ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دو ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری راﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻤﯽ و ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻼدی ارﺗﺶ ﻧﺎزی آﻟﻤﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دوﺑﺎره آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﻬﺮ
ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﻃﯽ دوران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ دوران ﺑﺎزﺳﺎزی را ﮐﺬراﻧﺪ و دﻫﻪ ﻧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮان آﻏﺎز دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دوﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺑﮑﺮ و زﯾﺒﺎ
و ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و دارای آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﻗﻠﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎی ﻫﻮا در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۲۴درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دﻣﺎ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﻨﺪ درﺟﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻤﺎر در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی و آﮔﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ روﻣﻠﻮف ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺪاﺷﺪه از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از
ﻣﯿﺰان ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ روﻣﻠﻮف را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻬﺮی
دارای وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎه ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ،ﭘﺲ از ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻌﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ روﻣﻠﻮف ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۴۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف دارای
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻟﻪ رزﻧﺒﺮگ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺟﻮرج و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای
ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﻗﻠﻌﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺣﯿﺎط ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ،
ﯾﮏ ﭘﺎرک و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده روی از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف از ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎری از ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽ رود .ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮی زﯾﺒﺎ و ﺑﻪ
ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ دﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ،ﭘﯿﺎده روی در ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻫﻨﺮ رﻧﮓ آﻣﺮﯾﺰی ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ دارای ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و
در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری زﯾﺒﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ
)(Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ )(Old City
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف
اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺨﺰن آﺑﯽ ﺳﺪ ﻟﯿﭙﻨﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﯾﺒﺎ و در ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ ﻟﯿﭙﻨﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻘﺎط
ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز و ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ
)(Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﺳﻮﻣﺎوا ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮﻫﻤﯽ در ﻣﺮز دو ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و اﺗﺮﯾﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪه
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ﺑﯿﻮﺳﻔﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻮده و دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ
)(Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ) (Old Cityﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻗﺪم زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ )(Old City
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف
ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﻻی و آﮔﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯾﯽ
ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻨﻮع از اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ زﯾﺒﺎی آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮزه ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮزه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه از ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻤﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﻬﺎ در ﺣﻔﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎ و ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﻮزه
در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﮔﻮﺗﯿﮏ و ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﻗﯿﻖ از ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس  ۱:۱۲۰۰در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻨﻮرﯾﺘﻪ) (The Minorite Monasteryاﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ
ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن  ۱۴ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن در دوره ﺑﺎروک ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮﮔﻮﺷﻪ از ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ
ﺻﻮﻣﻌﻪ آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ ﮔﻮﺗﯿﮏ ،رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎروک دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﻮزه ﻣﺎرﯾﻮﻧﺘﻪ) (The Marionette Museumﭘﺲ از ﯾﮏ ﭘﯿﺎده روی در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻣﺎرﯾﻮﻧﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻣﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮزه
در ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺟﻮزت ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻋﻈﯿﻤﺎز ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﺧﻮد ﺟﺎی
داده اﺳﺖ .ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮزه ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﯾﺪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮه ﮐﻠﺖ ) (Kletﺑﺎ  ۱۸۰۴ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و دارای ﻣﻨﻈﺮه ای زﯾﺒﺎ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺴﮑﯽ
ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﻗﺮار دارد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻬﺮ از اﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﺑﯿﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﻮه رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮج ﺟﻮزف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﻔﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻮه ﮐﻠﺖ و ﭘﯿﺎده روی در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ آن ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﭘﯿﺎده روی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻈﺮه
زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎف و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮزه واﮐﺲ در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺒﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮم ﺑﻮده و ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻇﺮ
داﺧﻠﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮزه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻨﺠﻪ) (The Museum of Tortureﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻬﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک
ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻓﺮاد در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ
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ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰روش و اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻮف ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری در رودﺧﺎﻧﻪ
وﻟﺘﺎوا اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﯿﺠﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺒﺘﺪی ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎوا از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﮐﺎرﻟﻮوی

ﮐﺎرﻟﻮوی واری ) (Karlovy Varyدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﻟﺰﺑﺪ ) (Carlsbadﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
دارای ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم ،واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺑﻮﻫﻢ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ.
اﯾﻦ از ﺟﺎدوﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﻟﻮوی واری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻟﻮوی واری در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،از
ﺷﻬﺮت و اﻫﻤﯿﺖ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻟﻮویواری ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ١٣٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﭘﺮاگ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﮐﻤﯽ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد .ﮐﺸﻮر ﭼﮏ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮدی ﺑﺮای آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ،ازﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻤﺖ ﭘﺮاگ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺒﺰ و دلاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ١٣ .ﭼﺸﻤﻪی اﺻﻠﯽ و ﺣﺪود  ٣٠٠ﭼﺸﻤﻪی ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
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آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آزاد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﻟﯿﻮانﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺗﺨﺖ ،ﺑﺎ ﻧﯽﻫﺎی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ و دﺳﺘﻪی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ،در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﯾﺎدﮔﺎریﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﮐﺎرﻟﻮوی واری ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ »ﺣﻤﺎم ﭼﺎرﻟﺰ« )ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻣﻘﺪس
روم( اﺳﺖ .او در در ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی آاﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﺷﻬﺮت ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم و ﻣﻌﻤﺎری رﻧﮕﺎرﻧﮓ
و ﻏﺮﯾﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ،آنرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮب در ﻗﺮن  ۱۸ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻨﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﺗﺰار ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ،
اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺘﺲ ژوزف ﻣﻦ ،ﺑﺘﻬﻮون ،واﮔﻨﺮ ،ﺑﺮاﻣﺲ ،ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ،ﮔﻮﺗﻪ ،ﺷﯿﻠﺮ و ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی درﻣﺎﻧﯽ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﻟﻮوی واری اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ
و از ﺷﮑﻮه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﯿﻠﻢ ،روﻧﻖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻟﻮوی واری ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﻟﻮوی واری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻗﺪﻣﺖ دارد ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره درواﻗﻊ از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺳﺮی آ در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آنرا ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﮐﻦ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،وﻧﯿﺰ ،ﺳﻦ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ،ﻣﺴﮑﻮ ،ﻣﻮﻧﺘﺮال ،ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﺗﻮﮐﯿﻮ ،در
ﯾﮏ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهی ﺟﺸﻨﻮاره ،دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،در  ۱۹۴۶ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .از ﺳﺎل ۱۹۴۸
ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮارهای رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺟﺎﯾﺰهب ﮔﻮی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در دو ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻨﺞ ﺟﺎﯾﺰهی ﺑﻬﺘﺮﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،وﯾﮋهی ﻫﯿﺎت داوران ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮی زن
دارد .اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره از ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و از ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺮ
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ﺳﺎل ١١ ،روز ﭘﺮروﻧﻖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻓﻀﺎی دﻧﺞ و ﺟﺬاب ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﻟﻮوی واری ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﻪی
ﺧﻮد را داراﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ رﻫﺎﯾﯽ آرام از زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.

ﮐﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮرا

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮرا ) (Kutná Hora Districtﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻫﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖٔ .
ٔ
ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮرا  ۹۱۶٫۹۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ۷۳٬۶۰۲ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.
ﮐﻠﯿﺴﺎی  Sedlec Ossuaryدر ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮرا در ﭼﮏ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺻﻼ ﭼﯿﺰ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ و آراﻣﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ وارد آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮی از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٢٧٨ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﺐ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﭼﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
 ،او ﺑﻪ ﮔﻠﮕﺎﺗﺎ ﻣﯽ رود ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﺰدﯾﮏ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ( و ﻣﻘﺪاری از ﺧﺎک آﻧﺠﺎ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﯽ آورد و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن  Sedlecﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎک را ﻣﻘﺪس ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪ در اروﭘﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺸﺎن در اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ .داﺧﻞ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن دﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ٣٠ﺗﺎ ٤٠
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﺧﻮدش را دارد .در اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١١٠٠ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮔﻮﺗﯿﮏ آن در ﻗﺮن ١٤
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ) ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺮن  ١٨ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ( .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ، ١٢٠٠اﯾﻦ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻬﻮری ﺑﺮای ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دوره ﻃﺎﻋﻮن ﺳﯿﺎه ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺟﺎن ﺧﻮدرا
از دﺳﺖ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ، ١٤٢١زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﮏ ﮐﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮرا را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی  Sedlecو ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ  ،دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﺧﺎﮐﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻨﮓ و آﺗﺸﺴﻮزی ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و  Sedlecﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ آراﻣﮕﺎه اﺑﺪی ﺷﺪ.
اواﺧﺮ ﻗﺮن  ١٥ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ از داﺧﻞ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﺐ ﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻫﺮم در داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده اﺳﺖ.
ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ در ﻗﺮن  ١٦ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺴﺎ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٦٦٠رخ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٨٧٠در
روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮرا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮی از “ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮگ” دارد و ” ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ در درﮔﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ”.
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ  ،ﺑﺎ ﻗﻄﺎر  ،از ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﮐﻠﯿﺴﺎی  Sedlec Ossuaryﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﯾﮑﺴﺎﻋﺘﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﯾﺪن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ ارزد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﮐﻮﺗﺎ ﻫﻮرا ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .
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ﭘﻠﺰن

