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يرگراک ياهشبنج  

4518 سلگنا شیردرف  

ءافشلاراد هواک ي همجرت  

5کرام ش1ارگ ی هناخ"اتک'&%زا"  

 

 ایراتلورپ و يزاوژروب و امرفراک و رگراک

	 
 تباث تایئزج رد و تارک هب مه نم رگا یتح

 نارگراک هک تفریذپ دیاب ار نیا ،مدرکیمن

 ساسحا دنناوتیمن یعضو نینچ رد یسیلگنا

 هک تسین يروط اهنآ تیعضو ،دننک یگدوسآ

 اهناسنا زا هقبط کی مامت ای رفن کی نآ رد

 و رکف ،تسا ناسنا هتسیاش هک روطنآ ،دنناوتب
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 نارگراک نیاربانب .دننک یگدنز و ساسحا

 هنایشحو طیارش نیا زا هک دنشوکب دنراچان

 دوخ يارب رتیناسنا و رتهب یتیعقوم و دنبای ییاهر

 عفانم هب هلمح نودب اهنآ و .دنروآ تسدب

 ،تسا نارگراک رامثتسا انامه هک ،يزاوژروب

 يزاوژروب اما .دوب دنهاوخن راک نیا ماجنا هب رداق

 رد یتلود تردق و شتورث هک ییورین مامت اب

 هب .دنکیم عافد دوخ عفانم زا دراذگیم وا رایتخا

 دوجوم عاضوا رییغت هب مزع نارگراک هک یتبسن

 کی دننام يزاوژروب مه تبسن نامه هب ،دننکب

 .داتسیا دهاوخ ناشلباقم رد هدروخ مسق نمشد

	 
 ساسحا نیا نارگراک هب هظحل ره رد هوالعب

 ،الاک کی دننام وا اب يزاوژروب هک دهدیم تسد

 نیمه هب و دنکیم راتفر شدوخ کلمیام دننام

 دیاب وا ،دشابن مه يرگید لیلد چیه رگا ،لیلد
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 رد نم .دزیخاپب يزاوژروب نمشد ناونعب

 و ،مدرک تباث قیرط دص هب هتشذگ تاحفص

 هک ،مهدب ناشن مه رگید روج دص هب متسناوتیم

 هیلع شروش و ندیزرو هنیک اب طقف رگراک

 .دنک ظفح ار دوخ تیناسنا دناوتیم يزاوژروب

 میشاب هتفگ رتقیقد رگا ای ،نارگراک شزومآ نیا

 يدنلریا مرگ نوخ روفو و ،شزومآ هب اهنآ زاین

 هب هک تسا ناتسلگنا رگراک هقبط ياهگر رد

 ناجیه و روش نیرتدیدش اب ضارتعا ییاناوت اهنآ

 زورما .دهدیم کلمتم هقبط يرگمتس هیلع ار

 ناسنا کی ،یسیلگنا کی رگید یسیلگنا رگراک

 شکلمتم هیاسمه ریظن رگباسح تسرپ لوپ

 روش و دراد يرتهتفای لماکت تاساسحا وا .تسین

 يدرس هدش بلاغ وا رب هک ینوزفازور ناجیه و

 رارق عاعشلاتحت يو رد ار لامش مدرم یتاذ

 تالیامت ردقنآ هک ،یکاردا نآ دشر .دهدیم
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 تیوقت ار ناتسلگنا يزاوژروب هناهاوخدوخ

 هب ار یهاوخدوخ هک یکاردا ،دیامنیم

 يورین مامت و هدرک لیدبت وا بلاغ تایصوصخ

 ،لوپ صرح ینعی ،هطقن کی يور ار شساسحا

 .درادن دوجو رگراک رد ،هدومن زکرمتم

 دننام شناجیه و روش ضوع رد هک يرگراک

 رد یسیلگنا تیلم .تسا دنمورین و يوق نایجراخ

 .تسا هتفر نیب زا رگراک

	 
 تهج رگراک يارب ،میدید هک روطنامه ،رگا

 زج ياهنیمز چیه شتیناسنا ندرک یلجتم

 شیگدنز طیارش مامت اب هزرابم و تفلاخم

 نیا رد تسرد هک تسا یعیبط سپ ،هدنامن

 هدوب اهمدآ نیرتفیرش و نیرتناسنا وا تفلاخم

 ناشن ام .دشاب يدردمه نیرتشیب هتسیاش و

 ياهشالت همه و ورین مامت هک داد میهاوخ
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 یتح هکنیا و تسا هتکن نیا هجوتم نارگراک

 امامت یمومع شزومآ بسک يارب ناشیاهششوک

 هب دیاب هتبلا .دریگیم رارق نآ اب میقتسم هطبار رد

 هراشا زین هدنکارپ هنایشحو یتح و نشخ لامعَا

 رد هک تشاد رظن رد دیاب هراومه اما .مینکب

 نایرج رد اراکشآ یعامتجا گنج ناتسلگنا

 تسا نیا رد يزاوژروب عفن هک یلاح رد و ،تسا

 حلص ششوپ تحت ،هنابیرفماوع ار گنج نیا هک

 نداد ناشن اهنت ،دربب شیپ یتسودناسنا یتح و

 هک تسا یبیرفماوع ندرب نیب زا و یعقاو عاضوا

 رگید ترابعب .دنک کمک نارگراک هب دناوتیم

 هیلع نارگراک تالمح نیرتنشخ یتح

 نآ راکشآ زورب افرص شنیمداخ و يزاوژروب

 هنارگهلیح و هنایفخم يزاوژروب هک تسا يزیچ

 .دوشیم بکترم نارگراک هیلع
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 نیلوا زا سپ هاتوک یتدم نارگراک شروش

 یفلتخم لحارم زا و تشگ زاغآ یتعنص هعسوت

 هب دیاب ىرگید تصرف رد نم .تسا هتشذگ

 سیلگنا مدرم خیرات رد اهنآ تیمها یسررب

 هب هک يراکشآ قیاقح هب اجنیا رد و مزادرپب

 سیلگنا يایراتلورپ طیارش ندرک صخشم

 .منکیم هدنسب دیامنیم کمک

	 
 شروش نیا لکش نیرترمثیب و نیرتماخ ،نیلوا

 رسب يزورهریت و رقف رد رگراک .دوب يراکهزب

 زا رتهب يرگید ناسک عضو هک دیدیم و درُبیم

 زا شیب هک ،وا ارچ دوبن مهف لباق شیارب .تسوا

 دیاب ،دنکیم راک هعماج يارب هراکیب دنمتورث نالف

 رقف .دشِکب جنر طیارش نیا تحت هک دشاب یسک

 تیکلام سدقت هب تبسن شایثوروم مارتحا رب



 8 

 هک میدید ام .دز يدزد هب تسد و دش هریچ

 و ،دش رتشیب زین تیانج عیانص شرتسگ اب هنوگچ

 هطبار رد هنالاس ياهیریگتسد دادعت روطچ

 رارق هبنپ هدش فرصم ياهلدع دادعت اب میقتسم

 .دراد

	 
 لّالح يراکهزب هک دنتفایرد يدوزب نارگراک اما

 تسناوتیم افرص راکهزب صخش .تسین تالکشم

 رد دوجوم ماظن هیلع ،اهنت درف کی لثم ،ادرفنم

 ره هیلع هعماج تردق مامت .دنک ضارتعا هعماج

 میظع يرترب اب ار وا و داتفایم راکب راکهزب درف

 نیرتهتخپان يدزد هکنیا افاضم .درکیم درخ دوخ

 ،هدش هک مه لیلد نیمه هب و دوب ضارتعا لکش

 ار نآ ناهن رد الامتحا نارگراک هک مه ردق ره

 راکفا یناگمه نایب هب تقوچیه ،دندرکیم دییأت

 اهنآ هک يراب نیلوا .دشن لیدبت نانآ یمومع
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 يزاوژروب هیلع ار دوخ تفلاخم هقبط کی هباثمب

 دشر هرود زاغآ رد هک دوب یتقو دندرک نایب

 يریگراکب لباقم رد تمواقم هب تعنص

 ،نیعرتخم نیلوا .دنتساخرب تالآنیشام

 دروم لکش نیمه هب تسرد ،نارگید و تیارکوا

 .دش مدهنم ناشیاهنیشام و دنتفرگ رارق دریگیپ

 تالآنیشام هیلع ییاهشروش تاّرک هب اهدعب

 هیبش ومبوم ابیرقت ناشعیاقو هک داتفا قافتا

 .دوب 1844 لاس رد "ایمهوب" نایچپاچ تاشاشتغا

 هتسکش مه رد اهنیشام و هدش ناریو اههناخراک

 	.دندشیم
 و هدوب درفنم مه تفلاخم زا لکش نیا یلو

 هبنج کی طقف و ،دشیم یصاخ قطانم هب دودحم

 رارق فده ار ام ینونک یعامتجا تابسانم زا

 لصاح ياهظحل فده هکنیا ضحم هب و .دادیم

 رب یعامتجا تردق ینیگنس مامت ،تشگیم
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 روط ره ار اهنآ و دمآیم دورف عافدیب ناراکاطخ

 نمض نیا رد .دندرکیم تازاجم دندوب لیام هک

 هتفرگ راکب اهنیا همه مغریلع مه تالآنیشام

 يارب ینیون لکش ات دوب مزال سپ .دندشیم

 .دوش هتفای ضارتعا

	 
 تسد ناملراپ رد هک ،نوناق کی عطقم نیا رد

 بیوصت هب یمیدق راکهظفاحم یشراگیلا هدروخن

 زا سپ ،اهدعب هک ینوناق .دمآ کمک هب ،دیسر

 و ایراتلورپ نیب تازیامت ،مرفر هحیال هکنآ

 ار يزاوژروب و دیشخب تینوناق ار يزاوژروب

 بیوصت هب هاگچیه ،دینادرگ همکاح هقبط

		.دیسریمن ماوع سلجم

 

 همه و دش هتشاذگ ارجا هب 1824 لاس رد نوناق ...



