در سفرًاهِ ّای ایراًیاى ،تا پیش از هشرٍطِ ،از ًام لک برای هردم لرستاى استفادُ ًشدُ است
عیسی قائدرحوت
تا دٍسُ هـشٍعِ اکخش لشیة تِ اتفاق ػیاعاى داخلی ّوِ هشدم ؿوال ٍ رٌَب لشػتاى سا تِ ًام"لش فیلی" هی ؿٌاختٌذ اص صهاى هـشٍعِ تِ
تؼذ ،آسام آسام ًام لک تشای صتاى یا هزوَػِ عَایف ػلؼلِ ٍدلفاى تِ کاس تشدُ ؿذ.
این مطلب در شماره  430ىفتو نامو سیمره (مورخ  4آذر  ،)1396صفحو  ، 4چاپ شده و اینک در نشریو اینترنتی لور ) (Loor.irبازنشر می گردد .

لَر آى صِ اهشٍصُ تا ًام صتاى لکی ٍ هشدم لک صتاى هی ؿٌاػین تخؾ اػظن َّیت فشٌّگی
عیسی قائدرحوت ،عضَ شَرای ًَیسٌدگاى ًشریِ :
ٍ روؼیت اًؼاًی لشػتاى فِیلی اػت تا رایی کِ اگش تتَاى اص هیاى گشٍُ ّای صتاًی ٍ فشٌّگی هٌغمِ ( اػتاى ّای ایالم ،لشػتاى ٍ کشهاًـاُ)
یک گشٍُ سا هلذاق ًام «لش» داًؼت ها لک ّا ّؼتین ،اؿاسات ٍ ؿَاّذ تاسیخی ًیض عاکی اص ّویي ٍالؼیت اػت کِ دس اکخشیت لشیة تِ اتفاق
هٌاتغ ًام «لش کَصک» ٍ تؼذا «لش فیلی» تشای هشدم لک ٍ ًام «لشی» تشای صتاى ایي هشدم اػتفاد ؿذُ اػت .اها خَدِ ًام «لک» اص صِ صهاًی تِ
ایي هشدم اعالق ؿذ؟ ًگاسًذُ ػلؼِ هغالثی دس دػت اًتـاس داسم کِ اص صٍایای گًَاگَى تِ ایي پشػؾ پشداختِ امًَ .ؿتاس کًٌَی تِ ایي ًکتِ
هی پشداصد کِ صگًَِ دس ػفشًاهِ ّای «ػیاعاى ایشاًی» تا پیؾ اص هـشٍعِ اص ًام «لک» تشای هٌظَس هَسد اؿاسُ ها (هشدم ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ
لشػتاى) اػتفادُ ًوی ؿذُ اػت!
پیؾ اصخَاًؾ ایي هغلة ػِ ًکتِ الصم تِ رکش اػت:
هغذٍیت هکاًی" ،سلسلِ ٍ دلفاى ٍ ّرٍ " :اهشٍصُ هوکي اػت دس هماالت ٍ کتة هختلف ،تفؼیشّا ٍ ؿشط ّای هختلف تش سٍی ٍاطُ لک
اسائِ تذٌّذ اها دس ایي هغلة تِ عَس اًغلاسی لذهت ٍ صگًَگی اعالق «ًامٍ-اطُ لک» تِ ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ ،تشسػی هی ؿَد .تِ ػثاستی
هوکي اػت ٍاطُ لک دس آرستایزاى یا دس لـمایی ٍ یا دس ّش رای دیگش تاؿذ ،اها ایي هغلة فمظ دس هَسد ػلؼلِ ٍ دلفاى ٍ ساتغِ آى تا ًامٍ-اطُ
لک تذٍیي ؿذُ اػت .تِ ػثاست دیگش ها کاسی تا ٍاطُ لک تِ عَس کلی ًذاسین ،دٍ عشف "الم" و "کاف" در ُوَ زباى ُا وجود دارًذ و
هوکي است بَ هعٌای اسن عام یا خاص ًیس بَ کار روًذ ،ها فقط تاریخچَ استفادٍ از ایي ًام-واژٍ برای هردم سلسلَ و دلفاى را هوضوع
بررسی خود هی داًین.
هغذٍیت ًژادی" ،فقط سیاحاى ایراًی" :دس ایي هغلة فمظ تِ ػیاعاى ایشاًی تَرِ ؿذُ اػتّ .ش صٌذ کِ دس تشخی هٌاتغ خاسری اػن لک
دس هغذٍدُ لشػتاى دسد ؿذُ اػت ،ایي هؼالِ سا دس ًَؿتاس دیگشی تشسػی خَاّن کشد ،دس ایي هغلة اص رکش ًام ػیاعاى خاسری ارتٌاب کشدُ
امً .ظش هي ایي اػت کِ ػوَم ػیاعاى فاسع صتاى تا دٍسُ هـشٍعِ ٍاطُ لک سا تشای هٌاعمی غیش اص ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ تِ کاس تشدُ اًذ .یا تِ
ػثاستی ٍلتی ػوَم هٌاتغ فاسػی سا ًگاُ هی کٌین هی تیٌین کِ تا دٍسُ هـشٍعِ ،دس ػلؼلِ ٍ دلفاى ( دس عالت کلی دس لشػتاى فیلی) ًاهی اص
لک تشدُ ًوی ؿذُ اػت.