ﭘﻠﺰن ﯾﺎ ِﭘﻠﮋن ) (Plzeňﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮﻫﻢ اﺳﺖ .ﭘﻠﺰن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﭘﻠﺰن و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ِ
ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۶۳٬۳۶۲ﻧﻔﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ  ۱۳۷٫۶۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد .ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﮑﻮدا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺑﻮﻫﻢ )در
زﺑﺎن ﭼﮏ ،Čechy:ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،Böhmen :ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،Czechy :ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ (Bohemia :ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم اداره
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎﺑﺰﺑﻮرگ اﺗﺮﯾﺶ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ.وﻫﻢ از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ ،از ﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﺎوارﯾﺎ ،از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ و ﻻﺳﻮﺗﯿﺎ ،از ﺷﻤﺎلﺷﺮق ﺑﺎ ﺳﯿﻠﺴﯿﺎ و از ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﻮراوﯾﺎ ﻫﻢﻣﺮز ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ۱۹۱۸ﺗﺎ  ۱۹۳۹ﻣﯿﻼدی و دوﺑﺎره از ﺳﺎل ۱۹۴۵
ﺗﺎ  ،۱۹۹۲اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و از  ۱۹۹۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﭼﮏ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ٢٠١٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.

ﺑﻮﻫﻢ

ﺑﻮﻫﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم اداره ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎﺑﺰﺑﻮرگ اﺗﺮﯾﺶ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ .ﺑﻮﻫﻢ از
ﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ ،از ﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﺎوارﯾﺎ ،از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ و ﻻﺳﻮﺗﯿﺎ ،از ﺷﻤﺎلﺷﺮق ﺑﺎ ﺳﯿﻠﺴﯿﺎ و از ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﻮراوﯾﺎ ﻫﻢﻣﺮز ﺑﻮد .از ﺳﺎل
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 ۱۹۱۸ﺗﺎ  ۱۹۳۹ﻣﯿﻼدی و دوﺑﺎره از ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺗﺎ  ،۱۹۹۲اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺸﺖ و از
 ۱۹۹۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﭼﮏ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﯿﺒﺮﺗﺲ

ﻟﯿﺒ ِﺮﺗﺲ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻟﯿﺒﺮﺗﺲ و ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮﺗﺲ اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﺮﺗﺲ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ رود
ِ
ﻟﻮزﯾﺘﺴﮑﺎ ﻧﯿﺴﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﻫﺎی ﯾﺸﺘﺪ-ﮐﻮزاﮐﻮف رﯾﺞ و اﯾﺰرا ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﯿﺒﺮﺗﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۰۳٬۷۳۷ﻧﻔﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ  ۱۰۶٫۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﭘﺬﯾﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻼﻧﺪری
ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻟﻘﺐ »ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﻮﻫﻢ« را ﺑﻪ آن دادهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭼﮏ ،ﻟﯿﺒﺮﺗﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮج ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

زﻟﯿﻦ

ْزﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻮﺗﻮﻻدوف ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن زﻟﯿﻦ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮراوﯾﺎ
اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۹٬۵۳۸ﻧﻔﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ  ۱۰۲٫۸۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎدﮐﺮد
ﻣﮑﺘﻮب از زﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻮدهاﺳﺖ .زﻟﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ زﻟﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻔﺶﺳﺎزی ﺑﺎﺗﺎ ) (Bataﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻟﯿﻦ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻨﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮش از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی زﯾﺒﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادی ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۹۳و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺸﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ آن در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻌﺘﺪل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٢اﺛﺮ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺒﮏ ،دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ،اﺳﺐﺳﻮاری ،ﺷﮑﺎر ،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ورزشﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  ١٠درﺻﺪ از
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ذﺧﯿﺮهﮔﺎه زﯾﺴﺖﮐﺮه و ...ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺷﺮاﯾﻂ
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺑﮕﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٦ﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،اﺧﯿﺮا ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از
ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﻗﻤﺎری ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ
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ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٤٨ﺗﺎ ١٩٨٩
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺎﺛﺮ از رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد .ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آزاداﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ٢٠٠١ﭘﺎراداﯾﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ دادن ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻔﺮ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورودی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ١٩٧٠ﺗﺎ  ١٩٩٠در درﺟﻪ اول ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺳﺎل  ،١٩٨٩ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورودی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد.

در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺗﺎ  ٢٠٠٩ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺮوﺟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ و واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در روش ﺟﻤﻊآوری
دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره آﻣﺎر ﭼﮏ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورودی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرج ﺷﺪه و روی رﯾﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮدﺷﮕﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ٢٠درﺻﺪی در ﺻﺪر
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورودی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﺑﺎزار ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺎﻣﺖ در
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آﺑﮕﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وزارت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ وزارت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد .اداره ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭼﮏ ﮐﻪ
در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﯾﻦ وزارت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻮول ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ .دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪهدار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
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ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﺴﻮول ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ دﻓﺎﺗﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ،ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺮوزه وزارت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩٩٩ﺗﺎ  ١٧ ،٢٠٠٩ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﺮاگ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن »ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ٢٠٠٧ﺗﺎ  «٢٠١٣ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ
اﺻﻠﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ؛ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دادن ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻔﺮ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ.

