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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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 تحقیق: شهباززمان عکس و

 

 

 دیباچه ای برای آغاز

 سیر تحوالت تاریخی جمهوری چک

 

مجارستان در پایان جنگ جهانی اول، جمهوری چکسلواکی تشکیل شد.  -دنبال فروپاشی امپراتوری اتریش به ۱۹۱۸اکتبر در 

های شانزدهم و هفدهم به امپراتوری اتریش کشور جدید از اتحاد سرزمین چک سرزمین چک شامل بوهیمیا و موراویا که در قرن

های بین دو جنگ وجود آمد. در سالسال تحت حاکمیت مجارها بود به ۱۰۰۰مدت ملحق گردیده بودند و همچنین اسلواک که به 

وجود آمد و اقتصاد کشور نیز در سطح کشورهای بزرگ صنعتی دنیا ) یک دولت دمکراتیک در این کشور به۱۹۱۸-۱۹۳۹جهانی (

ها (منطقه در شمال سودتی در سرزمینتحریکات بسیار زیادی  ۱۹۳۳قرار داشت. پس از به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان در سال 

میلیون آلمانی زبان ساکن بودند) برای کسب خودمختاری در داخل کشور و نهایتًا جدائی از چکسلواکی  ۳بوهیمیا که در آن، حدود 

ند که براساس آن ای را با هیتلر به امضاء رساندنامهنخست وزیران بریتانیا، فرانسه و ایتالیا موافقت ۱۹۳۸صورت پذیرفت. در سال 

مانده گردید. باقیهائی از این کشور به لهستان و مجارستان محلق میگرفت. همچنین بخشمنطقه سودت به آلمان تعلق می

الحمایه آلمان در بوهیما و موراویا تشکیل مورد هجوم و اشغال آلمان نازی درآمد و یک دولت تحت ۱۹۳۹چکسلواکی در مارس 

 .بری یک کشیش دست نشانده آلمان به نام یوزف تیسو اعالم استقالل نمودشد. اسلواک نیز به ره
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مجددًا اعاده گردید، اگرچه بخش  ۱۹۳۸پس از شکست آلمان نازی در پایان جنگ جهانی دوم مرزهای چکسلواکی قبل از سال 

 های چکسلواکی به جرم همکاریتقریبًا کلیه آلمانی زبان ۱۹۴۵کوچکی از شرق کشور به شوروی سابق ملحق شد. در ژوئن سال 

های کشور در سرزمین سودت اسکان ها از کشور اخراج و اموال آنها مصادره گردید. به عالوه اتباع این کشور از سایر بخشبا نازی

و گذاری (شورای ملی اسلواک) ها مبنی بر خودمختاری بیشتر، یک مرکز قانونداده شدند. همچنین در پاسخ به خواست اسلواک

حزب کمونیست چکسلواکی  ۱۹۴۶وجود آمد. در انتخابات سال یک هیئت اجرائی (دولت محلي) در براتیسالو مرکز این جمهوری به

عنوان حزب اول و پیروز در انتخابات ظاهر گردید و رهبر این حزب کلمنت گوتوالد نخست وزیر یک دولت درصد آراء به ۳۸با کسب 

کامل  ۱۹۴۵فوریه  ۲۵ها در  وزرای غیر کمونیست از دولت گوتوالد، کنترل دولت توسط کمونیستدنبال استعفاءِ ائتالفی شد. به

حکومت به جمهوری خلق تبدیل و گوتوالد نیز جانشین ادوارد بنش رئیس جمهور این کشور گردید. نامبرده  ۱۹۴۸ژوئن  ۹گردید. در 

تحوالت پس از جنگ جهانی دوم چکسلواکی در جرگه کشورهای  دنبال(زمان مرگ وي) این سمت را حفظ نمود. به ۱۹۵۳تا سال 

 .بلوک شرق درآمده و به ساختارهای اقتصادی و نظامی این بلوک (کمکون و پیمان ورشو) پیوست

 

محاکمات سیاسی بسیاری در این کشور  ۱۹۵۰در زمان حاکمیت گوتوالد دولت از الگوی استالین پیروی کرده و در اوایل دهه 

آنتونین بووتني) متوقف گردید،  ۱۹۵۶. اگرچه این محاکمات در زمان جانشینان وی (آنتونین زاپوتسکی و از سال صورت گرفت

که یک دولت جدید به نخست وزیری  ۱۹۶۳گونه تخفیف و فضای بازی تا سال زدائی دیر به چکسلواکی رسید و هیچلکن استالین

فت. در این زمان نام کشور به جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی تغییر یافت. یوزف لنارت در این کشور تشکیل گردید صورت نپذیر 

الکساندر دوبچک جانشین آقای  ۱۹۶۸صورت پذیرفت. در ژانویه  ۱۹۶۰دنبال تدوین قانون اساسی جدید در ژوئیه این تغییر به

عنوان رئیس بودا جانشین نووتنی بهعنوان دبیر حزب کمونیست گردید و در ماه مارس همین سال ژنرال لودویک اسونووتنی به

 .عنوان نخست وزیر برگزیده شدجمهور گردید. همچنین اولدرژیخ چرنیک در آوریل این سال به
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سیاست دولت جدید مبتنی بر نوعی استقالل و لیبرالیزم بود و تحوالت و تغییرات وسیعی از جمله انتخابات آزاد و آزادی بیان و 

نظر بود. ایجاد سیستم فدرال در کشور نیز از جمله دیگر اهداف حکمرانان جدید بود. سیاست رفرمی جدائی بین حزب و دولت مد

اوت  ۲۱عنوان زنگ خطری جهت ثبات سیاسی در دیگر کشورهای شرقی تلقی گردید و در دولت از دید سایر اعضاء پیمان ورشو به

واکی حمله نمودند و پراگ و سایر شهرهای عمده را به اشغال نفر به چکسل ۶۰،۰۰۰نیروهای پیمان ورشو متشکل از حدود  ۱۹۶۸

خود درآوردند. تظاهرات عظیمی در اعتراض به این تهاجم در همه جای کشور صورت گرفت. عده زیادی در درگیری با نیروهای 

های رفرمی وارد یاستمنظور کنار گذاشتن ساشغالگر کشته شدند. دولت شوروی نیز فشارهای زیادی را بر رهبران چکسلواکی به

عنوان دبیر اول حزب الکساندر دوبچک از کار برکنار و گوستاو هوزاک که از اهالی اسلواک بود به ۱۹۶۹نمود و در ماه آوریل 

های وسیعی در حزب کمونیست صورت گرفت و اکثر طرفداران دوبچک از کمونیست انتخاب شد. تحت رهبری هوساک تسویه

 .متوقف گردید و تنها برنامه فدرال نمودن کشور صورت پذیرفت ۱۹۶۸امات رفرمی موسوم به بهار پراگ سال کار برکنار و کلیه اقد

 

ها و پارلمان محلی تقسیم گردید. همچنین یک دولت چکسلواکی به دو جمهوری فدرال چک و اسلواک با دولت ۱۹۶۹از ژانویه 

مجمع ملی کشور نیز به یک مجمع فدرال متشکل از دو مجلس تغییر فدرال در پراگ کنترل امور دو جمهوری را در دست داتش. 

صورت گرفت و در نتیجه آن کاندیداهای جبهه ملی (سازمانی  ۱۹۷۱در نوامبر  ۱۹۶۴یافت و نخستین انتخابات پارلمانی پس از سال 

 .ین مجمع راه یافتنددرصد به ا ۸۱/۹۹ها و متشکل از کلیه احزاب قانونی چکسلواکي) با اکثریت با سلطه کمونیست

 

دار گردید و این در حالی بود آقای هوساک ریاست جمهوری چکسلواکی را که یک پست تشریفاتی بود نیز عهده ۱۹۷۵در ماه مه 

 ۱۹۸۷پست اخیر را تا سال  ۲که نامبرده کماکان پست ریاست جبهه ملی و دبیر کل حزب کمونیست را به عهده داشت. وی این 

ین سال مقام دبیر کلی حزب به آقای میلوش یاکیش که یک اقتصاددان و عضو هیٔات رئیسه کمیته مرکزی حزب حفظ نمود و در ا

 .کمونیست بود واگذار نمود. نامبرده از این تاریخ صرفًا در مقام رئیس جمهور کشور باقی ماند
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ز شده بود را مورد تأیید قرار داد، لکن اگرچه یاکیش اعتقاد و خواست خود جهت نوعی رفرم محدود را که توسط سلف خود آغا

تر از هوساک در عملکرد وی مشاهده گردید و سیاست محدودیت و سرکوب کلیسای رومن شواهد اندکی از یک سیاست لیبرال

، توسط روشنفکران ۱۹۷۷بود که در اول ژانویه  ۷۷ترین گروه مخالف منشور های مخالف ادامه یافت. مهمکاتولیک و همچنین گروه

های مدنی و حقوق بشر موجودیت خود را منظور مبارزه در راه کسب آزادیهای اصالح طلب بهسیاستمداران سابق و کمونیست

نحوی که در تظاهرات ضد اعالم نمود. با وجود تالش نظام کمونیستی در سرکوب این جنبش، نفوذ این گروه گسترش یافت به

دنبال تظاهراتی در این کشور واتسالوهاول به ۱۹۸۹ای داشت. در فوریه مدهآغاز گردید نقش ع ۱۹۸۸دولتی که در سال 

های حقوق ماه زندان محکوم گردید. پس از این اقدام گروه ۹دستگیر و به  ۷۷نویس معروف چکی و از رهبران منشور نمایشنامه

نجر به آزادی وی در ماه مه گردید. تظاهرات های این کشور اعتراضاتی را به دولت چکسلواکی سابق نموده که مبشر غربی و دولت

های گذشته وارد مرحله جدیدی اقدامات اعتراض آمیز ماه ۱۹۸۹نیز ادامه یافت. در نوامبر  ۱۹۸۹ضد دولتی در ماه مه، اوت و اکتبر 

ت منجر به سقوط نظام آمیز بود. این تحوالت که در نهایدنبال داشت، البته بدون خونریزی و صلحای نیز بهشد که تحوالت عمده

 .شودگرا گردید به همین دلیل انقالب مخملی نامیده میکمونیستی و روی کار آمدن نظام راست

 

نفر که عمدتًا دانشجو بودند، در یک تظاهرات دولتی که از بزرگترین اعتراضات دولتی در پراگ  ۵۰،۰۰۰نوامبر حدود  ۱۷در 

زخمی برجای گذاشت و شایعاتی نیز  ۵۰۰که با خشونت پلیس مواجه شد، حدود  گردید، شرکت کردند. این تظاهراتمحسوب می

دنبال پخش این خبر دامنه تظاهرات مبنی بر کشته شدن یک نفر در آن زمان پخش گردید، ولی بعدًا مورد تأیید قرار نگرفت. به

تظاهرکنندگان در شهر پراگ تا پانصدهزار نفر مردمی افزایش یافت و نظیر این اعتراضات در سایر شهرها نیز صورت پذیرفت تعداد 

 .نیز بالغ گردید
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 (CIVIC FORUM) مدنيدر راستای این تحوالت مخالفان به سازماندهی خود در غالب یک گروه جدید التٔاسیس به نام مجمع

گروه مخالف و حامیان  اعالم موجودیت نمود. این مجمع، یک اتحاد غیر رسمی از چندین ۱۹۸۹پرداختند این تشکیل در نوامبر 

های مردمی زیادی را کسب نمود. همزمان با این تحوالت الکساندر بود و در مدت کمی حمایت ۷۷حقوق بشر و از جمله گروه منشور 

نوامبر  ۲۴پرداخت. در آمیز مردم به ایراد سخنرانی برای آنها میکشور در اجتماعات اعتراض ۱۹۶۸دوبچک رهبر اصالحات سال 

های خود استعفاء داده و آقای لوش یاکیش دبیر کل حزب کمونیست و کلیه اعضاء هیئت رئیسه حزب از سمتمی ۱۹۸۹

 .اوربانک به جانشینی وی انتخاب و هیئت رئیسه جدیدی نیز معرفی شدکارل

 

 تغییر نام رسمي کشور

سلواکی به جمهوری فدراتیو چک و مجمع فدرال به تغییر نام رسمی کشور از جمهوری سوسیالیستی چک ۱۹۹۰در آوریل سال 

دنبال مباحث سخت و تند بین نمایندگان چک و نمایندگان اسلواک در مجمع فدرال رٔای داد. این تصمیم به (CSFR) اسلواک

 ۹و  ۸ها خواستار تغییر نام کشور به شکل مذکور که به نوعی دربرگیرنده هویت آنها نیز باشد، بودند، در صورت پذیرفت. اسلواک

درصد افراد واجد شرایط شرکت  ۹۷برگزار گردید و حدود  ۱۹۴۶نخستین انتخابات پارلمانی آزاد در کشور پس از سال  ۱۹۹۰ژوئن 

حزب و جنبش جهت راهیابی به مجلس فدرال و همچنین شورای ملی هر یک از دو جمهوری رٔای دادند. در  ۲۷در انتخابات به 

ین شورای ملی هر یک از دو جمهوری رٔای دادند. در انتخابات مربوط به مجمع فدرال انتخابات مربوط به مجمع فدرال و همچن

بیشترین آراء مربوط به نمایندگان مجمع مدنی در جمهوری چک و عموم علیه خشونت در جمهوری اسلواک بود حزب کمونیست 

مین حزب پیروز در انتخابات مطرح گردید. درصد) و به عنوان سو ۱۴نیز بیش از انتظار موفق به کسب آرای مردم گردید (حدود 

اتحادیه دمکرات مسیحی که ائتالفی از حزب مردم چکسلواکي، حزب دمکرات مسیحی و نهضت دمکرات مسیحی مستقر در 

 .درصد آرای را کسب کرد ۱۲اسلواک بود نیز 
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جهت حضور  ٪۵توانستد بیش از حد نصاب کردند، برخالف انتظارات دو حزبی که برای خودمختاری محلی و یا استقالل مبارزه می

در پارلمان فدرال را کسب و به مجمع فدرال راه یابند. این دو حزب عبارت بودند از نهضت خودمختاری موراویا و سیلزیا و حزب 

د پارلمانی جدائی طلب ملی اسلواک. قرار بود مجمع فدرال با ترکیب جدید در یک دوره دو ساله ترانزیت تا برگزاری انتخابات جدی

نویس قانون اساسی جدید کشور تهیه و همچنین رئیس جمهور جدید فدرال در قدرت بمانند و طی این مدت پیش ۱۹۹۲در سال 

عنوان رئیس مجمع فدرال انتخاب گردید. دولت جدید فدرال مجددًا الکساندر دوبچک به ۱۹۹۰نیز انتخاب گردد. در اواخر ژوئن 

نفر از جنبش عموم علیه خشونت، یک نفر  ۳نفر از مجمع مدني،  ۴عضو بود که  ۱۶یل گردید شامل تشک ۱۹۹۰که در اواخر ژوئن 

وزیر ماریان چالفا، وزیر امورخارجه نفر از اعضاء از جمله نخست ۹نفر نیز غیر حزبی و مستقل بودند.  ۸از نهضت دمکرات مسیحی و 

های چک و اسلواکی های جدید محلی جمهوریحضور داشتند. دولت یرژی دنزبیر و وزیر دارائی واتسالوکالوس در دولت قبلی

عنوان رئیس جمهور فدرال توسط مجمع واتسالو هاول به ۱۹۹۰اندکی پس از این تحول انتخاب و معرفی شدند. در اوایل ژانویه 

 .فدرال انتخاب گردید

 

 ناآرامي ها در اسلواك و پیامد ها

اجتماعات اعتراض آمیزی که توسط دلیل تظاهرات و وجود آمد که بهجمهوری اسلواک بههای زیادی در ناآرامی ۱۹۹۰در نیمه 

طور عمده حزب ملی اسلواک در حمایت از خودمختاری بیشتر اسلواک ترتیب داده شد چندین حزب و گروه جدیدالتٔاسیس و به

های محلی چک و اسلواک داد. بیشتری به دولتای رٔای به انتقال اختیارات طور گستردهمجمع فدرال در دسامبر همین سال به

هذا درخواست دنبال این تحوالت مقرر شد که دولت فدرال امور دفاعی و سیاست خارجی را تحت کنترل داشته باشد. معبه

باقی ماند اختالف دمکرات مسیحی (که خواهان حفظ  ۹۲و  ۹۱های عنوان موضوعات سیاسی مطرح در طول سالها بهاسلواک

کردند، عمیق گردید. در اوایل مارس ام فدرالی کشور بودند) و یک گروه اقلیت از احزاب رادیکال که در جهت استقالل مبارزه مینظ

وزیر جمهوری اسلواک و یکی از بنیانگذاران جنبش عموم علیه خشونت یک گروه جدید در داخل والدیمیر مچیار نخست ۱۹۹۱

 .وجود آمدمنظور تسریع در مبارزه جهت استقالل کشور بهمکراتیک را بهجنبش مذکور تحت عنوان جنبش اسواک د



 
9 

 

9 
 

 

مقامات کلیدی جنبش عموم بر علیه خشونت و بعضی نمایندگان آنها در دولت اسلواک سیاست آقای مچیار و رهبریت تهاجمی 

شورای ملی اسواک به  ۱۹۹۱ریل عنوان یک مسئله مضر در جهت روابط آتی چک و اسلواک ارزیابی نموده و در ماه آو وی را به

وزیری رٔای داد. جانشین وی آقای یان چارنوگورسکی رئیس جنبش دمکرات مسیحی بود. در پاسخ به برکناری وی از پست نخست

عنوان یک این اقدام نیز مچیار و طرفداران او جنبش عموم علیه خشونت را ترک و تشکیل خود جنبش اسلواک دمکراتیک را به

 .ی جدید التٔاسیس به مردم معرفی نمودندگروه سیاس

 

ها منجر در همین حال افزایش اصالحات و عدم توافقات در خصوص نحوه مسیر مدیریت سیاسی و اقتصادی پس از کمونیست

، دو گروه عمده از این جنبش انشعاب نمودن که یکی حزب ۱۹۹۱به تفرقه و جدائی در داخل مجمع مدنی گردید. در فوریه 

کار دمکراتیک مدنی به رهبری واتسالو کالوس و دیگری یک جریان لیبرال تحت عنوان نهضت مدنی به رهبری یرژی محافظه

دنزبیر وزیر خارجه بودند. همچنین با توجه به اینکه رهبران این دو گروه در دولت ائتالفی حضور داشتند توافق کردند که در جهت 

در دولت و در کنار یکدیگر باقی  ۱۹۹۲ان شرکاِء ائتالفی تا انتخابات جدید پارلمانی در ژوئن عنو حفظ اتحاد ملی این دو تشکل به

 .بماند

 

های سیاسی در چکسلواکی در خصوص چارچوب قانون اساسی جدید فدرال به توافق رسیدند. نمایندگان کلیه گروه ۱۹۹۱درمارس 

بود که کشور به شکل فدرال متشکل از دو جمهوری مستقل و مساوی بر  گردید، اینیکی از مفاهیمی که از این اقدام استنباط می

بست های مجمع فدرال در خصوص قانون اساسی جدید به بنبحث ۱۹۹۱هر حال تا آخر سال پایه اراده آزاد مردم باقی بماند. به

فدرال به توافق برسند. آقای  رسید چرا که نمایندگان موفق نشدند در خصوص وضعیت آتی دو جمهوری در داخل یک نوع سیستم

نمود در خصوص امکان تجزیه کشور مراجعه به آراِء عمومی تنها راه دمکراتیک خواهد بود. هاول رئیس جمهور مکرًا پیشنهاد می



 
10 

 

10 
 

نیز ادامه یافت. در  ۱۹۹۲های مربوط به قانون اساسی در طول نیمه اول سال لکن پیشنهاد وی توسط مجمع فدرال رد شد. بحث

کردند، ولی اکثر سیاستمداران چک طرفدار وضعیت ها از یک نوع کنفدراسیون برای نظام آتی کشور حمایت میزمان اسلواک این

کردند. در ماه مارس توافق شد که مباحث مربوط عنوان یک پیشنهاد غیر عملی رد میها را بهفدرال فعلی بودند و درخواست اسواک

های بات پارلمان فدرال و دو جمهوری در ماه ژوئن به تعویق بیفتد. در همین زمان نتیجه نظر سنجیبه قانون اساسی تا بعد از انتخا

 داد که اکثریت مردم چکسلواکی طرفدار حفظ حالت فدرال در کشور بودند.عمومی نشان می

 Public Against) افزایس قدرت مجمع مدنی در جمهوری چک و جنبش مشابه آن در اسلواک تحت عنوان عموم علیه خشونت

Violence) مخالفان جهت  باعث تضعیف هرچه بیشتر حزب کمونیست گردید و دولت مذاکره با مخالفان را آغاز نمود. درخواست

 ۱۹۸۹های سیاسی مورد قبول دولت آقای الدیسالو آدامتس قرار گرفت و در اواخر نوامبر پایان دادن به سانسور و آزادی زندان

نمود از قانون اساسی این کشور حذف گردید. همچنین قتدار و استیالی حزب کمونیست در کشور را ضمانت میاصلی که سلطه و ا

های وزارت به آنها را پذیرفت. دو ماه بعد حزب حزب کمونیست برای اولین بار اجازه حضور افراد مخالف در دولت و ارائه پست

کشور شرکت  ۵های را محکوم و به فاصله کوتاهی دولت ۱۹۶۸و در سال کمونیست حمله به چکسلواکی توسط نیروهای پیمان ورش

 .کننده در این حمله نیز با انتشار بیانیه مشترکی اقدام نیروهای پیمان ورشو را محکوم نمودند

 

الفان های کمی از دولت در اختیار مخدلیل اینکه پستمجمع مدنی و جنبش عموم علیه خشونت به ۱۹۸۹در اوایل سپتامبر سال 

دنبال این ها احراز شده بود، دست به اعتراض زدند. بههای کلیدی توسط کمونیستوزارتخانه) و کماکان پست ۵قرار گرفته (

اقدامات و ادامه تظاهرات مردمی آدامتس از نخست وزیری استعفا داد و آقای ماریان چالفا معاون اول نخست وزیر که او نیز از 

دنبال مذاکرات با مخالفان، یک دولت موقت وزیری انتخاب شد. یک هفته پس از این انتصاب و به حزب کمونیست بود به نخست

کردند، تشکیل گردید. هوساک وزیر غیرحزبی که از مجمع مدنی حمایت می ۷فدرال با اکثریت اعضاء غیر کمونیست و از جمله 

و  ۱۹۸۹دسامبر  ۳۱وری از سمت خود استعفاء داد و در رئیس جمهور نیز پس از پذیرش هیٔات دولت جدید در کاخ ریاست جمه

اتسالو هاول توسط پارلمان فدرال به جانشینی وی انتخاب شد. آقای الکساندر دوبچک نیز به ریاست مجمع فدرال انتخاب گردید. 
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به ریاست این حزب پست دبیر کلی حزب را ملغی و آقای آدامتس را  ۱۹۸۹حزب کمونیست نیز در یک کنگره اضطراری در دسامبر 

 انتخاب نمود.

 

 انتخابات پارلمانی

ویژه آنکه در این ای داشت. بهدر تجزیه نهائی چکسلواکی نقش تعیین کننده ۱۹۹۲ژوئن  ۶و  ۵نتیجه انتخابات پارلمانی در 

، رٔای دادند. این انتخابات، مردم جمهوری اسلواک به جنبش اسلواک دمکراتیک به رهبری مچیار که خواستار استقالل کشور بود

نفره فدرال)  ۳۰۰کرسی در مجمع فدرال (دومین حزب در مجمع  ۵۷کل آراِء مردم اسلواک موفق به کسب  ٪۳۴جنبش با کسب 

های اقتصادی دولت طور عمده ناشی از تالش این حزب در مبارزه با رفرمگردید. موقعیت مطلوب جنبش اسلواک دمکراتیک به

که ین حزب برای اسلواک مضر و منجر به رکود گسترده در بخش اقتصادی کشور گردیده بود (در حالیفدرال بود که به ادعای ا

وزیر سرزمین چک تا این حد تحت تٔاثیر منفی قرار نگرفته بود). در نتیجه این انتخابات جنبش دمکرات مسیحی به رهبری نخست

دست آورد. حزب بعدی نیز کرسی را به ۱۴گردید و در مجمع فدرال آراء  ٪۹وقت کشور آقای یان چارنوگورسکی تنها موفق به کسب 

 .در مجمع فدرال گردید کرسی ۱۲کرد و موفق به کسب شدت از استقالل اسواک دفاع میحزب ملی اسلواک بود که به

 

ی ائتالف نموده رفت حزب دمکراتیک مدنی به رهبری واتسالو کالوس که با حزب کوچک دمکرات مسیحگونه که انتظار میهمان

دست آورد. دو گروه انشعابی کرسی در مجمع فدرال به ۵۸) و ٪۳۴بود موفق به اخذ بیشترین آراء در جمهوری چک گردید (حدود 

از مجمع مدنی یکی جنبش مدنی به رهبری دنزبیر وزیر خارجه و دیگری ائتالف دمکراتیک مدنی موفق به کسب کرسی در پارلمان 

 .نشدند
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ای کسب کردند. بلوک چپ (که شامل حزب ی جانشین حزب کمونیست در دو جمهوری نیز موفقیت قابل مالحظههانسازما

کرسی را در مجمع فدرال کسب کرد. میزان حضور احزاب مذکور در شورای ملی  ۳۴کمونیست موراویا و بوهیما نیز بود) مجموعًا 

رلمان فدرال نداشته با این ویژگی که در جمهوری چک ائتالف دو جمهوری تفاوت چندانی با وضعیت حضور این احزاب در پا

 .دمکراتیک مدنی و جنبش خودمختاری موراویا و سیلیزیا موفق به کسب کرسی شدند

 

که رهبران کشور مایل نبودند تقریبًا مشخص گردید که کشور در مسیر تجزیه قرار دارد و از آنجائی ۱۹۹۲پس از انتخابات ماه ژوئن 

منظور حفظ پایبندی به اصول دمکراسی به این مواقعیت ی داخلی مانعی در جهت رفرم در کشور گردد و همچنین بههادرگیری

آمیز کشور بعد موضوع بحث رهبران دو جمهوری چک و اسلواک پیرامون نحوه و چگونگی تجزیه صلحگردن نهاده و از این تاریخ به

. در همین حال یک دولت فدرال انتقالی نیز متشکل از نمایندگان دو حزب های دو طرف صورت گرفتو تقسیم ثروت و دارائی

دمکرات مدنی و جنبش اسلواک دمکراتیک فدرال انتقالی نیز متشکل از نمایندگان دو حزب دمکرات مدنی و جنبش اسلواک 

یک مدنی بود. در این مرحله برای دمکراتیک در ماه ژوئیه تعیین گردید. نخست وزیر جدید نیز آقای یان استراسکی از حزب دمکرات

سیاستمداران چکی به نحو بارزی مشخص گردید که بحث بر سر حفظ نظام فدرالی چندان میسر نبوده و جدائی دو جمهوری بر 

باشد. همچنین این نکته مورد پذیرش قرار گرفت هر نوع سازش شکننده برتری داشته و مطلوب احزاب جمهوری اسلواک نیز می

نحوی که در روند اصالحات کشور تٔاثیری منفی نداشته باشد مهم دولت فدرال نظارت بر چگونگی جدائی دو جمهوری بهکه وظیفه 

 .خواهد بود

 

دلیل های محلی چک و اسلواک به رهبری کالوس (جمهور چک) و مچیار (در اسلواک) معرفی شدند. بهدر همین حال دولت

مرحله در ماه ژوئیه با  ۳بایستی توسط پارلمان برگزیده شود طی جمهور که میرئیساختالفات احزاب در مجمع فدرال انتخاب 

دلیل مشکل مذکور هاول دلیل مخالفت احزاب جمهوری اسلواک بود. در نیمه ژوئیه این سال بهشکست مواجه شد که عمدتًا به

های اوت و اکتبر نیزناکام ماند. حوادث ماه رئیس جمهور نیز از سمت خود استعفاء داد و تالش برای انتخاب رئیس جمهور در
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شورای  ۱۹۹۲ژوئیه  ۱۷های ژوئیه و ژوئن نشان داد که تجزیه کشور و به وجود آمدن دو کشور مستقل اجتباب ناپذیر است. در ماه

طور بههای بعد نخست وزیران چک و اسلواک ملی اسلواک با اکثریت قاطع حق حاکمیت اسلواک را تصویب نمود و در هفته

ای در خصوص مشخص کردن چگونگی اصولی با انحالل نظام فدرالی کشور موافقت کردند. متعاقب این تحوالت مذاکرات فشرده

المللی نه تنها نسبت به تقسیم کشور در مدت اعالم گردید. ناظران بین ۱۹۹۳تقسیم صورت گرفت و زمان این اقدام نیز اول ژانویه 

درصد از مردم چک و اسلواک با این اقدام  ۶۰رغم عدم موافقت بیش از ودند بلکه چنین تحولی علیزمان کوتاه ابراز تعجب نم

های خود تٔاکید نمودند که روند جدائی دو هر حال نخست وزیران دو جمهوری تحت حمایت دولتموجب شگفتی گردید. به

 .جمهوری غیر قابل بازگشت است و بایستی به آن ادامه داد

 

 چك و اسلواکیروابط دولت 

های دو کشور پس از انحالل فدراسیون از جمله های چک و اسلواک قوانینی در راستای همکاریدولت ۱۹۹۲در اواخر اکتبر 

مجمع فدرال قوانینی مبتنی بر انحالل کشور را  ۱۹۹۲نوامبر  ۲۵اتحادیه گمرکی و پولی بین دو کشور تصویب نمودند. نهایتًا در 

پنجم آرای نمایندگان تصویب شد. دولت فدرال در همین راستا روند تقسیم قوانین با کسب اکثریت سهتصویب نمود و این 

برابر بودن وسعت و جمعیت  ۲(با توجه به  ۱به  ۲های عملی و به نسبت های فدرال و تقسیم نیروهای مسلح را بر پایه شیوهدارائی

ای که در آن واقع بودند، های فدرال براساس سرزمین و منطقهموارد دارائی ها) را تسریع نمود. در اکثرها در مقابل اسلواکچک