 11 

 ار نارگراک نیب يرایمه نامزنآ ات ك ینیناوق

 .دومن وغل دندرکیم عونمم يرگراک فادها يارب

 هب نامز نآ ات هک ار هنادازآ لکشت قح نارگراک

 تسدب تشاد صاصتخا يزاوژروب و فارشا

 ياهلکشت هک تسا تسرد نیا هتبلا .دندروآ

 ،دنتشاد دوجو مه رتشیپ نارگراک نیب رد یفخم

 هدیسرن یهجوت لباق ياهدرواتسد هب تقوچیه اما

 رد دهدیم حرش "نومیاس" ك طونامه .دندوب
 هدنفاب نارگراک 1812 لاس رد دنلتاکسا

 دندز تسد یمومع باصتعا کی هب "وکسالگ"

 هدش هداد بیترت یفخم نمجنا کی طسوت هک

 نیمه هب و دش رارکت 1822 لاس رد راک نیا .دوب

 نتسویپ هب لیام هک ،رگراک ود هرهچ هب مه تلع

 بناج زا مه تلع نیمه هب و دندوبن نمجنا هب

 یقلت دوخ هقبط هب نئاخ هباثمب هیداحتا ءاضعا

 رد اهنآ يود ره .دندیشاپ درگوگ رهوج دندشیم
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 .دنداد تسد زا ار دوخ ییانیب هدراو تاحارج رثا

 دنلتاکسا نایچندعم نمجنا 1818 لاس رد زین و

 ار یمومع باصتعا کی هک دوب يوق ردقنآ

 دنگوس دوخ ياضعا زا اهنمجنا نیا .دهد نامزاس

 و مظنم ياهتسیل ،دندیبلطیم يرادزار و يرادافو

 یلحم ياههبعش و ،رادباسح ،رادهنازخ ،رمتسم

 نیا همه نآ رد هک یفخم تلاح اما .دنتشاد

 اهنمجنا نیا دشر زا عنام دشیم ماجنا اهراک

 رد نارگراک هک ینامز ضوع رد یلو .تشگیم

 دندروآ تسدب ار هنادازآ لکشت قح 1824 لاس

 شرتسگ تعرسب ناتسلگنا رسارس رد اهلکشت نیا

 همه رد .دندروآ تسدب یگرزب تردق و هتفای

 فده اب یفنص ياههیداحتا تعنص ياههخاش

 و متس لباقم رد درفنم نارگراک زا عافد راکشآ

 اهنآ فادها .دنتفرگ لکش يزاوژروب حماست

 کی ناونعب ،یعمج هرکاذم زا دندوب ترابع
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 ساسا رب دزم میظنت روظنمب نایامرفراک اب ،ورین

 و بسانم تصرف رد نآ شیازفا ،امرفراک دوس

 رسارس رد هفرح ره رد دزم یتخاونکی ظفح

 اب دندرکیم شالت اهنآ ورنیا زا .روشک

 اج همه هک ،دزم لودج کی رس رب نارادهیامرس

 دنسرب قفاوت هب ،دریگب رارق دانتسا دروم تسیابیم

 ار ینارادهیامرس نآ مادختسا تحت نارگراک و

 ارف باصتعا هب دندوبن نیا شریذپ هب رضاح هک

 هلیسوب ات دنتساوخیم اهنآ هوالعب .دندناوخیم

 يارب اضاقت نازومآراک دادعت ندرک دودحم

 حطس هجیتن رد و هتشادهگن الاب ار راک يورین

 اب ناکمالایتح .دنرادهگن الاب ار اهدزمتسد

 رطاخب هک ،اهدزمتسد میقتسمریغ شهاک

 طسوت دیدج راک رازبا و تالآنیشام يریگراکب

 و دنزیخرب هلباقم هب ،دادیم خر نایامرفراک

 .دنیامن یلام ياهکمک راکیب نارگراک هب هرخألاب
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 یتراک رودص اب ای و امیقتسم ای ار راک نیا اهنآ

 "نمجنا وضع" ناونعب شلماح هک دنهدیم ماجنا
 زا تراک نآ اب رگراک و هدش هتخانش تیمسرب

 ياقفر تیامح دروم ،دوریم رگید لحم هب یلحم

 ناکما نیرتهب دروم رد و دریگیم رارق شرگراک

 راک نیا .دنکیم بسک تاعالطا راک ندرک ادیپ

 راک يوجتسج رد رگراک و "یشودب هناخ"

 هب یبایتسد يارب .دوشیم هدیمان "شودب هناخ"
 دننکیم راک یشنم کی و سیئر کی فادها نیا

 چیه دوریمن راظتنا نوچ( دنریگیم قوقح و

 مادختسا ار یناسک نینچ دهاوخب ییامرفراک

 ار یگتفه ياهتیوضع قح هتیمک کی و )دنک

 هار رد لوپ نیا ندش جرخ رب و هدرک عمج

 و نکمم تقو ره .دنکیم تراظن نمجنا فادها

 کی فلتخم ياهفنص دشیم هداد صیخشت دیفم

 عقاوم رد و هدش دحتم نویساردف کی رد هیحان
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 .دندرکیم رازگرب ار ناشناگدنیامن سالجا نیعم

 کی نارگراک هک هدش ششوک يدراوم رد

 کی رد ناتسلگنا مامت رد تعنص زا شخب

 شالت راب نیدنچ و ،دنوش عمج گرزب هیداحتا

 هیداحتا کی ات )1830 لاس رد راب نیلوا( هدش

 لک حطس رد اههفرح همه يارب یمومع

 رد هفرح ره صخشم ياهنامزاس اب ،يروتارپما

 رمع اههیداحتا نیا یلو .دیآ دوجوب ،نآ نورد

 هظحل کی يارب یتح تردنب و دنتشادن يزارد

 یمومع ناجیه کی هک ارچ ،دنتفاییم تیدوجوم

 ار ینویساردف نینچ ات تسا مزال هداعلاقوف

 .دزاس رثؤم و نکمم

	 
 يارب اههیداحتا نیا الومعم هک ییاههویش

 دنترابع دنریگیم شیپ رد دوخ فادها هب یبایتسد

 دزم تخادرپ زا امرفراک دنچ ای کی رگا :زا
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 ،دنیامن يراددوخ هیداحتا طسوت هدش نییعت

 هداتسرف وا شیپ یگدنیامن تأیه کی هاگنآ

 دوشیم هداد وا هب ياهدش ءاضما راموت ای و دوشیم

 قلطم تردق هنوگچ دندلب نارگراک هک دینیبیم(

 رظن دم شکچوک ورملق رد ار هناخراک يادخ

 هدیافیب راک نیا هک دوش مولعم رگا .)دنشاب هتشاد

 راک هک دهدیم روتسد نانکراک هب هیداحتا تسا

 .دنوریم هناخ هب نارگراک همه و دننک فقوتم ار

 قباطم اهدزم میظنت زا امرفراک دنچ ای کی رگا

 نیا ،دننز زاب رس هدرک داهنشیپ هیداحتا هک هچنآ

 هک یتروص رد و ،دوب دهاوخ یشخب باصتعا

 دننک نینچ تعنص کی رد نایامرفراک همه

 نوناق تاناکما .دوشیم یمومع باصتعا تقونآ

 دیسر رس زا سپ باصتعا هکنیا ضرف اب ،هیداحتا

 دح نیا ات ،دریگب تروص ینوناق راطخا دعوم

 نیا .تسین لاونم نیدب راک هشیمه یلو .تسا
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 زا ياهدع هک یطیارش رد ،ینوناق تاناکما

 هک یتقو ای و دنتسین هیداحتا وضع نارگراک

 هک یتقوم تازایتما تلعب نآ ياضعا زا ياهدع

 رایسب ،دنوش ادج هیداحتا زا دهدیم يزاوژروب

 باصتعا ماگنه هب صوصخب .دنتسه فیعض

 نیا نیب زا دناوتیم یناسآ هب امرفراک ،یشخب

 نکشباصتعا هب هک( ریز هب رس نادنفسوگ

 ياهشالت و دنک ریجا ار ياهدع )دنتسه فورعم

 نیا .دزاس رمثیب ار دحتم نارگراک

 هیداحتا ياضعا طسوت الومعم نانکشباصتعا

 یعون ای و متش و برض ،نیهوت ،دیدهت دروم

 لکش ره هب هصالخ و هتفرگ رارق رگید رازآ

 ینوناق درگیپ ابقاعتم .دنوشیم هدناسرت نکمم

 رادفرط يزاوژروب هک اجنآ زا ،و دوشیم عورش

 ره ابیرقت ،دراد تسد رد ار تردق دوخ ،نوناق

 نیلوا و هیداحتا ینوناق ریغ تکرح نیلوا اب هعفد
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 رد هیداحتا ناوت نآ اضعا هیلع ینوناق تامادقا

 .دوشیم هتسکش مه

	 
 زا ینالوط هلسلس کی اههیداحتا نیا خیرات

 یخرب اب هک تسا نارگراک ياهتسکش

 نیا همه اعبط .دوشیم عطق درفنم ياهیزوریپ

 دزم هک ،ار يداصتقا نوناق نیا دنناوتیمن اهشالت

 نییعت راک رازاب رد اضاقت و هضرع هطبار ساسا رب

 لباقم رد اههیداحتا ورنیا زا .دهد رییغت ،دوشیم

 رثا هطبار نیا رب هک یگرزب ياهورین یمامت

 يراجت نارحب کی رد .دنناوتان دنراذگیم

 شهاک ار اهدزم دوخ ای تسا روبجم هیداحتا

 اضاقت هک ینامز و ،دوش لحنم الماک ای و دهد

 شیازفا ياهظحالم لباق روطب راک يورین يارب

 شیب ار اهدزمتسد حطس دناوتیمن هیداحتا دباییم

 يدوخبدوخ روطب هک دنک نییعت يرادقم نآ زا
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 دهاوخ تسدب نارادهیامرس ینورد تباقر رثا رد