اﻗﺘﺼﺎد در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻫﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در
ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ،دارای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻨﮏ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮده ،و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزی
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در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،و ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ،ﺟﻮ و ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﻣﺪاری و ﺟﻨﮕﻞ داری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺷﮑﻮدا ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺠﻮ و اﻟﮑﻞ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .از ﺻﺎدرات ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ,وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼن ﺧﺎرﺟﯽ ) ﺑﯿﺶ از  %٨٠از آﻟﻤﺎن ( ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺎورزی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از  :ﮔﻨﺪم ،ذرت ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻮ ،ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ

داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ دو ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ؛ در روح ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﻫﺮ دو ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،و
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﯾﮏ
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ﻧﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا .اﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ.

آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮآورده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻨﯿﺎد آن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﻟﺰ
IVﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه  -ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﺳﺎزد داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل.

داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ

ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮوز ﭼﺎرﻟﺰ در ﭘﺮاگ ﺑﻮد .اﯾﻦ  canonicallyﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻤﻨﺖ ﺷﺸﻢ در ٢٦
ژاﻧﻮﯾﻪ  ١٣٤٧ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آن را ﺑﺎ ﭼﮏ ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻣﻘﺪس روم ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ١٣٤٨
آورﯾﻞ  ،٧ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .از آن زﻣﺎن ،وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از آزار و اذﯾﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،داﻧﺸﮑﺪه از داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  ١٩٥٠ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺳﺎل  ،١٩٨٩داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ادﻏﺎم
ﺷﺪ .ﺑﺰرگ ﺻﺪراﻋﻈﻢ از داﻧﺸﮑﺪه اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﭘﺮاگ اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
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ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﺼﺐ و اﻟﻬﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮوه اﺧﻼق ﮐﻼﻣﯽ و اﻟﻬﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺘﻮرال اﻟﻬﯿﺎت
و ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ
اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭼﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺎ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎسrelations@ktf.cuni.cz

داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن

ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه )در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮس ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( در ﭘﺮاگ در ٢٨
آورﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩١٩ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل اول از وﺟﻮد آن داﻧﺸﮑﺪه  ١٤ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ  ٧٨در ﺳﺎل  ١٩٢٣و  ١٦٠در ﺳﺎل  ١٩٢٩رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻧﺎن
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎل ١٩٢٢؛ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ از
ﭼﮏ ﺑﺮادران ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ زﻧﺎن ﺑﻪ وزارت در ﺳﺎل  .١٩٥٣در  ١٩٥٠-١٩٤٩ﺑﻮد  ٢٣٠داﻧﺶ آﻣﻮز دارد .در ﺳﺎل  ١٩٥٠دوﻟﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﻫﻮس داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﮐﻠﯿﺴﺎی
Hussiteﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ،و ﮐﻮﻣﻨﯿﻮس ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ از ﭼﮏ ﺑﺮادران و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﻮﻣﻨﯿﻮس ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ .١٠٠
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از s ١٩٥٠و s ١٩٦٠دﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮو ﭼﮏ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﻟﻬﯿﺎت ﺟﻮزف  Lukl Hromádkaﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
در ﺳﺎل  ،١٩٨٩ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪه ﮐﻮﻣﻨﯿﻮس ﺑﺎز ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد
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دارد .در ﺳﺎل  ١٩٩٠داﻧﺸﮑﺪه ﮐﻮﻣﻨﯿﻮس ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن .در ﺳﺎل  ١٩٩٥آن را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد را ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد .در  ٢٠٠٨-٢٠٠٧در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﺪود  ٥٠٠داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 ٢٥آﻣﻮزش ﺑﻮد.

Hussiteداﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت

ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه  Hussiteﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت ﮔﺮا ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت وزرا و ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اداره اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه  Hussiteاز اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی  Hussiteﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ١٩٢٠
از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﺪرن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎر در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .داﻧﺸﮑﺪه اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اراﺋﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ.

ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه  Hussiteدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ از ﺳﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﯿﺤﯽ  -اﻟﻬﯿﺎت ، Hussiteاﻟﻬﯿﺎت
ارﺗﻮدﮐﺲ و اﻟﻬﯿﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﻬﻮدی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ و آﻣﻮزش.

135

136

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﺳﺎل  ١٣٤٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮑﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٤٥٠٠داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ .از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪرﯾﺲ در ﭼﮏ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎ در ﭼﮏ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوره ﻫﺎی  LLMزﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،در دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻠﯽ ،در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،در ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮑﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﭘﺮاگ اﺳﺖ .داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ١٣٤٨
رﺗﺒﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.

آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﯿﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ آﻣﺎده ﭘﺰﺷﮑﺎن آﯾﻨﺪه ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و
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ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪ ﻣﺪرن و ﭘﺴﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آﻣﻮزش اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن اﺳﺖ.

داﻧﺸﮑﺪه دوم ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﻧﺶ آﻣﻮزان را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه دوم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﻓﺘﺨﺎر دوﺳﺘﯽ و وﺣﺪت
ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری و ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را.