هغذٍیت صهاًی " ،از آغاز تا دٍرُ هشرٍطِ" :تا تشسػی ّایی کِ اًزام ؿذُ تِ ًظش هی آیذ تا صهاى هـشٍعِ تخؾ ّایی اص لشػتاى هاًٌذ
ػلؼلِ ٍ دلفاى هٌؼَب تِ لک ًثَدُ اػت یا تِ ػثاست ػادُ تش هشدم ؿوال لشػتاى تا صهاى هـشٍعِ ٍاطُ لک سا ًوی ؿٌاختٌذ صَى اگش غیش اص
ایي هی تَد عتواً آًْا تِ ایي ػیاعاى فاسع صتاى هی گفتٌذ کِ ها لک ّؼتین .اص دٍسُ هـشٍعِ تِ تؼذٍ ،اطُ لک تشای صتاى هشدم ػلؼلِ ،دلفاى
ٍ ّشٍ تِ کاس تشدُ ؿذ ٍ تِ آساهی ٍ دس عَل صهاى ،هَسد پزیشؽ لشاس گشفت .تٌاتشایي دس ایي هغلةً ،ظشات ػیاعاى دٍسُ هـشٍعِ تِ تؼذ ،هَسد
کٌکاؽ لشاس ًگشفتِ اًذ.
تِ ّش عال تا تَرِ تِ ایي ػِ ًکتِ ،تشای ًوًَِ ،دس ریل تِ هؼشفی صٌذػیاط فاسع صتاى ـکِ تا پایاى دٍسُ هـشٍعِ ػیاعت کشدُ اًذـ پشداختِ
این تِ ٍضَط دیذُ هی ؿَد کِ دس ًَؿتِ ّای آًْا ،ػوَها ٍاطُ لک تشایػلؼلِ ٍ دلفاى تِ کاس ًشفتِ اػت.
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جدٍل هیرزا بسرگ :رذٍل رالة هیشصا تضسگ دس كفغِ 152ػفشًاهِ ساٍلیٌؼَى ٍّوضٌیي دس كفغِ 428ػفشًاهِ تاسٍى دٍتذ صاج ؿذُ ٍ
هشتَط تِ صهاى هغوذ ؿاُ لاراس اػت .دس ایي رذٍل تِ عَس هختلش ٍ راهغ تِ ٍضؼیت عَایف ٍ کالػِ تٌذی آى پشداختِ ؿذُ تِ گًَِ ای کِ
تا آى صهاى کوتش کؼی اص آى اعالػات ،آگاّی داؿت .دس ایي رذٍل تمؼیوات رغشافیایی ،گشٍُ عَایفیً ،ام عَیف دس ّش گشٍُ ،آهاسی اص تؼذاد
خاًَاسُ دس ّش گشٍُ عَایف ،هغل لـالق ٍ ییالق ّش گشٍُ عَایف ،همذاس هالیات آًْا ٍ ،دس آخش تَضیغاتی یا هالعضاتی دس هَسد ّش عایفِ دادُ
ؿذُ اػت .تِ اًلاف صٌیي اعالػات راهؼی دس اٍاػظ صهاى لاراس (صهاى هغوذ ؿاُ لاراس) تؼیاس اسصًذُ ٍ تاسیخی اػت .هیشصا تضسگ تا آًکِ ایي
آگاّیْای سیض سا اسائِ دادُ اها دس رذٍلؾ ،اػوی اص ٍاطُ لک ًَؿتِ ًـذُ اػت .هیشصا تضسگ صٌذیي ػال عاکن لشػتاى اص رولِ عاکن ػلؼلِ،
دلفاى ٍ ّشٍ تَدُ اػت ٍلتی ساٍلیٌؼَى هی خَاّذ تا لـَى ًظاهی لاراس اص کشهاًـاُ تِ تختیاسی تشٍد اٍ سا دس کٌاس سٍد ػیوشُ دیذُ اػت کِ تا
لـَى خَدؽ صادس صدُ اػت تِ ػثاستی هیشصا تضسگ دس تغي هشدم لش اص رولِ دس تغي هشدم ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ تَدُ اػت اها ًاهی اص لک ًوی
تشد الصم تِ رکش اػت یک عاکن کِ دس تغي لشػتاى عضَس داؿتِ عذالل تشای تؼلظ تیـتش تش هشدم آى هٌغمِ ٍ گشفتي صهام عکَهت ،تایذ
هشدم آى هٌغمِ سا تـٌاػذ پغ تؼیذ اػت کِ هیشصا تضسگ دس تغي لشػتاى صًذگی کشدُ اها اص ٍرَد ًام لک تی اعالع تَدُ تاؿذ .ضوٌاً روغ
کشدى هالیات تشای عکام لاراس تؼیاس هْن تَدُ پغ عذالل تشای هغاػثات آهاسی ،آًْا هزثَس تَدُ اًذ هشدم عَایف سا تـٌاػٌذ ٍ اص تؼذاد
ًفَع آًْا آگاّی داؿتِ تاؿٌذ تا تَرِ تِ ًیاص صٌیي ؿٌاختی تؼیذ اػت کِ آًْا ًام لک سا ًـٌیذُ تاؿٌذ .تا تَرِ تِ ایي کِ ایي رذٍل تشای
هغاػثات آهاسی تذٍیي ؿذُ اػت.