های فدرال ادامه داده و پول واحدی را برای تقسیم گردید. همچنین توافق شد که هر دو کشور مشارکت خود را در بعضی زیرساخت

دو  ۱۹۹۳حاد پولی دیری نپائید و نهایتًا در فوریه های مرکزی جداگانه حفظ خواهند کرد. البته این اترغم تٔاسیس بانکآینده علی

 .کشور واحد پول جداگانه را ارائه نمودند
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یک معاهده حسن همجواری و مراودات دوستانه و همچنین همکاری بین دو جمهوری به امضاء رسید و  ۱۹۹۲دسامبر  ۱۷در 

کلیه ساختارهای فدرال منحل و جمهوری  ۱۹۹۲دسامبر  ۳۱ دنبال آن روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار گردید. در نیمه شببه

المللی پا به عرصه جغرافیای اروپا و جهان گذاشتند. عنوان دو کشور مستقل و مجزا از نظر حقوق بینچک و جمهوری اسلواک به

طور ردد و بهگیک طالق مخملی محسوب می ۱۹۸۹انحالل چکسلواکی سابق همانند انقالب موسوم به مخملی آنها در سال 

عنوان دنبال داشت. دو جمهوی تازه تٔاسیس بهآمیز صورت پذیرفت که تحسین جهانیان را بهکامل در یک جو تفاهم و صلح

المللی به رسمیت شناخته شدند. های بینجانشینان حقوقی مساوی چکسلواکی سابق سریعًا توسط کشورهای جهان و سازمان

 .های رسمی پایبندی خود را به کلیه معاهدات و تعهدات دولت چکسلواکی سابق اعالم نمودندانیههمچنین دو جمهوری با انتشار بی

 

تنظیم و تصویب گردید، ارگان قانونگذاری کشور متشکل از دو  ۱۹۹۲در قانون اساسی جدید که قبل از فروپاشی در اواسط دسامبر 

نماینده بوده و نخستین انتخابات  ۸۱عضو و مجلس سنان دارای  ۲۰۰باشد. مجلس نمایندگان دارای مجلس نمایندگان و سنا می

 .برگزار گردید ۱۹۹۶سنا نیز در نوامبر 

 

سال به ریاست جمهوری کشور مستقل  ۵مجلس نمایندگان چک آقای واتسالو هاول را برای مدت  ۱۹۹۳در اواخر ژانویه سال 

طور عمده به ۱۹۹۶سال تا انتخابات ژوئن سال  ۴نیز در طول  چک انتخاب نمودند. ترکیب دولت ائتالفی و احزاب شرکت کننده

سازی بدون تغییر باقی ماند. از جمله اهداف دولت و کشور جدید نیز ادامه اصالحات اقتصادی و از جمله پیگیری روند خصوصی

 .بود
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دلیل بعضی اختالفات که در ی بههای اول استقالل و به نوعی در اولین سال جدائروابط بین دو جمهوری چک و اسلواک در ماه

ای را در نامهوجود آمد دچار نامالیماتی گردید، ولی در ماه مه این روابط بهبود یافت. در این تاریخ دو طرف موافقتنحوه تقسیم به

 .های دولت فدرال سابق به امضاء رساندندخصوص دارائی

با ساختارهای سیاسی و امنیتی اروپا را با سرعتی بیش از گذشته  در بعد سیاسی نیز حکومت جدید تالش نمود که روند همگرائی

 .ادامه دهد و در این راستا پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو از اولویت باالئی برخوردار است

مانی را های پارلکنندگان از احزاب حاکم در دولت نتوانستند کرسیائتالف ۱۹۹۶در دومین انتخابات پارلمانی این کشور در ژوئن 

 ها با حزب مخالف سوسیال دمکرات شدند.کسب نمایند و لذا دولت اقلیت را تشکیل داده و مجبور به تقسیم بعضی از پست

 

 جمهوری چک

کشوری واقع در اروپای مرکزی و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در  Česká republika, Česko جمهوری چک

ترین شهر آن شهر پراگ است با وجودی به دنبال تقسیم کشور چکسلواکی سابق پدید آمد. پایتخت و بزرگو  ۱۹۹۳تاریخ اول ژانویه 

 .که عضو اتحادیه اروپا است واحد پول آن کرونا است

های اسالوی است. شهر پراگ میلیون و پانصد هزار نفر و زبان رسمی این کشور چکی است که از زبان ۱۰جمعیت جمهوری چک 

ون نفر جمعیت دارد. جمهوری چک به دریا راه ندارد و سه ناحیه تاریخی بوهم، موراوی، و بخش کوچکی از سیلزی را میلی ۱٫۳

 .شود. مردم چک از تبار اسالو و از مردمان هندواروپایی هستندشامل می

یافته قرار ای توسعهجمهوری چک نخستین کشور از اعضای پیشین کمکان است که بنا به گزارش بانک جهانی در زمره کشوره

چنین باالترین شاخص توسعه انسانی را در اروپای مرکزی و اروپای شرقی داراست. جمهوری چک است. این کشور همگرفته

 .ترین کشور در منطقه خود استچنین چهارمین کشور در اروپا از نظر برقراری صلح و آشتی و دموکراتهم
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است و از نظر تاریخی به سه ناحیه بوهم، موراویا، در اروپای مرکزی واقع شده جمهوری چک کشوری محصور به خشکی است که

اند. در مرزهای جنوب غرب جنگل شود. بیشتر مرزهای جمهوری چک از مناطق کوهستانی تشکیل شدهو سیلزی تقسیم می

است. قرار گرفته (Krkonoše) بوهم، در شمال غرب کوهستان ارتس، و در شمال کشور ناحیه زودت و کوهستان کرکونوشه

 .ریزندهای روان در سرزمین چک پس از گذر از دیگر کشورها به سه دریا یعنی دریای شمال، دریای بالتیک و دریای سیاه میآب

 (Vltava )و مولداو)  (Labe جمهوری چک سرزمین متنوعی دارد. منطقه بوهم که در غرب کشور واقع شده توسط رودهای البه

 (Sněžka) اند. بلندترین نقطه کشور یعنی اسنیژکاارتفاع کرکونوشه و زودت آن را احاطه کردههای کمود و کوهستانشآبیاری می

» پوشبرف«است. اسنیژکا در زبان چکی به معنای متر ارتفاع دارد در همین منطقه و در مرز بوهم با لهستان واقع شده ۱۶۰۲که 

 .است

ای پر از تپه و ماهور است. این منطقه توسط رودخانه موراوا آبیاری دهد نیز منطقهکیل میموراویا که بخش شرقی کشور را تش

نیز در این ناحیه قرار دارد. مرز شرقی موراویا از کوهستان بسکید و کارپات سفید تشکیل  (Odra )شود و سرچشمه رود اودرمی

 .استرود تایا مشخص شده های کمی دارد و عمدتًا بااست. تنها مرز چک با اتریش کوهشده

نام دارد و در محلی واقع شده که رودخانه البه کشور  (Hřensko) متر ارتفاع هژنسکو ۱۱۵ترین نقطه جمهوری چک با ارتفاعکم

 .کندرا ترک می

 

 شود.وزیر در آن رئیس کشور تلقی مینظام سیاسی جمهوری چک یک دموکراسی نیابتی پارلمانی چندحزبی است که نخست

نفر هستند. در آخرین انتخابات  ۸۱نفر و اعضای مجلس سنا  ۲۰۰پارلمان این کشور دو مجلسی است و اعضای مجلس نمایندگان 

-KDU) و اتحادیه مسیحی و دموکراتیک ۲۰۱۱، آنو (ČSSD) سنای این کشور ائتالف حاکم حزب سوسیال دموکرات چک

ČSL) اکثریت سنا را در دست خود حفظ کردند. 
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های اسلوواک، لهستانی، های اسالوی و در کنار زباننا) یکی از زبانتسی، تلفظ: ِچشčeština :ِچک یا ِچکی (به چکیزبان 

وران این گویش .باشدهای سراسر جهان میپومرانی و سورابی از شاخٔه باختری اسالویاست. چکی زبان جمهوری چک و چک

ای کمتر به زبان لهستانی. نام بومی به زبان اسلوواک بسیار نزدیک است و در درجه کنند. این زبانمیلیون برآورد می ۱۲زبان را 

های است. اینان در مرکز بوهم جاگیر شدند و با دیگر گروهها که از تیرٔه اسالوی بودند گرفته شدهاز نام چک «čeština»این زبان 

-شه این نام آشکار نیست. برپایه یک اسطوره این نام از نیا چک پیمان گشتند. ریاسالو همسایه زیر فرمان دودمان پرژمیسلید هم

زبان چکی از زبان پیشااسالوی در نزدیک به هزاره یکم (پیش از  .استگرفته شده -کسی که این قبیله را به سرزمینشان رساند

  .استمیالد) پرورش یافته

اند که کمی شده، البته به جز کسانی که در دو دهه پیش زادهفهمندزبانان به خوبی زبان یکدیگر را میزبانان و اسلوواکچک

که  ۱۹۹۳گردد که تا پیش از می کنند. دلیل آسانی فهم این دو زبان به پیشینه کشور چکسلواکی برمیتر زبان هم را درکسخت

و تلویزیون و رادیوی ملی برای زبان با هم پیوند روزمره داشتند دو کشور چک و اسلواکی از هم جدا شدند مردمان چک و اسلواک

های اقتصادی برای های تلویزیون چک به ویژه در زمینه برنامهاکنون هم برنامهپذیر داشت. همهای فهمهر دو زبان برنامه

 .زبانان در جمهوری چک به گوش آشناستپذیر است. زبان اسلواک نیز در نتیجه کوچ اسواکزبانان به آسانی درکاسلواک

 

ها) ها و صفتها، کارواژهواژهها (به ویژه نامهای عادی در بلغاری و مقدونی) واژههای اسالوی (به جز نامبسیاری دیگر از زبانمانند 

های اسالوی و از آن دسته زبان چک نزدیکی بیشتری به خاستگاه هند های گوناگونی در زبان چکی دارند. به این دید زبانریخت

قاعده هستند شناسی واژگان به شدت بیهای این خانواده دارند. افزون بر این دستورهای ریختت دیگر زبانو اروپایی خود به نسب

 .است شدنیها در جمله در این زبان امریجایگشت واژه .رسمی دارندهای رسمی، گفتگویی و نیمهو بسیاری از واژگان دگرش

خوک، گاو، مرغ استفاده زیادی دارد و در کنار آن غذاهای مختلفی نیز  در آشپزی چکی تمرکز، بر استفاده از گوشت است. گوشت

شود، به استثنای مراسم کریسمس که در شود. از ماهی در آشپزی چکی کم استفاده میبا گوشت غاز، اردک، و خرگوش تهیه می
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شده و به صورت قطعات گرد بریده  خورند. نانی خمیری که بدون مخمر تهیهآالی تازه و کپور میآن هنگام مردم چک ماهی قزل

های شکالتی شود. کیکمعروف است استفاده زیادی در غذاهای چکی دارد و با انواع گوالش خورده می» ِکِندلیکی»شود به نام می

 .ای مانند دیگر کشورهای اروپای مرکزی، در جمهوری چک نیز از دسرهای مورد عالقه هستندو میوه

بوهیمیای شمالی به مرکزیت :اند. این مناطق عبارتند ازمنطقه تقسیم شده هفتجمهوری چک از نظر جغرافیائی به بعد از پراگ، 

موراویای  - بوهیمیای جنوبی به مرکزیت شهر چسکه بودیو ویتس - بوهیمیای غربی به مرکزیت شهر پلزن - شهر کارلوری واری

از  بوهیمیای شرقی به مرکزیت شهر هراوتس کرالوی - مرکزیت شهر استراواموراویای شمالی به  - جنوبی به مرکزیت شهر برنو

شهرهای مهم این کشورند. دانشگاه بزرگ چارلز دانشجویان بسیاری را از نقاط گوناگون جهان به این کشور کوچک کشانده؛ از 

 .کندجمله دانشجویان زیادی از ایران که اکثرًا در رشتٔه پزشکی تحصیل می

همان پرچم چکسلواکی پیشین است. پس از فروپاشی  (státní vlajka České republiky مهوری چک)پرچم ملی ج

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

طراحی شده بود. طرحی همانند پرچم نخستین پرچم چکسلواکی بر اساس نشان کشور و قرارگیری نوار سفید بر روی نوار سرخ 

شود) نقش بسته بود. این لهستان بود، که افزون بر آن، مثلثی آبی رنگ نیز بر رج پرچم (بخشی که بر روی طناب باالبر سوار می

 های سفید، سرخ و آبی به جای آن تحمیل شد. دررنگ افقی با رنگها ممنوع شد و پرچمی سهتوسط نازی ۱۹۳۹پرچم در سال 

 .پرچم اصلی باز گردانده شد ۱۹۴۵سال 

ها همان پرچم جمهوری فدراتیو چک و اسلواک هنگامی که دو جمهوری چک و اسلواکی از هم جدا شدند، چک ۱۹۹۳در سال 

پس از کارگیری نمادهای حکومت فدرالی پیشین را برای وارثان آن را پذیرفتند، که این امر ناقض قانونی بود که آشکارا، هر گونه به

 فروپاشی منع کرده بود.

کنند. این در حالی است که بیشتر این گردشگران، از کشورهای میلیون گردشگر از این شهر بازدید می ۶ساالنه به طور میانگین، 

 آلمان، آمریکا و انگلیس هستند.
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 شناسی در چک و اسلواکیایران

 

ست گذری به چند سده پیش داشته باشیم و از مرزهای سیاسی امروز شناسی در چک و اسلواکی الزم ای ایرانبرای معرفی سابقه

مجارستان دارد که پیشتر سرزمین چک و اسلواکی کنونی را در  -شناسی منطقه ریشه در امپراطوری اتریشعبور کنیم. سنت شرق

انگلستان تحصیل کرده بود، به م.) که در ۱۸۸۰-۱۸۵۴)های یارومیر کوشوت گرفت. این سنت از سده نوزدهم با پژوهشبر می

م.) رسید و او ترجمه هایی از زبان فارسی و پژوهش های ۱۹۲۰-۱۸۹۰رودولف دورژاک، استاد زبان های شرقی در سال های (

م.)، استاد تحصیل کرده در دانشگاه وین و ۱۹۶۸-۱۸۸۶علمی در آن باره انجام داد. همزمان با جنگ جهانی اول یان ریپکا (

تاسیس چک و اسلواکی بویژه در دانشگاه شناسی اروپای مرکزی را در جمهوری تازهسنت ایران (۱۸۹۳-۱۹۸۱) فلیکس تاوئر

 .چارلز، ادامه دادند و شاگردان بسیاری را تربیت کردند

شناسانی های علوم آن شهرها شرقاز این پس در سه شهر پراگ، برنو و براتیسالوا همزمان هم در دانشگاه ها و هم فرهنگستان   

شناسی مشغول بودند. دانشگاه به تربیت شاگردان ی زبان ها، ادب و فرهنگ شرقی، من جمله ایرانبه آموزش و پژوهش در زمینه

مشغول بود و موسسه شرق شناسی فرهنگستان به جذب کسانی می پرداخت که پس از تحصیالت می خواستند در رشته شرق 

 .شناسی مشغول به کار شوند

بنیان نهاده شده بود، نسل  ۱۹۵۲ سال در ریپکا یان اهتمام به  سسه شرق شناسی فرهنگستان علوم چک و اسلواکی کهدر مو    

یت های شناسان چون اوتاکار کلیما، ورا کوبیچکوا، یان مارِک، ِاوا اشتولبووا، آِدال کرژیکاووا و یرژی بچکا به فعالتازه ای از ایران

هاست توان به دو نشریه اشاره کرد که سالاز نشریه های وزین در این حوزه می ۳.ان شناسی پرداختندآموزشی و پژوهشی در حوزه ایر 

که از سال  (Archiv orientální)شود: نخست آرشیو شرقی از سوی فرهنگستان علوم چک و اسلواکی همچنان منتشر می

یًا آغاز کرده است و دیگری فصلنامه (پیشتر ماهنامه) شرق فعالیت خود را با تمرکز بر نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی قو ۱۹۲۹

 .بدین سو با تاکید بر گزارش ادبیات ملل مشرق زمین و ترجمه آثارشان منتشر می شود ۱۹۴۵که از سال  (Nový Orient) نو

 Univerzita Karlova) های چک و اسلواکی بویژه سه شهر نامبرده، دانشگاه چارلز در پراگاز میان دانشگاه های جمهوری     

v Praze) م.) بر می گردد که  ۱۳۴۸شناسی پیوسته ای دارد. بنیان دانشگاه چارلز به قرون وسطی (تاریخ طوالنی تر و سابقه ایران
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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 

 .ی آیدم

پیش و پس از تفکیک سنت شرق شناسی چک و اسلواکی و تقسیم فعالیت شرق شناسان در دانشگاه چارلز پراگ و فرهنگستان     

موسسه مطالعات خاور نزدیک و «شناسی فراز و فرود بسیاری را از سر گذرانید تا علوم چک و اسلواکی، سال ها گذشت و ایران

تاسیس  ۱۹۹۳خش مستقل از دانشکده فلسفه (هنر) در دانشگاه چارلز به شکل کنونی در سال به عنوان یک ب (ÚBVA) «آفریقا

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 های سامی، فارسی، ترکی با هم ادغام م۱۹۵۰زبان و ادب فارسی با شدت و ضعف مورد توجه بوده است. از حدود سال 

شناسی از آن پس از دیگر با چنان رونقی که در آغاز دوران کمونیسم و پیش از جنگ شدند. پژوهش های زبان فارسی و ایران

 .جهانی دوم داشت، مواجه نشد و تا انقالب مخملی در حدود دو دهه متوقف شد

یان ریپکا و فلیکس تاوئر، مسئولیت تدریس زبان، ادبیات و تاریخ ایران را به تدریج  در این مدت و پس از باز نشسته شدن    

بر عهده گرفتند. پس از آن زمان و از سال   کوبیچکوا و اشتولبووا، منصور شکی، حسین بهرامی، مارِک، کرژیکاووا و یرژی ُاسوالد

ارسی در دانشگاه چارلز مشغول شدند که به ترتیب عبارت اند بدین سو، مدرسانی ایرانی به منظور گسترش زبان و ادبیات ف ۱۹۹۱

، علی اشرف صادقی، وحید بهمردی، مهدی مشکوه (از محمود عبادیان (او پیشتر هم چند سال در دهه سی همکاری کرده بود

های اخیر یکی سال وردرالدینی، اسماعیل شفق، محمدرضا موحدی، ارسالن گلفام، زهرا ابوالحسنی، محمد عموزاده و مجید بهره

 .ورزداز فارغ التحصیالن ایران شناسی، زوزانا کریُهوا نیز به این امر مبادرت می

امروزه در جمهوری چک به عنوان کشوری در اروپای مرکزی عالقه عمومی به شناخت ادبیات و تاریخ ایران امروز بیشتر است.     

ارلز هم مدتی است که فعالیت ها بیشتر بر تاریخ و ادبیات معاصر کشورهای در موسسه مطالعات خاورنزدیک و آفریقایی دانشگاه چ

 .اسالمی و ایران تمرکز دارد که نگاه خاص ایشان به شرق و شرق شناسی را نشان می دهد

حتی با این همه در حال حاضر، وضعیت ایران شناسی در جمهوری چک نیازمند احیاست؛ نه در مقایسه با پیش از این، بلکه      

فعالیت های خوبی را با اعضای بسیار در دستور کار  (cesko-iranska spolecnost) تا زمان حیات بچکا انجمن چک و ایران 

دایر بود. البته مطالبی مرتبط با ایران بعضا  ۲۰۰۶تا سال  ۱۹۹۸که از سال  (BÚSTÁN) داشت و نیز فصلنامه ای به نام بوستان
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ی ایران (ایران: پناهگاه در شماره ای ویژه PLAV ی ادبیات جهان به ناماز جمله آنچه در ماهنامهدر کتب و نشریات منتشر شده، 

به ترجمه اشعار کالسیک و نو فارسی و مسائل ترجمه پرداخته شده است، ولی در قیاس ) ۲۰۰۸مارس . ۳حقیقت و زیبایی. شماره 

 .ی رسدشناسی در چک و اسلواکی کافی به نظر نمی ایرانبا گذشته

 

شناس چک واسلواکی در ایران و دانشگاه تهران با اجرای طرحی شناس و زبان، ایران)۱۹۱۹-۱۹۹۳حضور رودلف ماتسوخ (    

های ادبی و زبان فارسی میسر شد. پرویز ناتل خانلری که از مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی برای تحصیل عالی در رشته

بود و پس از تبدیل مقام از دبیری دبیرستان به دانشیاری دانشگاه ) ۱۳۲۲دکتری ادبیات فارسی (کنندگان درجه نخستین دریافت

منصوب شده بود، به نوشته ایرج ) ۱۳۲۵-۱۳۳۰ی انتشارات و روابط دانشگاهی آن دانشگاه (تهران به عنوان نخستین رییس اداره

ی ی انجمن تألیف و ترجمه که بعدها شالودهستین اساسنامهافشار درین خدمت و کار فرهنگی نوپا اساس استواری گذاشت. نخ

ی قلم و تفکر اوست. طرح مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی برای تحصیل عالی در ها شد، نگاشتهکار برای دیگر دانشگاه

نامبرده استفاده کنند، ژیلبر و از نخستین کسانی که توانستند از گروه  .های ادبی و زبان فارسی نخستین بار توسط او اجرا شدرشته

الزار، ریچارد فرای، رودلف ماتسوخ، نذیر احمد، امیر حسن عابدی، وزیرالحسن عابدی، احمد جاوید و ... بودند که همه محققان 

 .شناس نامور شدندو استادان ایران

ستان از دانشگاه کمنیوس فارغ التحصیل در رشته الهیات پروت ۱۹۴۳رودلف ماتسوخ در شهر براتیسالوا به دنیا آمد و در سال     

های سامی و ادبیات عرب مشغول بود که به براتیسالوا برگشت و در به تحصیل زبان (۱۹۴۵-۱۹۴۷)شد. او دو سال در پاریس 

ن دفاع کرد. استاد او یا ۸«نگاران عرباسامی و اصطالحات اسالوی در آثار جغرافی«از رساله دکتری خود با عنوان  ۱۹۴۸سال 

بود همو که در معرفی ابن سینا و آثارش در چک و اسلواکی سهم مهمی داشت. افکار و شخصیت ابن سینا و زردشت در  ۹باکوش

ملی کشور، یان هوس نیز ارجاعاتی به  -چک و اسلواکی به دفعات معرفی شده، شناخته شده است و در نوشته های مصلح دینی

و منابع یونانی و شرقی الهیات ابن  (۱۳۲۵)ی درباره نفوذ زردشت در دین یهود و مسیح اقوال ابن سینا هست. ماتسوخ نیز مقاالت

 .شناسی خود دارددر کارنامه ایران) ۱۹۸۳سینا و سهروردی (
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به سمت  ۱۳۲۹به ایران مهاجرت کرد و در سال  ۱۳۲۴رودلف ماتسوخ پس از تسلط کمونیسم بر چک و اسلواکی در سال      

دختر رودلف  ماتسوخ، ماریا استادی دانشگاه تهران رسید. او مدتی هم در کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول بود. 

است، بعدها در باره این مهاجرت والدین خود نوشت که آنان تصمیم  شناس در دانشگاه آزاد برلینماتسوخ که هم اینک استاد ایران

سفر کنند به امید آن که پدر در آنجا بتواند مطالعات اش را درباره نسخه های خطی عربی و فارسی ادامه دهد و  گرفتند به ایران

همچنین مستقیمًا با کاربران زبان و گویش آرامی آشنا شود. به منظور تامین مالی سفر، رودلف ماتسوخ موافقت کرد که کتابی به 

بی که در آن اسالم و مسحیت را در سنجش با هم قرار می داد و مسلم است که در بنویسد؛کتا) ۱۹۵۰» (اسالم و مسیحیت«نام 

آمد. او همچنین قرآن کریم دینی خوش نمیی تعصبات مارکسیسِم لنینیستی چندان به مذاق سردمداران ایدئولوِگ بیروزگار غلبه

ها ران زیست و دیگر به کشور خود که پس از دفع نازیرا به زبان اسلواکی برگرداند. او مقارن با جنگ سرد برای مدت زیادی در ای

 .، بر نگشت)۱۹۴۸-۱۹۸۹رژیم کمونیستی در آن به قدرت رسیده بود (

بورتسکی ۱۳.در واقع، در آن گروه اعزامی از جمهوری چک و اسلواکی دو نفر حضور داشتند: رودلف ماتسوخ و میلوش بوِرتسکی 

شناسی در متون آرامی نگاری، ترجمه و زبانپژوهی، تاریخل آن که ماتسوخ بیشتر به دینبیشتر به ادبیات ایران گرایش داشت، حا

صابئین) پرداخت. او در ضمن سفرهایش به مناطقی از خوزستان، درباره گویش مردم اهواز، خرمشهر )(سامری)، آشوری و مندایی 

دستور و فرهنگنامه تدوین کرده، متونی را در آن حوزه ترجمه و (محّمره) و آبادان نیز تحقیقاتی کرد و کوشید تا برای زبان مندایی 

کسفورد ( دعوت شد و سرانجام استاد دانشگاه آزاد برلین ) ۱۹۵۶-۱۹۵۸منتشر کند. ماتسوخ سپس به مدت دو سال به دانشگاه آ

شناسانی شناسان و ایرانشد و فرصت یافت تا در آن کشورها آثار متعددی را منتشر کند. ماتسوخ از معدود شرق) ۱۹۸۸-۱۹۶۳(

پژوه همزمان شناس و دیناست که در خصوص زبان و آیین منداییان کوشیده و دستاوردهای درخوری داشته اند. او به عنوان شرق

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 

 .ده، من جمله فارسی و و اغلب به آلمانی از خود به جا گذاشته استیادش
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 مهم ترین شهرهای جمهوری پک:

 پراگ

ترین شهر کشور جمهوری چک است، همچنین چهاردهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا نیز به شمار ایتخت و بزرگپ  (Praha)پراگ

میلیون نفر دارد که  ۱٫۳ولتاوا بنا شده است و جمعیتی نزدیک به آید. این شهر در شمال غربی کشور چک بر روی رودخانه می

شود. پراگ دارای آب و هوای معتدل اقیانوسی بوده و از این میلیون نفر را شامل می ۲منطقه بزرگ شهری آن جمعیتی نزدیک به 

شده اما بیشتر حمل و نقل عمومی های سرد است. متروی پراگ از اواسط قرن بیستم فعال های گرم و زمستانرو دارای تابستان

 .مردم با استفاه از خطوط تراموا است

م بسیار شده و در جریان جنگ جهانی هاش، بسیار مهم تلقی میخاطر موقعیت راهبردیاین شهر زمانی پایتخت بوهم بوده، به

ب شده که همواره جزو ده شهر های تاریخی منطقٔه پراگ قدیم موجهای جغرافیایی و ویژگیآفرین بوده است. خصوصیتنقش

 میلیون نفر گردشگر را از سراسر دنیا پذیرا باشد. ششگردشگرپذیر اتحادیٔه اروپا محسوب شده، سالیانه حدود 

روند. تاالر شهرداری، گالری پراگ، شمار میهای پراگ بهقلعٔه پراگ، پل تاریخی چارلز، ساعت نجومی و موزٔه ملی چک، از دیدنی

های کافکا، موزٔه کمونیسم، موزٔه هنرهای تزئینی، باغ وحش پراگ، گورستان اولشانی و تپه و پارک پترین، از دیگر جاذبهموزٔه 

های رنگ و کوچه پسکوچههای آجریهایی با نماهایی هنری با شیروانیگردشگری پراگ هستند. مرکز این شهر ساختمان

 و کافه دارد. فروشیسنگفرش با تعداد کثیری مغازٔه سوغاتی

 

پیش از میالد در این محل سکنی گزیدند. قوم ژرمنی مارکومان  ۵۰۰نخستین ساکنان دره ولتاوا قبایل سلتی بودند که در حدود 

 های اسالوی افتاد.کمی پیش از میالد مسیح این دره را از آن خود کرد و سپس در سدٔه ششم میالدی این دره به دست تیره

میالدی به وسیله شاهزاده بورژیوی یکم که نزدیک رودخانه ولتاوا قلعه خود را ساخت، تأسیس شد.شاهزاده  ۹پراگ در قرن 

 .بورژیوی از خاندان پریمیسل بود که از شهر لیوی هرادیتس به مرکز بوهمیا آمد
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کردند. شاهزاده یدر کشور پادشاهی چک حکومت م ۱۳۰۶تا سال ۹ای حکومتی بودند که از قرن خاندان پریمیسل خانواده

ساختن باسیلیکی به نام یرژی مقدس رادر نزدیکی قلعه آغاز کرد.  ۹۲۱وراتیسالف یکم، پسرشاهزاده بورژیوی یکم، در سال 

به پایان  ۹۷۳باسیلیک نوعی معماری سبک رومانسک کلیسا است. ساخت این باسیلیک در دوره حکومت بولیسالف دوم در سال 

 .ترین کلیسا در پراگ استسیلیک قدیمیدر حال حاضر این با.رسید

ترین صومعه در شاهزاده بولیسالف دوم در نزدیکی پراگ نخستین صومعه را تأسیس کرد و امروز این صومعه قدیمی ۹۹۳در سال 

 .کشور چک است

ین کلیسا به نام شاهزاده واتسالف برای عبادت خود در کنار قلعه دومین کلیسا را نیز به سبک رومانسک ساخت. ا ۹۲۹در سال 

معماری این کلیسا به باسیلیک  ۱۰۹۶روتوندا ویت مقدس نامگذاری شد ولی در دوره حکومت شاهزاده وراتیسالف دوم در سال 

 .تغییر یافت

پس از کشته شدن شاه واتسالف سوم که آخرین شاه چکی از خاندان پریمیسل بود خاندان لوکسمبورگ تاج پادشاهی چک را به 

 .دست آوردند

باسیلیک ویت مقدس را خراب کرد ودر آن مکان سنگ بنای ساخت کلیسایی  ۱۳۴۴) در سال ۱۲۹۶–۱۳۴۶یان لوکسنبورسکی (