در داﻧﺸﮑﺪه دوم ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎس روزاﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮان ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺳﺮﻃﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ
و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ،oncogynaecology ،ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب و اﻃﻔﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﮐﺘﺮا داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺟﻮاﯾﺰ و ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ورزﺷﯽ ﻣﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
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داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٩٩٢/١٩٩١داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در زﺑﺎن ﭼﮏ .ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ) (MDاﺳﺖ .در ﭘﺮاگ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﺘﺒﺮ.

در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٩٩٢-١٩٩١در داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ .ﺣﺪود  ١٠٠ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﻮﻧﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧﺮوژ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از از داﻧﺸﮑﺪه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺎ از ﻃﺐ از آن زﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٩٩٧-١٩٩٦اﺻﻼﺣﺎت رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق اروﭘﺎ دﺳﺘﺨﻮش ،اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻮم در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل آﻣﻮزش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪار و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران.

داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ درPlzen
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داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽCU ،در  Plzenﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺪه داﻧﺸﮑﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﭘﺮاگ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺷﻤﺎره
 ١٣٥از  ١٩٤٥اﮐﺘﺒﺮ  ٢٧ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادوارد  Benešرﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر .از آﻏﺎز ﻓﺮوﺗﻦ آن ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ در  Plzenﺑﻪ ﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرن ﮐﻪ از آن  ٧٨١٤ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٤٩٩داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٢٠٣٢ ،٢٠١٠/٢٠٠٩داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در داﻧﺸﮑﺪه ،ﮐﻪ  ٤٢٧ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ درHradec Kralove

داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ در  Hradec Kraloveﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در  ٢٥ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٤٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﺮق ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎردک ﮐﺎرﻟﻮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮاگ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری و ﺧﻮد آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﺮ دو ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ در  Hradec Kraloveﺑﻮد .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٠٠٠ ١٠ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن .ﺳﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ.

داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در  Hradec Kraloveﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،و دﮐﺘﺮا در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺎﻟﺢ  -آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎن
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی درHradec Kralove
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داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ،ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﻫﺎردک ﮐﺎرﻟﻮف ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ١٩٦٩ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه
داروﺳﺎزی در ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ اداﻣﻪ داد.

Pharmacyﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ،ﻋﺮﺿﻪ ،و ﺗﻮزﯾﻊ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﻮاﺑﻊ داروﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ داروﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
)داروﺧﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺷﺎﺧﻪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ

داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ
ﻣﺮﮐﺰی .ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎ ﺷﺮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﻤﺎل  -داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎل  ١٣٤٨ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﮏ و ﺑﻌﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر
ﻣﻘﺪس روم ﭼﺎرﻟﺰ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮑﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮاگ ﺗﺎﺳﯿﺲ ،ﺑﻌﺪ از داﻧﺸﮕﺎه او ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ ﮐﻮه ﻫﺎی آﻟﭗ .از آن زﻣﺎن ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﮏ :ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،اﻋﻤﺎل و اﯾﺪه ﻫﺎی
ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دادن اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﮏ و در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس از ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ﻫﻤﻮاره در اﺳﺖ ﻗﻠﺐ از
ﺣﻮادث.

140

141

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﯿﺶ از  ٩٠٠٠داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ١٠٠٠داﻧﺶ آﻣﻮز
از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﺑﯿﺶ از
 ٧٠٠ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از درﺟﻪ دو ﻣﻮﺿﻮعBA ،و درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻨﻬﺎ  ٢٧درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻓﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺟﺪی اﺳﺖ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻨﺠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای  ٢٩ﺑﺨﺶ٣ ،
ﻣﻮزه و ﯾﮏ ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آن وزارت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آن ﻗﺮار دارد.

ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ :اﻣﺮوزه اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ .ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت از داﻧﺸﮑﺪه در ﻫﺮ دو آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای .ﻫﺪف ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﺮﺧﯽ
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از اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و زﯾﺴﺖ ﮐﺮه ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ آﻣﻮزش داده ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،در ﯾﮑﯽ
از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اروﭘﺎ ،در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺪرن و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ.

اﻧﮕﯿﺰه ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺟﺮات ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و رﯾﺎﺿﯿﺎت.

داﻧﺸﮑﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

داﻧﺸﮑﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺪه داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﭘﺮاگ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮع از ﻣﺪارس و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( و اﺷﮑﺎل .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮑﺪه دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﻧﯿﺰ رﺳﻤﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻋﺚ داﻧﺸﮑﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻃﻮل و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ آن اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزش
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ﻫﻨﺮ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ :داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺒﻞ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه و ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﻠﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﻮزش ﺣﺪود  ٤٢٠٠داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﺮ دو  BAو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ٠٠٠ ١٠داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﺷﮑﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ .داﻧﺸﮑﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﮑﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺳﻤﻮس ﻣﻮﻧﺪوس ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺤﺮک
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

FSV UKدوم ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ در ﭘﺮاگ اﺳﺖ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد آن در ﺳﺎل  ١٩٩٠در داﻧﺸﮑﺪه
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺪ:

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ ،ﮐﺸﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ آزاد ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از روح ﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ  Faculty'sاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط.
143

144

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﺣﺪود  ٠٠٠ ٤داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺎم وﻗﺖ .ﺣﺪود  ٢٠٠ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرک زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم . FSV UKﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺳﺎل آن را در ﺣﺪود  ٥٠٠داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺎدﻟﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش

داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺪه داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﭼﺎرﻟﺰ اﺳﺖ.

ﭼﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در آﻏﺎز ﺷﺪ ،دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺗﻼش ﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻓﺴﻮرJirásek ،Borovanský ،. Smotlachaو Weigner
اﯾﺠﺎد "ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ  Tyršدر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ" در ﺳﺎل  ١٩٣٠ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ "ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ" اﺟﺮا ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ١٩٤٨ﻣﻮﺳﺴﻪ در داﻧﺸﮑﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ از آن ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﺎل
 ١٩٥٣ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ " -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش" در ﺳﺎل  ١٩٥٣ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ "ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﺪﻧﯽ" ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺪارس ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٥٨ﺻﻮرت
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ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ) (FHSﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺎرﻟﺰ اﺳﺖ .در اﺻﻞ در اواﯾﻞ s ١٩٩٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺳﻄﺢ دﮐﺘﺮا در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در  CUﺷﺪ . FHS
ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﮑﺎری و روش ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ وﻗﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺖ.

در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻃﻌﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﺸﯿﺪ .ﺟﺎدوی ﭘﺮاگ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﺴﮑﯽ ﮐﺮوﻣﻠﻒ و ﻓﻀﺎی
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎ ﮔﺬار از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی
آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺎغﻫﺎی روﯾﺎﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ .ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﻧﺎب ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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ﭘﺮاگ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮﺑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﻏﺮب ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﮭﺎی ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ،ﺗﺨﻤﻤﺮﻏﮭﺎی ﻃﺮﺣﺪار ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻋﺮوﺳﮑﮭﺎی ﭘﺎرﭼﻬﺎی ،اﺳﺒﺎﺑﺒﺎزﯾﮭﺎی ﭼﻮﺑﯽ
و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺪﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﻬﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری
ﮐﻮﭼﻚ را ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﮭﺎی زﯾﺒﺎﯾﺶ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺻﺎدرات ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﮭﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه را در ﻣﻐﺎزﻫﮭﺎی ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮاگ ﮐﺸﻮر
ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزاﻧﻘﯿﻤﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﭘﺮﯾﮑﻮپ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮭﺮ وﺟﻮد دارد .ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﭘﺎﻻدﯾﻮم ،ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﮭﺎی او ﺳﯽ ﭼﻮدو در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺮو ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﺎﻻس ﻓﻠﻮرا ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه او ﺳﯽ ﻧﻮوی اﺳﻤﯿﭽﻮف و
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺘﺮوﭘﻞ زﻟﭽﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﮭﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﭘﺮاگ ﺑﻬﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺮی ﺑﻪ آﻧﮭﺎ زد .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﮭﺎ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ.
ر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ دﻧﯿﺎ ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﻮﻏﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮدﺟﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺮﯾﺪن ﻣﮕﻨﺖ ﯾﺨﭽﺎل و ﻣﺎگ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری
ﭼﮏ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻫﻤﻪی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺳﻮﻏﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﻫﻢ
دارد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آن را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺪ  Manufakturaﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم آراﯾﺶ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻓﻘﻂ از ﻣﻮاد
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻧﻤﮏ ﺣﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺮم دﺳﺖ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺑﺠﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻌﻄﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B.در ﺳﺮاﺳﺮ
ﭘﺮاگ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ  Manufakturaرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
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در ﭘﺮاگ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺎزی ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ ﭼﻮن ﮐﺎر دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖاﻧﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪﺷﺐﺑﺎزی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Charles Bridgeدر ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺮاگ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻌﺎد و ﺗﻢ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺖ از ﺟﺎدوﮔﺮﻫﺎ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت .اﻫﺎﻟﯽ
ﭘﺮاگ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻋﺮوﺳﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،وارد ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ.

ﻟﻌﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﻤﻪﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ دارد .اﻣﺮوزه از ﻟﻌﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع زﯾﻮرآﻻت و اﺷﯿﺎی
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻟﻌﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎنﺗﺎن
ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻌﻞ ﻗﻼﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ
ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی
ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،زﯾﺒﺎ و دﺳﺖﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ از ﺳﺮب ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮ و ﺻﯿﻘﻠﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮاگ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﮕﺮان از آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺎیﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮاگ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﭼﺎیﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻠﻮه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﭼﺎی و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺮو آن را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

وﯾﻔﺮ اﺳﭙﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از وﯾﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی وﯾﻔﺮ اﺳﭙﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آن
در ﺷﻬﺮ  Karlovy Varyﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم و اﺳﭙﺎﻫﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮت دارد .وﯾﻔﺮﻫﺎی اﺳﭙﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎزک و ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺮمﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ ،ﻓﻨﺪﻗﯽ ﯾﺎ واﻧﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی وﯾﻔﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﭘﺮاگ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ از دﯾﺪن و داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻗﻄﺎر ،آوﯾﺰ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﺘﯽ اﻧﻮاع ﭘﺎزل ﭼﻮﺑﯽ و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﻏﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی زﯾﺒﺎ و
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮب و ارزاﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﻏﺎت در ﺑﺎزارﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺜﻞ  Havel’s Marketدر ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮاگ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﺧﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓﺗﺮاش و ﻧﻘﺎش اﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺛﺎر ﻣﻮﺧﺎ را ﺑﺮ در و دﯾﻮار
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ؛ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر اﺻﻠﯽ او در ﻣﻮزهﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﮐﭙﯽ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻘﺎش را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮزهی ﻣﻮﺧﺎ ﻫﻢ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﭘﺮاگ ﮐﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮش ﯾﻌﻨﯽ رﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺴﺦ را در ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﺑﺪون ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزهی ﮐﺎﻓﮑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﺛﺎر،
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دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﺎﻓﮑﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮزه را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻮﻏﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﮑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل و ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﻼم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺟﺎت و اﻧﻮاع ﮐﯿﮏ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻧﺎنﻫﺎی زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ ﻋﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرزﯾﭙﺎن ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن  Perníkﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﻫﺎﻧﺴﻞ و ﮔﺮﺗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪی ﺧﺎﻧﻪ از ﻧﺎن زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎن زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  Pardubiceاﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺮاگ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎنﻫﺎی
زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎنﺗﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺮوف و اﺷﯿﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏcibulák ،ﻧﺎم دارد و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰش ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی اﺻﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی  Vinohradyﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﯿﺎ و ﺳﻮﻏﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ
ﭘﺮاگ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﻏﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ.
ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو درآﻣﺪ و از آن زﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
روزاﻓﺰون ،ﺧﻮد را در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ،اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ روز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﭘﺮاگ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،در ﺳﺎل  ١٩٩٢ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ را در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ از دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺷﻬﺒﺎززﻣﺎن

دﯾﻮار ﻟﻨﻮنThe Lennon Wall
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ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻮار ﻟﻨﻮن ﭘﺮاگ ،ﺑﺎ ﯾﺎد و اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺳﺲ ﮔﺮوه(  Beatlesﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﺎﻣﺰد ﺻﻠﺢ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ( از ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از زﻣﺎن ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در دﻫﻪ  ١٩٨٠ﺷﺮوع
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﮐﻨﺎر ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاداران ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای او ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻨﻨﺪ و روی دﯾﻮار ﺑﺮای او ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻼش ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن دﯾﻮار
ﭼﮏ )در آن زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد( دﯾﻮار ﯾﺎدﮔﺎری ،ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺟﺎن ﻟﻨﻮن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻠﯽ از اﻣﯿﺪ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ
ً
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﺳﻢ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮگ ﻟﻨﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را روی دﯾﻮار ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.

ﮔﻮرﺳﺘﺎن اوﻟﺸﺎﻧﯽThe Olšany Cemetery

اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٦٨٠ﻣﯿﻼدی در راﺳﺘﺎی دﻓﻦ ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﻃﺎﻋﻮن در ﭘﺮاگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﻮرﺳﺘﺎن اوﻟﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ،آراﻣﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
ً
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ) آراﻣﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺰ ﮐﺎﻓﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن )آراﻣﮕﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ژان ﭘﺎﻻچ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺳﺎل  ١٩٦٨در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪی ﺷﻮروي ﺧﻮد را آﺗﺶ زد( ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪا از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﺳﺮار آﻣﯿﺰ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﻮ ،ﻣﺤﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺟﻬﺖ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﮑﻼس ﻣﻘﺪسSt. Nicholas Church
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در ﻣﯿﺪان ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮه) ، (Little quarterﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﯿﮑﻼس ﻣﻘﺪس ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﺮاگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻗﺮن  ١٨ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﺑﺎروک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻀﺎی
دروﻧﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻠﭽﺮاغﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺮن  ١٩و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
ﺑﺎروک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎش ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﮏ ) (karel skretaﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ دارای ﯾﮏ ﺑﺮج ﻧﺎﻗﻮس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ از آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ از آن ﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺗﺰازت و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ارزش
ﮐﻼﺳﯿﮏ!

