
هاشنهاش ای روتارپما

 یسراپ نابز هب ییاپورا یاه نابز زا هک تسیا هژاو روتارپما ی هژاو *
.تسا هتفای هار
 یمور ی هتسجرب نارادرس هب زاغآ رد هک تسا )یبقل ( یمانَرب روتارپما *
 و دنتفگ یم روتارپما مور نایاورنامرف هب یدنچ زا سپ .دش یم هداد
.دندناوخ یم یروتارپما زین ار ناشنامرف ریز نیمزرس

 هب هک ییاهروشک هب ار دوخ داژن و گنهرف هک تسا یتموکح یروتارپما *
 کی یروتارپما رگید ینخس هب .دناریذپ یم ،تسا هدش هریچ نانآ رب روز
 یاه گنهرف و ماوقا اب یروانهپ یاه نیمزرس رب هک دوب یهدنامرف داتس
 داینب هیاپ نیا رب یروتارپما کی یسایس راتخاس دوب هتفای تسد نوگانوگ
 ی هشیدنا رد هتسویپ و دراد هگن روز اب ار دوخِ ییاورنامرف هک هتفای
 یروتارپما ،مور یروتارپما ،نانوی یروتارپما دننام .دوب ییاشگروشک
ریبک یایناتیرب یروتارپما ،ینامثع یروتارپما ،لوغم
.دشاب … و … و 
 ییاهیگژیو یاراد هک دوش یم هتفگ ییاه تموکح هب یروتارپما      

 :هنومن یارب .دنشاب
 اهنآ ییاورنامرف ِریز رایسب ) تیعمج ( نارامشَنت اب دنچ ییاهرهش +
 ،دنشاب
،دنشاب رادروخرب هتسیاب یسایسِ ییاناوت زا +
 گنهرف ای اهداژن اب گرزب نیمزرس دنچ ای موق دنچ ای تلم دنچ رب +

 .دننارب نامرف نوگانوگ یاه
 رگید رب دوب دنمناوت ِنامدود ای نادناخ کیِ یگریچ و یزوریپ یروتارپما *

 ،هدش هک ییاهب ره هب دندیشوک یم هک ،ماوقا
 .دنامب رادیاپ ناشییاورنامرف رتشیب هچره  
.دنار یم نامرف روشک نیدنچ رب هک یدنمورین دوب ییاورنامرف روتارپما *
 ِندرمش تسپ و تشادراوخ ی هیاپ رب یروتارپما رد ییاورنامرف شور *



.دنار یم نامرف روشک نیدنچ رب هک یدنمورین دوب ییاورنامرف روتارپما *
 ِندرمش تسپ و تشادراوخ ی هیاپ رب یروتارپما رد ییاورنامرف شور *
 .دوب هدش هداهن داینب هدروخ تسکش ماوقا
 راوتسا روز نتسب راک اب رتشیب یروتارپما ِ)ماود ( ِیگدنیاپ و ییاپرید  
   ماوقا یاه هتساوخ ِندروآرب هار زا ات ،دنام یم
 .اهنآ یدونشخ و نوگانوگ  
 زا ،ارچ و نوچ یب ،هدروخ تسکش مدرم یاه ییاراد اه یروتارپما رد *
  ای ناهاشداپ ِنانز .دوب زوریپ روشک مدرم ِنآ
 نانآ نارتخد ،زینک نانآ ِنانز رگید و روتارپما ِنآ زا روشک ِناگرزب  
  )ریسا ( دنبرد ناشدوخ و هدرب نانآ نارسپ ،هباوخمه
 .دندوب نایزوریپ  
 یروتارپما ،روشآ یروتارپما دننام ییاه یروتارپما نارس یزارفرس *
 یاج هب دوخ زا هک ییاه هتشون رد هک دوب یم نیا ناینامثع ای نالوغم
 دنا هتسناوت هک دنا هدرک راتشک هزادنا نآ هک دنا هدش روآ دای دنا هداهن
  اه )هرانم ( هتسدلگ اه هلک زا
!دنزاسب  
 )یصخش ( ینت تسد رد اه ییاناوت ی همه یسایس ِتخاس دید زا *
 یاه یدنمناوت .دش یم هدیمان روتارپما هک دوب
 یم هیام وا زا و دوب روتارپما ِشِنیزگ بوچراهچ رد همه )یلحم ( یموب  
   ا.تفرگ
 هب موق کی ای روشک کی هک دندمآ یم دیدپ ینامز اه یروتارپما رتشیب *
ِشیازفا ای شروشک ی هرتسگ ِشرتسگ ی هزیگنا
 یاه نیمزرس رب یماظن ای )یداصتقا ( یدَنبنام ،یسایس یدنمناوت  
.دنار یم نامرف نآ مدرم رب و هدش هریچ رگید

