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 یکيرچ گنج

 نینل .یا .و

 روپ یتسار داوج همجرت

 

 .تسا هدرک بلج دوخ هب ار رگراک هدوت و ام بزح يدج هجوت یکیرچ تایلمع عوضوم

 هک ياهدعو قبط میهاوخیم نونکا و میاهدرک حرطم ارذگ روطب اهراب ار عوضوم نیا ام

 .میراد نایب رتعماج هنیمز نیا رد ار دوخ تایرظن ،میاهداد
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 یسررب هحولرس رد دیاب یلوصا هچ تسیسکرام ره يارب .مینک عورش زاغآ زا ار بلطم

 لاکشا هیلک اب مسیسکرام زیامت هجو الوا ؟دنریگ رارق هزرابم لاکشا یگنوگچ هلئسم

 هزرابم نیعم لکش کی هب ار شبنج مسیسکرام هک تسا نآ رد مسیلایسوس ییادتبا

 ار اهنآً انمض و تسا لئاق هزرابم يارب ینوگانوگ لاکشا مسیسکرام .دزاسیمن هتسباو
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 دوخ شبنج نایرج رد هک ار یبالقنا یتاقبط هزرابم زا ییاهلکش هکلب دنکیمن »عارتخا«

 هناهاگآ لمع هب ار اهنآ دربراک و دهدیم نامزاس ،دهدیم میمعت ،دیآیم دیدپ دوخ هب

 هناتسرپ نیئآ هخسن هنوگ ره اب ،يدیرجت لومرف هنوگ ره اب هک مسیسکرام .دنکیم لدب

 اب دنور مه هک	تساههدوت	يراج هزرابم قیقد شهوژپ راتساوخ ،تسا فلاخمً ادیکا
ً امئاد ،یسایس و يداصتقا ياهنارحب دیدشت و اههدوت یهاگآ دشر و شبنج شرتسگ

 تهج نیدب .دروآیم دوجو هب هلمح و عافد زا يرت عونتم مد هب مد و هزات ياههویش

 دوخ هجو چیه هب مسیسکرام .دنکیمن در قلطم روطب ار هزرابم زا یلکش چیه مسیسکرام

 دودحم ،دنتسه دوجوم و نکمم نیعم هظحل کی رد طقف هک هزرابم زا یلاکشا هب اهنت ار

 ياهزات لاکشا شیادیپ ،یعامتجا تیعقوم رییغت تروص رد هک تسا دقتعم هکلب دنکیمن

 .دوب دهاوخ	ریزگان	،دندوب هتخانشان زونه نیعم نارود ناگدنمزر يارب ینامز هک هزرابم زا

 لمع بتکم رد – دشاب زاجم یترابع نینچ نایب رگا – ظاحل نیا زا مسیسکرام

 متسیس« هک ار هزرابم زا ییاهلکش هک درادن نآ يوعد هجو چیه هب و	دزومآ یم	اههدوت

 ماگنه یکستوئاک الثم .دزومایب	اههدوت هب ،دناهدرک عارتخا یگدنز زا هداتفا رود »نازاس

 ياهلکش ،هدنیآ نارحب هک مینادیم ام تفگیم یتسیلایسوس بالقنا لاکشا یسررب

 نکمم ام يارب رضاح لاح رد اهنآ ینیبشیپ هک داد دهاوخ ناشن ام هب ار هزرابم زا ياهزات

 .تسین

 زا هزرابم ياهلکش هلئسم هک تسا نآ راتساوخ قلطم روطب مسیسکرامً ایناث

 یخیرات تیعقوم نتفرگ رظن رد نودب هلئسم نیا حرط .دنوش یسررب	یخیرات	هاگرظن
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 نوگانوگ تاظحل رد .تسا کیتکلاید مسیلایرتام يابفلا ندرکن كرد يانعم هب ،صخشم

 ،هریغ و تشیعم عضو ،یلم گنهرف ،یسایس طیارش یگنوگچ هب هتسب يداصتقا لماکت

 دنوشیم لیدبت هدمع لاکشا هب و دنریگیم رارق لوا هدر رد هزرابم زا ینوگانوگ لاکشا

 .دنوشیم رییغت شوختسد دوخ هبون هب هزرابم مود هجرد و یعرف لاکشا ،نآ اب هطبار رد و

 نیعم هویش کی در ای لوبق هب طوبرم لاؤس هب هن ای يرآ خساپ نداد يارب ششوک

 هب ،نآ لماکت نیعم هلحرم رد نیعم شبنج صخشم عضو قیقد یسررب نودب ،هزرابم

 .تسا مسیسکرام عضوم زا لماک لودع يانعم

 مسیسکرام خیرات .میهد رارق نومنهر دیاب ام هک ياهدمع کیروئت مکح ود تسا نینچ

 .دهدیم ناشن ام هب ،دش نایب هک یتاکن دییأت رد يرامشیب ياههنومن یبرغ ياپورا رد

 ياهلکش رضاح لاح رد ار ییاکیدنس شبنج و مسیراتناملراپ اپورا یسارکمد-لایسوس

 رد و تفریذپیم ار مایق هتشذگ رد یسارکمد-لایسوس نیمه و درامشیم هزرابم هدمع

 رظن فالخرب ،ار نآ تسا رضاح الماک لاوحا و عاضوا رییغت تروص رد زین هدنیآ

 ياهلاس رد .دریذپب[	2]یسور ياهستوالگاززب و[	1]اهتداک شامق زا لاربیل ياهاوژروب
 مظعا ریسکا ناونع هب ار یناگمه باصتعا یسارکمد-لایسوس هتشذگ نرق داتفه