کتاب جغرافیای ًاشٌاس :ایي کتاب دس ػالْای 1883هیالدی یؼٌی دس صهاى ػلغٌت ًاكشالذیي ؿاُ لاراس تألیف ؿذُ اػت دس ایي کتاب تاص
اعالػات راهؼی دس هَسد لشػتاى (ٍ تخـْای آى یؼٌی ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ) ًَؿتِ ؿذُ اػت ایي کتاب تِ عَس هفلل دس هَسد تٌاّای تاسیخی
سٍدّا ،رلگِ ّا ،کَُ ّا ،اٍضاع لشػتاى ،آًگاُ تِ هؼشفی عَایف ّش هٌغمِ اص لشػتاى اص روِ عَایف ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ هی پشداصد اص هغالؼِ
ایي سػالِ تِ خَتی اػتٌثاط هی ؿَد کِ ًَیؼتذُ آى ًِ تٌْا ًام عَایف سا تِ تخَتی هی ؿٌاختِ تلکِ اص تؼذاد ًفَع ٍ روؼیت آًْا ّن آگاّی
داؿتِ اػت تا ایي ٍرَد دس کل کتاب (کِ تیؾ اص 150كفغِ اػت) ًاهی اص لک دیذُ ًوی ؿَد .رالة ایٌکِ دکتش اهاى اللْی تْاسًٍذ خَد دس
تَضیغات ٍ افضٍدّای کتاب ٍاطُ لک سا ٍاسد کشدُ اًذ دس عالی کِ دس اكل کتاب ًاهی اص لک ٍرَد ًذاؿتِ اػت تِ ًظش هی آیذ ایي کلوِ تؼذ
ّا تش سٍی هٌغمِ ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ گزاؿتِ ؿذُ اػت.
هیر عبداللطیف خاى شَشتری :سا هی تَاى آخشیي ػیاعی داًؼت کِ دسپایاى دٍسُ كفَی تِ لشػتاى هؼافشت کشدُ اػت اٍ اص ػادات ًَسیِ
ؿَؿتش تَد ٍ تیـتش ػوش خَد سا دس دٍسُ افـاسیِ ٍ صًذیِ تِ ػیاعت دس ایشاى ٍ ػشاق ٍ ػواى ٍ ٌّذ تِ ػش آٍسد( آسیا ) 23 : 1376:اص آًزا کِ
هغل تَلذ اٍ (ؿَؿتش) اص هٌاعك لشًـیي دٍس ًثَدُ ٍ تِ ًَػی تا لشاى آؿٌایی کاهل داؿتِ تٌاتشایي تایذ اًتظاس داؿت کِ اًٍ ،ام لک سا دس کتاتؾ
دسد کٌذ ّوضٌاى کِ دس كفغاتً 166 ، 264 ، 44 ، 42ام تختیاسی ٍ دس كفغات ً 403 ، 191 ، 173 ، 105 ، 102ام فیلی سا رکش هی کٌذ
اها هی تیٌین کِ اٍ دس کل کتاتؾ ًاهی اص لک ـ تِ ػٌَاى یک لَم کِ دس ػش هؼیشؽ لشاس داؿتِ اًذ ـ ًوی تشد .الضاهأ تایذ گفت کِ هؼیش خشم
آتاد تِ کشهاًـاُ ٍ یا کشهاًـاُ تِ ًْاًٍذ اص هٌاعك ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ سد هی ؿَد ٍ هیش ػثذاللغیف خاى دس ػفش اٍلؾ تِ عتن اص ػلؼلِ ٍ
دلفاى ػثَس کشدُ اػت .کالً هیش ػثذاللغیف خاى دٍ تاس تِ لشػتاى فیلی هؼافشت هی کٌذ .هؼیش ػیاعت اٍلؾ عثك كفغات کتاتؾ صٌیي
اػت (دس كفغِ  ) 173اص هؼافشت دصفَل تِ لشػتاى فیلی هی گَیذ تا ایٌکِ (دس كفغِ ) 175تِ خشم آتاد ٍ تشٍرشد هی سػذ ٍ ػپغ ( دس
كفغِ  ) 176تِ کشهاًـاُ سفتِ ٍ (عثك كفغِ  ) 180اص کشهاًـاُ تِ ًْاًٍذ ٍ اص ًْاًٍذ تِ ؿَؿتش تاص هی گشدد .ػفش دٍم صٌیي دسد ؿذُ :اص
ؿَؿتش اص ساُ تلشُ تِ تغذاد ٍ کشتال اػت کِ خیلی خالكِ دس كفغِ 191هی گَیذ کِ اص کشتال تِ کشهاًـاُ سفتِ ٍ اص ساُ فیلی تِ ؿَؿتش تاص
هی گشدد .عثك كفغات  177 ٍ 176 ٍ 175ػفشًاهِ هزکَس ،هیش ػثذاللغیف خاى صْل سٍص دس خشم آتاد ٍ یک هاُ دس تشٍرشد ٍ ؿؾ ّفت هاُ
دس کشهاًـاُ الاهت داؿتِ اػتّ .وِ هی داًین کِ تخـی اص هشدم ایي ػِ ؿْش اهشٍصُ تِ اػن لک خَاًذُ هی ؿًَذ ٍ عثیؼی اػت کِ دس ایي
هذت عَالًی (عذٍد ًِ هاُ) اٍ تا ٍاطُ لک ( اگش آى صهاى اػتفادُ هی ؿذُ اػت) آؿٌا ؿذُ ٍ هی تایؼت ٍاطُ لک سا ّن دس کتاتؾ دسد هی کشد
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ّوضٌاى کِ ٍاطُ ّای فیلی ٍ تختیاسی ،سا دسد کشدُ اػت .اها دس کل کتاتؾ ًاهی اص لک ـ تِ ػٌَاى یک لَم یا عایفِ هؼتمش دس لشػتاى ـ ًوی
تشد.