 و درفنم لماوع اب هلباقم رد اههیداحتا اما .دمآ

 راظتنا امرفراک رگا .دنتسه دنمورین یئزج

 رطاخب ،تشادیمن یعمج و زکرمتم تفلاخم

 هچ ره حطس هب ار اهدزم شیوخ یصخش عفانم

 تباقر هزرابم تقیقح رد .دادیم شهاک يرتمک

 ماجنا رگید نایامرفراک هیلع دیاب يو هک يزیمآ

 اهدزم و دومنیم روبجم راک نیا هب ار وا دهد

 تباقر نیا یلو .دنتفاییم شهاک لقادح هب يدوزب

 تلعب ،يداع طیارش رد ،نارادهیامرس ینورد

 ره .دوشیم دودحم يوحنب نارگراک تفلاخم

 هک يدزم شهاک دمایپ هک ،دنادیم يرادهناخراک

 نابیرگ هک یطیارش ،دشابن قح رب طیارش هب انب

 دوب دهاوخ باصتعا کی ،هتفرگ مه ار شیابقر

 هک ارچ .دنزیم ررض يو هب کش نودب هک

 و دنامیم دکار باصتعا لوط رد شاهیامرس
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 رد هکنآ لاح ،دز دنهاوخ گنز شتالآنیشام

 دناوتب وا هک تسا دیعب رایسب یتیعقوم نینچ

 نئمطم وا هزات .دناشنب یسرکب ار دزم شهاک

 يوریپ وا زا زین شیابقر دوش قفوم رگا هک تسا

 دنوشیم دیلوت هک یتالوصحم ياهب ،درک دنهاوخ

 هرمث زا ار يو ناس نیدب و دروآ دنهاوخ نییاپ ار

 اههیداحتا هوالعب .دومن دنهاوخ هرهبیب شمادقا

 هک دنوشیم بجوم نارحب کی زا دعب بلغا

 رد هچنآ زا رتشیب ،يرتشیب تعرس اب اهدزمتسد

 شیازفا ،دهد خر تسناوتیم تروص نیا ریغ

 هک تسا نیا رد رادهناخراک عفن رخآ .دنبای

 نیب تباقر هک مادام ،ار اهدزمتسد شیازفا

 قیوعت هب ،هدرکن یمازلا ار نآ ناراد هناخراک

 رازاب هکنآ ضحمب ،نارگراک نونکا اما .دزادنایب

 ،و دنتسه دزمتسد شیازفا بلاط ،دباییم دوبهب

 تحت هک ینارگراک دادعت هضرع شهاک تلعب
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 ،دنریگ رارق يو رایتخا رد دنناوتیم یطیارش نینچ

 يارب اما .دنناشنب یسرک هب ار ناشهتساوخ دنرداق

 راک رازاب هک يرتمهم لماوع لباقم رد تمواقم

 ییاناوت اههیداحتا دنهدیم رارق ریثأت تحت ار

 جیردتب یگنسرگ ىدراوم نینچ رد .دنرادن

 یطیارش ره تحت درادیماو ار یباصتعا نارگراک

 راکب رفن دنچ هک نیمه .دنزادرپب راکب هرابود

 هتسکش مه رد هیداحتا تردق رگید دنزادرپب

 اب هارمه ،نکشباصتعا دنچ نیا هک ارچ ،دوشیم

 هب ،دندوجوم رازاب رد زونه هک ییاهالاک ریاخذ

 ياهدمایپ نیرتدب رب هک دنهدیم ناکما يزاوژروب

 قودنص يدوزب .دیآ قیاف دیلوت رد فقوت

 کمک جاتحم هک یناسک ترثک تلعب اههیداحتا

 اب نارادناکد هک يرابتعا ،دوشیم یلاخ دنتسه

 و ،ددرگیم عطق یتدم زا سپ دنهدیم دایز هرهب

 غوی زاب ات دزاسیم راداو ار نارگراک جایتحا
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 ارثکا تاباصتعا اما .دنریگ ندرگب ار يزاوژروب

 هک ارچ ،دنوشیم مامت نارگراک ررض هب

 تسا مزال( ناشدوخ عفانم رطاخب نارادهناخراک

 رد ار نیا نارگراک تمواقم طقف هک دوش هتفگ

 دنریزگان )تسا هداد رارق نارادهیامرس عفانم هدر

 بانتجا هدیافیب دزمتسد شهاک هنوگ ره زا

 یشان دزم شهاک رد نارگراک هکنآ لاح ،دنزرو

 ار ناشدوخ عضو ندش رتدب ،تراجت تیعضو زا

 اجنآ ات ،نآ لباقم رد دنروبجم و دننکیم ساسحا

 .دنزیخرب ناشدوخ زا عافد هب ،دنراد ناوت رد هک

 نینچ رد نارگراک ارچ سپ ،دسرپ دنهاوخ امتح

 ،تسا راکشآ تامادقا نیا یگدوهیب هک يدراوم

 هک هداس لیلد نیا هب ؟دننزیم باصتعا هب تسد

 رگا یتح ،دزمتسد رد یشهاک ره هیلع دیاب اهنآ

 ،دشاب هدرک لیمحت ار نآ يراجت ترورض

 دیاب دننکیم ساسحا اهنآ هک ارچ .دنیامن ضارتعا
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 رس هب روبجم دیابن ناسنا ناونعب هک دنیامن مالعا

 ،دنشاب یعامتجا عاضوا لباقم رد ندروآ دورف

 لباقم رد دیاب هک تسا یعامتجا عاضوا نیا هکلب

 توکس هک ارچ .ددرگ میلست ناسنا ناونعب اهنآ

 عاضوا نیا نتخانش تیمسرب ینعمب اهنآ بناج زا

 دوب دهاوخ يزاوژروب قح نیا دییأت و ،یعامتجا

 ار نارگراک يراجت بسانم طیارش رد هک

 گرم هب ار اهنآ دب طیارش رد و دنک رامثتسا

 نارگراک هک ینامز ات .دراپسب یگنسرگ زا یشان

 دیاب دناهدادن تسد زا ار یناسنا ساسحا هنوگره

 ارچ هکنیا و .دننک ضارتعا تیعضو نیا هیلع

 دننکیم ضارتعا رگید ياهنوگب هن و هنوگ نیدب

 لمع لها سیلگنا مدرم هک تسا تلع نیا هب

 دننکیم نایب لمع اب ار ناشدوخ ضارتعا و دنتسه

 تقو ره هک دنتسین يروئت لها اهیناملآ دننام و

 رب رس دش یناگیاب و تبث یتسردب ناشضارتعا
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 دننام مه ضارتعا هک دنهد هزاجا و دنراذگب نیلاب

 باوخب یمارآ هب یناگیاب رد هدننک ضارتعا

 ریثأت نیا یسیلگنا نارگراک لاعف تمواقم .دورب

 دودح رد ار يزاوژروب لوپ صرح هک دراد ار

 تبسن نارگراک تفلاخم و هتشادهگن یصخشم

 ار يزاوژروب یعامتجا و یسایس قلطم تردق هب

 نارگراک لاح نیع رد هتبلا و ،درادیم هاگن هدنز

 مه رد يارب هک دنکیم فارتعا نیا هب راداو ار

 زا شیب يزیچ همکاح هقبط تردق نتسکش

 اما .تسا مزال باصتعا و یفنص ياههیداحتا

 اپرب هک ییاهباصتعا و اههیداحتا نیا هب هک هچنآ

 اهنآ هک تسا نیا دشخبیم یعقاو تیمها دنرادیم

 اهنآ .دناتباقر یفن يارب نارگراک ششوک نیلوا

 هطلس هک دنناسریم ار تقیقح نیا كرد

 ،نارگراک دوخ نیب تباقر هب امامت يزاوژروب

 اقیقد و .تسا راوتسا ،داحتا هب اهنآ زاین رب ینعی
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 و هبناجکی دنچ ره ،اههیداحتا هک لیلد نیا هب

 ار یلعف یعامتجا مظن یتایح بصع ،دودحم

 نیا يارب ناشدوجو ردقنآ دنهدیم رارق فده

 هلمح يارب .تسا كانرطخ یعامتجا مظن

 ماظن مامت هب نآ هارمه و يزاوژروب هب نارگراک

 نیا زا رتساسح ياهطقن چیه ،هعماج دوجوم

 ،دورب نیب زا نارگراک ینورد بتاقر رگا .تسین

 دنهدن هزاجا رگید هک دنشاب ممصم ناشهمه رگا

 تیمکاح تقونآ ،دنک رامثتسا ار اهنآ يزاوژروب

 هب اهدزمتسد رگا .تسا هدیسر نایاپب تیکلام

 راک رازاب یفداصت عاضوا و اضاقت و هضرع هطبار

 ات نارگراک هک تسا لیلد نیا هب افرص دناهتسباو

 هک ،الاک کی هباثمب اهنآ اب هک دناهتفریذپیم لاحب

 هظحل ره .دوش راتفر ،ددرگیم شورف و دیرخ

 و هدیرخ رگید هک دنریگب میمصت نارگراک

 شزرا نییعت رد ،اهنآ هک ینامز ،دنوشن هتخورف
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 راک يورین رب هوالع هک یناسنا ماقم رد ،راک