 ،یسایسریغ قیرط زا ار يزاوژروب ناوتب نآ دربراک اب هک ياهلیسو ناونع هب ،یعامتجا

 ار ياهدوت یسایس باصتعا یسارکمد-لایسوس یلو درکیم در ،تخاس نوگنرس ًاروف

 هک هزرابم لیاسو زا	یکی	ناونع هب )0519 لاس رد هیسور هبرجت زا سپ صوصخب(

 ياهلاس رد یسارکمد-لایسوس .دریذپیم الماک ،تسا رورض	نیعم	طیارش رد نآ دربراک

 للع هب نرق نیا نایاپ رد ،تفریذپیم ار ینابایخ يداکیراب هزرابم مهدزون نرق لهچ



5 

 

 رد یکستوئاک لراک هتفگ هب هک وکسم مایق هبرجت زا سپ و درکیم در ار نآ ینیعم

 رد يرگنزاب يارب ار دوخ لماک یگدامآ ،دمآ دیدپ يدیدج يداکیراب کیتکات نآ نایرج

 .تشاد مالعا ،يداکیراب هزرابم نتفریذپ و ریخا هیرظن

2 

 لماکت ریس .میزادرپیم هیسور بالقنا یسررب هب ،مسیسکرام ماع ماکحا نیا تابثا زا

 ادتبا رد :میوشیم روآدای تسا هتشاد هضرع بالقنا نیا هک ار هزرابم زا یلاکشا یخیرات

 و نارگراک یسایس تارهاظت سپس )1900 ات 1896( نارگراک يداصتقا تاباصتعا

 یسایس ياهباصتعا زاغآ ،)1902( یناقهد ياهشروش ،)1902 و 1901( نایوجشناد

 لاس رد فوتسر رهش( تارهاظت اب اهنآ يزیمآرد زا ینوگانوگ لاکشا هارمه هب ياهدوت

 یسایس باصتعا ،)1905 لاس هیوناژ 9 و 1903 لاس ناتسبات ياهباصتعا ،1902

 ،)1905 لاس ربتکا( یلحم يداکیراب تازرابم زا يدراوم اب هارمه هیسور يرساترس

 زیمآتملاسم هزرابم ،)1905 ربماسد( هناحلسم مایق و اههدوت هدرتسگ يداکیراب تازرابم

 1905 نئوژ( شترا ياهدحاو زا یخرب ياهمایق ،)1906 لاس نئوژ - لیروآ( یناملراپ

 .)1906 زیئاپ - 1905 زیئاپ( روشک زا ییاهشخب رد یناقهد ياهمایق ،)1906 هیئوژ -

 .یلک روطب هزرابم لاکشا یگنوگچ رظن زا 1906 لاس زیئاپ رد دوجوم عاضوا تسا نینچ

 لیکشت ،دمآرب »ییوگخساپ« ددص رد نآ کمک اب يدادبتسا تموکح هک ياهزرابم لکش

 و دش عورش 1903 راهب رد فنیشیک تایلمع اب هک دوب »هایس دناب« تازاجم ياههتسد

 ياههتسد لیکشت تدم نیا مامت رد .تشاد همادا 1906 زیئاپ رد هستلدس یبوکرس ات

 نارگراک و نویبالقنا ،نایوجشناد ،اهیدوهی هیلع نینوخ تالمح و »هایس دناب« تازاجم
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 هب »هایس دناب« ياههتسد هناملاظ يرگیشحو .دوب لیمکت و هعسوت لاح رد ًامئاد هاگآ