هاشنهاش
 هب چیوناریا ای نیمزناریا رد هک تسا )یبقل ( مانرب هاشنهاش ی هژاو *
ِروشک دنچ و نیدنچ رب هک دش یم هداد یهاشداپ
 .تسا هدوب دنچ ییاهروشک هاشداپ و هتفای تسد نوگانوگ  
 یهاشنهاش هژیوب نایشنماخه یهاشنهاش نآ نشور رایسب ی هنومن *
.تسا گرزب شروک



 یهاشنهاش هژیوب نایشنماخه یهاشنهاش نآ نشور رایسب ی هنومن *
.تسا گرزب شروک
 تسکش ِروشک ِهاش اهگنج رد یزوریپ زا سپ راب ره گرزب شروک *
:تفگ یم نینچ وا هب و دناوخ یمارف ار هدروخ
 هک نونکا .تسا خلت رایسب نمشد ربارب رد تسکش هک مناد یم نم «
 .منک یم یدردمه امش اب دینک یم هزم هزم ار یخلت نیا امش
 ار یسک و هدیشک ریز هب یهاش تخت زا ار امش مناوت یم نم نونکا مه
.مناشنب امش یاج هب مدوخ ِروشک زا
 امش ِدوخ هب ار یهاش تخت هرابود هک منک یمن ار راکنیا اهنت هن نم یلو
 یا هدنیامن اب امش مدرم هک مناد یم یبوخ هب ار نیا اریز .مراذگ یماو
 دنهاوخرب ینامرفان و یراگزاسان ِرس دوش هداتسرف نم یوس زا هک
 ی هرادا دناوت یم دوخ نیا و تسا ینتفایرد و تسرد رایسب نیا و تشاد
 .تسین نم تساوخ نیا هک دزاس وربور رایسب یاه یراوشد اب ار روشک
 مه و .دوب دیهاوخ دوخ روشک هاش نانچمه امش سپ نیا زا ورنیا زا
هب نم .میشاب مه رای هک میدنب یم نامیپ مه اب نونکا
 و هب دناسرن یبیسآ نیرتکچوک امش هب یسک هک ما هداد روتسد منایرگشل
 ات دننکن یزارد تسد امش یاه ییاراد و هداوناخ و نارتخد و نانز
 یکی امش نایم نیا رد یلو .دننک یگدنز شیاسآ رد دنناوتب امش نامدرم
.دوب دیهاوخ ام نارازگراک زا
 هب ( مچ رد هک دنتفگ یم هاشنهاش نیمزناریا هاش هب هک هدوب نینچ نیا *
.تسا ناهاش ِهاش )یانعم
 دنچ و نیدنچ هک دوش یم هتفگ یهاشداپ هب هاشنهاش سپ *
 .دنشاب وا رازگراک ،دنراد هاشداپ هک یروشک

 یرنه رِس هک دنا هتشون یزور ار )نابآ ۲۵ ( ۱۸۴۶ ربماون ۱۶ رد *
 شویراد ی هتشبن گنس ِیخیم طخ تسناوت H. Rawlison  نوسیلوار
.دنک نادرگرب و هدناوخ نوتسیب رد ار گرزب
 ۵۳۳ و رازه ود )دالیم( شیاز زا شیپ ۵۱۹ لاس هب هتشبن گنس نیا
:دیوگ یم هاش شویراد نآ رد هک هدش هتشون شیپ لاس