ًاصرالدیي شاُ قاجارً :اكشالذیي ؿاُ لاراس دٍ تاس تا هشدم ّن صتاى ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ تواع داؿتِ یک تاس دس ػفشؽ تِ ػتثات ٍ ػالیات
کِ ّوِ هشدم تیؼتَى سا لش خغاب هی کٌذ(ًاكشالذیي ؿاُ ٍ ) 68 : 1363.دیگشی دس ػفشؽ تِ ػشاق ػزن کِ دس تشٍرشد ،خَاًیي ٍ تضسگاى
ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ سا هی تیٌذ (ًاكشالذیي ؿاُ .) 92 : 1362 .اها اٍ دس ّش دٍ ػفشًاهِ اؽ اػوی اص لک (دس عَصُ ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ) ًوی
تشدً .اكشالذیي ؿاُ تِ اًذاصُ کافی هـاٍس اًذیـوٌذ دس اختیاس داؿتِ اػت کِ اؿتثاّات اٍ سا تِ اٍ تزکش دٌّذ .رالة ایٌکِ خَاًیٌی کِ تِ
پیـَاص ؿاُ هی سًٍذ ؿاهل خَاًیي عَایف عؼًٌَذ ٍ ػگًَذ ،کَلیًَذ ،کاکاًٍذ ،تیشاًًَذ ،لائذسعوت ٍ غیشُ هی تاؿٌذ اها ّیش کذام اص ایي
 ٍ ) 15 ،84 ،92 : 1362ؿاُ
خَاًیي خَد سا لک ًوی ًاهٌذ دس كَستی کِ تختیاسی ّا دس عضَس ؿاُ خَد سا تختیاسی هی ًاهٌذ(ًاكشالذیي ؿاُ.
اص آًْا تِ ػٌَاى ػَاسُ تختیاسی ًام هی تشد .کال دس ػفشّای ًاكشالذیي ؿاُ تِ لشػتاى فیلی ٍ تشخَسد تا هشدم ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ یک ًفش پیذا
ًوی ؿَد کِ اص راًة لَم لک تِ اٍ خیش همذم تگَیذ کِ ؿاُ ّن دس ػفشًاهِ ّایؾ تِ خذهتگزاسی ایي دػتِ اص هشدم تغت فشهاًؾ ،افتخاس
کٌذ .الصم تِ رکش اػت کِ ًاكش الذیي ؿاُ یک تاس اصعایفِ لک ًام هی تشد (ًاكشالذیي ؿاُ .) 183 : 1362.اها ًِ تشای هشدم لشػتاى ٍ ػلؼلِ،
دلفاى ٍ ّشٍ ،تلکِ اص هشدم اعشاف ّوذاى ( اص هضلماى تا هغال پیـخَس) تِ ػٌَاى لک یاد هی کٌذ .الصم تِ رکش اػت کِ دس آغاص ایي هغلة
گفتین کِ هوکي اػت لک دس لـمایی ٍ ّوذاى ٍ آرستایزاى ٍ  ..تاؿذ اها دس ایي هغلة ها اًغلاساً تِ ٍرَد ٍاطُ لک دس لشػتاى فیلی یا دس
ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ پشداختِ این ّوضٌیي ایي تشسػی سا تِ صهاى لثل اص هـشٍعِ هشتَط کشدُ این ٍ خَاػتِ این تگَیین کِ تا صهاى هـشٍعِ
اػن تخـی اص لشػتاى هاًٌذ ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ هٌؼَب تِ لک ًثَدُ اػت.
حسیٌعلی افشار :خاًضاد افـاس اص پیـخذهت ّای خاكِ ًاكشالذیي ؿاُ اػت .اٍ دس صهاى ًاكشالذیي ؿاُ تِ هٌاعك لشػتاى ٍ خَصػتاى ػفش
کشدُ ٍ ّذف اص ػفش اٍ  -تِ ظاّش -تشدى خلؼت پادؿاُ تشای عکوشاًاى اػتاًْای رٌَب غشتی کـَس اػت .ظي تٌذُ ایي اػت کِ ّش صٌذ
ًاكشالذیي ؿاُ ،راػَػاًی دس ًماط کـَس داؿتِ اها رذا اص ٍرَد راػَػاى ،اٍ ّش اص گاّی افشادی سا تِ تْاًِ ّای هختلف (هخل دیذى ػذ،
تشدى خلؼت )... ،تِ اللی ًماط کـَس هأهَس هی کشد تا اٍضاع ٍ اعَال آى هٌاعك سا دلیك تش صیش ًظش داؿتِ تاؿذ .صٌاًضِ دس ػفشًاهِ رٌاب
افـاس ،یادداؿتی تِ صـن هی خَسد کِ تِ اعتوال اص آى ًاكشالذیي ؿاُ تاؿذ .تِ ّش كَست تا تَرِ تِ ایي یادداؿت تایذ گفت تِ عتن ایي