 هدافتسا و یماظن ياهورین مازعا هب راک و دیدرگ هفاضا هدش هدیرخ ناشابوا يرگیشحو

 بوکرس رومأم ياهراطق نهآ هار ياهلیر يور ،دیشک اهرهش و اهاتسور رد هناخپوت زا

 .هریغ و هریغ و دندمآرد تکرح هب

 هک ماع هنیمز نیا زا ياهدیدپ هلاقم نیا رد .تسا هزرابم ینونک ریوصت ماع هنیمز نیا

 ،دراد رارق ّتیمها نییاپ هبترم و مود هجرد رد دیدرت نودب هناگادج تکرح کی هباثمب

 نامز و للع ،لاکشا ؟تسیچ هدیدپ نیا .دریگیم رارق یسررب دروم و دوشیم هتسجرب

 شاهطبار و بالقنا ماع تکرح رد نآ ّتیمها ،نآ هعسوت نازیم ؟تسا مادک نآ شیادیپ

 دوشیم يربهر و هدیدرگ لکشتم یسارکمد-لایسوس هلیسوب هک رگراک هقبط هزرابم اب

 نونکا هزرابم ینونک ریوصت ماع هنیمز يزیر حرط زا سپ هک تسا یلئاسم اهنیا ؟تسیچ

 .میزادرپیم اهنآ یسررب هب

 دارفا هلیسوب هزرابم نیا .تسا هناحلسم هزرابم ،تسام هجوت دروم اجنیا رد هک ياهدیدپ

 دنتسه یبالقنا ياهنامزاس وضع اهنآ زا یشخب هک دریگیم ماجنا یکچوک ياههورگ ای و

 نامزاس چیه هب )دنهدیم لیکشت ار تیرثکا هیسور یحاون زا یخرب رد هک( رگید یشخب و

 اهنآ دیاب هک دنکیم لابند ار	فلتخم	فده ود هناحلسم هزرابم .دنرادن یگتسب یبالقنا

 و سیلپ نادنمراک و اسؤر ،دارفا لتق ًالوا هزرابم نیا فده :درک کیکفت مه زا	ًاقیقد	ار

 لیوحت بزح هب یشخب ،هدش طبض ياهلوپ .دارفا ای تلود لوپ هرداصمً ایناث ؛تسا شترا

 يارب مه یشخب و مایق كرادت و هحلسا هیهت يارب صخشم روطب یشخب و ددرگیم

 زا هک ییاهلوپ .دوشیم فرصم ،دنهدیم ماجنا هناحلسم هزرابم هک يدارفا يرادهگن
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 و زاقفق رد لبور 200000 زا شیب( دناهدمآ تسد هب نالک ياهّتیکلام بلس قیرط

 شخب و تفرگ رارق یبالقنا بازحا رایتخا رد لوا هجرد رد )وکسم رد لبور 875000

 ناگدننک هرداصم فرصم تهج لماک روطب يدراوم رد و هدمع روطب نآ زا یکچوک

 ربماسد مایق زا دعب ینعی ،1906 لاس رد هزرابم هویش نیا کش نودب .دش هداد صاصتخا

 صوصخب و هناحلسم يریگرد دحرس ات یسایس نارحب دیدشت .دومن یهجوت لباق دشر

 شیادیپ رد هک تسا یلیالد هلمج زا اتسور و رهش رد يراکیب و یگنسرگ ،رقف دیدشت

 نپمل ینعی ،هعماج هداتفاادج رصانع اهنت .تسا هتشاد یمهم شقن هزرابم هویش نیا

 و هدمع لکش ناونع هب ار هزرابم لکش نیا هک دندوب یتسیشرانآ ياههورگ ای ایراتلورپ

 دیدج ياهدحاو داجیا ،یماظن تموکح .دندرک لابند یعامتجا هزرابم لکش	اهنت	یتح
 ،یئارحص ياههاگداد و )هستلدس رد( »هایس دناب« تازاجم ياههورگ لیکشت ،یشترا

 .دندوب هناحلسم تازرابم هب »ییوگخساپ« يارب يدادبتسا تموکح هزرابم لاکشا

3 

 :دسریم ریز جیاتن هب دراد رارق یسررب دروم اجنیا رد هک ياهزرابم لوادتم یبایزرا

 يدارفا فرط زا تایلمع نیا ،تسا یمیدق مسیرورت ،تسا مسیکنالب ،تسا مسیشرانآ نیا

 ،دراد نارگراک هیحور رد دب ریثأت تایلمع نیا ،دنتسه ادج هدوت زا هک دوشیم لابند

 هب و دنزیم مه هب ار شبنج تالیکشت ،دنکیم بلس اهنآ زا ار مدرم عیسو ینابیتشپ

 هب ناوتیم دنهدیم ربخ اههمانزور زور ره هک یثداوح نایم رد .دناسریم ررض بالقنا

 .دومن ادیپ ،تسا یبایزرا نیا دیؤم ًارهاظ هک ییاهلاثم یگداس
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 مینکیم باختنا ار ياهقطنم ،نیا ندیجنس يارب ؟دنتسه هدننک عناق اهلاثم نیا ایآ یلو

 – تسا هتشاد ار دشر	نیرتشیب	مینکیم شایسررب ام هک هزرابم زا یلکش نآ رد هک
-لایسوس هیلع )ربماتپس 12 و 9 هرامش رد( اینرو هیون هیرشن اجنآ رد .ینوتل نیمزرس