 
 اهنآ ِهاش نم ادزماروها تساوخ هب .دنا هدش نم ِنآ زا هک تسا نیا «



 اهنآ ِهاش نم ادزماروها تساوخ هب .دنا هدش نم ِنآ زا هک تسا نیا «
)لباب( شوریباب -)مالیا ( اجوا -)سراپ ( اسراپ ؛مدوب
 ایراد -)رسِم ( ایردوم -)یلامش ناتسبرع ( ایبَرا -)روشآ ( اروثآ
-)نانوی ( انوی -)یدیل و دراس ( ادراپسا -)اه یقینیف (
 تراپ ( اوثرپ -)هیکوداپاک ( اکوداپتاک -)ناتسنمرا ( انیمرآ -)دام ( ادام
-)تاره ( هَویره -)ناتسیس گنرز ( اکَرز -)اه
.)اهاکس ( اکس -)راهدنَک ( ارادگ -)دغُس ( ادوگوس -)خلب ( شیزخاب
 میهاوخب ام هک تسین یا هتفاب یاه ناتساد دیناوخ یم هک ار هچنآ *
.میناسانشب هتفاب ادج یا هتفات ار یناریا
 .دناوخ ناریا نانمشد یاه هتشون رد ناوت یم ار همه اهنیا *
 ؟ناریا نانمشد یاه هتشون رد ارچ *
 ،یگنهرف ،یخیرات یاه هتشون ی همه و نیمزناریا خیرات هک اریز *
 ناناملسم و اهبرع ِزات و تخات زا سپ ،نایناریا ام … و یسایس ،یشناد
  .دنامن یاج هب اهنآ زا یزیچ و دش هدیشک شتآ هب
 و میسانش یم و میراد نهک ناریا خیرات مان هب زورما ام هک ار هچنآ *
 و تودوره دننام ،ییاپورا ناسیون خیرات تسد هب ای همه میناوخ یم
 رود هب نانآ ِ)ملق ( ِکلِک شین زا مه یهاگ هک هدش هتشون … و نوفنزگ
 دیشروخ و هم و داب و ربا هک هدش هدنک اه هتشون گنس رب ای ،تسا هدوبن
.دنربب نایم زا ار اهنآ دنا هتسناوتن مه کلف و
.میشاب هاگآ یخیرات خلت یاه یتسار نیا زا نایناریا ام تسا رتهب
 ی همانیگدنز مان هب نوفنزگ هک تسا یکسَن اه هتشون زا یکی *
 .تسا هتشون *گرزب شروک
 رد و هتسیز یم گرزب شروک اب نامزمه هک تسا یسک نوفنزگ
 هتشون ار وا یگدنزِ یاهدادیور و هدوب وا هارمه اپ هب اپ اه نامز یرایسب
 .تسا
 یشنم گرزب هک داهن تشگنا نآ رب اجنیا رد ناوت یم هک یگرزب هاوگ *
،دروآ یم دای هب ار گرزب شروک یتسود مدرم و
 جنگ رد هک آ هتناپ مان هب تسا )یشاقن یولبات ( یا هراگن زا نتفگ نخس
.دوش یم یرادهگن سیراپ روول )هزوم ( هناخ
 تسا هتسیز یم ۱۸ ی هدس رد هک ِزپول ناسنَو ییایناپسا دنمرنه



.دوش یم یرادهگن سیراپ روول )هزوم ( هناخ
 تسا هتسیز یم ۱۸ ی هدس رد هک ِزپول ناسنَو ییایناپسا دنمرنه
 دوخ ِرسمهِ گوس رد هک دهد یم ناشن ار ییابیز نز ناتساد
.تسا هدرک یشکدوخ ساتاداربآ
 تسا یخیرات یاهدادخر زا یکی آ هتناپ یشکدوخ و یگدنز ناتساد *
.دراد گرزب شروک یگرزب و یدرمناوج زا ناشن هک
 هب شوش هاش روتسد هب ساتاداربآ زاغآ رد هک تسا هنوگنیدب ناتساد *
 ِنز و دروخ یم تسکش شروک زا گنج نیا رد و دور یم شروک گنج
 .دوش یم ناریا رگشل )ریسا ( دَنبرد آ هتناپ وا ِیابیز
 نامز نآ یاه یزوریپ و تسکش و اه یشکرگشل رد هک هچنآ ی هیاپ رب
 هدروخ تسکش رگشل هدنامرف رسمه هک ار آ هتناپ ،تسا هدش یم ماجنا
.دنرب یم وا دزن هب و دنراد یم هگن شروک یارب هدوب
 )تمینغ ( ی هوَرپ مان هب ابیز ِنز نآ ِندید و نتفریذپ زا گرزب شروک
 هب هک پسارآ مان هب دوخ ِنارسفا زا یکی زا و دنک یم یراددوخ یگنج
 ار آ هتناپ زا ینابهگن هک دهاوخ یم هتشاد رایسب رواب وا یمشچ کاپ
 .دریذپب
 .دنیبب ار آ هتناپ راب کی اهنت هک دنک یم داهنشیپ شروک هب پسارآ
:دیوگ یم پسارآ خساپ رد و دنک یم یراددوخ مه راک نیمه زا شروک
 ِندید و ییابیز زا مسرت یم .دنا هتفگ رایسب میارب نز نیا ییابیز زا «
».موش هریچ دوخ رب مناوتن و هدش شا هتفیش وا
 شرسمه رادید هب دناوتب ات هدرک دازآ ار ساتاداربآ دهد یم روتسد و
.دیایب
 یم ساتاداربآ شوگ هب گرزب شروک ِیشیدنا کاپ و یدرمناوج نیا
 .دسر
ِ یراوگرزب ساپ هب دسر یم شروک زا هاگودرا هب ساتاداربآ هک یماگنه
 خساپ شروک هک دورب وا رادید هب یراک ره زا شیپ دهاوخ یم شروک
.ایب نم هاگشیپ هب سپس نک رادید ترسمه زا تسخن دهد یم
 نآ زا و .دندمآ تفگش هب یشنم گرزب همهنیا زا ساتاداربآ و آ هتناپ
.دندش شروک ناتسود و نارای زا ود ره سپ
 یم وا نامزرمه زا یکی اهگنج رد و هتسویپ شروک هاپس هب ساتاداربآ
.دوش