 نامز نآ رد ،دنوش رهاظ تسه مه هدارا بحاص

 .دسریم نایاپ هب زورما یسایس داصتقا مامت

	 
 نایم تباقر نتخادنارب زا نارگراک رگا هتبلا

 ار دزمتسد خرن هک ینیناوق ،دنورن رتارف ناشدوخ

 دنهاوخ ناج هرابود نامز لوط رد دننکیم نییعت

 بقع هب دنتسین رضاح اهنآ رگا اما .تفرگ

 رد ون زا تباقر هک دنهد هزاجا و ،دندرگرب

 رتارف هلحرم نیا زا دیاب ،دیآ دوجوب ناشنایم

 دنکیم راداو ار اهنآ ترورض بیترت نیدب .دنور

 رتارف نآ زا ،هلحرم نیا ات يورشیپ زا سپ هک

 سفن هکلب تباقر زا لکش کی طقف هن و دنور

 دنهاوخ مه نینچ و ،دنیامن یغلم امامت ار تباقر

 رد يرتشیب ینشور هب زور ره نارگراک .درک

 اهنآ ،دراد ییانعم هچ اهنآ يارب تباقر هک دنباییم



 27 

 تباقر هک دنباییمرد يزاوژروب زا رتنتشور رایسب

 ياهنارحب هب ندز نماد اب نارادهیامرس ینورد

 هجیتن رد و ،دروآیم راشف مه نارگراک هب يراجت

 اهنآ .ددرگ یغلم دیاب مه تباقر زا لکش نیا

 هنوگچ ار راک نیا هک تفای دنهاوخ رد يدوزب

 .دنناسرب ماجنا هب

	 
 مهس هچ اههیداحتا نیا هک درادن نتفگ هب يزاین

 هیلع نارگراک خلت ترفن هب ندز نماد رد یگرزب

 اههیداحتا نیا زا ورنیا زا .دننکیم ادا کلمتم هقبط

 عقاوم رد - اهنآ يربهر هزاجا نودب ای اب -

 اب طقف هک دنزیم رس یتامادقا یناجیه هداعلاقوف

 و روش اب و ،هدیسر لاصیتسا دحرس هب هک یترفن

 لباق ،تسین ریذپ لرتنک هک یشحو ناجیه

 رد هک ،درگوگ رهوج اب تالمح .تسا حیضوت

 نم هک يرگید دراوم و ،دش لقن نیشیپ تاحفص
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 نیا هلمج زا منکیم هراشا اجنیا رد شیات دنچ هب

 کی ماگنه هب 1831 لاس رد .دنتسه تامادقا

 مانب یناوج رادهناخراک يرگراک نشخ شبنج

 نیح رد ،رتسچنم یکیدزن رد ،دیاه زا نتشآ

 تباصا دروم بورغ تقو رد هعرزم کی زا رذگ

 براض زا ییاپ در چیه و تفرگ رارق هلولگ

 مادقا کی نیا هک تسین یکش .دماین تسدب

 .دوب نارگراک بناج زا هنایوجماقتنا

 یلیخ مه يدمع تاراجفنا و يزورفاشتآ

 یشالت ،1843 ربماتپس 29 هعمج .دنتسه لومعم

 يرُببوچ هناخراک ندرک رجفنم روظنمب

 .دمآ لمعب ،دلیفش دراوه نابایخ رد عقاو ،نیگداپ

 يارب توراب زا رپ هتسبرس ینهآ هلول کی زا

 یهجوت لباق تراسخ هک دوب هدش هدافتسا راکنیا

 رد یهباشم مادقا ربماتپس 30 ،دعب زور .دروآ رابب

 زد عقاو "نوستیا" يزاس ناهوس و وقاچ هناخراک
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 ياقآ .داد خر ،دلیفش یکیدزن "روم زلیش"

 ياهشبنج رد لاعف تکرش تلعب نوستیا

 تلعب ،اهدزمتسد نییاپ حطس تلعب ،ییاوژروب

 هدافتساءوس و نانکشباصتعا رصحنم مادختسا

 ترفن ،شیوخ عفن هب "نادنمتسم نوناق" زا

 نامز رد يو .دوب هتخیگنارب دوخ هیلع ار یناگمه

 هب رضاح هک ینارگراک نآ مسا ،1842 نارحب

 ناونعب ار دندوبن هتفای شهاک ياهدزم لوبق

 نتفریذپ زا یلو دنراد راک ناکما هک یصاخشا

 نیا هجیتن رد .دوب هدرک شرازگ دننزیم زاب رس نآ

 لماش "نادنمتسم" نوناق زا یشان ياهکمک مادقا
 لوبق هب روبجم اهنآ و هدشن نارگراک زا هتسد نیا

 تاراسخ راجفنا .دندیدرگ هتفای شهاک ياهدزم

 يارب هک ینارگراک همه و دروآ رابب یهجوت لباق

 تباب نیا زا افرص دندمآیم هناخراک لحم هب اشامت

 فسأت راهظا تسا هتفرن نیب زا هناخراک مامت هک
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 یششوک ،1843 لاس ربتکا 6 هعمج .دندرکیم

 و ثروسنیا" هناخراک ندز شتآ يارب

 یتراسخ هک دمآ لمعب نوتسوب رد "نوتپمارک
 نیموس نیا هاتوک ینامز تدم رد .تشادن هارمهب

 هناخراک نیا رد دوخ عون زا مادقا نیمراهچ ای

 زور رد دلیفش رهش نمجنا سالجا رد .دوب

 کی سیلپ سیئر ،1844 هیوناژ 10 هبنشراهچ

 راجفنا داجیا روظنم هب اراکشآ هک یندچ هلیسو

 ،هلیسو نیا .تشاذگ شیامنب ار دوب هدش هتخاس

 هدش نشور هک ياهلیتف اب و توراب ولیک 2 زا رپ

 "نچیک" ياقآ هناخراک رد دوب هدرکن لمع یلو

 زور .دوب هدش ادیپ دلیفش "لدا" نابایخ رد عقاو
 هتسب کی هلیسوب يراجفنا هیوناژ 21 هبنشکی

 رد عقاو "تیاو و یلتنب" يرُببوچ رد توراب

 لباق تراسخ و داد خر "ریاشاکنال-يرب"
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 ،1844 هیروف لوا هبنشجنپ .دروآ رابب یهجوت

 شتآ دلیفش رد "سکُرو لیو وهوس" هناخراک

 زا دروم شش اهنیا .تفر نیب زا الماک و هدش هدز

 ترفن زا افرص هک دنشابیم هام راهچ رد لیبق نیا

 هکنیا .دنریگیم هیام نارگراک هب تبسن نارگراک

 ار ییاهزیچ نینچ عوقو یعامتجا تیعضو هچ

 .درادن حیضوت هب يزاین رگید ،دنادرگیم نکمم

 رد هک دنهدیم ناشن یفاک هزادنا هب قیاقح نیا

 لثم تراجت قنور ياههرود رد یتح ،ناتسلگنا

 و تحارص هب یعامتجا گنج ،1843 لاس

 زونه سیلگنا يزاوژروب و دراد نایرج اراکشآ

 هب هک يدروم اما .دیآیمن شوه هب تسا زونه هک

 ياهسگات" دروم ،تسایوگ هجو نیرتاسر

 رد ،1838 هیوناژ 11 ات 3 زا هک تسا "وکسالگ

 تامکاحم زا .دندش همکاحم یتیالو هاگداد

 لاس زا هک ،ناسیرهبنپ هیداحتا هک دیآیمرب نینچ
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 تردق ياراد ،هتشاد تیدوجوم اجنیا رد 1816

 نآ ياضعا .تسا هدوب ییانثتسا تالیکشت و

 عبات هک دندشیم دهعتم يدنگوس هلیسوب

 ره لوط رد هیداحتا ،دنشاب عمج تامیمصت

 ییاراد رب هک دوب يّرس ياهتیمک ياراد باصتعا

 هیداحتا ياضعا و تشاد لماک لرتنک هیداحتا

 يارب هتیمک نیا .دنتخانشیمن ار هتیمک نیا دارفا

 و روفنم نارادهناخراک ،نانکشباصتعا رس

 .درکیم نییعت هزیاج اههناخراک رد يزوسشتآ

 ياهدع نادرم ياجب هک ياهناخراک

 مادختسا یگدنسیر يارب نز نکشباصتعا

 ردام .دش هدیشک شتآ هب بیترت نیدب دوب هدرک

 لتقب "نوسرفکم" مناخ مانب نانز نیا زا یکی
 دوخ جرخ هب ار نیلتاق يود ره هیداحتا و دیسر

 کی ،1820 لاس رد ،رتشیپ .داتسرف اکیرمآ هب

 تباصا دروم "يراوککم" مانب نکشباصتعا
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 يارب براض و ،دش حورجم و تفرگ رارق هلولگ

 براض .درک تفایرد هیداحتا زا دنوپ 20 راکنیا

 هداتسرف دیعبت هب رمعلامادام و دش هتخانش ادعب

 کی لابندب ،1837 لاس هم هام رد ،هرخألاب .دش

 لیام" و "کنب توا" تاجناخراک رد باصتعا

 12 دودح اهنآ یط هک درک زورب یتاشاشتعا "دنا

 هام ات تاشاشتغا .دندش بورضم نکشباصتعا

 هام نیا رد و دنتشاد همادا لاس نآ هیئوژ

 دش بورضم نانچنآ تیمسا مانب ینکشباصتعا

 ياضعا نامز نیا رد .دیماجنا شگرم هب هک

 و دیدرگ زاغآ یتاقیقحت ،دندش ریگتسد هتیمک

 ،اههئطوت رد تکرش مرجب هتیمک يربهر ياضعا

 يزوسشتآ و ،نانکشباصتعا ندرک بورضم

 لاس 7 هب "دوو سیسنارف و زمیج" هناخراک رد

 رد ام بوخ ياهیناملآ .دندیدرگ موکحم دیعبت

 و ،کلمتم هقبط ؟دنیوگیم هچ ناتساد نیا دروم
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 سامت رد هک نآ رادهناخراک شخب صوصخب

 نیرتنشخ هب ،دراد رارق نارگراک اب میقتسم

 و دنکیم یناوخزجر اههیداحتا نیا هیلع یهجو

 ندوب هدیافیب نارگراک هب ات دیامنیم شالت ارمتسم

 رظن زا هک دیامن تباث یلیالد هب ءاکتا اب ار اهنآ

 هب تسرد اما ،دنتسه تسرد الماک يداصتقا

 ریثأتیب الماک و ،طوبرمان ياهزادنا ات تلع نیمه

 و ترارح نیمه .دنشابیم نارگراک كاردا يور

 نیا رد هک دهدیم ناشن يزاوژروب بصعت

 تاراسخ زا رظن فرص و ،تسا عفنیذ عوضوم

 رد دروآیم رابب باصتعا کی هک ياهطساوالب

 بیج هب هچ ره هک تسا رارق نیا زا بلطم اجنیا

 بیج زا اترورض دوشیم ریزارس رادهناخراک

 رگا یتح نیاربانب .دیآیم نوریب نارگراک

 هب ندز ماگل رد اههیداحتا شقن هب نارگراک

 فقاو اهدزمتسد شهاک يارب نابابرا تباقر
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 کی رد ،هدش هک مه یسایق روطب مکتسد ،دندوبن