 یشخب( ینوتل تارکمد-لایسوس يرگراک بزح .دنکیم ییارس هوکش ینوتل یسارکمد

 هخسن 30000 رد بترم روطب ار دوخ هیرشن )هیسور تارکمد-لایسوس يرگراک بزح زا

 ناسنا ره هفیظو اهنآ لتق هک یناسوساج مان هیرشن نیا یمسر شخب رد .دنکیم رشتنم

 نمشد« ناونع هب ،دنک کمک سیلپ هب سک ره .دوشیم رشتنم ،تسا يدنمتفارش

 شیئاراد نیا رب هوالع و دوشیم هداد صیخشت زاجم شلتق ،ددرگیم یفرعم »بالقنا

 اهنت هک دننکیم دزشوگ مدرم هب اهتارکمد-لایسوس .دوریم رامش هب طبض لومشم زین

 بزح باسح هیوست نیرخآ رد .دنزادرپب لوپ بزح هب هدش اضما و رهم دیسر لباقم رد

 قیرط زا هک تسا اوابیل شخب هب طوبرم لبور 5600 هنایلاس دمآرد لبور 48000 زا

 تاررقم« نیا زا اینرو هیون هیرشن هتبلا .تسا هدمآ تسد هب هحلسا دیرخ يارب هرداصم

 .دوشیم نیگمشخً ادیدش »از تشحو تموکح« نیا و »یبالقنا

 ،مسیشرانآ تبسن ینوتل ياهتارکمد-لایسوس لمع نیا هب دنکیمن تأرج سک چیه

 هزرابم دیدج لکش نیا هطبار اجنیا رد هکنیا يارب ؟ارچ .دهدب مسیرورت ای و مسیکنالب

 .تسا	نشور	تسا كرادت لاح ردً اددجم و تسویپ عوقو هب ربماسد هام رد هک یمایق اب
 یلو تسین نشور الماک هکنیا اب ياهطبار نینچ ،میریگب رظن رد عومجم رد ار هیسور رگا

 هتفای هعسوت ربماسد زا دعب صوصخب »یکیرچ« تازرابم هک تسین يدیدرت .دراد دوجو

 .دراد طابترا یسایس نارحب دیدشت اب نینچمه هکلب يداصتقا نارحب دیدشت اب اهنت هن و
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 زا هدمع روطب یکیرچ هزرابم نونکا ؛دوب رگ هئطوت رکفنشور راک هیسور میدق مسیرورت

 هک يدارفا هطبار نیا رد .دوشیم يربهر لغش نودب نارگراک ای و زرابم نارگراک فرط

 و مسیکنالب رکف هب یگداس هب ،تسا هدش روصحم ینیعم ياهبلاق رد ناشراکفا

 هجاوم نآ اب ینوتل نیمزرس رد هک روطنامه ،مایق ماگنه هک یلاح رد ،دنتفایم مسیشرانآ

 .تسا صخشم الماک هدش رب زا ياهراعش نیا یچوپ ،میتسه

 ،یکیرچ گنج هناگادج یسررب هک درک كرد ینشور هب ناوتیم ینوتل لاثم رد صوصخب

 ات – تسا لومعم ام نیب هک يراک – شبنج تیعقوم اب نآ هطبار نتفرگ رظن رد نودب
 تفرگ رظن رد ار هزرابم ینیع طیارش دیاب .تسا یخیراتریغ و یملعریغ ،تسردان دح هچ

 كرد دیاب ،دنتسه یتاصخشم هچ ياراد گرزب ياهمایق نایم راذگ لحارم هک تسناد و

 و ناوتیمن .دنیآیم دوجوب ًاترورض هزرابم لاکشا زا کی مادک طیارش نیا رد هک درک

 یتاملک ،شابوا يور هدایز و تازواجت ،جارات ،مسیشرانآ دننام هدش ظفح هملک دنچ اب دیابن

 !تفر هرفط هلئسم زا ،تسا اینرو هیون هیرشن نانکراک و اهتداک نابز درو هک

 ات مکح نیا مینیبب .دنکیم یشالتم ار ام راک تالیکشت یکیرچ تایلمع دوشیم هتفگ

 تموکح و »هایس دناب« ياهتازاجم هرود رد ینعی 1905 ربماسد زا دعب طیارش رد دح هچ

 یشالتم همه زا شیب ار شبنج تالیکشت زیچ هچ ياهرود نینچ رد .تسا قداص یماظن

 يزرم قطانم اب ار هیسور زکرم ؟لکشتم یکیرچ هزرابم کی ای و تمواقم ندوبن :دنکیم

 قطانم رد یکیرچ تازرابم هک تسین یکش .ینوتل نیمزرس و ناتسهل اب ،مینک هسیاقم

 تسین يدیدرت نینچمه و تسا هتفای لماکت و دشر رتشیب بتارم هب هیسور برغ يزرم

 هیسور رد یسارکمد-لایسوس شبنج صخشم روطب و یبالقنا شبنج عومجم رد هک
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 میرادن دصق هجو چیه هب هتبلا ام .تسا	هتفای لکشت رتمک	برغ يزرم یحاون زا يزکرم

 ياهگنج	رثا رد	ینوتل و ناتسهل یسارکمد-لایسوس هک میریگب هجیتن تیعقاو نیا زا
 یب داجیا رد یکیرچ گنج هک دناسریم طقف نیا ،هن .دراد يرتمک یمظن یب یکیرچ

 .درادن یهانگ هیسور 1906 لاس يرگراک تارکمد-لایسوس شبنج رد یمظن

 فعض ینشور هب هراشا نیا .دوشیم هراشا یلم ياهیگژیو هب بلغا هطبار نیا رد

 رب هلئسم رگید ،دنتسه هدمع یلم ياهیگژیو رگا .دزاسیم المرب ار هنایماع تالالدتسا

 هکلب ،تسین – یسور ماع و صاخ ناهانگ ای و – مسیرورت ای مسیکنالب ،مسیشرانآ رس

 نآ	ینیع	لیلحت و هیزجت هب تسا رتهب ،مرتحم نایاقآ .تسا نیب رد يرگید هلئسم
 ریذپان یتشآ داضت ای یلم قانتخا هک درک دیهاوخ هدهاشم تقونآ !دیزادرپب رگید لئاسم