ػفشًاهِ تمذین تِ ػوال دٍلتی ؿذُ ٍ ًـاى اص آى داسد کِ هغتَای ایي ػفشًاهِ ًِ تشای ػاهِ هشدم ٍ تفٌي تلکِ تشای سكذ ٍ آگاّی ػوال
دٍلتی تَدُ اػت .صٌاًضِ ػفشًاهِ اٍ دس دٍ تخؾ ،گضاسؽ ؿْشّا ٍ هتي ػفشًاهِ اػت کِ آى ّن تِ ؿکل سٍص ؿواس عالت گضاسؿی داسد .ػفش اٍ
دس ػثَس اص لشػتاى عذٍد پٌزاُ سٍص عَل هی کـذ (دس هؼیش سفت اص 23ریغزِ تا  23هغشم ٍ دس هؼیش تشگـت اص  28ستیغ االٍل تا  18ستیغ
الخاًی) دس عَل ایي هذت اٍ تا عَایف تیشاًًَذ ،دالًَذ ،رَدکی ٍ غیشُ تشخَسد کشدُ ٍ اعالػات رالثی اص لشّا حثت هیکٌذ .دس گضاسؿؾ تِ خیلی
اص هَاسد سیض ٍ عاؿیِ ای تَرِ کشدُ اػت اعَاالت لشػتاى ،تفلیل عَایف ،سٍدّا ٍ کَّْای لشػتاى ،اعَاالت ٍ روؼیت ؿْش خشم آتاد ،اكل ٍ
تشکیة ؿْش خشم آتاد ٍ عتی ًام هغلِ ّای خشم آتاد سا رکش هی کٌذ اها ّیش ًاهی اص لک دس ػفشًاهِ اؽ دس خلَف ػلؼلِ ٍ دلفاى ٍ لشػتاى
ٍ 214اطُ لک سا تِ صٍس ٍاسد کشدُ
هـاّذُ ًوی ؿَد .تشای خالی ًثَدى ػشیضِ تایذ گفت رٌاب دالًَذ تِ ػٌَاى ٍیشاػتاس ایي ػفشًاهِ دس كفغِ
اػت کِ تایذ تَرِ داؿت ایي ٍسٍد هشتَط تِ ًَؿتِ ّای رٌاب عؼٌؼلی افـاس ًیؼت .تِ ّش كَست رٌاب افـاس ًگشؿی تِ هثغج صتاى داؿتِ
ٍ تِ آى تَرِ داؿتِ اػت صٌاًکِ دس كفغِ 149تِ تـشیظ صتاى هشدم ؿْش دصفَل پشداختِ اػت اها دس هَسد صتاى لکی صیضی سا گضاسؽ ًوی
دّذ تِ ًظش هی آیذ دس آى صهاى ،صتاى لکی ٍ هیٌزایی آًضٌاى تِ ّن ًضدیک تَدُ اًذ کِ کؼی هتَرِ تفاٍت تیي آًْا ًوی ؿذُ اػت ٍ ّش دٍی
آًْا سا تِ اػن صتاى لشی هی ؿٌاختِ اًذ ّوضٌاى کِ اهشٍصُ کؼی هتَرِ تفاٍت تیي صتاى لکی پیـکَُ تا هلکی ؿْش ایالم ًوی ؿَدٍ".اهشٍصُ"
ّش دٍ سا تِ اػن لکی هی ؿٌاػٌذ.
حاج سیاح :عاد هغوذ ػلی هغالتی هؼشٍف تِ عاد ػیاط دس صهاى ًاكشالذیي ؿاُ ،دٍ ػفش تِ لشػتاى فیلی داػتِ اػت .یکی عشکت اص
دصفَل تِ عشف پـتکَُ ( اػفٌذ  1258ؿوؼی) تشای دیذى عؼیي للی خاى ٍالی پـتکَُ  ٍ .دیگشی عشکت اص کشهاًـاُ تِ عشف خشم آتاد
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(اسدیثْـت  1259ؿوؼی) .ػفش دٍهی اص کشهاًـاُ تِ عشف صوضال ٍ تؼذ ّشػیي تَدُ کِ اص ّشػیي تِ عشف ػلؼلِ ٍ دلفاى ٍ ػشاًزام تِ
خشم آتاد هی آیذ ٍ اص ساُ پًَِ ( صغلًَذی) تِ تشٍرشد هی سٍد .اٍ دس ایي ػفشؽ صٌذیي تاس اص ٍاطُ الَاس تشای ػاکٌاى ؿوال لشػتاى اػتفادُ هی
کٌذ ٍ تایذ پشػیذ کِ صشا ًام لک سا دس کتاتؾ دسد ًوی کٌذ .دس هَسد لک ،اص هٌغمِ ای تِ اػن کویالى ( كفغِ  229کِ اعتواال ّلیالى
تاؿذ کِ دس اؿتثاُ ًَؿتاسی کویالى دسد ؿذُ) ٍ عاق تؼتاى ٍ صوضال ٍ ّشػیي هی گَیذ اها ًاهی اص ٍاطُ لک دس ػفشًاهِ اؽ دیذُ ًوی
ؿَد .دس اداهِ ػفشؽ اص خشم آتاد تِ تشٍرشد (دس كفغِ ) 235ساُ هؼتمین ٍ ػخت پًَِ ( کِ اهشٍصُ ساُ صغلًَذی ًاهیذُ هی ؿَد) سا اًتخاب
هی کٌذ .ایي ساُ ّن کال اص هیاى عَایفی هی گزسد کِ اهشٍصُ لک ًاهیذُ هی ؿًَذ اها تاص ّن ًاهی اص لک ًوی تشد .تِ ّش عال دس ػفشؽ ـ کِ
کالً اص هیاى عَایف ٍ هٌاعك ؿوال لشػتاى ػثَس کشدُ اػت ـ ًاهی اص لک ًوی تشد.