 .به اتمام رسید ۱۹۲۹های زیاد ساختن این کلیسا به وسیله حکومت چکوسلواکی در سال به سبک گوتیک را نهاد. به دلیل جنگ

 .رترین ساختمان دینی جمهوری چک استنام این کلیسا کاتدرال ویت مقدس است و مشهو

در این کاتدرال نمازخانه واتسالف یکم وجود دارد که در آن اتاق خاصی تعبیه شده است. از این اتاق ویژه برای مخفی کردن تاج 

از این ها اگر کسی الیق پادشاهی چک نباشد و این تاج را بر سرش بگذارد، قبل شود. بر طبق افسانهپادشاهی چک استفاده می

 .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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) مشهورترین شاه چک است که شهر پراگ را توسعه داد ونخستین دانشگاه چک را تأسیس کرد. ۱۳۱۶–۱۳۷۸شاه کارل چهارم (

 .های اروپایی داردتأسیس شد و از لحاظ قدمت رتبه دوم را در دانشگاه ۱۳۴۸ه کارل در سال دانشگا

 

در عصر اینترنت و خرید آنالین، در بسیاری از نقاط جهان، مراجعه به کتابخانه برای امانت گرفتن کتاب به نظر کاری از مد افتاده 

 .فادار است؛ جمهوری چکآید. اما یک کشور همچنان به این سنت وو غیر معمول می

شهروند  ۱۹۷۱ای است. به ازای هر ترین شبکه کتابخانهترین و متراکمدر جای جای کشور چک کتابخانه وجود دارد و دارای وسیع

 .چک یک کتابخانه دایر است که این نسبت، چهار برابر آمار یک کشور اروپای غربی و ده برابر ایالت متحده آمریکا است

ها وجودشان اجباری بود؛ هر اجتماعی، از روستاهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ ین همه کتابخانه چیست؟ دههدلیل وجود ا

 .بودندرا باید دارای حداقل یک کتابخانه می

-وضع شد، درست زمانی که چکسلواکی کشور مستقلی شد. پس از آنکه کشور از امپراطوری اطریش ۱۹۱۹قانون در سال 

آموزی و آموزش همگانی بود. و کار هم ها و وضع این قانون، ترویج سوادزبان جدا شد، هدف از احداث کتابخانهمجارستان آلمان

 .کرد

اهالی چک، عادت مطالعه و کتابخوانی کسب کردند و حتی امروز، طبق گفته مدیر کتابخانه ملی چک، کسانی که به کتابخانه 

 .)تا در سال ۱۱رند (به طور متوسط خکنند، بیشتر از سایرین کتاب میمراجعه می

های آلمان، دوره کمونیسم و حتی جدایی از های تاریخ چک را تاب آورد؛ اشغال نازیقانون الزام وجود کتابخانه، فراز و نشیب

، قانون لغو شد. آن زمان ۲۰۰۱در سال  .اما آنچه نتوانست در برابرش مقاومت کند فشار اقتصادی و کمبود بودجه بود .اسلکواکی

 .در صد یا بسته شدند یا در هم ادغام ۱۱کتابخانه در کشور وجود داشت که تا به حال  ۶۰۱۹
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شوند. مانده در تالشند که با روشهای مختلف خودشان را سرپا نگه دارند. محل انتخابات یا گردهایی محلی میهای باقیکتابخانه 

کنند و در طول روز از های آشنایی با کامپیوتر برگزار میدهند، کالسنری ترتیب میهای هجلسات کتابخانی و نمایشگاه

 .کنندآموزان و بازنشستگان پذیرایی میدانش

 .خواهند و آن امانت دادن کتاب استدرصد شهروندان چک می ۹۲اما، کار اصلیشان همان کاری است که 

 چک جمهوری ملی کتابخانه ساختمان و های تاریخی در اروپااختمانس ها در بینترین مجموعهکلمنتینوم، یکی از بزرگ

) کاتولیک مسیحیت به وابسته ایفرقه( یسوعیون کالج یک از بخشی اصل در) معماری سبک( باروک زیبای ساختمان این .است

 مدت یل شد و کلمنتینومتبد دولت اموال به کتابخانه شدند، اخراج یسوعیان ازآنکه پس. است بوده یسوعیون کتاب مجموعه و

 مجموعه کتاب، میلیون ٦ از بیش. شد تبدیل عمومی کتابخانه به ١٧٨٢ سال در اما گرفت نام ملی کتابخانه عنوانبه کوتاهی

 کتابخانه برجسته مشخصه. است شده منتشر چک جمهوری در آن به مربوط نسخ یهمه که دهدمی تشکیل را بزرگ کلمنتینوم

متر طول برج نجومی با منظره تماشایی به روی پراگ و آینه پر زرق و برق با قابی نفیس!  ٦٨قف بسیار زیباست. س با سالنی باراک،

 .شودعنوان یک محل برای کنسرت موسیقی جاز و کالسیک استفاده میکلمنتینوم همچنین به

های سنگی به وسیله مجسمه ۱۹قرن  ساخته شد. این پل در ۱۳۵۷پل کارل (پل چارلز) مشهورترین پل پراگ است که در سال 

 .تزیین شد

شاه کارل چهارم دو پسر داشت. نخستین پسر واتسالو چهارم بود که پس از در گذشتن کارل چهارم، شاه چک شد و زیکموند پسر 

آن زمان  ) به جای حکومت کردن تنها به شکار و زنان عالقه داشت. در۱۳۶۱–۱۴۱۹دوم بود که شاه اوهری شد. واتسالف چهارم (

روحانیت کاتولیک یان  ۱۴۱۵) به وسیله خطبه خود از روحانیت کاتولیک انتقاد کرد. در سال ۱۳۷۱–۱۴۱۵کشیش یان هوس (

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 

یرژی پودیبراد شاه چک شد. وی آخرین شاه چکی بود. در سال  ۱۴۲۰را شکست دادند. در سال به کشور چک فرستاده شده بود 

 .) که شاهزاده لهستانی بود تاج شاهی چک را بر سر نهاد۱۵۱۶–۱۴۵۶والدیسالف یاگیلونسکی ( ۱۴۷۱
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از این سالن برای جشن ترین سالن به سبک گوتیک را ساخت. در حال حاضر شاه والدیسالف یاگیلونسکی در قلعه پراگ بزرگ

 .شودانتخابات رئیس جمهوری چک استفاده می

) بود. امپراتور رودولف دوم از ۱۵۵۲–۱۶۱۲از نظر تاریخی آخرین امپراتوری که تأثیر زیادی بر شهر پراگ گذاشت، رودولف دوم (

رد. رودولف دوم به دانش، هنر و علوم ها کخاندان هابزبورگ بود که پراگ را خیلی دوست داشت و پراگ را مرکز سلطنت هابزبورگ

ها و آوری نقاشیها را به پراگ دعوت کرد. رودولف دوم به جمعشناسان و شیمیدانطبیعی عالقه داشت و به این دلیل ستاره

 .ترین مجموعه در اروپا بودهای هنرمندهای مشهور نیز عالقه داشت. در آن زمان مجموعه رودولف دوم بزرگمجسمه

ساله شروع شد. مذهب خانواده هابزبورگ را از پنجره پایین انداختند و جنگ سیدوباره دو نفر از اعضای کاتولیک ۱۶۱۸در سال 

 .ارتش سوئد پراگ را اشغال کرد و مجموعه رودولف دوم را به غارت بردند ۱۶۴۸ترین جنگ اروپا بود. در سال این جنگ مهیب

ابود شد و مردم دوباره آن را به سبک باروک که نماد کلیسای کاتولیک روم بود، سوزی نشهر پراگ در یک آتش ۱۶۸۹در سال 

های شهر قدیم، شهر جدید، َسمت کوچک و منطقٔه بازسازی کردند. در آن زمان این منطقه چهار قسمت داشت که امروز به نام

 جود آوردند.یکی شدند و شهر پراگ را به و ۱۷۸۴شوند. این چهار بخش در سال قلعه شناخته می

جایی بهمترو در کل شهر تردد دارد و با جاباشد.ایستگاه می ۶۱خط و  ۳اکنون دارای تأسیس شده و هم ۱۹۷۴متروی پراگ در سال 

 .میلیون نفر در روز، هفتمین سیستم مترو شلوغ در اروپاست ١٫٥نزدیک به 

ی جای کشور رفت. یک شبکهراحتی بتوان طی چندین ساعت یا کمتر از پراگ به همهقدری کوچک هست که بهجمهوری چک آن

کند. سفر با این قطارها مقرون به صرفه، سریع و بسیار ارزان هم متصل میریلی وجود دارد که تقریبا تمامی شهرها و روستاها رو به

. ممکن کردتوان با اتوبوس سفر هایی که قطار وجود ندارد، میدالر است. در مکان ۵ه ارزانی است. یک سفر یک الی دو ساعته ب

د. پراگ بخاطر داشتن تردد کر به تمام نقاط کشور  هزینه ای اندکتوان با است سفر با اتوبوس کمی بیشتر طول بکشد اما می

دالر  ۱٫۳۰اند. هزینه بلیط آن فقط ین شهر در حال حرکتهای اتراموهای (اتوبوس برقی) معروف است که هنوز هم در خیابان

 ترین راه برای گشت و گذار در پراگ است.سو رفتن، ارزانسو و آنبهاء است.) با ترامو به ایناست. (این هزینه برای کودکان نیم
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 ٨٦٦ی این شهر به مساحت ، مرکز تاریخ١٩٩٢پراگ پایتخت جمهوری چک و ارزشمندترین شهر تاریخی این کشور است. در سال 

 .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  

خود می باشد. مرکز تاریخی شهر بر روی سواحل دو قرار گرفته اند. این قلعه نمایشگر تمام سبک ها و نهضت های هنری زمان 

 .یکپارچه شده بودند ١٨این مناطق مستقل در قرن  –قسمت تشکیل شده  ٦واقع شده و از  (Vltava) طرف رود مولداو

داشته، اما در سال های اخیر روند پیشرفت آن استوارتر و مستحکم تر بوده است. صنعت  ی خاصبا وجودی که شهر پراگ تاریخ

رو به رشد توریسم در کنار اقتصاد استوار این شهر باعث شده است که شهروندانش نسبت به سایر مناطق کشور از وضعیت اقتصادی 

ها مملو از اجناس هستند و نماهایی که تا یک دهه ی  بهتری برخوردار باشند. در پراگ نرخ بی کاری در حداقل است، فروشگاه

 .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  

ستند. سیستم متروی شهر نیز در حال گسترش است و سیستم جدیدی برای وقایع ورزشی و اتفاقات مشابه در دست ساخت ه

 جدیدی هم برای جلوگیری از وقوع سیل در شهر نصب شده است.

ی ولتاوا، یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. پراگ ده منطقه پراگ، با نقش گنبدهای طالیی کلیساها بر روی رودخانه

ترین بخش پراگ هم همین منطقه است. شود. دیدنیدیم نامیده میترین بخش شهر است وشهر قی یک، قدیمیدارد.منطقه

های ترین بخش شهر که در داستانی باستانی دنیا در مرتفعی پراگ است؛ بزرگترین قلعهاولین مقصد هر مسافری در پراگ، قلعه

 .مشهور اهل پراگ، فرانتس کافکا هم ریشه دارد نویسنده

ی قلعه، ی تاریخی کشور چک واقع شده؛ کلیسای سنت ویتوس. کاخ سلطنتی در مجموعهدرست در وسط قلعه، مهمترین کلیسا

اش، در همین مجموعه قرار دارد. اما اگر بدیلهای متنوع و بیگیرش و کلیسای جامع سنت جورج با رنگبا سبک گوتیک چشم

کرده. باغ سلطنتی، س کافکا مدتی در آن زندگی ترین بخش قلعه ساختمانی است که فرانتبه ادبیات عالقه دارید، بدون شک دیدنی
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ها، تماشای مراسم تعویض گارد قلعه، اند و در کنار آنی پراگهای قلعهبرکا، نمایشگاه عکس و... از دیگر دیدنیبرج تاریخی دالی

روی ، عکاسی و پیادهگوش دادن به صدای ناقوس کلیسا، باال رفتن از برج بزرگ کلیسای سنت جورجو تماشای شهر از باالی آن

 .خاطرات بی تکراری را برای هرکسی رقم می زندی قلعه، در محوطه

های مختلف تاریخی هایی که از دورهها و باغی کلیساها و کاختنها یک قلعه نیست، بلکه با مجموعه (Pražsky hrad) پراگ قلعه

گینس به خود اختصاص داده است. حاکمان چک از این قلعه که  ی تاریخی را در کتابترین قلعهاند، عنوان بزرگبر جای مانده

کردند. اولین سنگ بنای قلعه در قرن نهم میالدی در ساحل غربی رودخانه قرار گرفته، در طول تاریخ به عنوان اقامتگاه استفاده می

باال بازسازی کردند. بازسازی سبک های مجموعه را از پایین تا گذاشته شد و از قرن دوازدهم تا هیجدهم، چهار بار ساختمان

گوتیک در قرن چهاردهم توسط چارلز چهارم انجام شد و احداث کلیسایی به همین سبک را هم خود او شروع کرد، اما ساخت آن 

هایی از قلعه در آتش سوخت و طی حکومت خاندان هابسبورگ، میالدی، بخش ١٥٤١شش قرن طول کشید. در سال 

های ها وارد شد، طی جنگهایی که به ساختمانرنسانس به این مجموعه اضافه شد. آخرین آسیبهایی به سبک ساختمان

جمهور چکسلواکی به دستور رئیس ١٩٢٠ی ی دوم قرن هیجدهم و در دههساله بود و بعد از آن، هم در زمان ملکه ترزا در نیمهسی

ی جذاب و را تبدیل کرده به چیزی که امروز هست؛ یک مجموعه ها، این قلعهها و بازسازیی این خرابیبازسازی شد. مجموعه

 .های توریستاستثنایی و البته موردعالقه

ی شرقی انداز زیبایی هم به کنارههای آن جذاب و تماشایی است و چشمی ساختمانپارک بزرگ و دلباز این مجموعه هم به اندازه

 .رودخانه دارد

اش، یکی از بناهای دیدنی این ساختمان است که با معماری عالی (Katedrála Svatého Vita) «کلیسای جامع سنت ویتوس

 .انددر قرن دهم میالدی به سبک گوتیک ساخته شده. بسیاری از شاهان بوهمیا و امپراتوران رومی در این کلیسا دفن شده

تا اوایل قرن پانزدهم طول کشید. پیشترها این به دستور چارلز چهارم آغاز شد و  ١٣٥٧در سال  (Karlův most)احداث پل چارلز

، به افتخار چارلز چهارم، پل چارلز نام گرفت. در طول تاریخ پراگ، ١٨٧٠نامیدند، اما از سال پل را به نام پل سنگی و پل پراگ می

ان خاندان هابسبورگ بر روی نفر از مخالف ٢٨ی سر بریده ١٦٢١گر وقایع و اتفاقات بسیاری بوده است. در سال پل چارلز هم نظاره
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های های کوچک و بزرگ سالهم به این پل کشیده شد. سیل ١٦٤٨ها در سال این پل به نمایش گذاشته شد و جنگ با سوئدی

های مختلف، تعمیر شدند. طول هایی کوچک و بزرگ هم به دنبال داشت که طی بازسازیخسارت ٢٠٠٢و  ١٨٩٠، ١٨٤٥، ١٧٤٨

روی اند. پل چارلز، پیادههای پل را تزئین کردهی سبک باروک هم کنارهمتر است و سی مجسمه ١٠و عرض آن متر  ٦٢٠پل بیش از 

 .کندی قلعه را به هم وصل میی شهر قدیم، شهر کوچک و محلهفرشی است که سه منطقهبزرگ و سنگ

 

افتتاح شد تا ادای احترامی  (Umevleckoprůmzslové muzeum) ی هنرهای تزئینی پراگدر مقابله با انقالب صعنتی، موزه

ای ای، منسوجات و هنرهای نگارهها، ظروف سرامیکی و شیشهشناسی. این مجموعه شامل جواهرات، ساعتباشد به هنر و زیبایی

 .شودگاه در آن برگزار میهای موقت هم گاه و بیاست و نمایشگاه

نظیری به سبک هنر نو و سردری شبیه پراگ است که با طراحی داخلی بیزیباترین ساختمان  (Obecni dům) تاالر شهرداری

ساخته شد. احداث این ساختمان یک هدف مهم داشت: مقابله با سبک مسلط معماری  ١٩١٢تا  ١٩٠٦های مرغ، طی سالبه تخم

 یقی و اپرا دارد، از جمله سالنباالی این ساختمان چند سالن موس گرایی در معماری چک. طبقهآلمانی در آن دوره و احیای ملی

«Smetana» شود و سالنجا برگزار میترین تاالر کنسرت موسیقی پراگ است و جشن موسیقی بهار هم در آنکه بزرگ «Lord 

Mayor» که توسط آلفونس موچا، استاد مسلم هنر نو بازسازی و دکور شده است. 

البروج خورشید، اندازه و موقعیت ماه و عات نجومی مثل موقعیت دایرهساعت نجومی یکجور ساعت است که عالوه بر زمان، اطال

دهد. ساعت نجومی پراگ باالی برج عمارت شهرداری در شهر قدیم نصب شده و یکی از جور چیزها را هم نشان میاین

ی نجومی آن است هترین بخش ساعت، ساعت مکانیکی و صفحرود. قدیمیهای توریستی شهر به شمار میپرطرفدارترین جاذبه

های سبک نما به آن اضافه شد و باالی آن را با مجسمهی سال، صفحه١٤٩٠نصب شده. حول و حوش سال  ١٤١٠که در سال 

ی سوم را در دنیا رتبه (Pražský orloj) گوتیک تزیین کردند. از نظر سن و سال که بخواهیم حساب کنیم، ساعت نجومی پراگ

تن از  ١٢کند. راس ساعت دوازده، از درگاه باالی ساعت شمایل ساعت از این دست است که هنوز کار می تریندارد و البته قدیمی

ی کنار ساعت هم نماد چهار ویژگی ناپسندند. به ترتیب از چپ به راست اولی غرور است، آیند و چهار مجسمهحواریون بیرون می
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نگار، یک این چهار تندیس چهار شمایل دیگر مربوط به یک تاریخگذرانی. در زیر دومی خساست، سومی مرگ و چهارمی خوش

ماند. برجی که ی نجومی ساعت در واقع به یک اسطرالب مکانیکی میشناس و یک فیلسوف قرار دارد. صفحهفرشته،یک ستاره

 .توانند با آسانسور تا باالی آن بروندساعت روی آن نصب شده، آسانسور دارد و بازدیدکنندگان می

نمایشگاهی است از آثار هنری مدرن چک که در نقاط مختلف شهر چند  (Galerie hlavniho mesta Prah) گالری شهر پراگ

نام دارد و به سبک  «House of Golden Ring» اند و ساختمان اصلی آن کهها در شهر قدیم واقع شدهشعبه دارد. بیشتر شعبه

 .اندرار دارد و آثار هنری قرن بیستم چک در آن به نمایش گذاشته شدهقرون وسطی است، در میدان اصلی شهر قدیم ق

متر باالتر از ساحل رود ولتاوا قرار گرفته و  ١٣٠ترین فضاهای سبز پراگ است که حدود یکی از بزرگ (Petřín) تپه و پارک پترین

نیک و تفریحات خارج از خانه. گردش و پیک دهد برایروهای دلچسب، جان میدل، مناظر زیبا و پیادهبه خاطر هوای خنک و به

پترین است.  ترین راه رفتن به تپهکند، راحتشب کار می ٨:٤٥صبح تا  ۹:١٥قطار کابلی یا همان فونیکوالر که هر روز از ساعت 

ی و در اندازه توانید از برج فلزی آن هم که به سبک برج ایفلرود، میی سبز پارک که گردشگاه مفرحی به شمار میجز محوطه

ی دلفریب توانید منظرهها، میپله دارد و با باال رفتن از آن ۲۹۹کوچک ساخته شده، دیدن کنید. این برج شصت متری درست 

ی دیگر این پارک است که به دستور چارلز چهارم به عنوان سپر دفاعی جاذبه (Hunger Wall) «دیوار قحطی«شهر را تماشا کنید. 

گوید هدف از ساختن دیوار این بوده که طی قحطی هایی هم هست که میجوم دشمنان ساخته شده. البته افسانهشهر در برابر ه

 .میالدی، جلوی ورود گرسنگی به شهر را بگیرند ۱۳۶۱سال 

د و شود برای مدت طوالنی تویش سرگرم شنظیر وجود دارد به نام هزارتوی آینه که میدر پایین برج هم یک سالن تفریحی بی

انگیز است. یک کاخ اشرافی قرن هیجدهمی را در نظر بگیرید که یک طرفش یک ها جذاب و هیجانخصوص برای بچهبه

 کمونیسم دونالد است و طرف دیگرش یک کازینوی شلوغ و پر سر و صدا. برای اختصاص دادن جایی به موزهرستوران مک

(Muzeum Komunismu)فساد دوران حاکمیت کمونیسم بر چکسلواکی در این موزه به نمایش  شود.، بهتر از اینجا پیدا نمی

های کامل و شد به همراه فیلمها وارد میدیده و ظلم و ستمی که بر آنهای خالی، مردم آسیبگذاشته شده. تصاویری از مغازه

 جامعی که ارزش فراوانی دارند
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هایی سازی و به نمایش گذاشتن مجموعهگذاری، آمادهایهدر کشور چک، پ (Národn muzeum) ی ملیهدف از تاسیس موزه

شناس اش گیاهها، به به خاطر این که متولیافتتاح شد و آن اول ۱۸۱۸ی ملی پراگ در سال از علوم طبیعی و تاریخی است. موزه

سمت تاریخ و اشیای تاریخی بود که توجه متولیان آن به  ۴۰و  ۱۸۳۰های بود، رویکردی به سمت علوم طبیعی داشت، اما در دهه

هم جلب شد. زمانی که رومانتیسم در بین مردم محبوبیت بسیار پیدا کرد، این موزه به عنوان مرکزی برای نشان دادن هویت ملی 

ها، اهمیت این موزه در واقع به این دلیل است که در آن زمان و بعد از آن، افکار قشر مردم چک در نظر گرفته شد. با تمام این

 .شدروشنفکر جامعه از طریق این موزه به تمام مردم منتقل می

علوم  ، آن را به پنج بخش مستقل تقسیم کردند: موزه۱۹۶۴این مجموعه به بخش دولتی داده شد و در سال  ۱۹۴۹در سال 

ششمین  ۱۹۷۶شناسی. درسال زهملی ودفتر مرکزی مو موزه های آمریکا، آفریقا و آسیا، کتابخانهفرهنگ تاریخ، موزه طبیعی، موزه

ی ملی بیش از چهارده میلیون اثر را در تمام موسیقی چک کارش را شروع کرد. امروزه موزه بخش مستقل این مجموعه به نام موزه

 ها ساختمان به نمایش گذاشته است.ها و در دهزیرمجموعه

و هاول آخرین رییس جمهور چکسلواکی و نخستین رییس خانه رقصان نام یک ساختمان شناخته شده در شهر پراگ است. واکال

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

پراگ ویران شد، بنا گردید. سال ها پس از این  ١٩٤٥گذاری سال  این ساختمان روی ویرانه های ساختانی که در جریان بمب

 .تکامل یافت ١٩٩٦کار ساخت خانه رقصان شروع شد و در سال  ١٩٩٢واقعه، یعنی در سال 

 .این ساختمان زیبا و دیدنی در مرکز شهر پراگ واقع شده و به عنوان یکی از مشهورترین ساختان ها، شهرتی جهانی پیدا کرده است

برمی گردد و به سبک ایتالیایی ساخته شده و یکی  ١٨باغ ورتبا در مرکز شهر پراگ قرار گرفته است. قدمت این مکان به آغاز قرن 

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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دیدنی پراگ، در جمهوری چک عالوه بر جاذبه های گردشگری متعدد از جمله کلیساها و ساختمان های قدیمی و بافت شهر 

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

دارای پله های سنگی متعدد است و تنها برای عبور یک نفر ظرفیت دارد. در گذشته تعداد زیادی از این خیابان در شهر  این گذرگاه

 پراگ وجود داشته اما اکنون تنها یک نمونه از آن در منطقه ماالاسترنا باقی مانده است.

ذیذ و منحصر به فرد و فستیوالهای زیبای موسیقی معماری باشکوه و در امان مانده از جنگ های خانمانسوز اروپا، غذاهای ل

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

و دژهای تاریخی است و بیش از دو هزار قلعه کوچك و بزرگ در گوشه گوشه کشور نوازش بخش  چشمان  چك کشور قلعه ها

گردشگران است و این قلعه ها بخش مهمی از میراث تاریخی و ملی چکها را تشکیل می دهند. قلعه پراگ یکی از بزرگترین قلعه 

ر طبیعی، فرهنگی چك در لیست میراث جهانی یونسکو به اث ١٢های تاریخی جهان است و اصلی ترین جاذبه های گردشگری 

 .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 

زاری چنین جشنواره هایی در ساختمان های قدیمی، عالوه بر روح و مراکز خرید قرون وسطایی در این قالع و قصرهاست. برگ

 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.

نظیری از گنبد اندازهای بیکنید، چشمساله نگاه می ۱۱۰۰ی این شهر اند. وقتی به چهرهداده» شهر هزار مناره«به پراگ لقب 

بینید که با هم ترکیب شده و پراگ را به یکی از جواهر معماری اروپا تبدیل کرده های قدیمی بلند را میکلیساهای بسیار زیبا و برج

های مدرن را ک، رنسانس و سبکای از معماری سبک گوتیک، بارو های برجستهاست. در این شهر، به هر سو که بنگرید، نمونه
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ی مستحکم و باستانی پراگ، تضاد شگرفی ایجاد کرده است. پراگ یکی از بهترین مراکز تاریخی شهر در اروپا بینید که با قلعهمی

قدیمی های توانید خانههای بزرگ و تماشایی که در هر یک میهای باریک و میدانرا دارد که به خوبی حفظ شده است، مانند کوچه

 های تاریخی را ببینید که در انتظار کشف شدن هستند.و ساختمان

در جمهوري چك برخالف دوران رژیم کمونیستي گذشته ، اعیاد رسمي و تعطیالت مربوط به آن بسیار اندك است و مراسم مربوط 

اکتبر  ٢٨روز استقالل جمهوري چك ، به این روزهاي مشخص را ارگان مسوول برگزاري این جشن ها برعهده دارد. اول ژانویه ، 

روز تشکیل چکسلواکي سابق و هشتم ماه مه ، پایان جنگ جهاني دوم پیروزي برفاشیسم از جمله مهمترین اعیاد ملي این 

  .کشوراست

ر دو روز به صورت جداگانه و د» نثار تاج گل «در کنار  آن اعیاد مذهبي کلیساي کاتولیك است که در آن سران سه قوه در مراسم 

 .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

داب و رسوم سنتي خود است که این هم در حال حاضر از شوق و اشتیاق افتاده و حضور مردم بیشتر در مراسم مذهبي با رعایت آ 

 .بیشتر در روستاها و شهرهاي کوچك مشاهده مي شود

 اصوال برگزاري جشن هاي ملي مذهبي در جمهوري چك تحت نظام هماهنگي نیست و بیشتر سلیقه یي است .