 هراومه مه یبرغ قطانم رد اهنیا اریز ،دننکیمن نییعت ار يزیچ دوخ يدوخ هب یلم

 دوجوب ینونک یخیرات صخشم هرود رد هزات یکیرچ گنج هک یلاح رد ،دناهتشاد دوجو

 رد ،تسا دوجوم طاقن زا يرایسب رد یلم ریذپان یتشآ داضت و یلم قانتخا .تسا هدمآ

 قانتخا هک یقطانم رد زین یهاگ و درادن دوجو طاقن نیا مامت رد یکیرچ گنج هک یلاح

 قانتخا هن هک داد دهاوخ ناشن رما نیا صخشم یسررب .دنکیم دشر تسین مکاح یلم

 ناونع هب یکیرچ هزرابم .تسا هدننک نییعت دروم نیا رد شبنج ینیع طیارش هکلب یلم

 مایق هناتسآ رد ياهدوت شبنج هک دنکیم ادیپ ترورض ینامز ،هزرابم ریذپانبانتجا لکش

 .دیآیم دوجوب یلخاد گنج »میظع ياهدربن« نیب يدایز ای مک لصاوف و دراد رارق
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 تسا بزح فعض نیا هکلب ،تسا شبنج یمظن یب لماع هک تسین یکیرچ گنج نیا

 هیلع اهسور ام یلومعم ياهمانشد لیلد نیمه هب .تسین تایلمع نیا	يربهر هب رداق	هک
 یفداصت ،یفخم تایلمع هیسور رد هک دراد رارق تیعقاو نیا اب هطبار رد یکیرچ تایلمع

 هک ینامز .دنزیم مه هب ار بزح تالیکشتً اعقاو هک دراد دوجو یکیرچ هتفاین لکشت و

 مه رداق ،دناهدروآ دوجوب ار یکیرچ گنج یخیرات طیارش مادک هک مینک كرد میناوتن ام

 لئاسم نیا هب هجوت نودب هزرابم یلو .مییامن حیحصت ار نآ یفنم بناوج دوب میهاوخن

 لباقم رد ام ياههوکش .دننکیم باجیا ار هزرابم نیا یسایس و يداصتقا للع .دراد همادا

 یشان مایق اب هطبار رد ام بزح فعض زا هک تسا ییاههوکش عقاو رد یکیرچ تازرابم

 .دنوشیم

 نارگراک هیحور رد یکیرچ گنج ریثأت دروم رد ،میتفگ تالیکشت یگدنکارپ هرابرد هچنآ

 هکلب ،دراذگیم دب ریثأت نارگراک هیحور رد هک تسین یکیرچ گنج نیا .تسا قداص زین

 يربهر هک تسا تیعقاو نیا و یکیرچ تایلمع رد متسیس نتشادن ،تالیکشت مدع	نیا
 قیرط زا دوب میهاوخن رداق زگره ام کش نودب .تسین بزح تسد رد تایلمع نیا

 نیا اریز مینک یثنخ ار دب ریثأت نیا ،نآ هب نتفگ ازسان و یکیرچ تایلمع ندرک موکحم

 و يداصتقا للع هب هک ار ياهدیدپ دوب دنهاوخن رداق هجو چیه هب اهمانشد و ماکحا

 هدیدپ کی میتسین رداق ام هکنیا :دش دهاوخ هتفگ .دنربب نیب زا ،تسا هدمآ دوجوب یسایس

 دهاوخن نآ لیلد هجو چیه هب ،میربب نیب زا تسا یحور دب ریثأت ياراد هک ار يداعریغ

-اوژروب الماک یلالدتسا نینچ .دنزب تسد يداعریغ تایلمع نیا هب	بزح	دوخ هک دوب

 یلخاد گنج	ماع روطب	دناوتیمن تسیسکرام کی اریز یتسیسکرام هن و تسا یتسیلاربیل
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 هک دشاب دقتعم و دمانب يداعریغ ،تسا یلخاد گنج زا یلکش هک ار یکیرچ گنج ای و

 تازرابم عضوم زا مسیسکرام .تسا یحور دب ریثأت ياراد گنج نیا یطیارش ره رد

 ياهنارحب فلتخم لحارم رد .یعامتجا حلص عضوم زا هن و دنکیم تکرح یتاقبط

 هزرابم هب ینعی ،ددرگیم رجنم یلخاد گنج هب یتاقبط هزرابم يداصتقا و یسایس قیمع

 عضوم زا	تسا فظوم	یتسیسکرام ره یلحارم نینچ رد .هعماج شخب ود نیب هناحلسم
 کی رظن زا یلخاد گنج یقالخا ندرک موکحم عون ره .دنک تکرح یلخاد گنج

 .تسا دودرم تسیسکرام

 چیه نیا رد و تسا	وجگنج یبزح	ایراتلورپ بزح لکش نیرتیلاع یلخاد گنج نارود رد

 رثا مدع	درک یعس یتاقبط گنج رظن هطقن زا ناوتیم هک میراد لوبق ام .تسین يدیدرت

 زین نآ يارب و دومن تباث نیعم هظحل نآ ای نیا رد ار هزرابم لکش نآ ای نیا	یشخب
 رظن هطقن زا یلخاد گنج فلتخم لاکشا هب داقتنا ام رظن هب .دروآ یفاک لیالد