 ار اههیداحتا بناج هداس لیلد نیا هب يریگرد

 همطل نارادهناخراک ینعی ناشنانمشد هک دنریگیم

 فرط تعفنم فرط کی ررض گنج رد .دننیبب

 یعضوم رد نارگراک هک اجنآ زا و ،تسا رگید

 اهنآ دنراد رارق ناشیاهامرفراک هب تبسن هنامصخ

 گرزب نیطالس هک دننکیم ار يراک نامه افرص

 رتکد .دنهدیم ماجنا دنوش گنج ریگرد یتقو

 رد نآ اب هک ىنیشام عارتخا هک دنکیم تباث روی

 دوشیم هدز پاچ گنر جنپ ای راهچ دحاو ِنآ

 ،تسا هدوب راکهمساب نارگراک ىاهیمارآان دمایپ

 رد چیپهلچ نارگراک ىاهىشکرس هکنیا زین و

 شیادیپ هب رجنم ىنیشام ىگدنفاب ىاههاگراک

 خن ندیچ ىارب هدش لیمکت و دیدج نیشام کی

 لاثم مه ار رگید هباشم دروم دنچ وا .دیدرگ رات

 ىارب رتشیپ هحفص دنچ رد روی نیمه .دنزیم
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 دیفم نارگراک لاحب تالآنیشام هکنیا تابثا

 اهنت اما !تسا هداد دوخب ىدایز تمحز دنتسه

 شا" ىاقآ .دراد ىتایرظن نینچ هک تسین روی

 رد ،وا لثم رگید ىرایسب و ،رادهناخراک "ثرو
 ىتصرف چیه زا اههناخراک هب طوبرم شرازگ

 .دناهتشذگن اههیداحتا هیلع ناشمشخ زاربا ىارب

 ،اهتلود ىضعب دننامه ،دنمدرخ ىاهاوژروب نیا

 رد دنرواین رد رس نآ زا هک ار ىشبنج ره هشیر

 ،نینئاخ ،نابیرفماوع ،ّتین دب ىاهروتاتیژآ ذوفن

 وجتسج لداعتمان ناناوج و فرحرپ ىاهقمحا

 ریگبقوقح لماوع هک دنیوگیم اهنآ .دننکیم

 ارچ ،دندنمهقالع ىرگجییهت نینچ هب اههیداحتا

 نیمه تسرد ایوگ .دننکیم ىگدنز هار نیا زا هک

 نینچ ندرکن مادختسا اب ،هک تسین ىزاوژروب
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 هب ار ىیاهلوپ نینچ تخادرپ ترورض ،ىصاخشا

 !دنکیم لیمحت اهنآ

	 
 ره زا رتهب تاباصتعا نیا ىندرکنرواب ترثک

 دح هچ ات ىعامتجا گنج هک دهدیم ناشن ىزیچ

 ای ،هتفه .تسا هتخادنا هیاس ناتسلگنا رسارس رب

 هب نآ ىط و درذگب هک تسین ىزور تقیقح رد

 هیلع ىنامز باصتعا .دهدن خر ىباصتعا ىلیلد

 ىراددوخ هیلع رگید ىنامز و اهدزمتسد شهاک

 ىضعب رد .دریگیم اپ اهدزمتسد حطس شیازفا زا

 موادت و نانکشباصتعا مادختسا تلعب عقاوم

 تالآنیشام هیلع رگید ىعقاوم و اههدافتسا ءوس

 .دوشیم باصتعا رگید لیلد اهدص هب ای و ،دیدج

 ىئزج ىاهیریگرد زاغآ رد هک ،تاباصتعا نیا

 .دنوشیم رجنم ىتیمها رپ تازرابم هب اضعب ،دنتسه

 هرسکی ار ىراک تاباصتعا نیا هک تسا تسرد
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 کیدزن لیلد نیرتیوق اهنآ دوجو ىلو ،دننکیمن

 ایراتلورپ و ىزاوژروب نیب هدننک نییعت دربن ندش

 و دننارگراک ىگنج ىاههاگشزومآ اهنآ .تسا

 ىارب ار دوخ اههاگشزومآ نیا رد نارگراک

 هدامآ تسا ریذپان بانتجا هک ىگرزب راکیپ

 ىاههتشر نتسویپ هینایب اهباصتعا نیا .دننکیم

 اب .دنتسه ىرگراک شبنج هب تعنص فلتخم

 هراتس" همانزور زا هنالاس هرود کی ىسررب

 هک ىاهیرشن اهنت ،)Northern Star( "لامش

 ،دهدیم شرازگ ار ایراتلورپ ىاهشبنج مامت

 و ىرهش ىاهرتلورپ همه هک تفایرد ناوتیم

 ىیاهنمجنا رد رهش زا جراخ عیانص نارگراک

 کی قیرط زا ،ىهاگ زا ره و دناهدش دحتم

 ضارتعا ىزاوژروب هطلس هیلع ،ىمومع باصتعا

 ریثأت ىگنج هاگشزومآ هباثمب اهنیا .دناهدرک

 اهىسیلگنا هژیو ىروالد اهنآ رد .دنراد ىدننامیب
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 هک تسا عیاش اپورا هراق رد .دباییم لماکت

 وسرت ىسیلگنا نارگراک صوصخب ،اهیسیلگنا

 لثم نوچ دننک بالقنا دنناوتیمن اهنآ ،دنتسه

 و ،دننزیمن مایق هب تسد ىدنچ زا ره اهیوسنارف

 مارآ نینچ ارهاظ ار ىیاوژروب میژر نوچ

 نارگراک .تسا تسردان ىلکب نیا .دنریذپیم

 مک نارگید زا ىزیچ روهت ظاحل زا ىسیلگنا

 ،دنتسه مارآان اهیوسنارف هزادنا هب مه اهنآ .دنرادن

 ،اهیوسنارف .تسا توافتم ناشندیگنج هویش اما

 ىعامتجا بئاصم هیلع ،دنراد ىسایس ىتشرس هک

 هک اهیسیلگنا .دننکیم هزرابم ىسایس ىاهحالس اب

 هب طوبرم ىرما ناونعب طقف ناشیارب تسایس

 هعماج عفانم تمدخ رد اقلطم مهنآ ،عفانم

 امیقتسم هکلب تلود هیلع هن دراد ىنعم ،ىیاوژروب

 زا طقف راک نیا العف و .دنگنجیم ىزاوژروب هیلع

 و ىراجت دوکر .تسا رودقم زیمآتملاسم هار
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 ىرادفرط هب ىمایق ،1834 لاس رد نآ دمایپ رقف

 لاس رد .تخادنا هارب نویل رد ىروهمج زا

 هب رجنم رتسچنم رد ىهباشم عوضوم ،1842

 دزمتسد و قلخ روشنم رطاخب ىمومع باصتعا

 ،تراسج باصتعا کی ىارب هکنیا .دیدرگ رتشیب

 رتعطاق ،رتشیب بتارمب ىتراسج بلغا ىتح ىرآ

 ىدوخب تسا مزال مایق کی زا رتخسار ىمزع و

 ار رقف هک ىرگراک ىارب .تسا نشور دوخ

 هک تسین ىکچوک زیچ ىتسارب هدرک هبرجت

 رقف ،دورب نآ زاوشیپ هب شیاههچب و رسمه هارمهب

 مامت رد و دیامن لمحت هام نیدنچ ار تکالف و

 وراپ و گرم .دنامب لزلزتىب و راوتسا تدم نیا

 ار ىوسنارف ىبالقنا هک ،ىگنج ىاهیتشک ندز

 زا ىجیردت گرم اب هسیاقم رد ،دنکیم دیدهت

 ،هنسرگ هداوناخ کی هرمزور هدهاشم ،ىگنسرگ

 ىزیچ کلمتم هقبط هدنیآ ماقتنا زا نانیمطا و
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 همه هب دهدیم جیجرت ىسیلگنا رگراک .تسین

 ار کلمتم هقبط هب میلست غوی ىلو دهدب نت اهنیا

 نیا زا ىاهنومن اب ادعب ام .دزادناین ندرگب

 نارگراک ریذپان ریخست تراسج و ىتخسرس

 طقف هک ىنارگراک .دش میهاوخ انشآ ىسیلگنا

 تمواقم هنوگ ره هک دنوشیم روز میلست ىنامز

 ىسیلگنا رگراک .دشاب ىنعمىب و فدهىب

 ىراوتسا نیا رد ،مارآ تماقتسا نیا رد تسرد

 رارق شیامزآ هتوب رد راب اههد هنازور هک ،رادیاپ

 ار دوخ تیصخش هبنج نیرتزیگنامارتحا ،دریگیم

 لمحت ار ىجنر نینچ هک ىناسک .دهدیم شرورپ

 ،دنراداو میلست هب ار اوژروب رفن کی ات دننکیم

 لک تردق هک تشاد دنهاوخ مه ار ىیاناوت نیا

 .دننکشب مه رد ار ىزاوژروب

	 
 تعاجش تاّرکب ىسیلگنا رگراک مهنیا زجب ىلو
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 1842 باصتعا هکنیا .تسا هداد ناشن ار دوخ

 هک دوب لیلد نیا هب اضعب درواین رابب ىرگید جیاتن

 اضعب و داد قوس نآ هب ار نارگراک ىزاوژروب

 باصتعا فادها دروم رد اهنآ هک لیلد نیا هب مه

 اهنیا زا اما .دنتشادن رظن قافتا و هدوبن نشور

 اصخشم ىاهلأسم هک تقو ره نارگراک هتشذگ

 روهت دوخ زا ىفاک هزادنا هب هدوب حرطم ىعامتجا

 لاس رد زلو مایق زا رظن فرص .دناهداد ناشن

 رد 1843 لاس رد رایع مامت گنج کی ،1839

 ،متشاد تماقا اجنآ رد نم هک ىنامز ،رتسچنم

 گنیلواپ" مانب ىزپرجآ هناخراک کی .تفرگرد

 دربب الاب ار اهدزمتسد هکنآ نودب "ىرفنه و
 هب ار اهنآ عبطلاب و هدرک رتگرزب ار اهرجآ هزادنا