شود مطالعه تاریخ این جغرافیا، از هر منظر دشوار باشد. داده، باعث میتغییر و تحوالت فراوانی که در تاریخ سرزمین چک روی 

ها کافکا دارند و اند. گرچه آنهمسایگان پر حاشیه و دانه درشت چک هم، همیشه باعث به سایه رفتن این کشور کوچک شده

ها به همین دو نویسنده یا تمام ادبیات آنشود ردی از ادبیات چک پیدا کرد اما آمیالن کوندرا دارند و در هر کتابخانه کوچکی می

ها پیدا کرد؟ این فرض به کلی نادرست است، توان ردی از آناند و نمیشود؟ آیا مابقی ادیبان چک، به کلی در حاشیه بودهختم می

بال، یان پاتوشکا و های فراوان دیگری از جمله بوهمیل هراها توجه کنیم، نامچراکه حتی اگر بخواهیم به نویسندگان معاصر آن
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ایم آیند. این بار به سراغ موسیقی چک رفتهحتی رییس جمهور فقیدشان واتساو هاول که چند سال پیش از دنیا رفت به چشم می

های های بدیع آن داشته و در میان غولتا ببینیم این دیار کوچک اما پرمخاطره، چه سهمی در گسترش موسیقی و نمایاناندن جلوه

 .یقی، چه حرفی برای گفتن داردبزرگ موس

ها از اسلواکی جدا شدند و جمهوری خودشان را راه انداختند. اما این بود که آن ۱۹۹۳جمهوری چک یک نام کم سابقه است. سال 

ضخیم در  ایتوان از قرن سوم بعد از میالد، رد گیری کرد. امپراتوری بوهمیا ریشهناحیه از اروپا را به عنوان یک سرزمین واحد، می

های فراوان را از سر گذرانده تا امروز روز، به جمهوری چک آن را بشناسند. آلمان، اتریش، لهستان دل تاریخ اروپا دارد و فراز و نشیب

ها، نام چک را در سایه خود محو کنند. اگر بخواهیم های چک هستند و طبیعی است که در بسیاری از زمینهو اسلواکی همسایه

حرف بزنیم، به جرئت کمتر کشوری یارای رویارویی با تاریخ موسیقایی غنی اتریش و آلمان را دارد. اما در این میان چک از موسیقی 

های فراوانی برای گفتن دارد که شاید از نظرها دور مانده باشد. اگر بخواهیم از ابتدای ماجرا شروع کنیم، باید ناگزیر به هم حرف

ای جنگلی است. در مناطق جنگلی و کوهستان عموما کشاورزی رونق آن چنان نیم که عمدتا ناحیهموسیقی ناحیه بوهمیا توجه ک

ترین و ای از جهان، یکی از غنیرود. نوای چوپانان در هر نقطهداری است که شغل اولیه مردمان کوه به شمار میندارد و گله

توان رد موسیقی چوپانان را به هم از این قاعده مستثنا نیست و میرود. چک های موسیقی آن ناحیه به شمار میپویاترین خاستگاه

میالدی،  ۱۲ها الاقل از قرن گوید آنراحتی در موسیقی ناحیه بوهمیا پیدا کرد. در کتابخانه ملی چک، اسنادی وجود دارد که می

تواند گویای قدمت توجه . این نکته میسازان آن دوران در دست دارندهایی از آهنگصاحب موسیقی تئوریک بودند و دست نوشته

ای که متاسفانه بسیاری از کشورهای آسیایی، با وجود داشتن تاریخی طویل در به موسیقی تئوریک در این کشور باشد. نکته

ها رو به رو شد، چندان های تاریخ موسیقی چک با آنتوان در آن سالموسیقی، از داشتن آن محروم هستند. سازهایی که می

 .کندها نقش اساسی بازی میاشاره کرد که در موسیقی اسالو» بگ پایپ«ها به توان بین آنمتنوع نیستند و می

 

شود، کافی است به موسیقی فولکلور اسکاتلند، ایرلند، یا به طور کلی بریتانیا فکر کنید اگر صدای این ساز در ذهنتان تداعی نمی

اش را در همین جنوب خودمان هم داریم. ویولن هم در آن نوازند. نمونهانیایی، چه سازی میپوش بریتتا یادتان بیاید مردان دامن
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کرد، اما شاید آن قدر در سراسر اروپا ساز مستعملی باشد که دیگر نتوان ها نقش مهمی بازی میها در میان سازهای زهی چکسال

ن، اترش و لهستان که هر سه از موسیقی قرص و محکمی به ساز خاص یک فرهنگ یا یک کشور نسبتش داد. نزدیکی به آلما

توان دید که موسیقی چک، یک موسیقی کند، اما به وضوح میبرخوردار هستند، قضاوات درباره موسیقی چک را اندکی سخت می

های رهنگشود که تمام فرهنگ خود را از همسایگانش قرض گرفته باشد. بلکه تاثیر هم زمان این فمصرف کننده محسوب نمی

کننده یکدیگر بودند و ها در واقع تکمیلخورد. آنموسیقایی و برآیند موسیقی در این ناحیه از اروپای مرکزی است که به چشم می

توان ادعا کرد، یکی بر دیگری غالب است. پس موسیقی چک هم هویت مستقل خود را دارد و هم به نوعی تاثیر به هیچ وجه نمی

توان به راحتی آن را های تاریخ موسیقی چک میموسیقایی مجاورش بوده. اما نقطه ضعفی که در میان برگ هایگرفته از فرهنگ

سازان همان دوره در آلمان و اتریش متوجه شد، این است که در موسیقی کالسیک و باروک، به هیچ وجه توان رویارویی با آهنگ

 .شوندالمللی مطرح میسازان چک، در سطح بینرن هجدهم است که آهنگو حتی لهستان را ندارد و از آغاز دوره رمانتیک و ق

ساز اند. شاید بتوان به راحتی او را تاثیرگذارترین آهنگهایی که اهل موسیقی جدی هستند، حتما نام آنتونین دورژاک را شنیدهآن

اروپایی جا بیندازد؟ طبیعی است که او نیز به های موسیقی چک نامید، اما آیا صرفا او بود که توانست نام چک را در میان غول

ها بایست در چنین مطلبی از آنگذار باشد که میسازان دیگری توانست پا به این عرصه بگذارد و تا به این حد تاثیرپشتوانه آهنگ

کنیم. او را پدر موسیقی  ساز بنامشان، بدریخ اسمتانا آغازتوانیم از آهنگهم یاد کنیم. برای ردگیری موسیقی رمانتیک چک، می

ای از موسیقی فولکلور چک و موسیقی رایج در اروپا به مخاطب عرضه کند نامند درست به همین دلیل که توانست آمیزهچک می

و الگوهای موسیقی فولکلور چک را به جهانیان عرضه کند. اسمتانا در قرن نوزدهم، برای اولین بار چنین ترکیبی را مهیا کرد و 

ها آخر توان به وضوح در سالو اتریش را به چالش خواند. تاثیر متقابل فرهنگ موسیقایی این کشورهای اروپای مرکزی را می آلمان

های فولکلور و موسیقی نواحی بود. دوران ای از زمان، آماده پذیرش فرمدر هر بازه» موسیقی جدی«قرن نوزدهم مشاهده کرد. 

های شد و این یقینا برای فرهنگوسیقی نواحی مختلف به الگوهای در حال تکرار محسوب میمذکور هم دقیقا نقطه اوج ورود م

ها را شد. از دل کارهای اسمتانا بود که آنتونین دورژاک سر برآورد تا همه نگاهپرکار موسیقی، نقطه قوتی قابل اعتنا محسوب می

های موسیقایی ان نسل بعدی اسمتانا، وظیفه پخته کردن ایدهدر سراسر اروپا به سوی موسیقی چک متوجه کند. دورژاک به عنو 

ها باقی که موسیقی یک فرهنگ، بتواند در گود رقابت با دیگر فرهنگاو را داشت و به خوبی از پس این کار برآمد. اما برای آن
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سطح جهانی مطرح کرد، یا اگر وارد شدید، دیگر بماند، نیاز به بازآفرینی هر روزه دارد. یا نباید وارد این بازی شد و هرگز ادعایی را در 

های گذشته را هم به باد خواهید داد. حال که موسیقی چک در دوره دورژاک به باید تا انتها باقی بمانید، وگرنه تمام تالش نسل

د تا موسیقی شبایست یه معمار جدید هم پیدا میاوج پختگی خود رسید و زبان موسیقایی چک را به گوش همگان رساند، می

سازان، نام لئو یاناچک همیشه در تاریخ معاصر معصر موسیقی چک، کرد. از میان خیل عظیم آهنگمعاصر چک را پایه ریزی می

های آخر قرن نوزدهم، شود که درواقع گذر موسیقی این کشور از عهد رمانتیسم را سبب شد. موسیقی مدرن در سالمطرح می

ماند بنابراین یاناچک پا بایست از این قافله عقب مینقالب موسیقایی در حال پا گرفتن بود. چک نمیرفت تا همه گیر شود و امی

توانند به توانند در موسیقی رمانتیک دوام بیاورند و قوام بیایند، بلکه میبه عرصه گذاشت تا ثابت کند الگوهای فولکلور نه تنها می

ساز بنام قبل از خودش که بازی کنند. او یک فرق بزرگ دیگر هم با دو آهنگعنوان بازوی کمکی در موسیقی مدرن هم نقش 

کردند و عالقه اولشان موسیقی چک را جهانی کرده بودند، داشت. هم اسمتانا و هم دورژاک، از موسیقی بومی بوهمیا استفاده می

. همین جا باید این نکته را اضافه کرد که چک از دو به آن سمت بود. اما یاناچک موسیقی ناحیه موراویا را مبنای کار خود قرار داد

تر های بوهمیایی، همواره در تاریخ این کشور بیشتر و پررنگها و سنتمنطقه عمده بوهمیا و موراویا تشکیل شده و عموما فرهنگ

سیقی کشورش رو کرد و های منطقه موراویا، یک برگ برنده دیگر از تاریخ پررونق موبوده. یاناچک با دست گذاشتن روی سنت

ردگیری کرد و بعد از آن،  ۱۹۵۰تا  ۱۸۰۰های توان بین سالها را یک بار دیگر متوجه چک کرد. اوج رونق موسیقی چک را مینگاه

ماند و کند. چک باز هم از قافله جهانی عقب نمیهای نوین است که بازارهای موسیقی را تسخیر میدیگر ژانرهای جدید و ایده

 .هایی برای گفتن داردژانرهایی مثل جز، حرف حتی در

التینش، در ایاالت متحده -های آفرورفت تا همه جای اروپا را دربرگیرد. این ژانر با تمام ریشههای قرن بیستم، ژانر جز میمیانه

وجه قصد نداشتند از این ها به هیچ ای از جهان به خودش جلب کرد. اروپاییچشم باز کرد و خیلی زود توجه همه را در هر نقطه

پوشی کنند و الزم بود خود را هر چه زودتر در این رشته هم به محک بزنند. جز که اساسا ژانر انطباق پذیری است ژانر عجیب چشم

کند، در جمهوری چک هم مسیر خود را باز کرد و به جایگاه قابل توجهی رسید. و جایگاهش را خیلی زود در هر فرهنگی باز می

های موسیقی جز را در چک به سازانی مثل رودولف دورژسکی بود که اولین زمزمهبیست و سی در چک، آغاز فعالیت آهنگدهه 

ساز جز استرالیایی به نام گریم ای به دست نیاورد تا یک آهنگاین ژانر در چک جایگاه ویژه ۱۹۴۷راه انداخت. اما تا قبل از سال 
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م دیکسی لند در جشنواره جوانان پراگ، یک کنسرت جز اجرا کرد که مورد توجه بسیاری از بل، در همین سال، با گروهش به نا

توان ادعا کرد جز در این کشور اجازه ها به جز، هر روز بیشتر شود. اما به راحتی میجوانان چک قرار گرفت و باعث شد گرایش آن

یاسی موجب شد این ژانر که طبیعتا مورد قبول ایدئولوژی استالینیستی فعالیت چدانی پیدا نکرد تا بهار پراگ از راه رسید. اصالحات س

اولین  ۱۹۶۴حاکم بر چک اسلواکی نبود، کم کم آشکارا به فعالیت بپردازد و هر روز مخاطبان بیشتری را به سمت خود بکشد. سال 

شد. باز هم های جز در چک افزوده میروه، هر روز به تعداد گ۱۹۶۸جشنواره جز چک در پراگ برگزار شد و بعد از بهار پراگ در 

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 

ها نبود و آمریکاییاروپا در حال شکل گیری بود. ژانری که از ایاالت متحده سرچشمه گرفته بود، به هیچ وجه انحصارا در اختیار 

آید که بر هر فرمی از ها خیلی سریع توانستند گوی سبقت را از رقیب بربایند. این هم جزو عجایب این سبک به شمار میاروپایی

شود. موسیقی راک اش، با شمایلی جدید، بازآفرینی میهای همیشگیشود و ضمن حفظ ریشهموسیقی و هر فرهنگی، منطبق می

میالدی در چک شکل گرفتند که  ۷۰شماری از شروع دهه های بیچک توانستند اقبال فراوانی داشته باشند و گروهو متال هم در 

هایی به زبان انگلیسی داشتند و به همین خاطر توانستند خیلی زود مرزهای کشورشان را پشت سر بگذارند و در ها ترانهاکثر آن

 .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 کالسیك طرفداران خاص خود را دارد. چك زادگاه موسیقی دانان برجسته ای چون لئوس جانا چك می باشد. 

یقی شامل موسیقی بومی چک و موسیقی کالسیک است. معروفترین سال سابقه دارد. این موس انموسیقی چک بیش از هزار 

 .. تاکنون هر ساله در این کشور برگزار می شود١٩٤٦جشنواره موسیقی چک "بهار پراگ" نام دارد که از سال 

 ۱۸۸۴مٔه  ۱۲در لیتومیشل و در ۱۸۲۴مارس  ۲) است ،او زادٔه Bedřich Smetanaاز دیگر بزرگان موسیقی چک بدریخ ِاسِمتانا (

داشت؛ به همین خاطر، در طلبی کشورش را زنده نگاه میهای استقالله آرمانای بود کاو پیشگام موسیقیدر پراگ درگذشتٔه،

شده و المللی، او با آثاری چون اپرای عروس فروختهشود. در عرصٔه بینشناخته می» پدر موسیقی چک«عنوان این کشور به
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دهد، و ساز ارائه میها، و مناظر سرزمین ملی آهنگنام میهن من، که تصویری از تاریخ افسانه مجموعٔه شش پوئم سمفونی به

 شود.به نام برای زندگی من شناخته می» اولین کوارتت زهی«برای 

میالدی افتتاح شد و در ابتدا به عنوان  ۱۸۸۸اپرای ایالتی پراگ دستخوش تغییرات زیادی شده است. این مجموعه در سال 

تبدیل به سالن اپرا شد. با این وجود خود ساختمان یکی  ۱۹۹۲پرداخت، اما در سال به ارایه خدمات می نخستین سالن تئاتر آلمانی

های ها و کنسرتشود. از ماه سپتامبر تا ژوئن اپراها، بالهترین بناهای یادبود در شهر تاریخی و زیبای پراگ محسوب میتوجهاز قابل

 .شودسالن به اجرا گذاشته می مختلفی در این

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

 

ویژه آغاز توان در قرون وسطی بههای آن را میبا شعر اروپای غربی دارد و ریشهواسلواکی از دیرباز رابطه تنگاتنگی شعر چک

وجود آمدن ادبیات مسیحی در این کشور دانست. ولی از قرن نوزدهم به بعد با آغاز عصر جدید در واسلواکی و بهمسیحیت در چک

تأثیر جواری با دو کشور آلمان و اتریش تحت به دلیل هم واسلواکی نیزهای ادبی نوین، ادبیات چکادبیات اروپا و پدید آمدن مکتب

های ادبی مثل رومانتیسیسم، رئالیسم و حتی توان تأثیر مکتبراحتی میطوری که بههای ادبی غربی قرار گرفت. بهمکتب

و جدا از حرکت طور مستقل واسلواکی بهواسلواکی مشاهده کرد. البته حرکت سورئالیسم در چکسورئالیسم را در شعر چک

و » ویتسالف نزوال«واسلواکی، دو شاعر معروف این کشور یعنی های فرانسوی پدید آمد و رهبران این مکتب در چکسورئالیست

بودند که بیانیه شعر سورئالیسم خود را شش ماه پیش از انتشار مانیفست معروف سورئالیسم توسط آندره برتون در » کارل تک«

کردند. ولی بعدها چاپ و منتشر می» سورئالیسم«ای به نام چاپ و منتشر کردند و بعد از آن نیز مجله ۱۹۲۴فرانسه، در سال 

 .ویتسالف نزوال به فرانسه رفت و با آندره برتون آشنا شد و به همکاری پرداخت
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های آمدن و شیوع مکتب واسلواکی بسیار مؤثر بود و موجب پدیدطور کلی حادثه دو جنگ جهانی دوم در ادبیات و شعر چکبه

 .ادبی جدید در این کشور شد

 

پرستی در شاعران چک شد و به دنبال آن شاعرانی چون ویتسالف نزوال و وقوع جنگ جهانی اول موجب تحریک حس وطن

ذاری کردند، گرا پایه» پوئتیسم«تک و یاروسالف سیفرت به تاریخ و هویت ملی خود توجه بیشتری نشان دادند و گروهی به نام کارل

گذاری کردند، که تأثیر آن را در شعر معاصر که از جنگ جهانی دوم، نزوال و تک به اتفاق پوئتیسم را رها کرده و سوررئالیسم را پایه

 .توان به خوبی مشاهده کردواسلواکی میچک

 

سوسیالیستی روی آوردند که از این ها در این کشور شاعران چک نیز به سوی رئالیسم و پیروزی کمونیست ۱۹۴۸اما پس از سال 

توان از ویتسالف نزوال و نیز یروسالف هولوپ نام برد. در مقابل شاعرانی چون هوربین، تساواوا و هوالن به شعر مسیحی میان می

 .سرود، به شعر عاشقانه روی آوردروی آوردند و برخی نیز چون والدیمیر هوالن که پیش از آن شعرهای ملی و تاریخی می

 

واسلواکی پدید آمد و شاعرانی که پیش از آن یا به تحول جدیدی در شعر و ادبیات چک ۱۹۸۹باالخره پس از فروپاشی کمونیسم در 

واسلواکی مهاجرت کرده بودند و یا در داخل کشور بودند ولی چاپ و نشر آثارشان ممنوع بود، توانستند در کنار دیگر خارج از چک

 .دادند، به چاپ و انتشار آثارشان اقدام کنندمونیستی در این کشور به فعالیت ادبی خود ادامه میشاعرانی که زمان رژیم ک

 

 خوانیم.واسلواکی ترجمه شده است که با هم میای از شعر چندتن از شاعران معاصر و نسل جوان شعر چکدر این مختصر گزیده
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● Jaroslav Seifert 

 

ها به در شهر پرو دیده به جهان گشود و مدت ۱۹۰۱اسلواکی است که در سال و کسوت چکسیفرت از شاعران پیش

های عنوان نویسندة آزاد گذراند. سیفرت، شاعری است پرکار که بین سالهای زیادی از عمرش را بهنگاری پرداخت و سالروزنامه

یده از جهان فروبست. یاروسالف د ۱۹۸۶حدود سی جلد کتاب شعر چاپ و منتشر کرده است. وی در سال  ۱۹۷۰تا  ۱۹۲۱

 .گوید؛ شعر معماری کلمه استسیفرت از جمله شاعرانی است که نظریة ادبی مندیلشتام را پذیرفت که می

 

 بندرگاه ▪

 

 بندرگاهی در پایان

 

 انگیزو امیدی بسیار دل

 

 .آید از کشتیای که باال میبه صدف مرده
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 ناخدایان آرام در گذرند

 

 غروب،

 

 مارسیاز بندر 

 

 با گل و الی بندر سنگاپور

 

 .هایشانبر کشتی

 

 هایی آویخته از دکلهایی با طنابکشتی

 

 های لنزمیان چراغ

 

 هاییو طوطی و میمون
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 .کنند هنوز در زادگاه خوداندکه فکر می

 

 ، سربازی ماندهشب

 

 تنها با دختری در میخانه

 

 و یک بطری خالی

 

 .که عکس ناپلئون دارد

 

 های سبک گروتسکو زرافهدرناها 

 

 گذرند در صفی درازمی

 

 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

 

 های بهاریای از شکوفهو حلقه

 

 بپیچم بر مچ دستم

 

 و عادت داشتم
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 صمیمانه زل بزنم به آسمان

 

 هاو گوش بسپارم به صدای ناقوس

 

 ستها کافیو فکر بکنم که همین

 

 .که نبود

 

 چقدر بهار گذرا

 

 ها راشکوفه

 

 زیر پنجرة اتاقم آشفت

 

 ها بعد دریابمتا مدت
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 های خوشبوکه شکوفه

 

 و تابش زن

 

 دو چیزند

 

 دو چیزی که از هر چیزی زیباترند

 

 بختدر این سرزمین نگون

 

 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

 

 .ام را فروبنشانمتشنگی

 

 های بهاریکجاست آن حلقة گل

 

 شنومامروزی که صدای غژغژ پاشنة گور را می

 

 وقتی چیزی برایم نمانده است

 

 اعتماد کنمتا بدان 

 

 .جز چیزهایی شبیه هیچ
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 هایموقتی خون در رگ

 

 نالدمی

 

 کندمثل صدای طبلی که محکومیت کسی را اعالم می

 

 مانده استوقتی آنچه که باقی

 

 یکنواخت و تکراری است

 

 و تمامی امیدها

 

 مثل قالدة سگی گر

 

 اندارزشبی
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 .شومها بدخواب میو شب

 

 چنین بود که شنیدم

 

 به آرامیکسی 

 

 کوبدبر پنجرة بستة اتاقم می

 

 و آن چیزی نبود

 

 جز شاخة درخت

 

 که در بهاران گل داده بود

 

 هایمو چوبدستی
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 که با آن روزها را

 

 یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته بودم

 

 و خودم کشانده بودم تا اینجا

 

 آنکه حتی یک باربی

 

 .هابالی ساخته باشم از آن

 

 

 

● Vladimir Holan 

 

سردبیری  ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۳ترین بخش عمرش را در این شهر گذراند. از سال در شهر پرو متولد شد و بیش ۱۹۰۲هوالن در سال 

به بعد تمام وقتش را صرف سرودن شعر کرد. در دهه شصت میالدی که  ۱۳۴۰را بر عهده داشت ولی در سال » زندگی«مجله 

بدون «های ن معاصر بیشترین تأثیر را داشت دو مجموعه از شعرهایش را با ناماوج شهرت وی بود و شعرهایش در نسل جوا
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های یادداشت«توان از ترین آثار او میچاپ و منتشر کرد. از مهم ۱۹۶۴در سال » در حال پیشرفت«و  ۱۹۶۳در سال » عنوان

دیده از جهان  ۱۹۸۰ن در سال اوست. هوال ۱۹۵۵تا  ۱۹۴۹های ) نام برد که دربرگیرنده خاطرات سال۱۹۶۵» (شاعرانه

 .فروبست

 

 برای مادرها ▪

 

 است که باید آتش اجاق رازمانی

 

 با خاکسترها پوشاند

 

 کندهای پیر مادر میاست که دستو این کاری

 

 لرزندهایی که میدست

 

 بخش استشان هنوز اطمیناناما لرزش

 

 آور استهایش خوابهایی که الالیی کردندست
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 خوبی دارد این عادت و چه احساس

 

 .گرما، شادی و آرامش

 

 ها با چیزی طبیعی و آسمانیو تماس نفس

 

 که هم دهنده است و هم گیرنده

 

 وقتی که آدم فراموش کند

 

 که چهل ساله است

 

 ها کمی گریه کندو در واقع صبح

 

 هاکه بچهبرای این
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 خندندهرگز در خواب نمی

 

 کنندفقط گریه می

 

 .هابچه

 

 خاطره دوم ▪

 

 ایبه جستجوی رازیانه

 

 ها به هرجا سرکشیدیمبیهوده ساعت

 

 روزو درست در نیم

 

 .زاری یافتیمخود را در خلنگ
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 هوا مثل صفحة فلزی خشک بود

 

 رو نگاه کردیمهای روبهبه تپه

 

 که با انبوه درختان رنگارنگ پوشیده بود،

 

 .خشک و سفت مثل ما

 

 خواستم چیزی بپرسممی

 

 حرکتدر آن تودة خشک و بیکه 

 

 درختی افسونم کردلرزش تک

 

 درختی دور افتادهتک
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 که ناگهان شروع به لرزیدن کرد

 

 صدامثل گام نتی، اما بی

 

 توان گفت که این انبساط خاطرمی

 

 ناشی از خوشحالی درونیم بود و

 

 .جویییک حادثه

 

 خش کردناما بعد درخت شروع کرد به خش

 

 که بخواهد سیاه شودای مثل نقره

 

 و بعد شروع کرد به لرزیدن
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 زنی که در تیمارستان مثل دامن

 

 به لباس مردی که سرگرم مطالعه است

 

 لرزدکند و میگیر می

 

 اما بعد درخت شروع کرد به تکان خوردن و

 

 موج زدن

 

 لرزانددهد و میانگار که کسی تکانش می

 

 کسی که به دنبال

 

 .استدام عشق چشم سیاهی 
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 .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
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 .زیر درخت گذاشتیم

 

 

 

 بارتوشک ●

 

در رشته تاریخ هنر و فلسفه به پایان برد و موفق به اخذ » کارلز«را در دانشگاه به دنیا آمد و تحصیالتش  ۱۹۲۱بارتوشک در سال 

اشاره » ملی حفظ آثار تاریخی انجمن«توان به عضویت در دکترا گردید. او به کارهای گوناگون اشتغال داشت که از آن میان می

 .کرد

 

» پیشرفت رسمی«) و ۱۹۶۹» (ضد ستاره«توان از ن میاز بارتوشک هفت جلد کتاب شعر چاپ و منتشر شده است که از آن میا

پرداخت و مقاالت زیادی نیز در چنین آنتونین بارتوشک به ترجمه شعر، از شاعران اروپایی و آمریکایی می) را نام برد. هم۱۹۷۰(

 .زمینه تاریخ و ادبیات از او چاپ شده است

 

 داوری ▪
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 دوران محکومیت به هر نحوی که بگذرد

 

 بارد بر دادگاهاست که میسیاهی 

 

 .مثل دوران مصلوب کردن عیسی مسیح

 

 اما اکنون در میانة ماه اکتبر

 

 پرتو شمعی

 

 ای فروزانبا شعله

 

 .ات راهکند چهرمی نورانی

 

 ایقاب خشکیده
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 از باغی دوردست

 

 و شهادتی دروغ

 

 ای پیش رفته استعلیه نقاشی که لحظه

 

 !داند کجاو کسی نمی

 

 از آنکه بفهمیمپیش 

 

 دادگاه عشق پایان یافته بود

 

 و عشق را

 

 .به حبس ابد محکوم کرده بودند
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 رفتپیش ▪

 

 ظهر، در باغ، بر تختی چوبی

 

 های شاهانهاز چوبی که برای ساختن تابوت

 

 رودکار میبه

 

 .دودتابوتی که مدام به سوی نیستی یورتمه می

 

 بعدازظهر، تنها بر پلی خالی

 

 ای نامرییزرد و قهوه هایرنگ

 

 اندها رخنه کردهمیان شاخ و برگ درخت
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 .در پایین جزیره

 

 شب، در قاقم تاریکی

 

 ای شاهانهدر جاده

 

 به سوی کاخی

 

 .دست دشمن افتاده استکه در جنگ به

 

 نم باران نشسته بر خاکنم

 

 گردندها برمیهایی که به سوی گذشتهو خیابان

 

 در دروازة شب
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 ایالهسطل زب

 

 .های از صداهاماندهپر از ته

 

 دمانسپیده

 

 هایمانخوریم به روی سایهسکندری می

 

 ما

 

 ایمپسرانی که پس از مرگ پدر به دنیا آمده

 

 .نامپسران پادشاهانی بی
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● Miroslav Holub 

 

گشود و عالوه بر شاعری در دیده به جهان  ۱۹۲۳واسلواکی است که در سال هولوپ از شاعران مشهور و بلندآوازه چک

 ۱۹۷۹به مدت دو سال در آمریکا سرگرم تحقیق و مطالعه بود و در سال  ۱۹۶۷تا  ۱۹۶۶ سازی برجسته است و از سالایمنی

های شعر زیادی چاپ و منتشر شده است که از عنوان نویسنده مدعّو در کالج اوبرلین مشغول به کار بود. از دکتر هولوپ کتاببه

)، و مجموعه شعر ۱۹۶۱» (کتاب هجی«)، ۱۹۶۰» (پشتآشیل و الک«)، ۱۹۵۸» (وظیفه همیشگی«توان از میآن جمله 

هایی به نثر که روی هم حدود شانزده مجموعه شعر و یکصد و سی رساله علمی چنین کتاب) نام برد. هم۱۹۶۳» (مشهور به دل«

وهشت زبان زنده دنیا ترجمه شده ست. شعرهای هولوپ به سیاز وی چاپ و منتشر شده است. او برنده چندین جایزه ادبی ا

 .دیده از جهان فروبست ۱۹۹۸است. وی در سال 

 

 ناپلئون ▪

 

 :معلم پرسید

 

 ها،بچه

 

 ناپلئون بوناپارت کی به دنیا آمد؟

 



 
65 

 

65 
 

 :ها گفتندبچه

 

 هزار سال پیش

 

 صد سال پیش

 

 یک سال پیش

 

 .دانستندها نمیبچه

 

 :معلم پرسید

 

 ها،بچه

 

 ناپلئون بوناپارت چه کار کرد؟
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 :ها گفتندبچه

 

 .در جنگ پیروز شد

 

 .در جنگ شکست خورد

 

 .دانستندها نمیبچه

 

 :فرانتیشک گفت

 

 قصاب محلة ما یک سگ داشت

 

 که اسمش ناپلئون بود

 

 قصاب عادت داشت مرتب سگ را کتک بزند
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 و سگ

 

 یک سال پیش

 

 .از گرسنگی مرد

 

 ها االنو همة بچه

 

 خاطر ناپلئونبه

 

 .غصه دارند

 

 دوزیقالب ▪

 

 با قالبی ظریف
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 هاشبیه دست ستاره

 

 ها راپیچد روزها و شببه هم می

 

 .انتهابافد بیو بلوزی می

 

 کندپوش میاوست که ریسمان

 

 ها راسنگتن تخته

 

 هاها را، مایلو کشتی

 

 برددر دریا با خود می

 

 ها،از میان راهروهای نرم ترعه
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 .هاپوشاند بر شهابو شالی از جو می

 

 و هنوز

 

 ما کودکان عزیز دردانه

 

 گردیمبرهنه می

 

 .زده از سرمابرهنه و یخ

 

● Josef Hanzlik 

 

» پالمن«در شهر نراتویس نزدیک پرو متولد شد و پس از تحصیل در رشته فلسفه، سردبیری مجله ادبی  ۱۹۳۸هانزلیک در سال 

هایش تأثیر زیادی در جوانان ادامه داشت. او نویسنده کودک و نوجوان بود و نوشته ۱۹۶۹تشار آن تا سال دار شد که انرا عهده

هانزلیک مترجم شعرهایی از شاعران آمریکایی، روسی و یوگسالوی است. از مجموعه شعرهای چک داشته است. افزون بر این 

 .چاپ و منتشر شده است ۱۹۶۷نام برد که در سال » رای هرودبار هورا بسه«توان از مجموعه شعر چاپ شده هانزلیک می
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 ارابٔه سیاه ▪

 

 راندچه کسی این ارابة سیاه را می

 

 زیر باران پریشان

 

 کندچه کسی است که رها نمی

 

 های خستة ارابه رااین اسب

 

 .اشهای در گل نشستهبا چرخ

 

 راندچه کسی این ارابه را می

 

 اندازدر این چشم
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 هیچ کاروانسرایی بر راهبی

 

 وریو هیچ هیزم شعله

 

 .پایاناعتنا به شب بیبی

 

 راندکسی است که می چه

 

 در این جادة تهی

 

 در جهانی که غرق شده است

 

 .الغر و استخوانی

 

 راندچه کسی این ارابة تهی را می
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 جز گور کنی

 

 که مثل ناخدایی است

 

 .میردکه بعد از همه می

 

 آهنکنار راه ایکلبه ▪

 

 پوشای دارم با سقفی خزهآری من هم کلبه

 

 شبیه به اسبی که موهایش ریخته باشد

 

 ریزدشود به هم میو هرگاه که توفانی می

 

 .مان کشیده استای که بینهای رابطهسیم
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 کندوار پرواز میهر روز صبح، شمعی دیوانه

 

 امباالی سقف کلبه

 

 کوبدچهاردیواری میو مثل من سرش را به 

 

 شنومآنگاه صدای قطارهای شبانه را می

 

 ها راها و چرخو صدای ریل

 