 هک مینکیم دیکأت ًاحیرص و تسا حیحص الماک	یماظن تایلمع ریثأت	یگنوگچ

 اب ام یلو .تسا هدننک نییعت هطوبرم هقطنم تارکمد-لایسوس نیلاعف رظن دروم	نیا	رد

 ریظن هدش هنهک و یلاخ وت ياهراعش زا هدافتسا اب هناعطاق مسیسکرام لوصا رب هیکت

 یلخاد گنج ینیع طیارش یسررب زا رارف روظنم هب هک مسیرورت و مسیکنالب ،مسیشرانآ

 تسردان هویش نآ ای نیا هب هیکت قیرط زا دهاوخیم هک یششوک اب و دنوشیم هدرب راک هب

 تسیلایسوس بزح رد نامزاس نآ ای نیا فرط زا هظحل نآ ای نیا رد هک یکیرچ تایلمع
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 یکیرچ گنج رد اهتارکمد-لایسوس تکرش هیلع یکسرتم ،تسا هدش لامعا ناتسهل

 .میزرویم تفلاخمً ادیدش ،دنک ملع

 شبنج رد یتالیکشت یگدنکارپ بجوم یکیرچ گنج تسا دقتعم هک ياهیرظن اب دیاب

 و دیدج تارطخ اب هک هزرابم زا يدیدج لکش	ره.	دومن يداقتنا يدروخرب ،ددرگیم
 زا هدافتسا يارب یفاک یگدامآ ياراد هک ار یتالیکشت ریزگان ،دراد یگتسب دیدج تافلت

 هب رذگ رثا رد بزح هنهک یتاغیلبت لفاحم .دزاسیم لتخم تسین هزرابم نیون لکش نیا

 هب رذگ رثا رد ًادعب ام ياههتیمک .دندش یمظن یب راچد )نویساتیژآ( ياهدوت تاغیلبت

 یب زا ياهفطن یگنج ره رد یتازرابم لمع ره .دندش یمظن یب راچد یتارهاظت ياهراک

 رگید هک تفرگ هجیتن ناوتیمن نیا زا یلو .دنکیم لخاد نیزرابم فوفص رد یتالیکشت

 .تخومآ	ار ندیگنج دیاب هک تفرگ ار هجیتن نیا اهنت دیاب هکلب درک گنج دیابن

 مالعا یضار دوخ زا و رورغم هک منکیم هدهاشم ار ییاهتارکمد-لایسوس نم یتقو

 ،میتسه اربم اهزیچ نیا زا ،میتسین دزد ،میتسین نزهار ،میتسین تسیشرانآ ام :دننکیم

 كرد ناشدوخ ًاعقاو دارفا نیا ایآ :منکیم لاؤس دوخ زا ،مینکیم در ار یکیرچ گنج

 و »هایس دناب« تلود نایم هناحلسم ياهیریگرد روشک مامت رد ؟دنیوگیم هچ دننکیم

 .تسا ریذپانبانتجا ياهدیدپ نینچ بالقنا ینونک هلحرم رد .دراد نایرج مدرم هدوت

ً اقیقد و – یتالیکشت ریغ و يدوخ هب دوخ روطب هدیدپ نیا لباقم رد مدرم لمعلا سکع

 هک تسا مهف لباق یبوخ هب نم يارب .تسا	دنیاشوخان	و قفومان بلغا – لیلد نیمه هب
 زا هقطنم نآ ای نیا رد لماک یگدامآ مدع و ینامزاس فعض تلع هب ام
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 ذاختا هک تسا مهف لباق نم يارب .میزرویم بانتجا يدوخ هب دوخ تازرابم	نیا	يربهر
 تسا فیعض هک ینامزاس يزاسون .دشاب یلحم نیزرابم هدهع هب دیاب هراب نیا رد میمصت

 ناگدنسیون و اهنیسیروئت مینیبیم یتقو یلو .تسین ياهداس راک ،درادن یفاک یگدامآ و

 اب هکلب ،دننکیمن یتیاضران ساسحا یگدامآ مدع نیا زا هجو چیه هب تارکمد-لایسوس

 ،مسیکنالب ،مسیشرانآ هرابرد یناوج رد هک ار یلاخوت ياهراعش هناهاوخدوخ لماک رورغ

 نیرتیبالقنا هب نیهوت نیا زا هک تسا تقونآ ،دننکیم رارکت ،دناهدرک ظفح زا مسیرورت و

 .مجنریم تخس ناهج يروئت

 و اهرمخلا مئاد هب ار یتاقبط یهاگآ ياراد يایراتلورپ یکیرچ گنج دوشیم هتفگ

 بزح هک تسا نیا تیعقاو نیا هجیتن یلو .تسا تسرد نیا .دنکیم کیدزن اهنپمول

 هزرابم هلیسو نیرتمهم یتح ای و هلیسو اهنت ناونع هب ار یکیرچ گنج هاگ چیه ایراتلورپ

 اب ،دریگب رارق هزرابم رگید لیاسو عاعشلا تحت دیاب هلیسو نیا هک تسا نیا ؛دسانشیمن

 مسیلایسوس هدنهد لکشت و شخب یهاگآ ذوفن قیرط زا و هدش گنهامه اهنآ نیرتهدمع

 هعماج رد ار ایراتلورپ ،اهنآ مامتً اعطق ،هزرابم لیاسو مامت مود	طرش	نودب .دبای لقیص
 رد لیاسو نیا همه و دنکیم کیدزن ایراتلورپ نودام ای و ءاروام راشقا هب ییاوژروب