 هک نارگراک .تخورفیم ىرتشیب تمیق

 دوب هدش در ناشدزمتسد شیازفا تساوخرد

 هیلع نازپرجآ هیداحتا و دندیشک راک زا تسد
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 نیب نیا رد .درک گنج مالعا تکرش نیا

 قطانم زا دش قفوم ىدایز تالکشم اب تکرش

 .دنک ادیپ رگراک نانکشباصتعا نیب زا و رواجم

 نابحاص و دندشیم عقاو دیدهت دروم اهنآ ادتبا رد

 و زابرس اقباس ىگمه هک ،ار رفن 12 هناخراک

 زا تظافح هب گنفت هب حلسم ،دندوب سیلپ

 دش مولعم هک ىنامز .دندرامگ هناخراک هطوحم

 زا رتمک هک ،هناخراک هطوحم درادن ىرثا دیدهت

 هلصاف ماظن هدایپ ناگداپ کی زا مدق دصراهچ

 زا ىعمج هلمح دروم 10 تعاس بش کی ،دراد

 تکرح ىماظن ىشیارآ اب هک ،زپرجآ نارگراک

 ،دندوب گنفت هب حلسم لوا ىاهفیدر رد و هدرک

 ضحم هب و هدش هناخراک دراو اهنآ .تفرگ رارق

 .دندوشگ شتآ ناشیورب نانابهگن ندید

 هل ار هدش هدیچ ِسیخ ىاهرجآ نارگراک

 مه ىور و کشخ ىاهرجآ فیدر ،دندرک
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 رس هک ىزیچ ره ،دندومن بارخ ار هدش هدیچ

 دراو ،دندرک ناغاد ار تشاد رارق ناشهار

 نز و هتسکش مه رد ار نآ هیثاثا ،هدش ىنامتخاس

 درکیم ىگدنز اجنآ رد هک ار هناخراک رادیارس

 تشپ نیب نیا رد نانابهگن .دنداد رارق رازآ دروم

 دنتسناوتیم اجنآ زا و دندوب هتفرگ رگنس ىراصح

 نیمجاهم .دننک کیلش تمحازم و رطخ نودب

 هداتسیا نشور ىزپرجآ هروک کی لباقم رد

 هک تخادنایم رون ناشیور هب ردقنآ هک دندوب

 ،تسشنیم فده هب ناشنانمشد ىاههلولگ همه

 اطخ هب اهنآ دوخ ىاههلولگ مامت هکنآ لاح

 همادا تعاس مین ىزادناریت دوجو نیا اب .تفریم

 ،مجاهت فده و دیشک هت اههلولگ هکنآ ات تفای

 رد بیرخت لباق زیچ ره ندرک ناغاد هک

 رس شترا هاگنآ .تشگ لصاح ،دوب هناخراک

 ىلیام هس رد سلکا هب زپرجآ نارگراک و دیسر
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 لبق هاتوک ىتدم اهنآ .دندرک ىنیشنبقع رتسچنم

 ره ،دندرک بیاغ و رضاح سلکا هب ندیسر زا

 هطوبرم تمسق رد شدوخ هرامش قبط سک

 راک نیا .دندش قرفتم سپس و دش هدناوخارف

 هک ،سیلپ تسدب رتناسآ نارگراک هک دش ثعاب

 اهیمخز دادعت .دنتفیب ،دشیم کیدزن وس همه زا

 هک ىیاهنآ طقف اما دشاب هدوب دایز ىلیخ تسیابیم

 اهنآ زا ىکی .دندوب شرامش لباق دندش ریگتسد

 و )هناش و اپ قاس ،نار رد( دوب هدروخ هلولگ هس

 هدمآ هدایپ ار هار لیام راهچ زا شیب اهنیا همه اب

 ىاراد مه اهنآ هک دناهداد ناشن تعامج نیا .دوب

 .دنسارهیمن هلولگ رابگر زا و دنتسه ىبالقنا روهت

 فده هک حالسىب مدرم زا ىاهدوت ىتقو ىلو

 تحت نادیم کی رد دنرادن ىکرتشم و صخشم

 دنچ طسوت شاىجورخ ىاههار هک ،هرصاحم

 لثم ،دراد رارق رظن تحت ماظن هراوس و سیلپ
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 شیانعم هجو چیه هب دنوشیم بوکنم 1842 لاس

 مظن نیرومأم رگا ىتح .تسین تعاجش نادقف

 روضح مه )ىزاوژروب نیرومأم ىنعی( ىمومع

 شوج و بنُج نودب زاب مدرم هدوت نیا دنتشادن

 ار ىنیعم فده نارگراک هک اج ره .دننامیم ىقاب

 ناشن روهت دوخ زا ىفاک هزادنا هب دننک لابند

 اهدعب هک ىلریب هناخراک هب هلمح دروم .دنهدیم

 ىاهنومن ،دوش تظفاحم هناخپوت طسوت تسیابیم

 .تسا هراب نیا رد

	 
 هب مارتحا دروم رد مه ىاهملک دنچ هطبار نیا رد

 ىزاوژروب ىارب نوناق .مییوگب ناتسلگنا رد نوناق

 هتخادرپ و هتخاس هک ارچ ،تسا سدقم هک هتبلا

 و تعفنم ىارب و وا تیاضر اب ،هدوب شدوخ

 ىتح هک دنادیم وا .دیآیم رد ارجا هب وا تظافح

 دنزب همطل ىلو هب صخشم نوناق کی رگا
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 ىرادساپ وا عفانم زا نیناوق هعومجم بیکرت

 تیسودق ،نوناق سدقت هک دنادیم وا .دننکیم

 و هعماج زا شخب کی لاعف هدارا اب هک ىماظن

 نیرتیوق هتشگ رارقرب رگید شخب ویساپ نیکمت

 نوچ .تسوا ىعامتجا تیعقوم نابیتشپ

 رد هکنانچمه ،دوخ نوناق رد سیلگنا ىزاوژروب

 رومأم نوتاب ،دباییم ار نتشیوخ ،دوخ ىادخ

 تسه مه وا دوخ قامچ ىنیعم هجردب هک سیلپ

 اما .دراد ىیوداج شخبمارآ ىورین کی شیارب

 رگراک !تسا سکعرب الماک هیضق رگراک ىارب

 تسا هتخومآ ىررکم براجت زا و دنادیم ىبوخب

 وا ىارب ىزاوژروب هک تسا ىقامچ نوناق هک

 روبجم هک مادام ،رگراک .تسا هدید كرادت

 رد .دیوجیمن لسوت نوناق هب تقوچیه ،دشابن

 رتسچنم رد هتفه ره سیلپ نیرومأم هک ىلاح

 روظنم هب ىمادقا هتشذگ لاس و دنروخیم کتک
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 ىاههرجنپ و رد هک ،سیلپ هاگساپ کی ریخست

 دوب دهاوخ هرخسم تفرگ تروص ،تشاد ىنهآ

 سیلپ زا ىسیلگنا رگراک دیوگب ىسک هک

 تردق متفگ مه رتشیپ هک روطنامه .دسرتیم

 فده کی نادقف رد 1842 باصتعا رد سیلپ

 نارگراک دوخ بناج زا هدش فیرعت احضاو

 نوناق ىارب نارگراک هک اجنآ زا .دوب هتفهن

 نآ دنناوتن هک ىنامز افرص و دنتسین لئاق ىمارتحا

 رایسب ،دننکیم نیکمت شتردق هب دنهد رییغت ار

 نوناق رد ار ىتالیدعت لقادح هک تسا ىعیبط

 هعومجم ىنیزگیاج راتساوخ و دنیامن داهنشیپ

 .دنشاب ىرتلورپ نوناق کی اب ىزاوژروب نیناوق

 هک دشابیم مدرم روشنم نامه ىداهنشیپ نوناق نیا

 ىیانبم راتساوخ و دراد ىسایس الماک ىلکش

 مسیتراچ .تسا ماوع سلجم ىارب کیتارکمد

 ىزاوژروب اب اهنآ هزرابم و تفلاخم هدرشف لکش
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 هزرابم و تفلاخم اهباصتعا و اههیداحتا رد .تسا

 ای درفنم نارگراک نیا .دنامیم درفنم هشیمه

 اوژروب درف کی هیلع هک دندوب اهنآ زا ىیاهشخب

 لیلدب ىاهزرابم تردن هب .دندرکیم هزرابم

 مه رگا و ،دشیم ىناگمه نارگراک تساوخ

 مسیتراچ هاگنآ ،تفاییم میمعت هناهاگآ ىاهزرابم

 هقبط تیمامت نیا مسیتراچ رد و .دوب نآ ساسا

 لبق و دزیخیم اپب ىزاوژروب هیلع هک تسا رگراک

 هک ار ىنوناق راصح و ىسایس تردق زیچ ره زا

 .دهدیم رارق هلمح دروم هدیشک دوخ رودب وا

 نیب هک تسا تارکمد بزح مسیتراچ ءاشنم

 نورد رد و هارمه هب 1790 و 1780 ىاهلاس

 هسنارف بالقنا نامز رد ،درک دشر ایراتلورپ

 ناونع تحت حلص ىرارقرب زا سپ و تفای تردق

 رقم هک ،بزح نیا .دمآ هنحص هب لاکیدار بزح

 و دوب رتسچنم و ماگنمریب رد عقوم نآ شیزکرم
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 ىزاوژروب اب داحتا رد ،تفای لاقتنا ندنل هب ادعب

 ىشراگیلا هب ار تاباختنا حالصا نوناق لاربیل

 هتسویپ دعب هب نآ زا و درک لیمحت قباس سلجم

 انلع بزح کی هباثمب رتشیب و رتشیب ار دوخ

 هدرک تیبثت ىزاوژروب اب لباقت رد و ىرگراک

 ىمومع هعماج هتیمک کی 1838 لاس رد .تسا

 ار توول مایلیو ىربهر تحت ]1[ندنل نارگراک

 	:دنتسه ریز رارق هب نآ هدام شش هک درک نیودت
 زا ،غلاب نادرم همه ىارب ىناگمه ىأر قح.1