 .و صدای نالة مسافرانی که درخوابند

 

 دهدهایم پاسخ میگاهی فریادی به اضطراب

 

 ام بخوردو اگر ناگهان چیزی با جرنگ به پنجره
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 حتمًا صدای حلقة عروسی است

 

 .هاتپهو یا کلید دروازة شهر پشت 

 

 کنمام را در تاریکی باز میپنجره

 

 خوردباران به صورتم می

 

 و من کور از باران

 

 اندازم بر تار و پود آنچنگ می

 

 خوردمثل یال زیبای قطار که تکان می

 

 گریزدکوبد و میقطاری که سم بر زمین می
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 گذاردو هر بازگشتی را پشت سر می

 

 .ما درست مثل اسب قرن

 

 

 

● Miroslav Valek 

 

اش رود که در طول زندگیشمار میهای ادبی چک بهترین چهرهعنوان یکی از برجستهمتولد شد. او به ۱۹۲۷والک در سال 

و نیز  ۱۹۶۸واسلواکی در سال توان به نایب رئیسی اتحادیه نویسندگان چکدار مشاغل مهمی بوده است که از آن جمله میعهده

 .اشاره کرد ۱۹۶۹لواکی در سال واسوزارت فرهنگ چک

 

دار بود و چندین مجموعه شعر چاپ و منتشر کرده است که از چنین میروسالف والک سردبیری چندین نشریه ادبی را عهدههم

را نام برد که در سال » عشق در جسم غاز«) و مجموعه شعر ۱۹۶۳» (ناآرام«)، ۱۹۶۱» (شیفتگی«توان از کتاب آن میان می

 .و منتشر شده استچاپ  ۱۹۶۵

 

 خبر ▪
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 پردزده از خواب میوحشت

 

 شنودهای دور را میغرش کهکشان صدای

 

 هایی راالعادة صفیر ریز ستارهو صدای خارق

 

 .کنندکه سقوط می

 

 بردآید و پی میبه خودش می

 

 به احساس غیرعادی صداهایی که شنیده است

 

 ایستدمیبندد و وسط اتاق هایش را با انگشت میگوش

 

 های ساحل تاریکصدای رعدآسای موج
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 .پیچدبلندتر و رساتر در گوشش می

 

 بردسرانجام وقتی خوابش می

 

 که پرندگان روی درخت لیموی پشت پنجره

 

 .انداز خواب بیدار شده

 

 دوباره او را دیدم

 

 زدرو قدم میکه در پیاده

 

 .مثل آدمی که در دنیای خودش غرق شده باشد

 

 از حرکت ایستاد ناگهان
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 و در همان حال

 

 صدای سایش پاهایش را با هم حس کرد

 

 هایی راخش جرقهو خش

 

 خاستندکه برمی

 

 .شدندو آشفتگی واژگانی که زیر پا له می

 

 سرش را برگرداند

 

 سوختو من موهای سرش را دیدم که می

 

 ورسوزان و شعله
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 ای آتشینمثل سرگیجه

 

 .و نه چیزی دیگر

 

 :ه ماشین گفترانند

 

 ها توّهم استالبته همة این

 

 هاو من مثل دیوانه

 

 شروع کردم به بوق زدن

 

 اما او چنان غرق تماشای مو قرمز بود

 

 که از جایش تکان نخورد
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 .آری او مرده بود

 

 کندچه کسی باور می

 

 قیافه و جذاب باشدمردی چنان خوش

 

 اما ناشنوا

 

 .مثل تیر چراغ برق

 

 سیب ▪

 

 از درون قفسه غلتید و به زمین افتادسیب 

 

 .وسایلت را جمع کن و برو
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 به در تکیه داد

 

 :گفتبا فریادی در چشمانش که می

 

 !خاطر خدا، نهنه، به

 

 استو من ناگهان فهمیدم که کافی

 

 بلند شدم

 

 سیب را برداشتم

 

 هنوز سبز بود و غبارآلود

 

 گذاشتم روی میز
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 .کردمیاو اما پشت سر هم خواهش 

 

 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
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 .گونه نبود که انتظار داشتمحادثه اما آن

 

 :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
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● Daniel Simko 

 

کند. جا زندگی میواسلواکی به دنیا آمد و بعدها به آمریکا مهاجرت کرد و اکنون در آندر پراتیسالوای چک ۱۹۵۹سیمکو در سال 

توان از ترجمه نثرهای برگزیدة میروسالف هولوپ به ز آثار منثور او میشعرهای او در مجالت ادبی گوناگونی چاپ شده است. ا

 .انگلیسی را نام برد

 

 با یاد پدر ▪

 

 حتی پیش از این که بتوانم ببینم

 

 زمین پشت پنجره

 

 شود،آور میمالل

 

 امروز

 

 از پیش نورانی شده است و
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 .کج از سوی جویبار

 

 تر انگارطرفهفتاد کیلومتر آن

 

 زنند باالی مزرعههایی که دور میکالغ

 

 .اند سمت آسمانخنجر کشیده

 

 است هایت هنوز سنگینبه گمانم قدم

 

 هایتو صدای گام

 

 مثل صدای فرود آمدن کبوترهاست

 

 خورده است وابروهایت گره
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 آلودعرق

 

 .استهای خالیهایت توی جیبو دست

 

 اتستهچقدر فکر و خیال هجوم آورده است به ذهن خ

 

 که ناگهان

 

 گذاریسر بر دامن من می

 

 هایت در دریابا رویای کودکی

 

 که چیزی نگفتی و

 

 رفتی که بخوابی
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 .هایتبا شبی که فروریخته بر شانه

 

 رسدهیچ صدایی به گوش نمی

 

 از زیر شاخه ترد درختانی

 

 که پدرت مرده است

 

 و بازگشته است به رویاهای تو

 

 رسدنمیهیچ صدایی به گوش 

 

 زنمحتی از کبریتی که می

 

 .تا ببینمت
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 ورود

 

 های خیس خاکستریسقف

 

 کبوترها و نور

 

 روبرگی در پیاده

 

 هاسنگهایی سرخورده بین قلوهو سایه

 

 از پاریس که برگردی

 

 شود،هوا تاریک می

 

 خیزدو هنوز، دود از موتور ماشین برمی
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 شویکه پیاده می

 

 .افشانبا موهای سیاه 

 

 همیشه، تقریباً 

 

 گردمبه همان دود برمی

 

 نشینند کبوترهابه جایی که می

 

 .ایبر سقف شیشه

 

 شوم ویا بیدار می

 

 آییتو می
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 .هابا شالی سیاه از ستاره

 

 

 Milan Richter شتر ●

 

تا اخذ درجه دکترا در دانشگاه به دنیا آمد و تحصیالتش را  ۱۹۴۸واسلواکی است که در سال ریشتر از شاعران نسل جوان چک

عنوان شاعر و نویسنده آزاد سرگرم کار به ۱۹۸۱کند و پیش از آن تا سال کومینز ادامه داد. وی در یک مؤسسه انتشاراتی کار می

توان از های میالن ریشتر در مجله هولوکاست چاپ شده است. از میان مجموعه شعرهای منتشر شده او میبود. بیشتر نوشته

 .چاپ و منتشر شده است ۱۹۹۲نام برد که در سال » ها در هواریشه«تاب ک

 

 نور ▪

 

 خواست گوتهنور بیشتری می

 

 وقتی که مرد
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 .دوران گوته، دوران تاریکی نبود

 

 :و بعد از آن ما نورهای فراوانی داشتیم

 

 های آتشجوخه

 

 سینة طرفداران کمون را

 

 باران روشن کردند،با گلوله

 

 مانند گل سرخ آتشینیو نور، ه

 

 .آلود درخشیددر سنگرهای گل

 

 ۱۹۳۳و روز دهم ماه مه 
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 در میدان اپرای برلن

 

 شاگردان موبور

 

 ور ساختندآن را شعله

 

 .با تودة سیاه و انبوه هزاران کتاب

 

 های سرکش آتشپشت شعله

 

 آینده مقرر دکتر گوبل، درخشید

 

 .اما تازه دوران تاریکی آغاز شده بود

 

 سوزیهای آدمدر روشنایی کوره
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 های میزهای مفتشاننور چراغ

 

 نور انفجار در ناکازاکی

 

 هاها و انقالبنور ترورها، تهاجم

 

 هااسها و اسآه، نور زیرجامه غول

 

 خواست شاعرتاریکی بیشتری می

 

 برای زنده ماندن

 

 .و دوران ما دوران روشنی نیست

 

 شهرها های زیادی است در زهدانتاریکی
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 خطر و خون خبرهای تلویزیونی زنگتاریکی بی

 

 کندهایی که انسان را پوشانده و نگهداری میتاریکی

 

 های عکاسی پلیساز نور دوربین

 

 .های جاسوسیو ماهواره

 

 کاروکسسلول، بیزبان، بیتاریکی بی

 

 خواستکند از نوری که گوته نمینورافکنی می

 

 خود است انسان عاشق تاریکی ذهن

 

 خاطر دوهزار سال نسیانبه
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 و نیز به خاطرة اندک ـ خیلی اندک

 

 .خاطرة خوبی که بدهکار شیطان نیست

 

 هاهای غیرقابل فروش انسانشیطانی که به روح

 

 .گیردخرده می

 

 خاطر نور بیشتری بوداما به نظرم به

 

 خدمتش دستور دادکه گوته به پیش

 

 .تا پنجرة اتاق را بگشاید
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 Eric Gioch اریک گروک ●

 

های درس«واسلواکی به دنیا آمد. نخستین مجموعه شعرش را تحت عنوان در شهر کوشیتس چک ۱۹۵۷گروک در سال 

جاگای «دومین مجموعه شعرش را با نام  ۱۹۹۱چاپ و منتشر کرد و بعد از آن در سال  ۱۹۸۹در سال » خصوصی در اندوهناکی

 .چاپ و منتشر شد» افسونگر

 

 دوست پرندگان ▪

 

 نشسته کنار آتش

 

 خواندو آواز می

 

 .پوست پیرزن سرخ

 

 دهد؟چه کسی به آوازش گوش می

 

 زند تا ببیندای گرسنه دور میپرنده
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 .خواندچه کسی است که آواز می

 

 پریمبه فریاد زن از خواب می

 

 .کنیم که پرواز بکنیمو تالش می

 

 .کنیمسرانجام آتشی روشن می

 

 دیگران از چشم پیرزنو 

 

 .کنندهایشان نگاه میبه ستاره

 

 هادوست پرنده

 

 با برگرداندن سرش
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 سازد برای پرندهای میالنه

 

 پرسدو نمی

 

 چه کسی آتش روشن کرده است

 

 در دره

 

 !در زهدان مادر

 

 بلعدسوزاند و میو آتش می

 

 پرسش او را

 

 .پیش از آنکه بر زبان رانده شود
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 گسترد بر اطرافشاست که میو خاکستر 

 

 .با جیغ و داد کودک

 

 اشدر چهره

 

 عکس بازتاب جهان است

 

 هایش در هنگام گشودنو دست

 

 ستاایهای پرندهبال

 

 .که هنوز پا به جهان نگذاشته است
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● Sylva Fischerova 

 

فلسفه اشتغال دارد. او از هیجده سالگی چاپ و نشر به تدریس » کارلز«در شهر پرو به دنیا آمد و در دانشگاه  ۱۹۶۳سیلوا در سال 

 .چاپ و منتشر شده است ۱۹۹۰نام برد که در سال » آیینة بزرگ«توان از های شعرش میشعرهایش را آغاز کرد. از میان کتاب

 

 چیزی دربارة زنان ▪

 

 بر فراز سرت

 

 اندهایی آویختهبت

 

 .بزرگ و استوار

 

 .باورشان مکن
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 اندچرخ سرنوشت گریختهها از دست آن

 

 .اندو هرگز نیز زیبا نبوده

 

 اکنون دختری با پیراهنی مواج

 

 آیدبه سویت می

 

 با پیراهنی از عاج و

 

 انگشتانی مسی

 

 .چرخاندکه فنجان فال و سرنوشت را می

 

 هیزمی زیر اجاق سرنوشت بگذار و
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 .های کوچکت را گرم کنانگشت

 

 های جوشانبت

 

 افتندیبه درون فنجان م

 

 .ای نداردو دختر چهره

 

 هایشاز اشک

 

 .تنها قطره اشکی باقی مانده است

 

 بهرهدیده و بیداغ

 

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

 

 مرا خواهد بلعید

 

 های جوشانو بت

 

 دوستان نجیبم را قورت خواهند داد

 

 دوستانی که هنوز

 

 .دانندچیزی درباره زنان نمی

 

 

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

 .اندنثر و شعر در نوسان

 

 و به این خاطر ▪

 

 امکار شدهفراموش

 

 ام،و پیش از این سه چتر گم کرده

 

 تنهدو نیم

 

 یک جوال

 

 یک دوست

 

 چند استعداد
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 .و اندکی پول

 

 کنمو گاهی پیدا می

 

 حسابیصورت

 

 فندقی

 

 .و کرمی خاکی در گودالی

 

 و دوست پسری

 

 .انگیز دیگریو چیزهای شفقت

 

 :آقای کولکوا گفت
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 از ابراز احساسات با تکان دست نترسید

 

 ای از خیابان بایستیددر گوشه

 

 .و به مردم بگویید که بروند گم شوند

 

 هایتان بگیریدهای برف را در دستدانه

 

 و برقصید

 

 های برف بر سرتانبا دانه

 

 دستتان

 

 چشمتان



 
107 

 

107 
 

 

 و دهانتان

 

 

 

ساختمان ملی تئاتر پراگ به موسسات فرهنگی مهم جمهوری چک و هنر قدیمی و غنی آن تعلق دارد که توسط گروهی از 

یکی از اهداف اصلی این مرکز قدیمی که معرف هویت و استقالل شود. های برجسته هنری چک ایجاد شده و حفظ میشخصیت

این کشور هم هست، حفظ و گسترش زبان و فرهنگ چک به ویژه در حوزه موسیقی و نمایش است. امروزه این مکان از سه 

و ارزشمند اجرا  های کالسیکمجموعه تشکیل شده که به اپرا، باله و تئاتر اختصاص دارند. درتئاتر ملی پراگ نه تنها نمایش

 های مدرن دنیا متمرکز هستند.شود، بلکه بخشی از اجراها مختص نویسندگان بومی است که روی نمایشمی

چك مهد نمایش عروسکی است و بسیاری از شیوه ها و سبك های عروسك گردانی از این کشور به سایر جهانیان معرفی و شناسانده 

 ترین فعالیت های ورزشی در این کشور می باشد. شده است. فوتبال و هاکی روی یخ محبوب

میراث فرهنگی «خیمه شب بازی در جمهوری چک پیشینه ای چند صد ساله دارد چنانکه یونسکو در پی ثبت آن در رده 

 .جهان برآمده است» نامحسوس

ر سال جشنواره ای در این در این میان، شهر شرودیم در صد کیلومتری پراگ موزه ای از عروسکهای خیمه شب بازی دارد و ه

 .زمینه بر پا می کند که یکی از قدیمی ترین جشنواره های خیمه شب بازی جهان است
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در آغاز سده بیستم نمایشگاهی از عروسکهای خیمه شب بازی، توجه نقاشان :«سیمونا شالوپووا، مدیر موزه شرودیم می گوید 

فتار آدمی را بازتاب می دهند، دریافتند که عروسکها می توانند نوعی مجسمه جوان را جلب کرد. آنها که می دیدند این عروسکها ر 

 .متحرک باشند و بنابراین شروع به ساختن آنها کردند. این برای هنر خیمه شب بازی بسیار مفید بود

وع می شود. ساختن عروسک خیمه شب بازی به شکل سنتی، مهارت، شکیبایی و زمان می طلبد. کار با یک قطعه خاِم چوب شر 

عروسک خیمه «چوب اندک اندک در دست استاد سیمای انسانی به خود می گیرد. ژیری باِرس، استاد عروسک ساز می گوید: 

شب بازی واسطه ای است عالی که جهان بزرگساالن را به کودکان نشان می دهد. کودکان آن را دوست دارند و آن را بهتر از 

ال درک می کنند. بنابراین، هم اجرای آن برای عروسک گردانان بزرگسال، و هم تماشایش برای نمایش معمولی با بازیگران بزرگس

 .بچه ها سرگرم کننده است و برای همین آماتورهای زیادی در کنار حرفه ای ها مشغول این کارند

ی، گونه هنرِی کهنی است که بیش از سه هزار هنرمند آماتور، در جمهوری چک به اجرای این نمایش می پردازند. خیمه شب باز 

 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 کالسیک است. معروفترین 

موسیقی چك  .این کشور برگزار می شودم. تاکنون هر ساله در  ١٩٤٦جشنواره موسیقی چک "بهار پراگ" نام دارد که از سال 

 ریشه هایی عمیق در اپرا سمفونی و موسیقی سنتی در منطقه بوهم و مراوی دارد.

ادبیات چک به آن دسته از آثار ادبی اتالق می شود که توسط نویسندگانی که متولد یا ساکن چک بوده اند و عمومًا به زبان چک یا 

ه باشد. بنابراین نویسندگانی مانند فرانتس کافکا که آثارشان را به زبان آلمانی نوشته اند، جزء زبان های اسالوی و التین نوشته شد

اما اوهمه عمر در پراگ و منطقه بوهمیا زندگی کرد. آثار نویسندگان چک اعتبار جهانی دارند  نویسندگان چک محسوب نمی شوند،

طعًا مطالعه آثار این نویسندگان، پیش از سفر به این کشور، مسافران را به و تعداد زیادی از آنها به فارسی برگردانده شده اند. ق

 فرهنگ مردم، نزدیک تر می کند.
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بود.  تمقرن بیسدر  زبانآلمانیترین نویسندگان یکی از بزرگ) ۱۹۲۴ژوئن  ۳درگذشته  -پراگ  ۱۸۸۳ژوئیه  ۳(زاده  فرانتس کافکا

 [۱.]آیندبه شمار می ادبیات غربآثار کافکا در زمرٔه تأثیرگذارترین آثار در 

ماکس برود از این دستور  .نخوانده بسوزاندبود که تمام آثار او را وصیت کرده ماکس برودفرانتس کافکا به دوست نزدیک خود 

ترین آثار کافکا، رمان ُپرآوازه .کا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند.نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافوصیت

های هستند. اصطالحًا، به فضاهای داستانی که موقعیت قصرو رمان ناتمام  محاکمهو رمان  (Die Verwandlung) مسخکوتاه 

آیند کافکایی های کافکا زیاد پیش مینند فضاهایی که در داستانکتوصیف می گرایانهفراواقعپاافتاده را به شکلی نامعقول و پیش

 .گویندمی

بود، سرزمینی پادشاهی متعلق به  بوهمبه دنیا آمد. در آن زمان پراگ مرکز  پراگدر  یهودیزبان کافکا در یک خانوادٔه آلمانی

تر داشت که قبل از شش سالگی فرانتس مردند و ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچکاو بزرگ .مجارستان -امپراتوری اتریش 

 .ها جان باختندهای مرگ نازیدر اردوگاه جنگ جهانی دومسه خواهر که در جریان 

انگیزی در خانواده به وجود طلبانٔه پدر چنان محیط رعبمستبدانه و جاهپدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار 

ای از وحشت بر روح کافکا انداخت و در سراسر زندگی هرگز از او دور نشد و شاید همین نفرت از زندگی آورده بود که از کودکی سایه

 در کنار پدری سنگدل موجب شد که کافکا ابتدا به مذهب پناه برد.

کرد. همچنین با زبان و نقص صحبت میوبیش بیرا هم کم زبان چکیرا به عنوان زبان نخست آموخت، ولی  زبان آلمانیکافکا 

در سیزده  جشن تکلیفبود. آموزش یهودی او، به  گوستاو فلوبرنویسان محبوبش نیز آشنایی داشت و یکی از رمان فرانسهفرهنگ 

 رفتن با پدرش محدود بود. کنیسهسالگی و چهار بار در سال به 

کرد، ولی پس از دو هفته رشتٔه  شیمیشروع به تحصیل رشتٔه  ز پراگدانشگاه جارلدیپلم گرفت، و سپس در  ۱۹۰۱کافکا در سال 

شد و دورٔه تحصیل آن گذاشت که سبب رضایت پدرش میتری پیش پای او میه آیندٔه روشنتغییر داد. این رشت حقوقخود را به 

تحصیلش در داد. کافکا در پایان سال نخست را می هنرهای ادبیات آلمانی و تر بود که به کافکا فرصت شرکت در کالسطوالنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-esp-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-esp-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AE_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AE_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87_%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87_%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4_-_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
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تا پایان عمر از —کردکه او هم در رشتٔه حقوق تحصیل مینگار روزنامه فلیکس ولشآشنا شد که به همراه  ماکس بروددانشگاه با 

التحصیل شد و یک سال در با مدرک دکترای حقوق فارغ ۱۹۰۶ژوئن  ۱۸ترین دوستان او باقی ماندند. کافکا در تاریخ نزدیک

  .های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت وظیفٔه بدون حقوق خود را انجام داددادگاه

درآمد و حدود یک سال به کار  Assicurazioni Generaliبه نام  ایتالیایییمٔه به استخدام یک شرکت ب ۱۹۰۷نوامبر  ۱کافکا در 

ناراضی بوده؛ چون —شش صبح تا هشت شب—آید که از برنامٔه ساعات کاریهای او در این مدت برمیدر آنجا ادامه داد. از نامه

تری در مؤسسٔه بیمٔه حوادث استعفاء داد و دو هفته بعد کار مناسب ۱۹۰۸ژوئیٔه  ۱۵است. او در کردهنوشتن را برایش سخت می

است. با این و پرداخت مخارجش یاد کرده» کاری برای نان درآوردن«ارگری پادشاهی بوهم پیدا کرد. او اغلب از شغلش به عنوان ک

را اختراع  کاله ایمنیدرپی نشان از پرکاری او دارد. در همین دوره او های پیگاه کارش را سرسری نگرفت و ترفیعوجود، او هیچ

نفر در هر هزار نفر، یک مدال افتخار دریافت  ۲۵کرد، و به دلیل کاهش تلفات جانی کارگران در صنایع آهن بوهم و رساندن آن به 

هایی شود چنان از نتیجٔه کارش راضی بود که نسخههمچنین وظیفٔه تهیٔه گزارش سالیانه نیز به او واگذار شد و گفته می[ )۵.]کرد

کافکا به همراه دوستان نزدیکش ماکس برود و فلیکس ولش که سه نفری زمان از گزارش را برای خانواده و اقوامش فرستاد) هم

 .دادهای ادبی خود را نیز ادامه میدادند فعالیترا تشکیل می دایرٔه صمیمی پراگ

های خصوصی که اثری هم در شناخت شخصیت و زندگی او به شمار آمد پرداخت و تا پایان به نوشتن یادداشت ۱۹۱۰کافکا از 

را ادامه داد که ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و در عین حال هراس از آن، کینٔه به پدر و مادر و زندگی آن 

  .های گوناگون خویش را در آن منعکس ساختهاحساس

پراگ، هرمان و  پنبٔه نسوزاندازی کارخانٔه همسر خواهرش ِالی، به کافکا پیشنهاد همکاری برای راه کارل هرمان ۱۹۱۱در سال 

های دوستان شرکا را داد. کافکا در ابتدا تمایل نشان داد و بیشتر وقت آزاد خود را صرف این کار کرد. در این دوره با وجود مخالفت

مند هم عالقه ییدیشهای نمایشی تئاتر به فعالیت —کردجمله ماکس برود که در همٔه کارهای دیگر از او پشتیبانی مینزدیکش از 

 .نجام دادشد و در این زمینه نیز کارهایی ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B4
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که در برلین نمایندٔه یک شرکت ساخت دیکتافون بود آشنا شد.  فلیس بوئردر خانٔه دوستش ماکس برود، با  ۱۹۱۲کافکا در سال 

رو و اجتماعی بود اما در زندگی شخصی و روابطش تند. کافکا اغلب خندههای بسیاری برای هم نوشدر پنج سال پس از این آنها نامه

ها به پایان رسید. رابطه بعدی کافکا با دختری رابطه آن ۱۹۱۷زیاد موفق نبود، به طوری که پس از دوبار نامزدی با فلیسه، در سال 

های یهودی داشتند و طرفدار سوسیالیسم بودند بنابراین خیلی زود تصمیم گرفتند که بود. کافکا و دورا ریشه دورا دایامنتبه نام 

  .خانه شدندرابطه نزدیکتری با هم ایجاد کنند و در برلین با یکدیگر هم

ها خانواده شد و ناچار شد چندین بار در دورٔه نقاهت به استراحت بپردازد. در طی این دوره بیماری سلدچار  ۱۹۱۷کافکا در سال 

چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ پرداختند. در این دوره، با وجود ترس کافکا از این که به خصوص خواهرش ُاتا مخارج او را می

 آمد.انگیز باشد، اکثرًا از ظاهر پسرانه، منظم و جدی، رفتار خونسرد و خشک و هوش نمایان او خوششان میروحی برای مردم نفرت

صله گرفتن برای فا ۱۹۲۳نگار هموطنش پیدا کرد. در سال روابط نزدیکی با میلنا ینسکا نویسنده و روزنامه ۲۰کافکا در اوائل دهٔه 

از خانواده و تمرکز بیشتر برنوشتن، مدت کوتاهی به برلین نقل مکان کرد. آنجا با دوریا دیامانت یک معلم بیست و پنج سالٔه 

اش در گتو را به فراموشی بسپارد ـ زندگی کرد. کودکستان و فرزند یک خانوادٔه یهودی سنتی ـ که آن قدر مستقل بود که گذشته

  .جلب کرد تلمودفکا شد و توجه و عالقٔه او را به دوریا معشوقٔه کا

 

، میگرناست. او همچنین دچار بردهرنج می اضطرابو  افسردگی حادعمومًا اعتقاد بر این است که کافکا در سراسر زندگیش از 

کرد کافکا سعی می .، جوش صورت و مشکالت دیگری بود که عمومًا عوارض استرس و نگرانی روحی هستندیبوست، خوابیبی

و خوردن مقادیر زیادی شیر پاستوریزه نشده (که به احتمال زیاد سبب  خواریگیاههمٔه اینها را با رژیم غذایی طبیعی، از قبیل 

برطرف کند. به هر حال بیماری سل کافکا شدت گرفت و او به پراگ بازگشت، سپس برای درمان به [ (۱۰]بیماری سل او شد

جا درگذشت. وضعیت گلوی کافکا طوری شد که غذا خوردن آن قدر در همان ۱۹۲۴رفت، و در سوم ژوئن  ویناستراحتگاهی در 

توانست چیزی بخورد، و چون در آن زمان تغذیه وریدی هنوز رواج پیدا نکرده بود راهی برای تغذیه نداشت، برایش دردناک بود نمی

https://en.wikipedia.org/wiki/Felice_Bauer
https://en.wikipedia.org/wiki/Felice_Bauer
https://en.wikipedia.org/wiki/Dora_Diamant
https://en.wikipedia.org/wiki/Dora_Diamant
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%28%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%28%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
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در گورستان جدید  ۱۹۲۴ژوئن  ۱۱ا از دست داد. بدن او را به پراگ برگرداندند و در تاریخ و بنابراین بر اثر گرسنگی جان خود ر 

 .ها در ژیژکوف پراگ به خاک سپردندیهودی

 

ساز جوان چک است که داوید چرنی مجسمهاست .نویس مشهوری واسالو هاول نخستین رئیس جمهوری چک خود نمایشنامه

یک شهروند  ۱۹۸۱کند و از سال در فرانسه زندگی می ۱۹۷۵کوندرا نویسنده چک که از سال میالن .کارهایش اغلب جنجالی است

 ۲۸بهومیل هرابال زاده و این تغیر موقعیت مردم چک را ناراحت کرده و از این نویسنده سرشناس دلگیرهستند..استفرانسوی شده

یاروسالو است.او را بهترین نویسندٔه معاصر چک خواندهدر پراگ. میالن کوندرا  ۱۹۹۷فوریه  ۳در برنو، درگذشته  ۱۹۱۴مارس 

روزنامه نگار و شاعر اهل کشور جمهوری چک برنده  ۱۹۸۶ژانویه  ۱۰ - ۱۹۰۱سپتامبر  ۲۳) زاده Jaroslav Seifertسایفرت (

 است. ۱۹۸۴جایزه نوبل ادبیات سال 

 .ر به خاطر رمان سرباز خوب شوایک معروف استنویسنده و طنزپرداز چک بود که بیشت (Jaroslav Hašek )یاروسالو هاشک

ساله بود که پدرش درگذشت. پس از آن، تحصیالتش به علت شرکت در در پراگ متولد شد. سیزده ۱۸۸۳آوریل  ۳۰هاشک در 

شمنی درگیریها و تظاهرات خیابانی آن زمان پراگ دچار وقفه شد. سرزمین چک در آن هنگام تحت سلطٔه امپراتوری اتریش بود و د

چکها با آلمانیها و اتریشیهای مقیم پایتخت به درگیری مستقیم رسیده بود. همین مبارزه مضمون بسیاری از آثار هاشک و معاصران 

 .دهداو را تشکیل می

های هاشک در سالهای آغازین قرن بیستم در مطبوعات چک پدیدار شد و عمدتًا خاطرات سفرهایش به اسلواکی نخستین نوشته

قاالت و داستانهایش جنبٔه انتقادی شد. در سالهای بعد مهای فکاهی دربارٔه مسائل روز را شامل میهای دیگر و نیز نوشتهو کشور 

و مبارزاتی بیشتری یافت. با شروع جنگ جهانی اول، هاشک به ارتش اتریش فرا خوانده شد، ولی خیلی زود خود را تسلیم نیروهای 

های روس در اکی که در روسیه تشکیل شده بود پیوست. در همان زمان با بسیاری از روزنامهروس کرد و به واحد نظامی چکسلو 

 .جبهه به همکاری پرداخت
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 ۱۹۲۳به میهنش بازگشت و به نوشتن شاهکار خود، رمان سرباز خوب شوایک پرداخت و تا زمان مرگش در  ۱۹۲۰هاشک در سال 