 دنهاوخ دساف و خسم ،دنریگ رارق يدوخ هب دوخ ثداوح ناروک شوختسد هک یتروص

 »داحتا« هب لیدبت ،دنوش يدوخ هب دوخ ثداوح ناروک شوختسد هک یتاباصتعا .دش

 تسایس هتسد کی هک یناملراپ .دنوشیم ناگدننک فرصم	نایز هب	نایامرفراک و نارگراک

 ،»قلخ يدازآ« نوچ ياهعتما یشورف هدرخ و یشورف هدمع هب و هتسشن نآ رد اوژروب زاب

 ياهالاک ریاس و مسیلایسوس ،یشیدنا دازآ ،یهاوخ يروهمج ،»یسارکمد« ،»مسیلاربیل«
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 رگ هطاشم هب همانزور .دیآ یمرد راک زا هناخ یپسور و دوشیم خسم دنلوغشم دنسپ رازاب

 دیجمت هب هناسولپاچ هک دوشیم لیدبت اههدوت ندرک دساف يارب ياهلیسو و راکم

 یناهج هلیسو کی یسارکمد-لایسوس .هریغ و هریغ و دزادرپیم اههدوت زیارغ نیرتلذتبم

 ادج نودام ای و ءاروام راشقا ریاس زا ار ایراتلورپ نیچ راوید دننام هک ياهلیسو ،هزرابم

 راک هب ار یفلتخم ياهشور فلتخم ياهنارود رد یسارکمد-لایسوس .دسانشیمن دنکیم

 دناهدش فیرعت	ًاقیقد	هک یتالیکشت و کیژولوئدیا ياهرایعم اب ار اهنآ	هشیمه	،دربیم
 [3.]دنکیم نییعت

4 

 رد اپورا يزاوژروب ياهبالقنا رد هزرابم لاکشا اب هیسور بالقنا رد هزرابم لاکشا توافت

 هدنیآ بالقنا تفگیم 1902 لاس رد هک یماگنه یکستوئاک .تسا نآ ندوب عونتم

 دهاوخ ياهزرابم ،دشاب تلود هیلع قلخ هزرابم هکنیا زا شیب )هیسور يانثتسا هب	الامتحا)

 هدرک ینیبشیپ ار توافت نیا ياهزادنا ات ،نآ رگید شخب هیلع قلخ زا یشخب نایم دوب

 عونت اب یبرغ ياپورا ییاوژروب ياهبالقنا اب هسیاقم رد هیسور رد ام کش نودب .دوب

 ،دنتسه مک رایسب ام نانمشد دادعت قلخ نایم رد .میتسه هجاوم	مود	هزرابم نیا رتعیسو
 یعاجترا راشقا ینابیتشپ دروم و دنوشیم رتلکشتم هزرابم دیدشت اب ماگمه اهنآ یلو

 ،ياهرود	نینچ	رد هک تسا ریذپانبانتجا و یعیبط الماک نیاربانب .دنریگیم رارق يزاوژروب

 لکش هب دناوتیمن	مایق	،دریگیم ربرد ار قلخ مامت یسایس تاباصتعا هک ياهرود رد ینعی
 و یعیبط الماک .دیآرد دندودحم یناکم و ینامز ظاحل زا هک يدارفنا تایلمع هنهک
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 هک ینالوط یلخاد گنج کی رتهدیچیپ و رتالاب لاکشا هب مایق هک تسا ریذپانبانتجا