		،ىیانج هنیشیپ ءوس دقاف و ملاس ىنالقع ظاحل

 

 ،سلجم ىارب هنایلاس تاباختنا .2
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 ات ،سلجم ناگدنیامن هب قوقح تخادرپ .3

 ،دننکب دیدناک ار دوخ دنناوتب مه ناتسدیهت

	 
 نداد هوشر ىولج ات دشاب ىفخم ىریگ ىأر .4

 ،دوش هتفرگ ىزاوژروب تادیدهت و

	 
 ىگدنیامن ات دنشاب ىواسم ىتاباختنا ىاههزوح.5

 و ،دوش نیمضت ربارب

	 
 طورشم ار ندش دیدناک قح هک ىنوناق ءاغلا .6

 همه ات دنکیم لوقنمریغ کلم دنوپ 300 نتشاد هب

 هتشاد ار ندش دیدناک ناکما ىأر بحاص دارفا
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 نادنچ مه نآلا نیمه نوناق نیا دنچ ره ،دنشاب

 .درادن ىرابتعا

	 
 سلجم ىزاسزاب هب رصحنم هک هدام شش نیا

 ىفاک دنیایب رظنب ررضىب مه ردق ره دنتسه ماوع

 هارمهب ار ناتسلگنا ىساسا نوناق لک ات دنتسه

 حالطصاب رصانع نیا .دنزادنارب اهدرل و هکلم

 لیلد نیا هب طقف ىساسا نوناق ىفارشا و ىتنطلس

 اج رب اپ تسا عفنیذ اهنآ موادت رد ىزاوژروب هک

 زجب ىزیچ مادکچیه رگید هزورما و ،دناهدنام

 ضحم هب اما .دنرادن ىرهاظ تیدوجوم کی

 زا تیامح هب ىعقاو ىمومع راکفا مامت هکنیا

 طقف هن ماوع سلجم و دزیخرب ماوع سلجم

 ار تلم مامت تساوخ هکلب ىزاوژروب تساوخ

 و مامت نانچ ار تردق مامت هاگنآ ،دیامن سکعنم

 زا رگید هک تفرگ دنهاوخ تسد رد لامک
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 و تنطلس رس رب ىناشن مه سدقت هلاه نیرخآ

 ىارب هن ىسیلگنا رگراک .دنامن ىقاب تیفارشا

 .هکلم ىارب هن و تسا لئاق ىمارتحا اهدرل

 زجب اهنآ ىارب تیعقاو رد هکنآ نمض ،ىزاوژروب

 اصخشم زونه ،هتشاذگن ىقاب ىزیچ ىئزج ذوفن

 تسیتراچ .تسا لئاق ىعنصت ىتیدوبع ناشیارب

 ىتح ،تسا هاوخیروهمج ىسایس رظن زا ىسیلگنا

 الصا ای و هدروآ نابز رب ار هژاو نیا تردنب رگا

 بازحا اب هکنیا نیع رد ىو .دیوگن نخس نآ زا

 زاربا رگید ىاهروشک مامت هاوخیروهمج

 ار دوخ هک دهدیم حیجرت دنکیم ىگتسبمه

 کی زا شیب ىزیچ وا اما .دناوخب تارکمد

 طقف شاىسارکمد و تسا فرِص هاوخیروهمج

 .تسین ىسایس

	 
 رد ىشبنج اتدمع 1835 لاس ىادتبا زا مسیتراچ
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 زا اقیقد زونه هک دنچ ره ،دوب نارگراک نایم

 نارگراک مسیلاکیدار .دوب هتشگن ادج ىزاوژروب

 شیپ ىزاوژروب مسیلاکیدار تسد رد تسد

 اهنآ .دوب ناشیود ره راعش مدرم روشنم .تفریم

 رازگرب مه اب هلاس همه ار ناشىلم هیسالجا

 هقبط .دنشاب بزح کی دیسریم رظنب و دندرکیم

 نوناق زا شاىتیاضران رطاخب ،نییاپ طسوتم

 ات 1837 ىاهلاس تراجت و تاباختنا ىحالصا

 رایسب ىاهیحور ىاراد نامز نآ رد ،1839

 و رس رپ نویساتیژآ و دوب نشخ و وجهزرابم

 ىسک .تفاییم دنسپلد رایسب ار ىتسیتراچ ىادص

 زا .درادن ربخ نویساتیژآ نیا تدش زا ناملآ رد

 ابترم و دنوش حلسم هک دشیم هتساوخ مدرم

 هسنارف بالقنا لثم .دندشیم شروش هب توعد

 کی 1838 لاس رد و دندوب هزین كرادت رد مدرم

 ىعامتجا هب باطخ نفیتسا مانب تسیدتم ىناحور
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 	:تفگ نینچ رتسچنم رد نارگراک زا
 ،نازابرس ،تموکح تردق زا هک تسین مزال«

 بوکرس رایتخا رد هک ىاهناخپوت و اههزینرس

 امش .دیشاب هتشاد همهاو تسه ناتناگدننک

 همه زا رتدنمتردق رایسب هک دیراد ىاهحلسا

 و هزینرس شلباقم رد هک ىاهحلسا ،تساهنیا

 مه هلاسهد هچب کی و دنرادن ىیآراک هناخپوت

 ات دنچ تسا ىفاک .دریگب تسدب ارنآ دناوتیم

 نم و ،دیرادرب دودناریق ىن هتسد کی و تیربک

 رازه اهدص و تموکح هک منیبب مهاوخیم

 اب هک ىطرشب ،هحلسا نیا لباقم رد شزابرس

 رد ».درک دنهاوخ هچ ،دوش هتفرگ راکب تیعطاق

 هژیو ىعامتجا تلصخ 1838 لاس لیاوا نامه

 نیمه .داد ناشن ار دوخ نارگراک مسیتراچ

 رد هرفن رازه تسیود عامتجا کی رد نفیتسا

 :تفگ نینچ ،رتسچنم سدقم ناکم روم لاسرک
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 ىسایس شبنج کی ،نم ناتسود ،مسیتراچ«

 ىأر نتفرگ نآ رد ناتىلصا فده هک تسین

 و قشاق هب طوبرم ىاهلأسم مسیتراچ .دشاب

 ،بوخ هناخ کی ىنعی مسیتراچ .تسا لاگنچ

 ».هاتوک راک تاعاس و هافر ،بوخ هباشون و اذغ

	 
 نیون نوناق فلاخم ىاهشبنج نامز نامه رد

 هد راکزور حیال عفادم ىاهشبنج و نادنمتسم

 رد .دنتشاد مسیتراچ اب ىگنتاگنت دنویپ هتعاس

 مه راکهظفاحم رلتسوا هرود نآ ىاهگنیتیم هیلک

 عافد رد ىلم راموت رانک رد و تشاد لاعف تکرش

 هدش بیوصت ماگنمریب رد هک ،مدرم روشنم زا

 دوبهب تساوخ اب مه رگید راموت اهدص ،دوب

 تسد مدرم نایم رد نارگراک ىعامتجا عضو

 اب نویساتیژآ مه 1839 لاس رد .تشگیم تسدب

 لاس رخاوا رد ىتقو و تشاد همادا تدش نامه
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 ،ىساب ،دومن ندرک شکورف هب عورش مک مک

 رد ،ناتسلگنا لامش رد دندیشوک تسارف و رولیت

 مایق هب تسد نامزمه روطب زلو رد و ریاشکروی

 ،دوب هتفر ول شاهشقن هک اجنآ زا ،تسارف .دننزب

 .دوشب راکب تسد بسانم عقوم زا دوز دش روبجم

 تسکش زا عقومب دندوب لامش رد هک ىیاهنآ

 هام ود .دنتشادهگن تسد و هدش علطم وا مادقا

 اب ارهاظ ،مایق نیدنچ 1840 هیوناژ رد دعب

 و دروفدارب و دلیفش رد ،ناسوساج کیرحت

 ورف جیردتب ناجیه سپس و داد خر ریاشکروی

 هب ار دوخ هجوت نایم نیا رد ىزاوژروب .تسشن

 ،شدوخ ىارب رتتعفنمرپ و رتىلمع فادها

 نوناق دض هعماج" .درک فوطعم هلغ نیناوق ىنعی

 تسس شاهجیتن و دش لیکشت رتسچنم رد "هلغ

 ایراتلورپ و لاکیدار ىزاوژروب نیب دنویپ ندش

 ىاغلا هک دندش هجوتم ىدوزب نارگراک .دوب
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 سب ىزاوژروب ىارب هک ىلاح رد هلغ نیناوق

 و درادن ىاهدیاف نادنچ اهنآ ىارب ،تسا دنمدوس

 .دنتساخنرب هبلاطم نیا زا ىنابیتشپ هب لیلد نیا هب

	 
 نامه اب رگید رابکی .دیسر ارف 1842 لاس نارحب

 اما .دیدرگ زاغآ نویساتیژآ 1839 لاس تدش

 هک ،ىتنطلس دنمتورث ىزاوژروب راب نیا

 ،دروخیم همطل تخس نارحب نیا رد اصوصخم

 هک ،"هلغ نوناق دض هعماج" .درک تکرش نآ رد

 "هلغ نوناق دض هیداحتا" نامز نیا رد رگید
 .تفرگ دوخب ىبالقنا هناعطاق ىنحل ،دشیم هدیمان

 نابز زا اراکشآ نآ ىاهروتاتیژآ و تایرشن

 مهم رایسب لیلد کی .دندرکیم هدافتسا ىبالقنا

 راکهظفاحم بزح هک دوب تیعقاو نیا راتفر نیا

 ناربهر نیا .تشاد رارق تردق رد 1841 لاس زا
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 ار مدرم ،هتشذگ رد اهتسیتراچ دننام ،مه اوژروب