لفی هم از آن به زبان فارسی وجود دارد، برای او شهرت جهانی به ارمغان آورد های مختمشغول همین کار بود. این اثر که ترجمه

 های پرشماری از روی آن ساخته شد.و فیلمها و نمایشنامه

ایوان کلیما تاکنون بیش از چهل رمان، داستان کوتاه و مقاله نوشته است. و براي آثارش بسیار مورد تقدیر قرار گرفته است. این 

زبان ترجمه شده و در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته  ۳۲هایش به بیش از ها ستاره ادبیات چك است بلکه کتابتننویسنده نه

سالگي به همراه خانواده  ۱۰است، این سطح موفقیت براي هیچ نویسنده اهل جمهوري چك دیگري تکرار نشده است. کلیما در 

تا پایان جنگ جهاني دوم در همین اردوگاه ماندند. وي پس از پایان تحصیالت  به اردوگاه اسراي یهودي نزدیك پراگ تبعید شدند و

پیمان ورشو به چکسلواکي حمله  ۱۹۶۸در دانشگاه چارلز به عنوان ویراستار در یك نشریه ادبي مشغول به کار شد. وقتي در سال 

یك دوره کوتاه شش ماهه و تدریس در دانشگاه کرد، کلیما در لندن حضور داشت. پس از آن به پراگ بازگشت اما سال بعد براي 

باقي ماند. در این مدت  ۱۹۸۹میشیگان به امریکا رفت. پس از بازگشت به وطن از انتشار هرگونه کتاب منع شد؛ منعي که تا سال 

دویك واتسولیك کلیما به مشهورترین چهره نویسندگان زیرزمیني بدل شد. همچنین ارتباطات نزدیکي بین او و واتسالو هاول و لو

ایجاد شد. آشنایي ایوان کلیما و دنیاي غرب بیشتر از طریق فیلیپ راث صورت گرفت که در بازدید از پراگ پس از انقالب با نویسنده 

 ۱۹۹۰سال  The New York Review of Booksوگویي با کلیما انجام داد که در شماره آوریل اهل چك آشنا شد.راث گفت

منتشر شد و سیل ناشران متقاضي انتشار آثار کلیما را باعث شد. عالوه بر این، سقوط کمونیسم هم براي خوانندگان هموطنش 

بیش از » عشق و زباله«و » هاي دلپذیر منسحرگاه«ها از انقالب مخملي، کتاب ها و ماهبسیار مورد توجه بود و با گذشت هفته

اش کمتر در عرصه سیاست حاضر شد. شتند. پس از انقالب، کلیما براي تمرکز بیشتر بر کار نویسندگيصد هزار نسخه فروش دا

قرن «که جلد اول خاطراتش با عنوان  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۳هاي یي بین سالاز آن موقع هر سال یك کتاب از او منتشر شد، جز دوره

 داد و جوایز بسیاري را برایش به همراه داشت.ها قرار منتشر شد و او را در صدر لیست پرفروش» دیوانه من
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نویس اهل جمهوری چک در پراگ) بازیگر، کمدین و نمایشنامه ۱۹۳۶آوریل  ۲۸) (زادٔه Zdeněk Svěrákزدنیک ِاسویراک (

یکی از اعضای  ۱۹۸۹باشد. زدنیک سویراک در سال های فرهنگی جمهوری چک میاست. وی یکی از مشهورترین شخصیت

 المللی فیلم برلین بود.ران سی و نهمین دورٔه جشنواره بینهیئت داو 

 

 (Karel Hynek Mácha)  سرای معروف چک شاعر غزل ۱۸۳۶نوامبر  ۶درگذشته  - ۱۸۱۰نوامبر  ۱۶کارل هینک ماخا زاده

 .آیدشمار میهای ادبیات چک بهاو از کالسیک (Máj) سرود. شعر ماه مهبود که در سبک رمانتیک می

اش به تظاهراتی ملی در برابر نازیسم بدل دادند، تدفین دوبارهبقایای کارل هینک ماخا را از نواحی مرزی به پراگ انتقال میوقتی 

 شد

ای فقیر به دنیا آمد و در پراگ بزرگ شد. پدر او سرکارگر یک آسیاب بود. ماخا در مدرسه التین و آلمانی آموخت و ماخا در خانواده

ته حقوق به دانشگاه پراگ رفت. او در زمان دانشجویی تحت تأثیر جریان احیای ملی جمهوری چک قرار گرفت برای تحصیل در رش

های ویران روستاهای بوهم به گردش پرداخت و در و از ادبیات رمانتیک انگلیسی و لهستانی نیز تأثیر پذیرفت. مدتی را در قلعه

کار کرد. ژیتسه آغاز بهبه عنوان حقوقدان در لیتومیه ۱۸۳۶ن تحصیل، در سال سفری نیز به ایتالیا داشت. پس از پایا ۱۸۳۴سال 

پهلو شد و هنوز سوزی تالش شدیدی کرد؛ چیزی نگذشت که دچار سینهاو به هنگام کمک برای خاموش کردن یک آتش

اج خود را برگزار کند که یک روز بود که درگذشت. ماخا همسر و فرزند داشت و قرار بود مراسم رسمی ازدو سالگی او تمام نشده۲۶

 .پیش از این مراسم درگذشت

کوشش کرد شعر و داستان به زبان چک بنویسد. بیشتر آثار نثر او ناتمام  ۱۸۳۰نوشت اما از سال ماخا در زمان مدرسه به آلمانی می

شعر ماه مه او که بهترین اثر او دانسته  مانده است اما وی در همین آثار گوی سبقت را از پیشینیان خود در ادبیات چک ربوده است.

رو نشد اما در سده بیستم تأثیر شگرفی بر شاعران و منتقدان ادبی چک به جای گذاشت. شود در زمان انتشار با استقبال روبهمی

 های ادبی او هستند.های ماخا مکمل مهمی برای نوشتهها و نامهیادداشت
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در فرانسه  ۱۹۷۵نو چکسلواکي به دنیا آمد.کوندارا شاعر و رمان نویس است.وی از سال در شهر بر  ۱۹۲۹میالن کوندرا، آوریل 

 .استیک شهروند فرانسوی شده ۱۹۸۱کند و از سال زندگی می

میالن کوندرا اولین اشعار خود را در دوران دبیرستان سرود که انتشار آنها در همان زمان تشویق وتحسین همگان را برانگیخت. 

 .ادامه داد» پراگ«شهر » چارلز«دیپلم خود را گرفت.و تحصیالت خود را در دانشگاه  ۱۹۴۸وي سال 

کادمي هنرهاي نمایشي پراگ مشغول به  پس از پایان تحصیالتش مدتي به عنوان دستیار و سپس به عنوان استاد دانشکده فیلم آ

همچون بسیاري روشنفکران  ۱۹۴۸ي ساخت.در سال کار شد و در همان زمان اشعار، مقاالت و نمایشنامه هاي خود را منتشر م

به خاطر تمایالت فردگرایانه از این حزب اخراج شد. اما بار دیگر از  ۱۹۵۰آن زمان باعالقه به حزب کمونیست پیوست. و در سال 

  .به این حزب پیوست ۱۹۷۰تا  ۱۹۵۶

بود منتشر کرد .کوندرا بعداز انتشار مجموعه سه  »انسان، باغ بزرگ«اولین کتابش را که مجموعه شعري تحت عنوان  ۱۹۵۳سال 

و با  ۱۹۵۷، سال »تك گویي«شناخته شد. آخرین مجموعه شعرش با عنوان » عشقهاي خنده دار«قسمتي اشعارش تحت عنوان 

  .شروع امواج آزادي خواهي در کشورش چاپ مي شود

عشقهاي خنده «هم مانند » تك گویي«مي آورد چرا که وی پس از آن دیگر مجموعه شعري چاپ نمي کند و به نوشتن رمان روي 

سعي در نشان دادن روي » عشقهاي خنده دار«سال بعد اجازه تجدید چاپ نیافت. ۸مورد تهاجم اعضاي حزب واقع شد و تا » دار

ي کوتاه را شروع نوشتن رمان ها ۱۹۵۸دیگر مناسبات ویرانه عاشقانه در جامعه اي متالطم دارد و به فردگرایي متهم مي شود.از 

 .کرد

را مي نویسد که از ترس و وحشت حاکم برجامعه آن روز سخن مي گوید و مورد » مالکان کلیدها«، نمایشنامه ۱۹۶۱وي در سال 

 .استقبال مردم قرار مي گیرد

، منتشر ۱۹۶۷درسال » شوخي«، که در فرانسه چاپ شد، شهرت جهاني براي او به ارمغان آورد. »شوخي«نخستین رمان کوندرا، 

  .و کوندرا در آن به تقبیح ارزشهاي حاکم برجامعه مي پردازد
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و پس از اشغال چکسلواکي توسط نیروهاي شوروي، انتشار و عرضه کتابهاي این داستان نویس در تمام کتابخانه  ۱۹۶۸در سال 

 .از دانشکده سینما هم اخراج مي شود ۱۹۶۹ها ممنوع مي شود. ضمنًا حق فعالیتهاي مطبوعاتي نیز از او گرفته مي شود و سال 

در فرانسه منتشر مي شود که پس از چاپ این رمان و مشکالتي که درخصوص  ۱۹۷۳در سال » زندگي جاي دیگر است«رمان 

 .همین کتاب برایش ایجاد مي شود به فرانسه مهاجرت مي کند

را کوندرا در دوران » جهالت«و » هویت«، »ودانگي جا«، »بار هستي«، »کتاب خنده و فراموشي«، »والس خداحافظي«رمان هاي 

 .هم اولین کتاب وي به زبان فرانسه است» هنر رمان«تبعید نوشته است. کتاب 

مجموعه مقاالت شوخ طبعانه میالن کوندرا است ، این کتاب مواجهه میالن کوندرا با نویسندگان و موسیقیدانانی است » مواجهه«

 ایششان می کند و دیدگاهش را درباره کار آنها بیان می دارد.که به نوعی میالن کوندرا ست

 .استیک شهروند فرانسوی شده ۱۹۸۱کند و از سال در فرانسه زندگی می ۱۹۷۵میالن کوندرا نویسنده چک که از سال 

هم به عنوان کشوری مستقل و هم به عنوان بخشی از  (Cinema of the Czech Republic )سینمای جمهوری چک

بردار جمهوری چک ژان شده سینماست. اولین کارگردان و فیلمچکسلواکی سابق بستری برای بسیاری از کارگردانان تحسین

ساخت. اولین خانه را می» فیلم خبری روز«های کوتاه مستندی به نام فیلم ۱۸۹۰کریزنسکی است. کسی که از بخش دوم دهه 

به سینمای چکسلواکی راه  ۱۹۳۰در پراگ ساخته شد. صدا برای اولین بار در سال  و توسط دیکتور پونرپو ۱۹۰۷دائمی سینما در 

اش را تا زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرد. استودیوهای باراندوف در یافت. پس از آن بود که صنعت فیلم چک، دوره طالیی

آمد. در حال حاضر، این استودیوها، به حساب می ها در اروپاترینترین استودیوهای کشور و یکی از بزرگفعال شدند که بزرگ ۱۹۳۳

 .شوندخوانده می» هالیوود شرق (اروپا)«و به خاطر عالقه روزافزودن به محضوالت غربی، » هالیوود اروپا«

از: شان عبارتند ها و کارگرداناناند. این فیلمزبان شدهسه فیلم سینمای چک/چکسلواکی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی

) ۱۹۹۶) اثر ییری منتسل و کلیا (۱۹۶۷) اثر یان کادار و المار کلوس، از روی قطارها چشم برندار (۱۹۶۵فروشگاه در خیابان اصلی (

 .اثر یان اسویراک
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 ۵ه )، برند۱۹۷۵توان به میلوش فورمن اشاره کرد. دو فیلم مطرح او پرواز بر فراز آشیانه فاخته (از دیگر کارگردانان مطرح چک می

 .جایزه اسکار شده است ۸)، برنده ۱۹۸۴اسکار و فیلم آمادئوس او (

ای است که هرساله در ماه ژوئیه در شهر کارلووی واری در شمال غربی جمهوری چک برگزار جشنواره کارلووی واری ، جشنواره

رود. ره اروپای مرکزی و شرقی به شمار میترین جشنوااست، مهمکار کردهآغاز به ۱۹۴۶شود. جشنواره کارلووی واری که از سال می

 این جشنواره دارای دو بخش رقابتی و غیررقابتی است و جایزه اصلی آن گوی بلورین نام دارد.

ها از این نوع در جهان است. ترین جشنوارهجشنواره فیلم زلین ،یک جشنواره فیلم برای مخاطبان کودک و نوجوان و یکی از قدیمی

 شود.اله در شهر زلین در جنوب شرقی جمهوری چک برگزار میاین جشنواره هرس

 

 برنو

 

میالدی بنیان گذاشته شد، هرچند  ۱۲۴۳برنو دومین شهر بزرگ جمهوری چک و مرکز استان موراویایی جنوبی است. برنو در سال 

نفر (با  ۳۷۰٬۵۹۲برابر با  ۲۰۰۸ای مسکونی شده بود. جمعیت این شهر بر پایه آمار سال از سده پنجم میالدی تبدیل به منطقه

کیلومتر مربع است. این شهر بسیار مرموز و عجیب می باشد و باستان شناسان  ۲۳۰٫۱۹نفر) و مساحتش  ۷۲۹٬۵۱۰شمارش حومه 

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 

 ستخوان انسان می باشد .اسکلت و ا

 

 چسکی کروملوف 
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نفر در منطقه بوهمی جنوبی در کشور جمهوری چک  ۱۳٫۳۰۰شهری کوچک با جمعیت  (Cesky Krumlov) چسکی کروملوف

ساخته شده  (Vltava) است که مانند شهر زیبا و دوست داشتنی پراگ، پایتخت این کشور در راستای زمین های ساحلی رود ولتاوا

توسعه یافته است. یکی از دالیل شهرت چسکی کروملوف، قرارگرفتن یکی از مشهورترین قلعه های تاریخی قاره اروپا در این شهر و 

می باشد. همچنین بخش قدیمی و تاریخی این شهر کوچک با ساختمان های دارای معماری سبک باروک، در لیست میراث 

 .شهر پراگ ثبت شده استتاریخی جهانی یونسکو در کنار منطقه تاریخی 

پس از میالد مسیح، در ساحل رودخانه ولتاوا  و در اطراف قلعه ای که در همین سالها در  ۱۲۴۰شهر چسکی کروملوف در سالهای 

این شهر ساخته شد، توسعه یافته است. شهر چسکی روملوف در طول تاریخ همواره در مسیر اصلی بازرگانی و مسافرتی منطقه 

میالدی، شهر و قلعه تحت حاکمیت خانواده قدرتمند و پرنفوذ روزنبرگ قرار گرفت. در این  ۱۳۰۲اشته است. در سال بوهمی قرار د

دوران اغلب ساکنین شهر اصلیت آلمانی داشتند و افراد دارای اصالت چک از اقلیت های جمعیت شهر بودند. در اواخر قرن 

ر، جویندگان طال از کشور آلمان به این منطقه هجوم آوردند که ترکیب پانزدهم با کشف ذخائر طال در زمین های مجاور شه

جمعیتی این شهر را بیش از پیش دچار تغییر کرد. غالب بودن جمعیت آلمانی تبار نسبت افراد محلی تا جنگ جهانی اول ادامه 

ت امپراطوری رایش قرار گرفت. در داشت تا جاییکه چسکی کروملوف در این سالها بعنوان بخشی از دو کشور اتریش و آلمان تح

پایان جنگ جهانی اول و شکست ارتش آلمان، نیروهای ارتش چکسلواکی کنترل منطقه بوهمی و شهر چسکی کروملوف را در 

 .اختیار گرفتند

دوم شهر  در ابتدای دهه چهل میالدی ارتش نازی آلمان بار دیگر شهر را اشغال نمود اما با شکست دوباره آلمان در جنگ جهانی 

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 

وملوف محسوب نمود. در حال حاضر شهر چسکی کروملوف با قرار گرفتن در منطقه ای با طبیعتی بکر و زیبا اجتماعی چسکی کر 

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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دارای آب و هوایی کوهستانی و دلپذیر می باشد که تابعی از اقلیم شهر چسکی کروملوف در منطقه ای کوهستانی واقع شده است و 

درجه سانتیگراد می رسد و پایین ترین سطح دما در ماه ژانویه  ۲۴این منطقه است. حداکثر دمای هوا در ماه جوالی می باشد که به 

ژوئن می باشد. بطورکلی چسکی کروملوف به مقدار چند درجه زیر صفر مشاهده می شود. همچنین بیشترین میزان بارندگی در ماه 

بعنوان یکی از محبوب ترین اقامتگاه تابستانی در کشور جمهوری چک شناخته می شود و بر اساس آمار، بیشترین میزان بازدید 

گوست می باشد  .گردشگران از شهر کلمار در ماه جوالی و آ

تصادی کشور جمهوری چک می باشد و در سطحی مطلوب وضعیت اقتصادی عمومی در شهر چسکی روملوف، متأثر از وضعیت اق

ارزیابی می شود. جمهوری چک در بین کشورهای جداشده از حکومت کمونیستی دارای بیشترین ثبات اقتصادی می باشد و از 

شهری  میزان صادراتی قابل توجه به سایر کشورهای عضو اتحادیه برخوردار است. با این مقدمه شهر چسکی روملوف را می توان

 .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. 

هر بافت قدیمی شهر که در مرکز آن قرار گرفته است در لیست میراث تاریخی جهانی یونسکو ثبت شده است و با سفر به این ش

مانند این است که در تونل زمان به قرن چهاردهم میالدی 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 

 .ک تثبیت نموده استتفریحی و گردشگری در جمهوری چ

این قلعه تاریخی بسیار بزرگ در سراسر تاریخ پرفراز و نشیب شهر چسکی روملوف حضور داشته است و جایگاه تمام حاکمانی بوده 

میالدی برمی گردد هر چند بسیاری  ۱۲۴۰است که طی سالیانی دراز بر این شهر حکومت داشته اند. سنگ بنای این قلعه به سال 

امروزه از قلعه مشاهده می کنیم در قرن هفدهم ساخته شده و توسعه یافته است. مجموعه قلعه چسکی کروملوف دارای از آنچه که 

بخش های مختلف شامل سالن رنسانس، سالن باله رزنبرگ، کلیسای سنت جورج و آپارتمان های سلطنتی می باشد که دارای 

ر می کنند. در کنار ساختمان اصلی قلعه، پنج حیاط جانبی با فضایی زیبا، جذابیتی فراوان برای گردشگرانی است که به اینجا سف

 .یک پارک و یک مسیر پیاده روی از عالقمندی 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 میالدی بشمار 

ف بسیار بلند و گورستان تاریخی کلیسا در کنار معماری شگفت انگیز و تاریخی ساختمان کلیسا مناظری زیبا و به می رود. سق

 .یادماندنی دید آورده است که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند

کز بافت اصلی آن می یکی از جذاب ترین بخش های سفر به چسکی کروملوف، پیاده روی در محله تاریخی این شهر واقع در مر 

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

 

 سفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر (Old City) قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر

(Old City) سفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر (Old City)  سفر به چسکی کروملوف قدم زدن

 (Old City) ی شهرسفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیم (Old City) در کوچه های محله قدیمی شهر

 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

 یمی شهرسفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قد (Old City) قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر

(Old City) سفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر (Old City)  سفر به چسکی کروملوف قدم زدن

پارک ملی سوماوا یکی از بزرگترین مناطق طبیعی حفاظت شده در قاره اروپا می  (Old City) در کوچه های محله قدیمی شهر

طبق معاهده  ۱۹۹۰وهمی در مرز دو کشور جمهوری چک و اتریش واقع شده است و از سال باشد که در جنوبی ترین قسمت ایالت ب
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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. 

 .جربه ای بسیار لذتبخش خواهد بودسفر به این منطقه برای عالقمندان به گشت و گذار در مناطق طبیعی بکر ت

 سفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر (Old City) قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر

(Old City) سفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر (Old City)  سفر به چسکی کروملوف قدم زدن

 (Old City) سفر به چسکی کروملوف قدم زدن در کوچه های محله قدیمی شهر (Old City) قدیمی شهردر کوچه های محله 

 سفر به چسکی کروملوف

گوست که پربازدیدترین اوقات سال محسوب می شوند برگزار می شود و  فستیوال بین المللی موسیقی در ماه های جوالی و آ

های باز یا در داخل سالن می باشد. این فستیوال محدود به سبک هایی شامل کنسرت های متعدد اجرای موسیقی در محیط 

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

ته باشد، موزه منطقه ای چسکی کروملوف است. یکی دیگر از مکان های دیدنی شهر که باید در فهرست بازدید گردشگران قرار داش

در این موزه آثار هنری و تاریخی بسیار ارزنده از شهر چسکی کروملوف و همچنین منطقه بوهمی نگهداری می شود که بسیاری از 

ر این موزه آنها در حفاری های باستان شناسی کشف شده یا در ساختمان های تاریخی مانند کلیسا ها و قلعه شهر یافت شده و د

در معرض نمایش عمومی قرار گرفته است. از جمله آثار جالب توجه می توان به مجسمه های متعلق به دوره گوتیک و یک ماکت 

 .در کنار آثار معماری و تاریخی دیگر اشاره نمود ۱:۱۲۰۰بسیار زیبا و دقیق از شهر چسکی کروملوف به مقیاس 

این صومعه در واقع یکی از قدیمی ترین ساختمان های شهر چسکی  (The Minorite Monastery) صومعه تاریخی مینوریته 

میالدی ساخته شده است و بخش هایی از آن در دوره باروک تکمیل شده و توسعه یافته است.  ۱۴کروملوف می باشد که در قرن 

هر می باشد و در هرگوشه از محیط داخلی این صومعه که در حال حاضر نیز فعال می باشد برگزارکننده مراسم مذهبی مختلف در ش

 .صومعه آثار و نشانه هایی از معماری و هنر گوتیک، رنسانس و باروک دیده می شود
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پس از یک پیاده روی در مرکز شهر قدیمی، بازدید از موزه ماریونته بهترین انتخاب  (The Marionette Museum) موزه ماریونته

د بخصوص برای آن دسته گردشگران که به همراه کودکان به مسافرت آمده اند. این موزه ممکن برای گردشگران محسوب می شو

در مکان کلیسای سنت جوزت برپا شده است و مجموعه ای عظیماز عروسک های ساخته شده طی قرون مختلف را درخود جای 

 .دداده است. بازدید از این موزه یکی از بایدهای سفر به چسکی کروملوف محسوب می شو

متر ارتفاع در دامنه های بیرونی شهر واقع شده است و دارای منظره ای زیبا و بی نظیر به  شهر چسکی  ۱۸۰۴با  (Klet) کوه کلت

کروملوف می باشد. پس از گشت و گذار در داخل شهر و بازدید از مکان های دیدنی و تاریخی بسیاری که در دسترس گردشگران 

از این ارتفاع بلند تجربه ای لذت بخش و بیادماندنی خواهد بود. در باالی این کوه رصدخانه ای به  قرار دارد، مشاهده منظره شهر

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 

وستداران پیاده روی در طبیعت محسوب می شود. در کنار منظره مسیرهای مختلف منتهی به قله آن، سرگرمی لذتبخش برای د

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

نسانس می باشد که مملو از مجسمه های بسیار طبیعی و زیبای موزه واکس در واقع خانه ای بازسازی شده به سبک معماری ر 

ساخته شده از موم بوده و بازدید از آن تجربه ای فرحبخش بخصوص برای کودکان و نوجوان محسوب می شود. بسیاری از مناظر 

و بیست و یکم  داخلی تداعی کننده شرایط قرون وسطی می باشد همچنین مجسمه مومی بسیاری از افراد مشهور قرن بیستم

 .شامل مشاهیر موسیقی، سینما و افراد مشهور سیاسی در موزه قرار داده شده است

 

بازدید از این موزه بطور مسلم برای همه افراد الزم و ضروری محسوب نمی  (The Museum of Torture) موزه تاریخ شکنجه  

ند می توانند در بازدید از این موزه با بسیاری از روشهای هولناک شود اما آن دسته از افرادی که به موضوعات تاریخی عالقمند هست

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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روش و ابزار مختلف شکنجه به  ۱۰۰شکل ممکن مجازات شده و در نهایت جان خود را از دست داده اند. در این موزه بیش از 

 .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 

های هیجان انگیز و موردعالقه آن دسته از گردشگرانی است که دوست دارند مقداری چاشنی هیجان را ولتاوا است که از برنامه 

به مسافرت خود اضافه کنند. این تورها در مسافت های مختلف و برای سطوح مختلف از مبتدی تا پیشرفته برنامه ریزی می شود 

دخانه ولتاوا از مسیرهای نزدیک به مناطق مسکونی تا مسیرهای و گردشگران با همراهی مربیان حرفه ای در مسیرهای مختلف رو

 پرتالطم به قایق سواری می پردازند.

 

 کارلووی

 

شود، یک شهر کوچک گردشگری ) شناخته میCarlsbad) در زبان انگلیسی نیز با نام کارلزبد (Karlovy Varyکارلووی واری (

 جمهوری چک است.های آب گرم، واقع در غرب بوهم در دارای چشمه

ی فیلم کارلووی واری موجب شده شهر کارلووی واری در جهان شناخته کنیم جشنوارهاین از جادوهای سینماست که مثال فکر می

دلیل شرایط جغرافیایی خود، از که فیلم و صنعت سینما وجود داشته باشد، این شهر بهکه حتا چند قرن قبل از آنشود، درحالی

 .ر قلب اروپا برخوردار بوده استشهرت و اهمیت د

ی کیلومتری از پراگ و در فاصله ١٣٠ی واری، مرکز استانی به همین نام، در شمال غربی جمهوری چک، در فاصلهشهر کارلووی

نسبت های بهنسبت گرم و زمستانهای بهکمی از کشور آلمان قرار دارد. کشور چک آب و هوای معتدلی دارد که البته تابستان

کند. در فصل بهار و تابستان مسیر زمینی دسترسی به این شهر، از هر طرف، ازجمله از سمت پراگ، سردی برای آن ایجاد می

ی کوچک در این شهر جنگلی قرار دارد که تعدادی از چشمه ٣٠٠ی اصلی و حدود چشمه ١٣انگیز است.  بسیار سرسبز و دل
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های های سرامیکی تخت، با نیر، قابل دسترسی هستند. برای این منظور هم لیوانها برای نوشیدن آزاد در نقاط مختلف شهآن

های کارلووی واری عرضه فروشیهای صنایع دستی و یادگاریها برای نوشیدن، در فروشگاهی آنو دسته طراحی شده در بدنه

 .شوندمی

(چارلز چهارم، پادشاه بوهمیا و امپراتور مقدس » چارلز حمام«این شهر کوچک، از شهرهای قدیمی اروپاست که معنای نام آن نیز 

های آب گرم و معماری رنگارنگ خاطر چشمهروم) است. او در در قرن چهاردهم میالدی آاین شهر را بنا نهاد. شهرت شهر بیشتر به

امی چون تزار پتر کبیر، با مهمانان بعضا بن ۱۸را به یک مقصد توریستی محبوب در قرن و غریب آن است که همین دالیل، آن

شود مظفرالدین امپراتور فرانتس ژوزف من، بتهوون، واگنر، برامس، تولستوی، ولفگانگ، گوته، شیلر و مارکس تبدیل کرد. گفته می

 .های آب گرم این شهر استفاده کرده استی درمانی از چشمهشاه قاجار هم در سفر به اروپا با انگیزه

طور کامل متوقف های جهانی بههای توریستی در طول جنگکه بازدیدها و اقامتواری ادامه داشته تا آناین شرایط برای کارلووی 

و از شکوه این شهر که در سمت مرز شرقی آلمان قرار دارد، کاسته شد. در این شرایط، مسؤوالن شهری و کشوری به فکر افتادند 

ی فیلم کارلووی واری که اکنون ه را به کارلووی واری برگردانند. جشنوارهی فیلم، رونق از دست رفتکه با برگزاری یک جشنواره

ترین ترین رویدادهای فرهنگی مرکز اروپا، بیش از نیم قرن قدمت دارد، بزرگی تاریخ اروپا و یکی از مهمعنوان دومین جشنوارهبه

های معتبر بوده است. این جشنواره درواقع از جشنواره ترین جشنواره در شرق اروپاها بزرگی فیلم در جمهوری چک و سالجشنواره

های کن، برلین، ونیز، سن سباستین، مسکو، مونترال، شانگهای و توکیو، در را با جشنوارهسری آ در مرکز و شرق اروپا است که آن

 .دانندبندی مییک گروه

 ۱۹۴۸به شکل غیر رقابتی برگزار شد. از سال  ۱۹۴۶ر ی جشنواره، دو سال پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دنخستین دوره

وجود آمد. اکنون نیز در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی ب گوی بلورین نیز در همان سال بهای رقابتی تبدیل شد و جایزهبه جشنواره

زیگری مرد و بهترین بازیگری زن ی هیات داوران، بهترین کارگردانی، بهترین بای بهترنی فیلم، ویژهشود و پنج جایزهبرگزار می

المللی فیلم بار با جشنواره بینی کمونیستی، هر دو سال یکهای حکومت بستهبه بعد، در سال ۱۹۵۹دارد. این جشنواره از سال 

ر شود و در ابتدای تابستان هتاکنون به صورت ساالنه برگزار می ۱۹۹۴صورت یک سال در میان برگزار شده و از سال مسکو به
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روند، قطعا ها که از کشورهای دیگر به این جشنواره میزند. البته خیلی از آنروز پررونق را برای این شهر کوچک رقم می ١١سال، 

 .هایشان، فضای دنج و جذاب همین شهر کوچک توریستی استیکی از انگیزه

ی دود؛ اما به هر حال، هنوز همان هویت چند قرنهکارلووی واری شهر کوچکی است با پنجاه و چند هزار نفر جمعیت و امکانات مح

 خود را داراست؛ جایی برای یک رهایی آرام از زندگی دنیای مدرن و ماشینی.