ًجن الولک :ػثذالغفاس تي ػلی هغوذ هؼشٍف تِ ًزن الولک ( 1255تا ّ 1326زشی لوشی) رضء اص تاسیک تیٌی دس هؼائل هٌْذػی ٍ اًذاصُ
گیشی دس ًزَم ٍ سیاضیات ٍ تمَین ری في  ٍ ،دس ادب [فاسػی] ّن دػتی داسدً ( .زن الولک .ػش آغاص کتاب دتیش ػیالی : 1362.پٌذ)ً .زن
الولک تِ ػال ّ 1299زشی لوشی تِ دػتَس ًاكشالذیي ؿاُ لاراس تشای تاصدیذ ػذ اَّاص ٍ تشآٍسدى هیضاى ّضیٌِ  ...تِ خَصػتاى سفتِ ٍ عذٍد
ًِ هاُ سفتي ٍ تاصگـتي ایي ػفش صهاى گشفتِ ( ًزن الولک .ػش آغاص کتاب دتیش ػیالی : 1362 .یک) صهاى ػیاعت ًزن الولک دس لشػتاى
عذٍد تیؼت ٍ ّفت سٍص عَل هی کـذ .اص  19كفش کِ ٍاسد تشٍرشد ؿذُ تا  16ستیغ االٍل کِ ٍاسد دسفَل ؿذُ اػت ٍ .ػَال ایي را اػت
صگًَِ دس ایي هذت  27سٍص ًام لک تِ گَؽ ًزن الولک ًوی خَسد کِ ایي ًام سا دس ػفشًاهِ اؽ حثت کٌذ ًزن الذٍلِ تٌا تش کتاب ػفشًاهِ
اؽ ،تِ ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ ػفش ًکشدُ اها اص هٌاعمی کِ اهشٍصُ لک ًاهیذُ هی ؿًَذ،گزس کشدُ اػت ٍ عثیؼی اػت کِ تا عَایف ٍ افشادی کِ
اهشٍصُ لک ًاهیذُ هی ؿًَذ تواع داؿتِ اػت اص رولِ دس ػثَس اص تشٍرشد تا خشم آتاد دس سٍػتاّای ساصاى ٍ سًگشصاى ٍ سالِ [صاغِ] ٍ کِ هی
داًین اص عَایف دالًَذ ٍ تیشاًًَذ هی تاؿٌذ الاهت داؿتِ اػتّ .ـت سٍص دس تشٍرشد ٍ ّفت سٍص دس خشم آتاد الاهت داؿتِ ٍ ّوِ هی داًین کِ
تخؾ صیادی اص ایي دٍ ؿْش هأهي ٍ هؼکي هشدهی هی تاؿٌذ کِ اهشٍصُ لک خَاًذُ هی ؿًَذ .تِ ّش عال ًزن الولک اعالػات ٍ ًکات سیضی
هاًٌذ ًام عَایف روؼیت ؿْش ّا ٍ هٌاعك ٍ خلك ٍ خَی هشدم ٍ اص ّوِ هْوتش لَهیت هٌاعك سا حثت کشدُ اها دس کل کتاتؾ ًاهی اص لک ـ
کِ تِ هشدم داخل هشصّای لشػتاى فیلی هٌؼَب ؿًَذـ ٍرَد ًذاسد .دس ػفش اٍلؾ اص همش پـتکَُ تِ صّاب ٍ کشهاًـاُ تاص اص ًام عَایفی هاًٌذ
ّواًٍذ ٍ ،گَساى ٍ اص دیي گَساى ّا کِ هـَْس تِ ػلی اللْی اًذ هی گَیذ ٍ تاص دس تـشیظ سیض تشی دس هَسد تمؼین تٌذی ایل گَساى هی گَیذ
کِ تِ دٍ تخؾ هی تاؿٌذ یکی گَساى کشًذی ٍ دیگشی گَساى للؼِ صًزیشی .دس كفغِ  14اص ایل پیشاًًَذ هی گَیذ کِ دستیي للؼِ سصُ ٍ
عؼیٌیِ ػکٌی داسًذ ٍ عثك ایي هـخلات ،پیشاًًَذ ّواى تیشاًًَذ هی تاؿذ ٍ هی تیٌین کِ ًزن الولک تا دیذى ایي تیشاًَاًذّا ،تاص ّن ًاهی اص
لک ًوی تشد .دس كفغِ  88اص ایل یاساعوذی هی گَیذ کِ ػیلذ خاًَاسًذ ٍ دس اعشاف کشخِ تٌِ داسًذ .تا تَرِ تِ آگاّی ّایی کِ ّوِ داسًذ
تایذ گفت ّن تارَلًَذ ،یاساعوذی داسد ٍ ّن تیشاًًَذّا .اها تِ ًظش هی آیذ ایي یاساعوذیْا کِ دس اعشاف کشخِ هؼتمش تَدُ اًذ تیشاًًَذ تاؿٌذ
صیشا یاساعوذی تارَلًَذ عثك کتاب لَم لش اهاى اللْی اكالً کَس ًوی کٌٌذ .دس ایٌزا ّن ًزن الولک تا عایفِ یاساعوذی تیشاًًَذ کِ اهشٍصُ لک
ًاهیذُ هی ؿًَذ تشخَسد هی کٌذ اها ًاهی اص لک حثت ًوی کٌذ.