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎردﭼﺎﻧﯽ)(Hardcany

اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده در ﻏﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﭘﺮاگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده اﺻﻠﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ١٥٩٨ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺮن  ١٧و ) ١٨ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﭘﺮاگ( ،ﺑﺮ
روی وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی »ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺎ ،ﻟﻮرﺗﺎ« در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده واﻗﻊ ﺷﺪه.

ﺑﺮج دﯾﺪﺑﺎﻧﯽThe Petrín Lookout Tower

ﺑﺮج دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه از اﯾﻔﻞ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ و  ٣٦٠درﺟﻪ از ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻬﺮ ﻣﯽدﻫﺪ )اﮔﺮﭼﻪ
اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺑﺮج ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺰرگﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ( .در
ﺳﺎل  ١٨٩١ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از رﯾﻞﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه راه آﻫﻦ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در دﻫﻪ  ٣٠ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﭘﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
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داده ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮاگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻣﺮوزه ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهروی  ٣٠دﻗﯿﻘﻪای
ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﺎر ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮج ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج
ﺑﺎﯾﺪ  ٢٩٩ﭘﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﮐﺮد! )اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮج آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﮐﺎﻓﻪ وﺟﻮد دارد(

ﭘﺎرک ﻟﺘﻨﺎ )(Letná Park

ﭘﺎرک ﻟﺘﻨﺎ ) (Letná Parkﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎرکﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎوا ) (Vltavaو ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ  ۱۳ﻣﺘﺮی از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﺎرک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ .ﭘﺲازآن ،در دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ و
ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ زﻣﺎنﺳﻨﺞ )ﻣﺘﺮوﻧﻮم( ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﭘﺎرک ﻟﺘﻨﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ دﯾﺎر اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻓﺮاز اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻣﻌﺮوف
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از ﮐﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮاگ و ﭘﻞﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ.در آﺧﺮ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺳﻢ ﺟﺎﻟﺐ
در ﭘﺎرک ﻟﺘﻨﺎ وﺟﻮد دارد و ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﮏ وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻟﺘﻨﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺎی ﻣﺘﺮوﻧﻮم ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را
درﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮ روی ﻃﻨﺎب ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﺘﺮوﻧﻮم ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻗﻠﻌﻪ وﯾﺸﻬﺮا د
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ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﯾﺸﻬﺮاد ) (Vysehradروی آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .درون اﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮفﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﯾﺸﻬﺮاد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٢٦٠ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ در ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ  Anton Barvitiusﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر آن ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﺳﻨﺖ وﻧﺰﻟﺲ در  Smíchovاﺳﺖ .آرک آن ﺗﻮﺳﻂ ، Antonin Wiehlﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭼﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﺒﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﺳﮑﺎﻧﯽ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن
اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ  Slavinﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اوﯾﮏ اﺳﻄﻮره ﺑﺰرگ از ﻏﻮل ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ درﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٨٨٩
و  ١٨٩٣ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ وﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ ،اﺛﺮاﺳﻼوﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮔﺮدان در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮐﺶ در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎﻋﺮآن روزﮔﺎران ،ژوﻟﯿﻮس زاﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ وﯾﺸﻬﺮاد را در ﺳﺎل  ١٨٨٠ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﮑﻮه ﻣﺮدم ﭼﮏ را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .
وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاگ ﻣﯿﺮوم ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و در زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻗﻠﻌﻪ وﯾﺸﻬﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ،در ﻣﻮرد ﮔﻮرﺳﺘﺎن آن ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.
ﻗﺪم زدن در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن  Vysehradﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎی دوﻗﻠﻮ را از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺘﺮ و ﭘﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ،ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی  Vysehradاﺳﺖ و در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﺳﺒﮏ ﻧﺌﻮ ﮔﻮﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
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از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام دارم ،ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد .آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ دووژاک
ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ از آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺑﻮد.

آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ دووژاک ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﭼﮑﯽ اﺳﺖ .او در ﻣﺎه ﻣﻪ  ١٩٠٤ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺑﯿﻤﺎری ،درﮔﺬﺷﺖ .
ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﺘﻮﻧﯿﻦ دووژاک ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ  Alphonse Muchaﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ
ﻧﺎﻣﺶ در ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺟﻠﻮدر ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ در اﻃﺮاف ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی او در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ  ،ﻧﺎم او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎم اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ او را ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده ام.
آﻟﻔﻮﻧﺲ  Muchaﻧﻘﺎش و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد .
و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار دﯾﮕﺮی را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺰار آﻧﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد،ﮐﻪ ﺷﮑﻮه وﻋﻈﻤﺖ آﻧﺎن را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده  ،واﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺠﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﮏ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﯾﺸﻬﺮاد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻧﺪارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻬﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺻﺪﻫﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دﯾﺪن آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ در  Vysehradﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ،اﻧﮕﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻫﻨﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﯿﺪ
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