 .مدرم شخب ود نیب هناحلسم هزرابم ینعی ددرگ لیدبت دریگیم ربرد ار روشک رسارس

 دادعت و گرزب ًاتبسن لصاوف اب عیسو ياهدربن هلسلس کی تروص هب اهنت یگنج نینچ

 رگا .تسا روصت لباق دنریگیم ماجنا لصاوف نیا رد هک کچوک ياهدروخ و دز يدایز

 دنادب فظوم ار دوخ دیاب یسارکمد-لایسوس – تسا نینچ دیدرت نودب هک – دشاب نینچ

 میظع ياهدربن رد ار اههدوت يربهر یگدامآ یفاک هزادنا هب هک دنک داجیا ار یتالیکشت

 ياهرود رد دیاب یسارکمد-لایسوس .دشاب اراد کچوک ياهدروخ و دز رد ناکما دح ات و

 اهنت هن هک دنادب فظوم ار دوخ ،دباییم تدش یلخاد گنج هلحرم ات یتاقبط تازرابم هک

-لایسوس .دیامن افیا زین ار يربهر شقن نآ رد هکلب ،دنک تکرش	یلخاد گنج نیا	رد

 هبً اعقاو هک دنیبب كرادت و هداد میلعت نانچنآ ار دوخ تالیکشت دیاب یسارکمد

 .دهدن تسد زا نمشد فیعضت يارب ار یتیعقوم چیه و دنک لمع	هدنگنج شخب	ناونع

 هک نانچمه .داد ماجنا هزور کی ناوتیمن ار نآ و تسا يراوشد هفیظو نیا کش نودب

 ،دزومآیم هزرابم نیح رد و دوشیم تیبرت هزرابم نیح رد ،یلخاد گنج یط رد قلخ مامت

 یتالیکشت نانچنآ هب تایبرجت هعومجم هیاپ رب و هدش تیبرت دیاب زین ام تالیکشت

 .دیآرب هفیظو نیا ماجنا هدهع زا یبوخ هب دناوتب هک دوش لیدبت

 ،دنراد رارق راک کیتارپ رد هک ییاقفر هب میناوتیم هک مینکیمن اعدا هجو چیه هب ام

 مکح زیم تشپ زا یتح ای و مینک لیمحت میاهدنارورپ دوخ زغم رد هک ار هزرابم زا یلکش

 یشقن هچ هیسور یلخاد گنج هسورپ رد یکیرچ گنج لکش نآ ای نیا هک مینک رداص

 لمع نآ ای نیا دروم رد ار يرظن راهظا ره هک میتسه رود رکف نیا زا ام .دنک افیا دیاب ار
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 دوخ هفیظو ام یلو .مینک ریسفت یسارکمد-لایسوس رد	یشیارگ	ناونع هب یکیرچ

 لاکشا هرابرد حیحص	کیروئت	هیرظن ندمآ دوجو هب رد دوخ ییاناوت نازیم هب مینادیم
 فظوم ار دوخ ام .میشاب میهس ،دنیآیم دوجو هب یتازرابم یگدنز رد هک هزرابم نیون

 دروخرب عنام هک یلاخوت ياهراعش و اهیرواد شیپ هیلع ياهظحالم چیه نودب مینادیم

 حیحص بیقعت زا ار اهنآ و دنوشیم لکشم و دیدج هلئسم نیا هب هاگآ نارگراک حیحص

 .مینک هزرابم هناعطاق ،دنراد یمزاب لح هار

 راثآ هعومجم ،يراتلورپ نتم قبط رب راشتنا ،1906 لاس ربماتپس 30 ،5 هرامش يراتلورپ

 11 دلج ،نینل

 تاحیضوت

 زا شیپ نارود رد هیسور لاربیل-اوژروب بزح ياضعا يراصتخا ناونع –	اهتداک ]1[

 نوناق راداوه تارکمد بزح« زا دوب ترابع بزح نیا لماک مان .دوب ربتکا بالقنا

 نآ یظفل سانج هیاپ رب و بزح نیا ناونع لوا فورح زا تداک ظفل .»یساسا

 ،دوب يرازت هیسور نارود يرسفا هدکشناد نایوجشناد ناونع دوخ هبون هب هک	Cadet	اب

 .تسا هدش ذخا

 همین و تداک همین نارکفنشور زا یهورگ ياضعا ناونع –	اهستوالگاززب ]2[

 مان هب ياهلجم گروبزرتپ رد 1906 لاس رد هک دوب کیوشنم
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 ياهتسینویزیور زا و دندادیم راشتنا »ناونع یب« ینعی	Bezzaglavie	هیوالگاززب

 .دندرکیم ینابیتشپ یللملانیب یسارکمد-لایسوس ياهتسینویزیور و هیسور

 تایلمع يارب هنارسکبس يروش نتشاد هب بلغا ار تارکمد-لایسوس ياهکیوشلب ]3[

 هب طوبرم همانعطق حرط رد هک میوش روآدای تساجب تهج نیدب .دننکیم مهتم یکیرچ

 هرابرد نینل شرازگ و »یبزح همانربخ« 2 هرامش هب دوش عوجر( یکیرچ تایلمع

 ار ریز طیارش ،دندرکیم ینابیتشپ تایلمع نیا زا هک اهکیوشلب زا	یشخب نآ	)هرگنک
 زاجم یطیارش چیه تحت یصخش لاوما »هرداصم« :دندومنیم داهنشیپ نآ لوبق يارب

 ندش لرتنک	طرش هب طقف یلو دوشیمن هیصوت یتلود لاوما »هرداصم« ؛دشابن

 زاجم مایق ياهیدنمزاین	يارب نآ زا هدمآ تسدب تادیاع فرص و	بزح طسوت
 و تلود شنمردلق تاماقم هیلع ،مسیرورت تروص هب یکیرچ تایلمع .دشاب

 ياههدوت تایحور -1 :هکنآ طرش هب یلو ،دش یم هیصوت	یهایس-دص	لاعف	دارفا

 ،دوش هتفرگ رظن رد لحم ره رد رگراک هقبط شبنج عضو -2 ،دوش هتفرگ رظن رد مدرم

 حرط نیا نایم یلمع توافت .دورن رده هدوهیب ایراتلورپ يورین ات دیآ لمع هب تقد -3

 »هرداصم« هک تسا نیا	طقف	دیسر بیوصت هب تدحو هرگنک رد هک ياهمانعطق لصا و

 .دنوشیمن هدرمش زاجم یتلود لاوما

 یسکرام شیارگ ی هناخباتک رشنزاب