هحوَد هیرزا خاى قاجار :دس تشاتش اًثَُ کتاتْایی کِ دس گزاس اص ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ ًاهی اص لک ًثشدُ اًذ ،هوکي اػت هؼذٍدی کتة ،هاًٌذ
کتاب ػْذ عؼام ٍرَد داؿتِ تاؿذ کِ اؿاسُ ای تِ کاستشد ٍاطُ لک تشای هٌغمِ دلفاى ( ًِ ػلؼلِ ٍ ّشٍ) داؿتِ تاؿٌذ کِ ایي هؼذٍد کتة دس
تشاتش اًثَُ کتاتْایی کِ دس اؿاسُ تِ ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشًٍ ،اهی اص «لک» ًثشدُ اًذ ،خَدهیضاًی اػت تش ایي هذػا کِ ًامٍ-اطُ لک ،عذالل تا صهاى
هـشٍعِ کاستشدی تشای هؼشفی هشدم هٌغمِ هَسد تغج ًذاؿتِ اػتً .گاسًذُ دس تشسػی کتاب ّای هتؼذدی ،كشفا دس ػفشًاهِ ػْذ عؼام
(هغوَدهیشصا) تا ایي ٍاطُ تشخَسد کشدُ ام کِ فمظ یک هَسد ٍاطُ لک دس آى رکش ؿذُ ٍ الصم اػت آى سا دس ًَؿتاس دیگشی اتْام صدایی کٌین.
فرید الولک :هیشصا هغوذ ػلی خاى فشیذ الولک ّوذاًی هؼشٍف تِ فشیذ الولک دس اًتْای دٍسُ ًاكشالذیي ؿاُ ٍ دس دٍسُ هظفشالذیي ؿاُ
یاداؿت ّای سٍصاًِ ای داسد کِ ایي یادداؿتْا تؼذ ّا تِ صاج سػیذًذ .صٌذ كفغِ اص ایي یاداؿتْا هشتَط تِ ػفش فشیذالولک دسػثَس اص لشػتاى
اػت .فشیذ الولک ّن هاًٌذ ًزن الولک ٍ هاًٌذ اکخش ػیاعاى اص هؼیش هتذاٍل تشٍرشد ،صاغِ ،خشم آتاد ٍ ،اص خشم آتاد تِ دصفَل ،لشػتاى سا
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ػیاعت کشدُ اػت تٌاتشایي فشیذ الولک ّن هؼیش ػیاعتؾ اص هیاى عَایف لک صتاىِ ّشٍ ٍ عَهِ تَدُ اػت .هؼیش تشٍرشد ،کلٌگاًِ ،ساصاى،
صاغِ ،خشم آتاد ّواى هؼیشی اػت کِ اصهیاى عَایف تیشاًًَذ ،دالًَذ ،لائذسعوت ،پیاهٌی ،خشهاى ... ،هی گزسد ٍ اهشٍصُ تِ ایي عَایف لک هی
گَیٌذ .ػفش اٍ عذٍد تیؼت ٍ پٌذ سٍص عَل کـیذ ( اص  23هغشم کِ ٍاسد تشٍرشد ؿذُ تا  17كفش کِ ٍاسد دصفَل ؿذُ اػت) .دس هذت ایي
 25سٍص ،تِ عتن اٍ تا افشادی اص عَایف تیشاًًَذ ،دالًَذ ... ،تشخَسد داؿتِ اػت ّوضٌیي اٍ تا افشاد صیادی اص هـاّیش ٍ تضسگاى همین لشػتاى
هلاعثت داؿتِ اػت کِ ًام ّوِ آى تضسگاى ،دس ػفشًاهِ اؽ دسد ؿذُ اًذ تا ایي ٍرَد تِ ًظش هی آیذ ّیش کذام اص آى روؼیت یک کلوِ دس
هَسد ٍاطُ لک ًگفتِ اًذ یا تْتش تگَیین تِ ًظش هی آیذ اكال ٍاطُ لک سا ًوی ؿٌاختِ اًذ .ایي دس عالی اػت کِ رٌاب فشیذ الولک توام عَادث ٍ
خاعشات سیض ٍ عاؿیِ ای سا ّن ضثظ ٍ حثت ًوَدُ اػت .اص ایي گزؿتِ تیـتش یادداؿت تشداسی سٍصاًِ ای فشیذ الولک دس غشب کـَس هشتَط تِ
اػتاى کشهاًـاُ ٍ عَایف آى دیاس هاًٌذ کلْش ٍ ػٌزاتی ٍ گَساى ٍ ...هی تاؿذ کِ دس تشسػی هغالة ٍیاداؿتْای هشتَط تِ کشهاًـاُ ّن ًاهی اص
لک دیذُ ًوی ؿَد .دس کل دس هیاى اًثَُ یاداؿت تشداسی سٍصاًِ ای فشیذ الولک ٍ کؼشت ٍ فشاٍاًی هثاعج ٍ خاعشات ٍ تِ ػثاستی دس کل کتاب
لغَسؽ ّیش ًاهی اص لک دیذُ ًوی ؿَد.