 زا هک نارگراک و دندرکیم توعد شروش هب

 هتسشنن راکیب دندیدیم همطل نارحب زا رتشیب همه

 مین و هس اب لاس نامه ىلم راموت ار نیا .دندوب

 ود هکنیا هصالخ .دهدیم ناشن ءاضما نویلیم

 هدش رود مه زا ىاهزادنا ات رگا ،لاکیدار بزح

 رد .دنتشگ دحتم مه اب رگید رابکی ،دندوب

 رد هک ،اهتسیتراچ و اهلاربیل تکرش اب ىاهسلج

 ،دیدرگ رازگرب رتسچنم رد 1842 هیروف 14

 روشنم تسبراک و هلغ نیناوق ىاغلا هک ىاهینایب

 هب دعب زور هینایب نیا .دیدرگ هیهت دیبلطیم ار

 اب ناتسبات و راهب .دیسر بزح ود ره بیوصت

 .دنتشگ ىرپس هدنیازف رقف و نشخ ىاهنویساتیژآ

 رقف ،نارحب کمک هب ات دوب ممصم ىزاوژروب

 ار هلغ نیناوق ىاغلا ىمومع ناجیه و نآ زا ىشان

 رد ناراکهظفاحم هک ،نامز نیا رد .دزاس ىلمع
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 تاداع ىردق لاربیل ىزاوژروب ،دندوب تردق

 اهنآ .دراذگ رانک ار دوخ هنایارگنوناق

 هار بالقنا کی نارگراک کمک هب دنتساوخیم

 ناتشگنارس ىتح هکنآ نودب دوب رارق .دنزادنایب

 عفن هب نارگراک ،دوش کیدزن شتآ هب ىزاوژروب

 هام" ىمیدق هدیا .دنورب بالقنا شتآ ماک هب وا

 نیتسخن هک ،ىمومع باصتعا کی ای ،"سدقم

 حرطم 1839 لاس رد اهتسیتراچ طسوت راب

 نارگراک راب نیا ىلو .تفرگ ناج هرابود دیدرگ

 هکلب ،دنشکب راک زا تسد دنتساوخیم هک دندوبن

 ىاههناخراک دنتساوخیم هک دندوب نارادهناخراک

 ىحاون هب ار نارگراک و هدرک لیطعت ار دوخ

 و دنراد لیسگ فارشا كالما و اهرهش زا جراخ

 راداو ار راکهظفاحم تلود و سلجم هلیسو نیدب

 تامادقا نیا عبطلاب .دنیامنب هلغ نیناوق ىاغلا هب

 رد ىزاوژروب اما ،دشیم شروش کی هب رجنم
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 تروص رد هکنآ ىب ،تینما رد و ههبج تشپ

 ندرک هدولآ هب روبجم عاضوا ندش كانرطخ

 رخآ رد .دوب هتسشن تیعقوم راظتنا رد ،دشاب دوخ

 و تشاذگ دوبهب هب ور تراجت عضو هیئوژ

 تصرف هکنآ ىارب .دمآ تسدب بسانم تصرف

 دیلوت جیرب ىلاتسا رد تکرش هس دورن تسد زا

 .دنداد شهاک ،راک و بسک رد دوبهب مغریلع ،ار

 قفاوت رد ای و هبناجکی روطب اهنآ هک منادیمن نم

 وضع هک اهنآ صوصخب ،نارادهناخراک ریاس اب

 راک نیا هب تسد ،دندوب هلغ نوناق دض هیداحتا

 ىموس ىلو دنتسشن بقع ادعب اهنیا زا ات ود .دندز

 هب و داتسیا مکحم ناردارب و ىلیب مایلیو مانب

 تیعضو زا رگا" هک تفگ ضرتعم نارگراک

 ىزاب ىمک و دیورب تسا رتهب دیتسین ىضار

 وه اب زیمآتناها تانایب نیا هب نارگراک ."دینک

 ،هدش جراخ هناخراک زا اهنآ .دنتفگ خساپ ندرک
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 ناشناراکمه همه زا و دندرک تارهاظت رهش رد

 دنچ ضرع رد .دنشکب راک زا تسد هک دنتساوخ

 هب نارگراک و هدش لیطعت اههناخراک همه تعاس

 نیا .دنیامن رازگرب ىگنیتیم ات دنتفر روم مارتوم

 رد نارگراک زا رفن رازه جنپ .دوب توا مجنپ رد

 مامت ،دنتفر دیاه و نتشا فرطب توا متشه

 لیطعت هب ار گنس لاغذ نداعم و اههناخراک

 ،اهنآ رد هک دندرک رازگرب ىعامتجا و دندناشک

 هلغ نیناوق ىاغلا هن ،ىزاوژروب لیم فالخ رب

 راکزور کی ىارب هنالداع دزمتسد کی" هکلب

 اهنآ توا مهن رد .دوب ثحب دروم هلأسم "هنالداع

 تاماقم هکنآ نودب و دندرک ىورشیپ رتسچنم هب

 همه دنوش ناشعنام )دندوب لاربیل همه هک( ىلحم

 اهنآ توا مهدزای رد .دندرک لیطعت ار اههناخراک

 هب دنتساوخیم ىتقو و دنتفر تروپ كوتسا هب

 هلمح ،ىزاوژروب هشوگرگج نیا ،اهالاک رابنا
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 زور نامه رد .دندش وربور تمواقم نیلوا اب دننک

 خر نوتلوب رد ىمومع لالتخا و باصتعا کی

 ناشن تمواقم ىتلود تاماقم مه اجنآ رد هک داد

 ىتعنص هقطنم رسارس هب مایق ىدوزب .دندادن

 و تشک زجب تاسسؤم همه و درک تیارس

 .دندمآرد لیطعت تلاح هب اذغ دیلوت و تعنص

 نودب اهنآ .دندوب تکاس ىشروش نارگراک ىلو

 .دندوب هدش هدناشک شروش نیا هب دنهاوخب هکنآ

 رد ،راکهظفاحم ىلریب ءانثتسا هب ،نارادهناخراک

 اب ناشىگشیمه تداع فالخرب رتسچنم

 هکنآ ىب ارجام .دندوب هدرکن تفلاخم باصتعا

 عورش دنشاب هتشاد رظن رد ىنیعم فده نارگراک

 رظن قفاوت هتکن نیا ىور طقف اهنآ .دوب هدش

 هک ،نارادهناخراک تعفنم رطاخب دیابن هک دنتشاد

 هلولگ ىولج ،دندوب هلغ نوناق ىاغلا راتساوخ

 راتساوخ ىاهدع رگید ،هتشذگ نیا زا اما .دنورب
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 دندرکیم رکف هک ىضعب و دندوب روشنم لیمحت

 ندناسر راتساوخ افرص تسا سردوز هبلاطم نیا

 1840 لاس ىاهدزمتسد حطس هب اهدزمتسد

 رگا .تسکش مه رد مایق لک لیلد نیا هب .دندوب

 هناممصم و هناهاگآ مایق ادتبا نامه زا مایق

 ىلو .دیسریم دوخ فادها هب انئمطم دوب نارگراک

 و ناشدوخ تساوخ مغریلع ،هک ىتیعمج نیا

 هب ناشنابابرا طسوت ،صخشم فده چیه نودب

 ىراک دنتسناوتیمن دندوب هدش هدناشک اهنابایخ

 نیرتکچوک هک ،ىزاوژروب نایم نیا رد .دننکب

 15 هبناجود تاقفاوت ندرک ىلمع ىارب ىشالت

 نارگراک هک تفایرد ىدوزب ،دوب هدرکن هیروف

 شور هکنیا و دنوشب وا تسد تلآ دنرادن لایخ

 نوناق عضوم ندراذگ رانک رد وا دوخ ىقطنم ریغ

 ور نیا زا .دوشیم رطخ دجوم دراد شیارگ

 دوخ ىارگنوناق عضوم هب اددجم ىزاوژروب
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 لباقم رد و تموکح رانک رد و تشگزاب

 سیلپ کلس رد وا .تفرگ رارق نارگراک

 ار دامتعا دروم نارازگتمدخ دنگوس صوصخم

 مسارم نیا رد رتسچنم ىناملآ راجت( درک دای

 رد ،مزال ریغ الماک ىشور هب و دندرک تکرش

 ىاهقامچ و بل رب گرب ىاهراگیس هک ىلاح

 هژر رهش طسو رد ،دنتشاد تسد رد تفلک

 هب کیلش نامرف نوتسرپ رد ىزاوژروب .)دنتفر

 بیترت نیدب و درک رداص ار تیعمج ىور

 رد ور طقف هن هرابکی هب مدرم هتساوخان شروش

 هقبط لک هکلب تموکح ىماظن تردق مامت ىور

 فده چیه هک نارگراک .تفرگ رارق کلمتم

 مایق و دندش هدنکارپ اجیردت دنتشادن ىصخشم

 .دیسر نایاپب دشاب هتشاد ىموش جیاتن هکنآ نودب

 روآمرش تامادقا هب تردابم ىزاوژروب اهدعب

 الماک ىنابز اب ات دومن شالت وا .درک ىرامشیب
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 هب تبسن راهب رد شیبالقنا نابز اب توافتم

 ریهطت ار دوخ و هدرک رفنت زاربا ىمدرم تنوشخ

 ناکرحم شود هب ار مایق هانگ ىزاوژروب .دیامن

 زا شیب ىو دوخ هکنآ لاح ،تخادنا تسیتراچ

 هدرک شالت مایق نتخادنا هار ىارب نانآ هعومجم

 ار دوخ قباس عضوم ىریظنیب ىمرشیب اب وا .دوب

 هک اهتسیتراچ .تفرگ رس زا نوناق مان سیدقت رد

 و دندوب هانگیب الماک مایق نیا نتخادنا هار رد

 رظن دروم هک دندز ىراک هب تسد افرص

 زا ار اههدافتسا نیرتشیب وا مه و ،دوب ىزاوژروب

 هتفرگ رارق درگیپ دروم ،درک هدمآشیپ عاضوا

 نیا رد ىزاوژروب هکنآ لاح .دندش موکحم و

 ىاهالاک مامت هوالعب و ،دیدن ىاهمطل چیه ارجام

 اب دیلوت رد فقوت هرود ىط ار دوخ هدش رابنا

 .دناسر شورفب ىرتشیب دوس

 5/10/1389 - ءافشلاراد هواک
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