 

 کوتنا هورا

 

ناحیٔه  است.) یک ناحیه در جمهوری چک است که در منطقه بوهمی مرکزی واقع شدهKutná Hora Districtناحیٔه کوتنا هورا (

 نفر جمعیت دارد. ۷۳٬۶۰۲کیلومتر مربع مساحت و  ۹۱۶٫۹۳کوتنا هورا 

در شهر کوتنا هورا در چک واقع شده است. وقتی از بیرون به این کلیسا نگاه می کنید اصال چیز  Sedlec Ossuaryکلیسای 

ی شوید با چهره عجیبی نمی بینید و اینجا به نظر می رسد یک کلیسا و آرامگاه معمولی به سبک گوتیک است اما وقتی وارد آن م

 متفاوت تری از این کلیسا مواجه می شوید. 

باز می گردد ؛ زمانی که راهب بزرگ این کلیسا به دستور شاه چک به اورشلیم فرستاده می شود  ١٢٧٨داستان این کلیسا به سال 

است ) و مقداری از خاک آنجا  او به گلگاتا می رود ( منطقه ای نزدیک اورشلیم که عیسی مسیح در آنجا به صلیب کشیده شده، 

اروپا می پاشد. از آنجایی که این خاک را مقدس می دانند بسیاری از افراد معتقد در  Sedlecبا خود بهمراه می آورد و در قبرستان را 

      عالقه مند بودند تا پس از مرگشان در این قبرستان و زمین هایش به خاک سپرده شوند. 

 ٤٠تا  ٣٠شهرت این کلیسا به دلیل دیگریست. داخل آن با استخوانهای واقعی انسان دکور شده است که تعداد آنها به اما امروزه 

    هزار نفر می رسد. 



 
126 

 

126 
 

 ١٤قبرستانی در این منطقه ساخته شد و کلیسای گوتیک آن در قرن  ١١٠٠اما این نیز داستان خودش را دارد. در ابتدا در سالهای 

، این  ١٢٠٠بازسازی گردید). همانطور که گفته شد ، در اواخر سالهای  ١٨ین قبرستان ساخته شد ( که بعدها در قرن در کنار ا

خودرا قبرستان محل مشهوری برای خاکسپاری شد که با مواجه شدن با دوره طاعون سیاه که در اثر آن بسیاری از مردم اروپا جان 

  یز شد.از دست دادند این قبرستان وسیع تر ن

و قبرستان آن حمله کردند و آن را به  Sedlec، زمانی که مسیحیان چک کوتنا هورا را تسخیر کردند به کلیسای  ١٤٢١در سال 

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 

  برای آنها نیز تبدیل به یک آرامگاه ابدی شد.  Sedlecرا از دست دادند و  دیگر نیز جان خود

به مرور زمان استخوانها از داخل قبرها به بیرون کشیده شدند و به داخل کلیسا برده شدند. افسانه ها بر این باورند  ١٥اواخر قرن 

چیده است و پس از انجام این کار بینایی خود را به دست  که یک راهب کور این استخوانها را به شکل یک هرم در داخل کلیسا

  آورده است. 

به شکلی منظم داخل این کلیسا چیده شده اند که شاید در زمان بازسازی کلیسا  ١٦مورخان بر این باورند که این استخوانها در قرن 

در  ١٨٧٠ی شود مشمول تغییراتی است که در سال رخ داده باشد. هرچند آنچه امروزه در این کلیسا مشاهده م ١٦٦٠در سالهای 

این 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 

  ”.خدا است نشانه برابری انسانها پس از مرگ در درگاه” دارد و ” جشن گرفتن مرگ“کلیسا پیام مثبت تری از 

یکی از پربازدید ترین  Sedlec Ossuaryکلیسای استخوانها یک ساعت ، با قطار ، از شهر پراگ فاصله دارند. امروزه کلیسای 

یکساعته نقاط دیدنی در کشور جمهوری چک به شمار می رود. هرچند این کلیسا بسیار کوچک است و شاید به نظر برسد یک سفر 

وجود دارد کلیسا از استخوانهای انسان خیلی نمی ارزد اما از آنجایی که اطراف این کلیسا کافه های متنوعی فقط برای دیدن یک 

        .شاید بتوان مدت زمان بیشتری را در کوتا هورا سپری کرد
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 پلزن

 

بوهم است. پلزن مرکز استان پلزن و چهارمین ) یکی از شهرهای جمهوری چک واقع در غرب منطقه تاریخی Plzeňپلِزن یا ِپلژن (

کیلومتر مربع  ۱۳۷٫۶۵نفر و مساحتش  ۱۶۳٬۳۶۲برابر با  ۲۰۰۶شهر پرجمعیت کشور است. جمعیت این شهر بر پایه آمار سال 

(در  است. سومین کنیسه بزرگ یهودیان در جهان در این شهر قرار دارد. مقر اصلی گروه صنعتی اشکودا در این شهر است. بوهم

) سرزمینی تاریخی در اروپای مرکزی Bohemia، به التین: Czechy، به لهستانی: Böhmen، به آلمانی: Čechyزبان چک:

است. این سرزمین به صورت یک پادشاهی در قلمرو امپراتوری روم اداره است که امروزه در بخش غربی جمهوری چک جای گرفته

اتوری هابزبورگ اتریش ضمیمه شد.وهم از جنوب با اتریش، از غرب با باواریا، از شمال با شد و بعدها به عنوان استانی در امپر می

 ۱۹۴۵میالدی و دوباره از سال  ۱۹۳۹تا  ۱۹۱۸مرز بود. از سال شرق با سیلسیا و از شرق با موراویا همساکسونی و السوتیا، از شمال

به بعد بیشتر خاک کشور چک را در بر گرفته  ۱۹۹۳شد و از ی، این سرزمین جزئی از خاک کشور چکسلواکی محسوب م۱۹۹۲تا 

 است.

به عنوان  ٢٠١٥هر ساله جشنواره های فرهنگی و برنامه های متنوعی در این شهر برگزار میشود به همین خاطر این شهر در سال 

 دومین پایتخت فرهنگ برگزیده شد.

 

 بوهم

 

است. این سرزمین به صورت  بوهم سرزمینی تاریخی در اروپای مرکزی است که امروزه در بخش غربی جمهوری چک جای گرفته

یک پادشاهی در قلمرو امپراتوری روم اداره میشد و بعدها به عنوان استانی در امپراتوری هابزبورگ اتریش ضمیمه شد. بوهم از 

مرز بود. از سال شرق با سیلسیا و از شرق با موراویا هماز شمال با ساکسونی و السوتیا، از شمالجنوب با اتریش، از غرب با باواریا، 



 
128 

 

128 
 

، این سرزمین جزئی از خاک کشور چکسلواکی محسوب میگشت و از ۱۹۹۲تا  ۱۹۴۵میالدی و دوباره از سال  ۱۹۳۹تا  ۱۹۱۸

 به بعد بیشتر خاک کشور چک را در بر گرفته است. ۱۹۹۳

 

 لیبرتس

 

لیِبِرتس ششمین شهر بزرگ جمهوری چک است. این شهر مرکز استان لیبرتس و بخش لیبرتس است. لیبرتس بر کرانه رود 

برابر با  ۲۰۰۷است. جمعیت لیبرتس بر پایه آمار سال کوزاکوف ریج و ایزرا جای گرفته-های یشتدلوزیتسکا نیسه در میان کوه

است. این شهر از قرن چهاردهم میالدی پذیرای مهاجران آلمانی و فالندری  کیلومتر مربع ۱۰۶٫۱نفر و مساحتش  ۱۰۳٬۷۳۷

اند. برای را به آن داده» منچستر بوهم«ترین مراکز استقرار صنایع نساجی است و از همین رو لقب است. این شهر یکی از مهمبوده

 .شودبسیاری از مردم چک، لیبرتس معموال همراه با برج تلویزیونی  تداعی می

 

 زلین

 

ْزلین با نام گوتوالدوف، یکی از شهرهای جمهوری چک است. این شهر مرکز استان زلین در جنوب شرقی منطقه تاریخی موراویا 

کیلومتر مربع است. نخستین یادکرد  ۱۰۲٫۸۳نفر و مساحتش  ۷۹٬۵۳۸برابر با  ۲۰۰۶است. جمعیت این شهر بر پایه آمار سال 

به شهر تبدیل شد. توسعه و نوگرایی زلین تا حد زیادی  ۱۳۹۷است. زلین در سال میالدی بوده ۱۳۲۲مکتوب از زلین مربوط به سال 

 شود.است.  جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان زلین هرساله در این شهر برگزار می) مرتبط بودهBataسازی باتا (به شرکت کفش
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موقعیت رقابتی خوبی در قلب اروپا برخوردار است. موقعیت جغرافیایی نظیرش از جمهوری چک با تاریخ غنی و میراث معماری بی

های گردشگری زیبا و میزان باسوادی باالی جمعیت این کشور باعث ایجاد زمینه و زیرساخت مناسبی برای مناسب، وجود جاذبه

و به دنبال تقسیم  ۱۹۹۳ژانویه توسعه انواع مختلف گردشگری در این کشور اروپای مرکزی شده است. این کشور در تاریخ اول 

اثر از این  ١٢کشور چکسلواکی سابق پدید آمد و بیشتر نواحی آن در کمربند اقلیم معتدل چهار فصل قرار گرفته است. تاکنون 

 .کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است

 

  

 

های متنوع گردشگری از قبیل کوهپیمایی فعالیت شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی این کشور، فرصتی مناسب برای توسعه

درصد از  ١٠های زمستانی و غیره ایجاد کرده است. بیش از ، ماهیگیری، ورزش، شکارسواری، اسبسواریسبک، دوچرخه

شرایط دهد. جمهوری چک کره و... تشکیل میگاه زیست، ذخیرههای ملیشده از قبیل پارکمساحت این کشور را مناطق حفاظت

چشمه آبگرم در  ٣٦گیرند. تاکنون های متعددی دارد که به عنوان آبگرم مورد استفاده قرار میشناختی مناسبی برای چشمهزمین

این کشور ثبت شده که دارای تاریخچه طوالنی بوده و از لحاظ پزشکی نتایج خوبی داشته است. از این رو، اخیرا جمهوری چک 

شود و از ر دستور کار خود قرار داده است. گردشگری بخش مهمی از اقتصاد این کشور را شامل میتوسعه گردشگری سالمت را د

 .گذاران گردشگری این کشور قرار گرفته استریزان و سیاستهای اقماری گردشگری مورد استفاده برنامهحساب ٢٠٠٣سال 

 

 تاریخچه توریسم در چکسلواکی سابق
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 ١٩٨٩تا  ١٩٤٨های گردشگری در چکسلواکی سابق مشابه سایر کشورهای اروپایی بود. در سالتا جنگ جهانی دوم روند توسعه 

جایی آزادانه شهروندان داری سابق بود. طی این دوره، جابههای سوسیالیست و سرمایهتوسعه گردشگری در این کشور متاثر از رژیم

پارادایم غالب توسعه  ٢٠٠١دتا گردشگری داخلی بود. از سال به وسیله قوانینی محدود شده بود و به همین دلیل، گردشگری عم

های اجتماعی باعث تقویت ، گردشگری اجتماعی بود که دولت با دادن یارانه سفر و ایجاد صندوقگردشگری در این کشور

مرکز بر در درجه اول مت ١٩٩٠تا ١٩٧٠های گردشگری داخلی در این کشور شده است. گردشگری ورودی این کشور در سال

، گردشگری ورودی و همچنین خروجی با رشد همراه بود و برداشته شدن مرزها و ١٩٨٩کشورهای بلوک شرقی بود. پس از سال 

 .، مسافرت شهروندان چکی به خارج از کشور را تسهیل کردهای اداری و مالی برای توسعه گردشگریمحدودیت

 

ای همراه بود که این امر نه تنها ناشی از تمرکز سابقهور با کاهش بیگردشگری خروجی در این کش ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٨در سال 

آوری ، بلکه ناشی از تغییر در روش جمعشهروندان بر گردشگری داخلی و واکنش آنها به رکود اقتصادی در جمهوری چک بود

دهد گردشگری ورودی ی اخیر نشان میهالشد. این در حالی است که روند ساهای آماری خانوارها توسط اداره آمار چک میداده

درصدی در صدر  ٢٠این کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده و روی ریل بهبود قرار گرفته است. گردشگران آلمانی با سهم 

های مجاور، بازار هدف گردشگری این کشور را گردشگران ورودی جمهوری چک قرار دارند و در درجه بعد، گردشگران کشور

آیند، بیشترین مدت اقامت را دارند که این امر ناشی از اقامت در دهند. گردشگرانی که از روسیه به جمهوری چک میمیتشکیل 

، مدیریت گردشگری در جمهوری چک دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در های آبگرم است. با گذشت زمانچشمه

 .شودت بخش گردشگری در این کشور محسوب میای، متولی اصلی مدیریحال حاضر وزارت توسعه منطقه

 

عهده دارد. اداره گردشگری چک که المللی در بخش گردشگری را نیز بههای بیناین وزارت همچنین ماموریت توسعه همکاری

ای منطقه، مسوول بازاریابی و توسعه گردشگری این کشور در بازارهای هدف است. دفاتر کنددر زیر چتر این وزارت فعالیت می

های اتحادیه اروپا برای توسعه دار توسعه گردشگری در نواحی خود هستند که نقش پررنگی در استفاده از بودجهگردشگری نیز عهده
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ها و نهادهای مرتبط با کنند. کمیته گردشگری در جمهوری چک مسوول هماهنگی سازمانگردشگری در نواحی خود ایفا می

های کند. مسوولیت بهبود کیفیت خدمات نیز بر عهده اتحادیهرسانی را نیز ایفا مینقش دفاتر اطالع گردشگری در این کشور است و

نهاد که بر توسعه گردشگری های مردمهای سازمانمختلف گردشگری است که دفاتر آنها در سراسر این کشور وجود دارد. فعالیت

های این ها و فرهنگ عامه بخشها و سنت، حفظ ارزشویت غرور ملی، تقدر این کشور تاثیرگذارند شامل حفظ میراث فرهنگی

 .شودکشور می

 

ای بخشی از اختیارات خود را به مناطق تفویض کرده که این تقسیم قدرت و توانمندسازی مناطق باعث امروزه وزارت توسعه منطقه

ای بین های محلی و منطقهاست. با ایجاد کارگروه های مناطق مختلف در این کشور شدهپذیری و افزایش جذابیتافزایش رقابت

منطقه گردشگری با محوریت پراگ در این کشور تشکیل شده است که هر یک از آنها برای نوعی  ١٧، ٢٠٠٩تا  ١٩٩٩های سال

های جهاز محصوالت گردشگری شناخته شده است. برای حمایت از توسعه گردشگری و فراهم کردن شرایط برای استفاده از بود

انداز سند چشم«ترین آن ریزی در این کشور تدوین شده که مهم، چندین سند برنامهایاتحادیه اروپا در راستای توسعه منطقه

 با اولویت توسعه گردشگری پایدار و توسعه منابع انسانی بوده است. اما سه رهیافت» ٢٠١٣تا  ٢٠٠٧های گردشگری بین سال

دشگری این کشور برای توسعه توریسم ایران قابل استخراج است؛ تفویض مسوولیت بهبود کیفیت اصلی از تجربه مدیریت گر 

ریزی و توسعه ها، ایجاد دفتر بین سازمانی جهت هماهنگی با نهادهای دخیل در برنامهخدمات محصوالت گردشگری به اتحادیه

 های اجتماعی برای توسعه گردشگری داخلی.دوقگردشگری، و تقویت گردشگری اجتماعی با دادن یارانه سفر و ایجاد صن

 

 چک جمهوری در اقتصاد

 

 در که کشور این. شد تبدیل سابق شرق بلوک کشورهای صنعتی قدرت به کشور این ماهر، العاده فوق کار نیروی وجود سبب به

رندگی آن بسیار زیاد است. کشاورزی با میزان و بوده، مرطوب و سرد های زمستان و خنک های تابستان دارای شده، واقع اروپا قلب
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در اقتصاد کشور، نقش مهمی به عهده دارد، و عمده محصوالت آن، جو و چغندر قند می باشد. دامداری و جنگل داری نیز در این 

 به بسیاری کمک کریستال تولید های کارخانه و الکل و آبجو تولید صنعت شکودا، سازی ماشین کارخانه کشور متداول است.

تصاد پویای این جمهوری می کند. صنعت گردشگری و طبیعت زیبای این کشور ساالنه جمعیت بسیاری را میهمان خود می اق

کند. از صادرات جمهوری چک، می توان به سنگ آهن و زغال سنگ اشاره کرد. جمهوری چک، هم اکنون، در حال گذر از نظام 

 .ی صنعت و کشاورزی استاقتصاد کمونیستی، به سمت بازار آزاد و خصوصی ساز 

آالت سنگ، منابع معدنی کمی وجود دارد. با این حال این کشور بسیار صنعتی شده است. تولیدات شامل ماشینغیر از زغال به

ریزی مرکزی به بازار آزاد است. صنعتی, وسایل نقلیه موتوری و کاالهای مصرفی است. این کشور در حال تغییر از اقتصاد برنامه

از آلمان ) به خود جذب کرده است و  %٨٠گذاری کالن خارجی ( بیش از اند. جمهوری چک سرمایهبنگاهها خصوصی شدهاکثر 

گردد. صنعت چوب دارای اهمیت است. محصوالت عمده کشاورزی عبارتند ای با اقتصاد آلمان مرتبط میاقتصاد آن به طور فزاینده

 .زمینی، جو، چغندرقنداز : گندم، ذرت، سیب

 

 دانشگاه چارلز

 

دانشگاه چارلز یک دانشگاه تحقیقاتی پیشرو که ترکیبی از علم با کیفیت باال، 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 

 .ده تر، که ما بخشی جدایی ناپذیر قرار دهیداروپا گستر 

 

دانشگاه در تالش است تا به دانش آموزان با استعداد، معلمان انجام شده و محققان از هر دو جمهوری چک و خارج از کشور، و 

گاه چارلز یک به جامعه در تمامیت آن باز باشد. عالوه بر دستاوردهای خود را در علم و پژوهش، حقایق نشان می دهد که دانش
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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 

گاهی از اهمیت تعهد مادام العمر برای یادگیری، دانشگاه نیز اجرا می شود طیف گسترده ای  و باقی می ماند بین المللی است. با آ

 .از برنامه های یادگیری مادام العمر کوتاه مدت و بلند مدت است

 

 در منشور بنیاد آن توسط چارلزآمار و ارقام نیز نشان دهد که چگونه دانشگاه چارلز برآورده ماموریت تاریخی خود را، همانطور که 

IV  به باال بردن فضل و دانش کشور و برای ارائه به آموزش و پرورش شهروندان خود با باالترین کیفیت، که آنها  -جاسازی شده

 .الزم نیست به دنبال در خارج از کشور، اما که به جای می سازد دانشگاه یک موسسه از خارجی ها به دنبال

 

 کاتولیک دانشکده الهیات

 

 ٢٦توسط کلمنت ششم در  canonically کالمی دانشکده کاتولیک دانشکده بنیانگذار دانشگاه امروز چارلز در پراگ بود. این

 ١٣٤٨به تصویب رسید. در نتیجه، آن را با چک پادشاه و امپراتور مقدس روم چارلز چهارم توسط یک حکم سلطنتی از  ١٣٤٧ژانویه 

آن زمان، وجود قانونی خود است مستمر بوده است. از آنجا که از آزار و اذیت کمونیست از کلیسای  ، تاسیس شد. از٧آوریل 

، دانشکده به دانشگاه چارلز ادغام ١٩٨٩برداشته شد. پس از انقالب مخملی سال  ١٩٥٠کاتولیک، دانشکده از دانشگاه در سال 

 .شد. بزرگ صدراعظم از دانشکده اسقف اعظم پراگ است

 

 های دانشگاهیگروه 



 
134 

 

134 
 

 

گروه فلسفه گروه متعصب و الهیات اساسی گروه اخالق کالمی و الهیات معنویت گروه علوم کتاب مقدس گروه پاستورال الهیات 

 و حقوق علوم موسسه هنر مسیحی

علمی این دانشکده دارای تجربه با هر دو چک و برنامه کمک مالی علمی بین المللی است. در صورت عالقه به همکاری های 

 relations@ktf.cuni.cz بین المللی با دانشکده ما، لطفا با ما تماس

 

 دانشکده الهیات پروتستان

 

 ٢٨پروتستان کالمی دانشکده (در اصل به عنوان هوس چکسلواکی دانشکده پروتستان کالمی شناخته می شود) در پراگ در 

 .تاسیس شد ١٩١٩آوریل سال 

 

رشد داشته است. زنان  ١٩٢٩در سال  ١٦٠و  ١٩٢٣در سال  ٧٨نفر بود، اما این به زودی به  ١٤در سال اول از وجود آن دانشکده 

؛ تعداد آنها قابل توجهی افزایش یافته و پس از شورای کلیسایی از کلیسای انجیلی از ١٩٢٢شروع به مطالعه در دانشکده در سال 

دولت  ١٩٥٠دانش آموز دارد. در سال  ٢٣٠بود  ١٩٥٠-١٩٤٩. در ١٩٥٣چک برادران تصمیم به وضع زنان به وزارت در سال 

 کمونیست تصمیم گرفت که دانشکده باید به دو مدرسه تقسیم می شوند: هوس دانشکده الهیات برای دانش آموزان از کلیسای

Hussite و کلیساها  چکسلواکی، و کومنیوس پروتستان دانشکده الهیات برای دانش آموزان از کلیسای انجیلی از چک برادران

. ١٠٠کوچکتر است. تحت کمونیست دانشکده کومنیوس بسیاری از مشکالت و تعداد دانش آموزان کاهش یافته است به زیر 

بود. پس از سقوط رژیم کمونیستی  Lukl Hromádka دین پیشرو چک پروتستان الهیات جوزف ١٩٦٠sو  ١٩٥٠sبرای بسیاری از 

نشکده کومنیوس باز کرد. یک افزایش فوق العاده ای در تعدادی از دانش آموزان وجود ، فرصت های جدید برای دا١٩٨٩در سال 
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آن را به  ١٩٩٥دانشکده کومنیوس به دانشگاه چارلز ثبت شد و تغییر نام دانشکده الهیات پروتستان. در سال  ١٩٩٠دارد. در سال 

دانش آموزان و برخی از کارکنان  ٥٠٠ر دانشکده حدود د ٢٠٠٨-٢٠٠٧محل بزرگتر در سایت حال حاضر خود را نقل مکان کرد. در 

 .آموزش بود ٢٥

 

Hussite دانشکده الهیات 

 

یک دانشکده الهیات گرا چند رشته است. دانشکده دانش آموزان برای کار علمی، خدمات وزرا و حرفه  Hussite کالمی دانشکده

امور دولتی و سیاست و همچنین خدمات در خارج از کشور های مختلف در آموزش و پرورش، فرهنگ، خدمات اجتماعی، اداره 

 ١٩٢٠چکسلواکی که در آغاز سال  Hussite از ابتدای پیدایش آن محدود با کلیسای Hussite آماده می شود. کالمی دانشکده

 .از جنبش کاتولیک مدرن تاسیس شده است

 

نظر گرفتن اعتقادات، جنس، نژاد، وابستگی یا جهانبینی مطالعات و دانشگاهی کار در دانشکده با این حال به همه بدون در 

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

 

، الهیات Hussite الهیات -ینی از سه اعتقادات مسیحی در حال حاضر ارائه می دهد مطالعات د Hussite کالمی دانشکده

ارتودکس و الهیات قدیمی کاتولیک و همچنین مطالعات یهودی، مطالعات دینی، فلسفه و سایر زمینه های غیر کالمی مطالعه 

 .مانند کار اجتماعی و خیریه و آموزش
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 دانشکده حقوق

 

یکی از چهار دانشکده از دانشگاه چارلز تازه تاسیس تشکیل شد. در حال  به عنوان ١٣٤٨دانشکده حقوق دانشگاه چارلز در سال 

دانش آموزان، دانشکده حقوق بزرگترین دانشکده حقوق معتبر در جمهوری چک است. از آن است که  ٤٥٠٠حاضر، با بیش از 

انگلیسی زبان قرار گرفته است.  برنامه کارشناسی ارشد کامال معتبر تدریس در چک. یک برنامه دکتری را می توان یا در چک یا

زبان انگلیسی تدریس می کند. بسیاری از فارغ التحصیالن دانشکده حقوق و موقعیت های  LLM دانشکده همچنین دوره های

برجسته در سیستم قضایی، در دولت مرکزی و محلی، در وزارت امور خارجه، در خدمات عمومی و همچنین در عمل حقوقی 

 .خصوصیخصوصی و شرکت های 

 

 دانشکده نخست پزشکی

 

 ١٣٤٨دانشکده نخست پزشکی یکی از تأسیس چهار دانشکده از دانشگاه چارلز در پراگ است. دانشکده نخست پزشکی در سال 

 .رتبه در میان پانزده قدیمی ترین دانشکده های پزشکی در جهان تاسیس شد

 

و بهداشت حرفه از طیف گسترده ای از علوم پایه از طریق  آموزش و پژوهش در دانشکده ما پوشش تقریبا تمام طیف پزشکی

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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، ما به آموزش متخصصان سالمت در مد مدرن و پسند. از آنجا که ما نه تنها یک آموزش است، اما همچنین یک موسسه تحقیقاتی

 .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 

رد که ما ارائه می دهیم. تعهد ما به آماده حرفه ای میان استادان، دانش آموزان و کارکنان اداری و تجربه دانش آموز منحصر به ف

 .موفق در مراقبت های پزشکی اولیه و یا مبتنی بر بیمارستان می سازد دانشکده ما یک انتخاب فوق العاده برای مطالعات خود را

 

ر بسیاری از زمینه های در دانشکده دوم شما را از تماس روزانه با دانشمندان مشهور بین المللی و همچنین رهبران پژوهش د

پزشکی در جمهوری چک بهره مند شوند. ما به خصوص در پژوهش در زمینه های ژنتیک انسانی و ژنتیک، سرطان دوران کودکی 

، علوم اعصاب و اطفال تمرکز می کنند. ما به طور منظم نتایج ما در بهترین مجالت علمی oncogynaecologyو هماتولوژی، 

ی شود. بسیاری از کارکنان و دکترا دانشگاهی ما برندگان از جوایز و ملی یا بین المللی هستند، و متخصصان بین المللی منتشر م

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 معرفی برنامه  ١٩٩١/١٩٩٢دانشکده سوم پزشکی یکی از پنج دانشکده پزشکی از دانشگاه چارلز است. در سال تحصیلی 

آموزشی پزشکی به زبان انگلیسی برای دانشجویان بین المللی، به عنوان یک به موازات برنامه درسی در زبان چک. هر دو به طور 

 .نداردهای بین المللی قابل مقایسه استکامل با استا

 

است. در پراگ شش سال برنامه تمام وقت از مطالعات پزشکی  (MD) حاال شما فرصت برای به دست آوردن دکتر معتبر پزشکی

سط در دانشکده پزشکی سوم در برنامه درسی زبان انگلیسی برای دانشجویان بین المللی از سراسر جهان باز است. این برنامه تو

 .وزارت آموزش و پرورش معتبر

 

در دانشکده سوم پزشکی معرفی برنامه آموزشی پزشکی به زبان انگلیسی برای دانشجویان بین  ١٩٩٢-١٩٩١در سال تحصیلی 

ا نفر از دانش آموزان یونان، کانادا، نروژ، آمریکا، آلمان و کشورهای دیگر از از دانشکده فارغ التحصیل شد و م ١٠٠المللی. حدود 

 .در حال حاضر در اروپا و شمال امریکا کار می کنند

 

اصالحات رادیکال به عنوان تنها در دانشکده های پزشکی در  ١٩٩٧-١٩٩٦برنامه درسی ما از طب از آن زمان سال تحصیلی 

غربی است.  مرکز و شرق اروپا دستخوش، اتکا به تجربه مقایسه از تعدادی از دانشکده های پزشکی اروپا و آمریکای شمالی

 .دانشکده سوم در حال اجرا برنامه درسی مبتنی بر اصول آموزش یکپارچه و مساله مدار و اطالعات تماس اولیه با بیماران

 

 Plzen دانشکده پزشکی در
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یکی از هفده دانشکده از دانشگاه چارلز در پراگ محترم است. این فرمان تاسیس شد شماره  Plzen در CUدانشکده پزشکی، 

به یک  Plzen رئیس جمهور. از آغاز فروتن آن، دانشکده پزشکی در Beneš صادر شده توسط ادوارد ٢٧اکتبر  ١٩٤٥از  ١٣٥

پزشکان عامل هر دو در جمهوری چک و خارج از کشور در حال حاضر فارغ التحصیل شد، و  ٧٨١٤دانشگاه مدرن که از آن 

دانشجویان  ٢٠٣٢، ٢٠٠٩/٢٠١٠ی افزایش یافته است. در سال تحصیلی دانش آموزان از برنامه مطالعه کارشناس ٤٩٩همچنین 

 .خارجی بودند مطالعه قرار گرفت ٤٢٧در دانشکده، که 

 

 Hradec Kralove دانشکده پزشکی در

 

به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه  ١٩٤٥نوامبر سال  ٢٥فعالیت آموزشی خود را در  Hradec Kralove دانشکده پزشکی در

اولین بار در شرق بوهمیا آغاز شده است. در ابتدا، دانشکده هاردک کارلوف به عنوان بخشی از دانشکده پراگ پزشکی تاسیس برای 

شد. با توجه به کمک های همکاری و خود آن را بالفاصله ممکن است به ایجاد هر دو کارکنان آموزش با کیفیت باال و یک ساختار 

عمومی و دندانپزشکان پزشکان. ستون اساسی  ٠٠٠ ١٠بود. تا به امروز، مطالعات تقریبا  Hradec Kralove دپارتمان موثر در

 .هیئت علمی آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و روابط خارجی

 

برای دارندگان آینده کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا در علوم پزشکی  Hradec Kralove دانشکده پزشکی دانشگاه چارلز در

آموزش و پرورش است توسط مربیان  -می کند آموزش و پرورش. کارشناسان در زمینه های مربوطه و دانشمندان صالح فراهم 

 .ارائه شده است

 