ًتیجِ گیری
ٍالؼیت ایي اػت کِ هشدم ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ ٍ ...تا پیؾ اص هـشٍعِ تا ًام لک ؿٌاختِ ًوی ؿذُ اًذ ،یا تِ ػثاستی تا صهاى هـشٍعِ تِ هشدم
ػلؼلِ ،دلفاى ٍ ّشٍ لک ًوی گفتٌذ ،تلکِ تِ ایي هشدم ،تِ گَاُ ّویي کتة ٍ ػایش کتة تاسیخی ،تِ كَست هتَاتش« ،لش فیلی» هی گفتِ اًذ .تِ
ػثاستی هشدمِ ؿاخقِ لش فیلی ّواى ػلؼلِ ای ّا ،دلفاًی ّا ٍ ّشٍیی ّا تَدُ اًذ.
تِ ًظش هی سػذ دس آى صهاى تفاٍت ٍ توییضی تیي صتاى ّای ؿوال لشػتاى تا صتاًْای رٌَب لشػتاى تشای فاسع صتاًاى ،لاتل لوغ ٍ اعؼاع
ًثَدُ تٌاتشایي ػیاعاى داخلی فاسع صتاى (تا صهاى هـشٍعِ) ّوِ هشدم ؿوال ٍ رٌَب لشػتاى سا اص یک ػٌخ دیذُ اًذ ّوضٌاًکِ اهشٍصُ کوتش
کؼی تفاٍت تیي صتاى الـتش تا صتاى ؿْش ایالم سا اعؼاع هی کٌذ .اص آًزا کِ صتاى هشدم ػلؼلِ ٍ دلفاى ،صتاى غالة ٍ ػوَهی هشدم لشػتاى تَدُ
تٌاتشایي تایذ گفت هٌظَس اص صتاى لشی ّواى صتاًی اػت کِ اهشٍصُ لکی خَاًذُ هی ؿَد.
تِ ّش عال تا دٍسُ هـشٍعِ اکخش لشیة تِ اتفاق ػیاعاى داخلی ّوِ هشدم ؿوال ٍ رٌَب لشػتاى سا تِ ًام "لش فیلی" هی ؿٌاختٌذ اص صهاى
هـشٍعِ تِ تؼذ ،آسام آسام ًام لک تشای صتاى یا هزوَػِ عَایف ػلؼلِ ٍدلفاى تِ کاس تشدُ ؿذ.
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هٌابع:
آسیا .هغوذ عؼیي /لشػتاى دس ػفشًاهِ ػیاعاى /اًتـاسات فکش سٍص /تْشاى1376/
1382
افـاس  .عؼیٌؼلی خاى /ػفشًاهِ لشػتاى ٍ خَصػتاى /تلغیظ عویذ سضا دالًَذ /اًتـاسات پظٍّـگاُ ػلَم اًؼاًی ٍ هغالؼات فشٌّگی/
اهاى اللْی تْاسًٍذ .ػکٌذس  .لَم لش  .اًتـاسات آگاُ .تْشاى 1385صاج ػَم
1371
تاسٍى دٍتذ /ػفشًاهِ لشػتاى ٍ خَصػتاى /تشروِ هغوذ عؼیي آسیا /اًتـاسات ػلوی ٍ فشٌّگی /تْشاى /
عاد ػیاط .هغوذ ػلی هغالتی  .خاعشات عاد ػیاط یا دٍسُ خَف ٍ ٍعـت .تِ کَؿؾ عویذ ػیاط .اًتـاسات اهیش کثیش.
دالًَذ .عویذ سضا /ػش آغاص ػخي .یادداؿتْای سٍص ًاهضِ .یادداؿتْای گضاسؽ ؿْشّا /ػفشًاهِ لشػتاى ٍ خَصػتاىًَ /ؿتِ :عؼیٌؼلی خاى
افـاس /اًتـاسات پظٍّـگاُ ػلَم اًؼاًی ٍ هغالؼات فشٌّگی /تْشاى1382/
1362
ساٍلیٌؼَى ،ػش ٌّشی /ػفشًاهِ ساٍلیٌؼَى /تشروِ ػکٌذس اهاى اللْی تْاسًٍذ /اًتـاسات آگاُ /تْشاى /
1354
فشیذ الولک .هیشصا هغوذ ػلیخاى فشیذ الولک .خاعشات فشیذ .تِ گشد آٍسًذُ هؼؼَد فشیذ .اًتـاسات صٍاس
هغوَد هیشصا لاراس /ػْذ عؼام ( ػفشًاهِ لشػتاى ٍ خَصػتاى) /تِ کَؿؾ ایشد افـاس /اًتـاسات هیشاث هکتَب /تْشاى1390 /
1363
هیش ػثذالغیف خاى ؿَؿتشی /تغفِ الؼالن /تِ اّتوام كوذ هَعذ /اًتـاسات کتاتخاًِ عَْسی /تْشاى
1363
ًاكشالذیي ؿاُ لاراس /ػفشًاهِ ػتثات ًاكشالذیي ؿاُ لاراس  /تِ کَؿؾ ایشد افـاس  /اتـاسات فشدٍػی ٍ ػغاس  /تْشاى
ًاكشالذیي ؿاُ لاراس /ػفشًاهِ ػشاق ػزن (تالد هشکضی ایشاى)  /اًتـاسات تیشاطُ  /تْشاى1362
1385
ًزن الولک .عاد هیشصا ػثذالغفاس .ػفشًاهِ خَصػتاى .تِ کَؿؾ هغوذ دتیش ػیالی .اًتـاسات اًزوي آحاس ٍ هفاخش فشٌّگی .تْشاى
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