 Hradec Kralove دانشکده داروسازی در
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ه تاسیس شد. این دانشکد ١٩٦٩دانشکده داروسازی، با صندلی خود را در شهر هاردک کارلوف، توسط فرمان دولت در سال 

 .داروسازی در سنت های قدیمی و بلند مدت از آموزش و پرورش داروسازی دانشگاه چارلز ادامه داد

 

Pharmacy  یک واحد پزشکی است که در تحقیق، تولید، کنترل، عرضه، و توزیع داروها و مواد مخدر متمرکز شده است. آن را

می پردازد، با مدیریت از توابع دارویی در سیستم خدمات بهداشتی نیز با اطالعات در مورد مواد مخدر و توابع دارویی، سازمان 

 .(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 

توسط پادشاه چک و بعد امپراتور  ١٣٤٨دانشکده در سال  -دانشگاه در مرکز اروپا شرق فرانسه و شمال مرکزی. قدیمی ترین 

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 

نگی آن سرزمین چک: فارغ التحصیالن این دانشکده، اعمال و ایده های شد کوه های آلپ. از آن زمان، بوده است مرکز فره

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
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دانش آموز  ١٠٠٠رو به رشد تقریبا دانش آموزان و جمعیت دانشجویی بین المللی  ٩٠٠٠نفر کارکنان، بیش از  ١٠٠٠با نزدیک به 

کادمیک پر جنب و جوش و متنوع است. با تشکر از سیستم انعطاف پذیر از بیش از  از سراسر جهان، دانشکده هنر یک محیط آ

و درجه کارشناسی ارشد اجازه می دهد تا دانش آموزان به تمرکز بر روی دو موضوع به همان  BAترکیبی از درجه دو موضوع،  ٧٠٠

دازه که سازگاری خود را افزایش می دهد و آنها را فراهم می کند با فرصت های بیشتر برای حرفه آینده خود است. سطح پذیرش ان

درصد است که یک پیش نیاز برای یک رویکرد فردی بیشتر، الزم است اگر علوم انسانی آموزش داده می شود و مورد  ٢٧تنها 

 .مطالعه قرار جدی است

 

 دانشکده علوم

 

 ٣بخش،  ٢٩به عنوان عضو هیئت علمی پنجم دانشگاه چارلز تاسیس شد. در حال حاضر دارای  ١٩٢٠دانشکده علوم در سال 

 .موزه و یک باغ گیاه شناسی بزرگ که در آن وزارت مطالعه و امکانات برخی از دانشجویان در آن قرار دارد

 

روزه این دانشکده علمی و سازمانی را به چهار بخش تقسیم شده است. بیولوژیکی، جغرافیایی، زمین شناسی و مواد شیمیایی: ام

عالوه 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

 

صلی دانشکده علوم این است که ایجاد کارشناسان مجرب در زیست شناسی، شیمی، جغرافیا، زمین شناسی و دیگر ماموریت ا

رشته های میان رشته ای. هدف تالش علمی و پژوهشی خود را به حل مشکالت کلیدی در رابطه با توسعه جامعه انسانی. برخی 
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د و پیش بینی توسعه اکوسیستم و زیست کره، و توسعه مواد سازگار با از اولویت افراد بلند مدت سالمت انسان، مطالعه عملکر 

 .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 باال آموزش داده به زبان انگلیسی، در یکی 

قدیمی ترین و بسیار مورد توجه ترین دانشگاه های اروپا، در یکی از شهرستانها زیباترین در جهان، پایتخت یک کشور مدرن و از 

تکنولوژی پیشرفته . این برنامه ها برای سال با موفقیت بزرگ را به دانش آموزان چک ارائه شده است. در حال حاضر آنها را به 

 .است، بیش از حددانش آموزان بین المللی باز 

 

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

 

 دانشکده آموزش و پرورش

 

این است که دانشکده آموزش و پرورش یکی از هفده دانشکده مرتبط در زیر چتر از دانشگاه چارلز در پراگ است. هدف اصلی آن 

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 

منحصر به فرد طول و پیچیدگی تمرکز آموزشی آن است. علوم انسانی، علوم اجتماعی، آموزش  باعث دانشکده آموزش و پرورش
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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

 

و برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد، به عالوه نزدیک  BA ن در هر دودانش آموزا ٤٢٠٠دانشکده در حال حاضر آموزش حدود 

دانش آموزان آموخت که در یک طیف گسترده ای از اشکال ترکیبی از برنامه های آموزشی، به طور عمده به عنوان  ٠٠٠ ١٠به 

تواند به برنامه های زبان انگلیسی بخشی از توسعه معلم حرفه ای است. دانشکده نیز به دانشجویان خارجی شهریه پرداخت که می 

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 UK در دانشکده  ١٩٩٠د آن در سال دوم جدیدترین هیات علمی دانشگاه چارلز در پراگ است. مدت کوتاهی پس از ایجا

 :یک مرکز منطقه ای آموزش و پژوهش در شد

 

 اقتصاد جامعه شناسی علوم سیاسی روابط بین المللی مطالعات منطقه مطالعات رسانه ای روزنامه نگاری

جامعه انسانی  ماموریت ما ترویج یادگیری و حمایت از دانش، کشت اندیشه آزاد، تحقیقات علمی مستقل و حمایت از روح خالق

است به منظور توسعه آموزش و پژوهش در جنبه هایی از علوم اجتماعی که به طور مستقیم یا غیر  Faculty's است. هدف اصلی

 .مستقیم به دولت های عمومی و یا به زندگی اقتصادی و فرهنگی جامعه مربوط
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نفر از آنها در یکی از برنامه های مدرک زبان  ٢٠٠ود دانش آموزان تمام وقت. حد ٠٠٠ ٤در حال حاضر این دانشکده در حدود 

یکی از باالترین نرخ مشارکت تحرک بین المللی از تمام دانشکده های دانشگاه چارلز است. هر  FSV UK .انگلیسی ما ثبت نام

 .دانش آموزان مبادله از سراسر جهان استقبال می کند ٥٠٠سال آن را در حدود 

 

 ورزشدانشکده تربیت بدنی و 

 

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

 

چک تربیت بدنی باالتر قدمت آن به دوره قبل از جنگ جهانی اول در آغاز شد، دوره های آموزشی مختلف در دانشکده پزشکی 

 Weigner و Smotlacha ،Borovanský ،Jirásek .وجود دارد. تالش های دانشمندان مترقی و مدرسین مانند پروفسور

به این الیحه منجر شده است. این ایده پس از جنگ با  ١٩٣٠در آموزش و پرورش فیزیکی" در سال  Tyrš ایجاد "موسسه دولتی

 .تشکیل "مؤسسه آموزش تربیت بدنی در دانشگاه چارلز" اجرا شد

 

یده شده بود، که از آن، مستقل مدرسه عالی آموزش و پرورش در سال موسسه در دانشکده آموزش و پرورش گنجان ١٩٤٨در سال 

همراه با "موسسه تحقیقات تربیت  ١٩٥٣"موسسه تربیت بدنی و ورزش" در سال  -تشکیل شد. یک مدرسه جدید باالتر  ١٩٥٣

واست به دنبال حرفه ای بدنی" تاسیس شد. هر دو نهاد آموزش و پرورش برای کارگران آموزشی، علمی و مدیریت کسانی که می خ

صورت  ١٩٥٨خود را در منطقه از تربیت بدنی و علوم ورزشی ارائه شده است. در سازماندهی مجدد مدارس باالتر، که در سال 
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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 

 .انشکده های آن ملحق شدعنوان یکی از د

 

 دانشکده علوم انسانی

 

به عنوان موسسه آموزش علوم  ١٩٩٠sجوانترین استادان دانشگاه چارلز است. در اصل در اوایل  (FHS) دانشکده علوم انسانی

العه در کارشناسی، باال بود، چشم انداز بودن است که آن را برنامه مط ٢٠٠٠انسانی تاسیس شد، آن را به رتبه یک دانشکده در سال 

 FHS .شد CU کارشناسی ارشد و سطح دکترا در علوم انسانی مختلف و رشته های علوم اجتماعی ارائه نمی در عین حال در

 .سرعت شهرت به عنوان یک مدرسه مترقی با برنامه مطالعه ابتکاری و روش های تدریس به دست آورد

 

آموزش با کیفیت باال به وقف دانش آموزان با توانایی منجر به یک زندگی انجام ماموریت دانشکده علوم انسانی است که از طریق 

 .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 

های ما را تسکین خواهد داد. با گذار از شهرهای قرون وسطایی این کشور و بازدید از قلعهشاعرانه مناطق روستایی این کشور بار ش

دارید. با سفر به این کشور به پانصد میهای رویاهای کودکی خود قدم براند گویی در باغهای سرسبز واقع شدهآن که بر فراز تپه

کنید برایتان به ای فراتر از آن چیزی که تصور میناب، تجربه هایخواهید گشت. سرزمین کریستالسال قبل وحتی بیشتر باز

 .ارمغان خواهد آورد
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پراگ ترکیب خوبی از فروشگاهھایی با برندهای مشھور غرب، برندهای محلی، فروشگاهھای سوغاتی و فروشگاهھای تخصصی 

وسکھای پارچهای، اسباببازیھای چوبی ارائه میدهد. تسبیح، کریستال، تخممرغھای طرحدار، صنایع دستی، هنرهای محلی، عر 

و جواهر بدلی انتخاب خوبی برای سوغاتی بهنظر میرسند. خالی از لطف نیست بدانید امروزه مردم در سراسر جھان این جمھوری 

اط کوچك را با کریستالھای زیبایش میشناسند و اساسا یکی از مھمترین منابع درآمد این کشور از صادرات کریستال به اقصی نق

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 

او سی چودو در نزدیکی ایستگاه مرکزی مترو، فروشگاه پاالس فلورا، فروشگاه او سی نووی اسمیچوف و پاالدیوم، فروشگاهھای 

فروشگاه متروپل زلچین از دیگر فروشگاهھای مشھور پراگ بهشمار میروند که برای خرید میتوان سری به آنھا زد. این فروشگاهھا 

 .قیمتھای نسبتا مناسبی دارند

شود که با توجه به سلیقه و شهرهای بزرگ و توریستی دنیا، انواع و اقسام سوغات ریز و درشت پیدا میر این شهر هم مثل سایر 

های گردشگری جمهوری توانید از میان آنها انتخاب کنید. خریدن مگنت یخچال و ماگ با طرح جاذبهی خود میالبته بودجه

فردی هم ها، سوغات سنتی و منحصربهاین شهر عالوه بر این رسد امای گردشگران میچک، اولین چیزی است که به ذهن همه

 .توانید پیدا کنیددارد که شبیه آن را در جای دیگر دنیا نمی

 

ی محصوالت خود فقط از مواد یک برند قدیمی تولید لوازم آرایش در جمهوری چک است که برای تهیه Manufaktura برند

برندهای مشهور دنیا، برای تست کردن محصوالت باکیفیت این برند از حیوانات، سوء کند. برخالف برخی از طبیعی استفاده می

کند. البته این برند شود. این برند، انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی از نمک حمام گرفته تا کرم دست را تولید میاستفاده نمی

در سراسر  .B التی باکیفیت و معطر و سرشار از ویتامینشوند مشهور است؛ محصو بیشتر به خاطر محصوالتش که با آبجو تهیه می

 .را پیدا کنید و محصوالت آن را خریداری کنید Manufaktura های برندتوانید نمایندگیپراگ در مراکز خرید متعدد می
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های عروسکها نیستند. بزرگترها هم به دنبال ای برای سرگرم کردن بچهشب بازی فقط وسیلههای خیمهدر پراگ عروسک

ها چون کار دست هستند و شوند. این عروسکباکیفیتی هستند که با دستان توانای هنرمندان به زیبایی و ظرافت ساخته می

بازی را پیدا کنید شبهای خیمههای عروسکتوانید فروشگاهاند. در سراسر شهر پراگ میقیمتکیفیت باالیی دارند، بسیار گران

ها بسیار متنوع اند. ابعاد و تم این عروسکدر شهر قدیم پراگ واقع شده Charles Bridge ا در نزدیکیهاما بهترین فروشگاه

ها و حیوانات. اهالی های سیاسی و کارتونهای عامیانه، شخصیتهای داستاناست از جادوگرها و شیاطین گرفته تا شخصیت

کنند. پس بدون اینکه ها هستند که شما را انتخاب میکنید، عروسکها را انتخاب میگویند این شما نیستید که عروسکپراگ می

 .تان را گرفت بخریدها شوید و هر عروسکی که چشماز قبل به مدل عروسک فکر کنید، وارد یکی از فروشگاه

 

زیورآالت و اشیای ای طوالنی در جمهوری چک دارد. امروزه از لعل برای ساختن انواع قیمتی است که سابقهلعل یک سنگ نیمه

تان توانید یک تکه لعل به عنوان سوغات برای خود یا نزدیکانای که در اختیار دارید میشود. با هر بودجهمینیاتوری استفاده می

های معتبر را انتخاب کنید و حتما شود بنابراین موقع خرید حتما فروشگاهجا پیدا می بخرید. فراموش نکنید که لعل قالبی همه

 .اهی اصالت کاال را از فروشنده دریافت کنیدگو 

 

های شود. کریستالهای متعدد در سراسر این کشور تولید میهای سنتی این کشور است که در کارگاهکریستال بوهمیا از کریستال

شود محصول نهایی شود که باعث میساز هستند. در تولید آنها از سرب فراوان استفاده میبوهمیا بسیار باکیفیت، زیبا و دست

توانید برندهای مختلف کریستال تر باشد و به راحتی با دست قابل حکاکی باشد. میتر و صیقلیهتر باشد، درخشندتر و مقاومضخیم

 .های سراسر پراگ خریداری کنیدبوهمیا را از فروشگاه
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راگ بسیار محبوب اهالی شهر هستند. در این های پخانهکنند، چاینظر میبا وجود اینکه بسیاری از گردشگران از آن صرف

توانید انواع چای و ملزومات تهیه و سرو آن را توانید استراحت کنید و فنجانی چای بنوشید، میها علوه بر اینکه میخانهچای

 .خریداری کنید

 

کنند اما مشهورترین آن ا تولید میهای زیادی ویفر اسپویفر اسپا نوع خاصی از ویفر است که طرفداران زیادی دارد. گرچه شرکت 

های آب گرم و اسپاهایش شهرت دارد. ویفرهای اسپا بسیار شود. این شهر به خاطر چشمهتولید می Karlovy Vary در شهر

ها و هتوانید از فروشگاهای ویفر را میهای شیرین کاکائویی، فندقی یا وانیلی دارند. جعبههایی از کرمنازک و بزرگ هستند و الیه

 .های گوشه و کنار پراگ خریداری کنیدسوپرمارکت

 

های قدیمی، قطار، آویز برند. انواع ماشینهای چوبی لذت میبازیها بلکه بزرگترها هم از دیدن و داشتن این اسبابنه فقط بچه

های زیبا و بازیید. این اسبابهای سوغات خریداری کنتوانید از فروشگاهحیوانات و حتی انواع پازل چوبی و کشتی نوح را می

 های سوغات در بازارهای آخر هفتهداشتنی، جایگزین خوب و ارزانی برای صنایع دستی چوبی هستند. عالوه بر فروشگاهدوست

 .ها را پیدا کنیدبازیتوانید این اسبابدر مرکز پراگ هم می Havel’s Market مثل

 

توانید آثار موخا را بر در و دیوار اهل جمهوری چک بود. در سراسر شهر پراگ میتراش و نقاش آلفونس ماریا موخا یک سنگ

شوند ها نگهداری میها و گالریها و مراکز فرهنگی. البته آثار اصلی او در موزهها گرفته تا فروشگاهها و کافهمشاهده کنید؛ از گالری

 .ی موخا هم دیدن کنیدتوانید از موزهکنید. همچنین میتوانید پوسترهای کپی آثار این نقاش را خریداری و شما می

ی بزرگی است که بیشتر عمر خود را در پراگ کذرانده است. او مشهورترین اثرش یعنی رمان کوتاه مسخ را در همین کافکا نویسنده

توانید از آثار، . در این موزه میی کافکا کامل نخواهد بودی تحریر درآورده است. سفر به پراگ بدون بازدید از موزهشهر به رشته
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های کافکا دیدن کنید. قبل از اینکه موزه را ترک کنید، در فروشگاه سوغات ها، خاطرات روزانه و عکسها، نامهنوشتهدست

سایر مجموعه، محصوالتی مرتبط با کافکا را به عنوان سوغات خریداری کنید؛ از جمله انواع کتاب، پوستر، تقویم، کارت پستال و 

 .ی بزرگ استمندان به ادبیات و آثار این نویسندهاقالم فرهنگی که سوغات خوبی برای عالقه

ها هایی که از سفر به پراگ برای بچهجات و انواع کیک و بیسکوییت را دوست دارند. یکی از بهترین سوغاتیها شیرینیی بچههمه

گویند. خانه می Perník شوند. در زبان محلی به این نانمارزیپان تزیین می های زنجبیلی عسلی هستند که باتوانید بخرید نانمی

ی خانه از نان زنجبیلی استفاده ی هانسل و گرتل است که برای ساخت بدنهزنجبیلی نوعی ساخت خانه عروسکی به سبک خانه

های توانید بهترین ناناگ هم میاست اما در پر  Pardubice شود. مشهورترین نان زنجبیلی جمهوری چک متعلق به شهرمی

 .تان تهیه کنیدزنجبیلی را برای خود و نزدیکان

 

ای طوالنی دارد و چینی ساخت این کشور در دنیا به مرغوبیت شناخته ساخت ظروف و اشیای چینی در جمهوری چک سابقه

یزش به راحتی قابل تشخیص است. این نام دارد و با طرح سفید و آبی متما cibulákشود. مشهورترین چینی جمهوری چک، می

تر هستید در شهر قدیم پیدا کنید و اگر به دنبال اشیا و سوغات کوچک Vinohrady یتوانید در منطقههای اصل را میچینی

 .های سوغات به دنبال محصول مورد نظرتان بگردیدپراگ در فروشگاه

مردم به عضویت منطقه یورو درآمد و از آن زمان هر سال با پیشرفت با بیشترین آرای  ٢٠٠٣شور زیبای جمهوری چک در سال ک

 .روزافزون، خود را در زمره بهترین، زیباترین، امن ترین و تاریخی ترین اماکن روز دنیا به جهانیان معرفی نموده است

شهر اروپایی است که هنوز پایتخت جمهوری چک شهر زیبای پراگ که با وجود گذشت قرنها می توان به جرات اذعان داشت تنها 

به عنوان زیباترین شهر تاریخی و توریستی در میان  ١٩٩٢آثار و بناهای فراوان قرون وسطی در آن به چشم می خورد، در سال 

بهترین ها انتخاب گردید و این همه و همه تنها بخشی از افتخاراتی است که جمهوری چک را در صنعت، تجارت، امنیت و جاذبه 

 .ستی از دیگر همسایگانش متمایز نموده استهای توری
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 شهباززمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Lennon Wall  لنون دیوار
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 که) Beatles گروه موسس اعضای از یکی افتخار و یاد با پراگ، لنون دیوار یعنی شرقی اروپای فرد به منحصر هایجاذبه از یکی

 شروع ١٩٨٠ دهه در خواننده این قتل زمان از چیز همه. برجاست پا کنون تا ١٩٨٠ سال از) است بوده هم صلح نامزد و نماینده

 نشان خواننده این مرگ به نسبت را خود اندوه و غم هواداران، که شد محلی به تبدیل چارلز، پل کنار در تکلیف بی دیوار این که شد

 دیوار کردن پاک برای پلیس تالش رغمعلی. بنویسند شعار و بکشند نقاشی او برای دیوار روی و کنند سوگواری او برای و دهند

 جمعیت برای صلح و امید از سمبلی به و ماند پابرجا لنون جان اشعار با یادگاری، دیوار) بود کمونیسم قوانین تحت زمان آن در( چک

 و عواطف هاتوریست که شودمی دیده مرتباً  و ماند باقی امروز به تا لنون مرگ سالگرد در گردهمایی رسم این. شد تبدیل شهر این

 .نویسندمی و گذارندمی جا یادگار به دیوار روی را خود احساسات

 

 The Olšany Cemetery  اولشانی گورستان

 

 عنوانبه هاقرن اولشانی گورستان. شد ساخته پراگ در طاعون زیاد هایکشته دفن راستای در میالدی ١٦٨٠ سال در گورستان این

 شده تقسیم مختلفی هایبخش به قبرستان. است بوده جنگ و بیماری قربانیان از شماریبی تعداد آرامگاه شهر، مرکزی گورستان

 در ١٩٦٨ سال در اخیراً  که پاالچ ژان نهایی آرامگاه( مسیحیان و) نویسنده کافکای فرانز آرامگاه(  یهودیان گورستان شامل که

 قدیمی هایمقبره وجود دلیل به گورستان این هنوز ناسالم، یتاریخچه از جدا. شودمی) زد آتش را خود شوروي یحمله به اعتراض

 .باشدمی اکتشافات جهت ایالعادهفوق محل نو، هنر تاریخی آثار و آمیز اسرار

 

 St. Nicholas Church  مقدس نیکالس کلیسا
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 است، گرفته قرار پراگ جدیدتر نسبت به کلیساهای از یکی مقدس، نیکالس کلیسای ،(Little quarter) منظره خوش میدان در

 فضای و باشدمی باروک سبک برای خوبی مثال کلیسا این. شد تأسیس عیسی انجمن مذهبی فرقه توسط ١٨ قرن در کلیسا این

 سبک با بزرگ بسیار هاینقاشی و ١٩ قرن فرد به منحصر بسیار هایچلچراغ با همراه دارد، که برقی و زرق پر و باشکوه درونی

 ناقوس برج یک دارای کلیسا این. است توجه قابل و برجسته دارد تعلق (karel skreta) چک متولد معروف نقاش به که باروک

 را خود سفر کنید سعی. است رؤیت قابل جا آن از شهر زیبای منظره که جایی بروند، باال آن از دارند اجازه کنندگان بازدید که است

 ارزش با قطعات دیگر و موتزازت خوانی آموزش جمله از شودمی برگزار مکان این در که هاییکنسرت با کنید همزمان اینجا به

 !کالسیک

 

 (Hardcany) هاردچانی محدوده

 

 سال در. است ها رستوران و ها فروشگاه همراه به مسکونی اصلی محدوده عنوان به پراگ کاخ مجموعه غرب در محدوده این

 بر ،)پراگ کاخ مجموعه محدوده از خارج( ١٨ و ١٧ قرن در شده ساخته های کاخ و سوخت آتش در منطقه این میالدی، ١٥٩٨

 .شده واقع محدوده این در »لورتا ما، بانوی منطقه« کلیسای همچنین. شد ساخته آن های ویرانه روی

 

 The Petrín Lookout Tower  دیدبانی برج

 

 اگرچه( دهدمی شهر منظره از درجه ٣٦٠ و وسیع نمایی شما به که باشدمی پاریس ایفل از شده کوچک نمونه پترین دیدبانی برج

 در). رسدمی نظر به هست آنچه از تربزرگ ارتفاع در گرفتن قرار دلیل به اما است آن فرانسوی نمونه پنجم یک حدود برج این ابعاد

 انتقال پترین تپه به میالدی ٣٠ دهه در بعدها که شد ساخته بود آهن راه شده استفاده هایریل از که نمایشگاهی برای ١٨٩١ سال
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 ایدقیقه ٣٠ رویپیاده یک با توانندمی بینندگان امروزه شده تبدیل پراگ توریستی هایجاذبه ترینبزرگ از یکی به اکنون و شد داده

 برج باالی به رسیدن برای. بروند آنجا به کندمی حرکت برج سمت به آهستگی به که تفریحی قطار وسیله به اینکه یا برسند آن به

 )دارد وجود کافه و آسانسور برج در البته! (کرد طی نیز را پله ٢٩٩ باید

 

 )Letná Park( لتنا پارک

 

 شهر مرکز و (Vltava) ولتاوا رودخانه به مشرف ناحیه در که است شهر زیبای هایپارک از دیگر یکی) Letná Park( لتنا پارک

 کمونیسم حکومت شدن برچیده از پس که شدمی دیده پارک این در استالین از متری ۱۳ مجسمه یک درگذشته. است شده واقع

 و هاترانه تبلیغ برای جکسون مایکل مجسمه ۱۹۹۰ دهه در ازآن،پس. شد تخریب دینامیت کیلوگرم ۲۰۰۰ از استفاده با

 وسیلهبه که شودمی دیده لتنا پارک در بزرگ بسیار) مترونوم( سنجزمان یک حاضر حال در اما. شد بنا پارک این در هایشکنسرت

 معروف پارک این فراز از. شودمی تلقی موسیقی در ترموفق هایدوره به رسیدن برای نمادی و شده احداث دیار این هنرمندان

 جالب رسم یک که بدانید نیست بد آخر در.است رویت قابل شهر پرشمار هایپل و پراگ تاریخی کوی از نظیریبی اندازهایچشم

 وقتی چک شهروندان از یک هر. هستند پایبند رسم این به معموال آیند،می پارک این به که گردشگرانی و دارد وجود لتنا پارک در

 را هایشانکفش مترونوم بنای کنار در که صورت این به بگذارند؛ جا بر نشانی خود از مایلند آیندمی لتنا پارک به بار اولین برای

 .اندازندمی مترونوم باالی سیمی طناب روی بر یادگاری عنوانبه و زنندمی گره هم به را آن بندهای آورند،درمی

 

 د ویشهرا  قلعه در تاریخی
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 این درون. است نمایان خوبیبه آن روی (Vysehrad) ویشهراد تاریخی قلعه که است گرفته قرار شهر مجاورت در بلند تپه یک

 .است پراگ شهر بهمشرف که قلعه

  .است مانده جا به یادگار به ١٢٦٠ سال از  که گورستان یک کنید، پیدا را ویشهراد قبرستان توانید می که است جایی جا این

 کلیسای آن کار مهمترین که شده طراحی Anton Barvitius توسط آن شرقی و جنوبی طرفهای در مرمر سنگ های مقبره

 به که است، شده طراحی چکی رنسانس رهبران از یکی ،Antonin Wiehl  توسط آن آرک. است Smíchov در ونزلس سنت

 .است شده ساخته سنگ ماسه از توسکانی های ستون با ایتالیایی سبک دنبال

 

 نمایان گورستان از بخشی در که است بزرگ ای مجسمه به مشرف اصلی مسیر که دید خواهید شوید، می قبرستان وارد که هنگامی

 ١٨٨٩ سالهای دربین اثر این. است ملی های غول از بزرگ اسطوره ،اویک شود می نامیده Slavin انگیز شگفت اثر این نام. است

 سمت در سرکش کشور یک و چپ سمت در سرگردان کشور یک طراحی اثراسالوین شد، اجرا و طراحی ویل آنتونین توسط ١٨٩٣ و

 .است راست

 را چک مردم شکوه و گذشته که نوشت ١٨٨٠ سال در را ویشهراد حماسی شعر که بود زایر ژولیوس روزگاران، شاعرآن نخستین 

  .کرد برجسته

 شناخت دیگر زبانی در و چک جمهوری هنرمندان شناخت رسید، من ذهن به که چیزی تنها میروم، پراگ به که شدم متوجه وقتی

 .کردم پیدا دست مهمی نکات به آن گورستان مورد در کردم، تحقیق ویشهراد قلعه مورد در من که وقتی. کشوربود این

 یافت گورستان آن در که دارد وجود تپه باالی و خیابان بین ها پله از زیادی تعداد اما است ساده Vysehrad قبرستان در زدن قدم

. هستم مناسبی جای در من که دانستم می کردم، مشاهده پل و پیتر مقدس کلیسای از را دوقلو برجهای که هنگامی. شود می

  .است شده ساخته گوتیک نئو سبک در نوزدهم قرن اواخر در و است Vysehrad نمادهای از یکی کلیسا این
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 در که شدم متوجه ،که دارم ام عالقه مورد شخصیت کردنهای پیدا برای شانسی هیچ بدونم خواستم می قبرها سنگ طریق از

 دووژاک آنتونین که شدم متوجه که بود وقت آن. دارد وجود قبرها از بسیاری مکانی موقعیت و اطالعات با ای نقشه کلیسا، مقابل

 .بود من پدربزرگ عالقه مورد آهنگسازان از یکی او. است شده دفن آنجا در نیز

 

 یک ازگذشت پس ناشناخته بیماری یک دلیل به ١٩٠٤ مه ماه در او. است چکی آهنگسازان مشهورترین از یکی دووژاک آنتونین

  .درگذشت بیماری، ماه

 اما. کنم پیدا بود Alphonse Mucha که جایی که بود این من چالش دووژاک، آنتونین نهایی سکونت محل کردن پیدا از پس

 ظاهر من چشم جلوی در نامش که زمانی تا کردم  ها مجسمه اطراف در رفتن راه به شروع من. نبود جلودر های پانل در نامش

 است، نام یک فقط او نام ، ها خیلی برای واقعا. بود مهم و گذار تاثیر بسیار هنرمند یک عنوان به من تجربیات در او کارهای. شد

 .ام نکرده مالقات هرگز را او قبال که بود معلم یک دیدن مانند من، برای اما

  .کرد آغاز فرانسه در را نیویورک هنر جنبش تئاتر پوسترهای که است تزئینی هنرمند و نقاش Mucha آلفونس

 شده تزیین مفهومی های مجسمه با هنرهایشان و هنری جایگاه به ،بنا آنان مزار که یافتم را دیگری گذار تاثیر هنرمند صدها و

 .اند داده انجام هنرمندانشان از چک مردمان که تجلیلی و ستایش یعنی واین ، کرده چندان دو را آنان وعظمت شکوه بود،که

. است شورانگیز بسیار هستند چکی های شخصیت زندگی به مند عالقه که کسانی برای ویشهراد قبرستان از بازدید ترتیب، این به

 مهم هنرمندان توسط که دارد زیادی های مجسمه با هنری اثار گورستان این ندارید، مندی عالقه آنها مورد در شما اگر حتی اما

 تاریخ در انگار دارید، حضور Vysehrad در وقتی. نیست لطف از خالی آن دیدن که دیگر هنری اثر صدها و. است شده طراحی

 زنید می قدم چک جمهوری وهنر فرهنگ

 