 یم وا نامزرمه زا یکی اهگنج رد و هتسویپ شروک هاپس هب ساتاداربآ
.دوش
 رگشل ی هناش هب هناش هک اهگنج زا یکی رد ساتاداربآ ماجنارس
هک یماگنه .دوش یم هتشک ،هدز یم ریشمش شروک
 یم وا هب یرادهگنادخ ماگنه آ هتناپ ،تفر یم گنج نیا هب ساتاداربآ
:دیوگ
 دیاب یم ام ،تسه وت و نم نایم هک )یقشع ( یگشِا هب دنگوس «
دوخ تسود ار وا و میشاب شروک رازگساپس هشیمه
 مشچ هب هن نم هب ،مدوب وا ِنآ زا و )ریسا ( دنبرد هک ینامز اریز .مینادب
دازآ ینوبز و یراوخ اب ار نم هن و درک هاگن زینک
 و دنکن یزارد تسد نم رب یسک ات داد ار نم زا ینابهگن روتسد وا .درک
».دنک یم یرادهگن شردارب ِنز زا یردارب هک درک ینابهگن نانچنآ نم زا
 هاگودرا هب ار وا ناج یب رکیپ و دوش یم هتشک ساتاداربآ گنج نیا رد
 .دنیشن یم رسمه گوس هب آ هتناپ و دنروآ یم
 یارب ،آ هتناپ اب یلدمه یارب گرزب شروک هک هدوب ماگنه نیا رد
 اهنت ار دوخ زگره هک دیوگ یم وا هب و دور یم وا رادید هب راب نیتسخن
 .دنامب نایناریا دزن هک دهاوخ یم وا زا و دنادن
 .دنیشنب گوس هب شرهوش ناج یب رکیپ رانک رد هک دهاوخ یم آ هتناپ
کدنا ینامز زا سپ .دوش یم ماجنا وا ی هتساوخ
 وا دزن زا دهد یم روتسد نت کی زج ،دوخ )یاه همیدن (ِ یاه مدمه هب وا
 ریز رد هک ار یرجنخ آ هتناپ دننام یم اهنت ود نآ هک یماگنه .دنورب
 مدمه .دَشُک یم ار دوخ و دروآ یم نوریب هدوب هدرک ناهنپ دوخ نهاریپ
 )ٌهغیظو ( ِیراکشیوخ ماجنا رد یهاتوک زا ار دوخ ِیوناب گرم هک آ هتناپ
.دَشُک یم ار دوخ رجنخ نامه اب ،دناد یم شیوخ
 گرزب و وس کی زا یدرم و نز ِیگدادلد یایوگ هک زیگنا مغ ناتساد نیا
 ناسنو ِیدنمرنه اب تسا رگید یوس زا ار یهاشداپ ِیدرمناوج و یشنم
.تسا هدش هداد ناشن ییابیز هب ییایناپسا )شاقن ( ِرگراگن زپول



ییایناپسا دنمرنه ِزپول ناسنَو زا یراک ،آ هتناپ )یشاقن ( ی هراگن

 ینیمزرس رد نانآ .نیمزناریا ناهاشداپ شور و هار هدوب نینچ نیا *
هدوب راوتسا ِدنپ هس رب َشنییآ هک دندوب هتفای شرورپ
 .تسا

کین رادرک - کین راتفگ - کین ی هشیدنا
   

 کین هس نیا زا اه یکین ی همه هک دندوب رواب نیا رب نیمزناریا ناهاش
 و کین هس نیا ِشرتسگ رد هتسویپ و .دزیخ یمرب
 دنتسناد یم اریز .دنداد یم ماجنا ار نآ دوخ و دندیشوک یم دنپ هس نیا
یارب تسیا هنومن اهنآ رادرک و راتفگ و راتفر هک
 رد نیریش یناتساد گرزب یدعس هنیمز نیمه رد .نیمزرس نامدرم رگید
:دیارس یم نآ ِنایاپ رد هک دراد ناتسلگ

                 یبیس دَروخ کَلَم تیعر ِغاب ز رگ
خیب زا تخرد وا ِنامالغ دنَرَوآرب



                 یبیس دَروخ کَلَم تیعر ِغاب ز رگ
خیب زا تخرد وا ِنامالغ دنَرَوآرب

دراد اور متس ناطلس هک هضیب جنپ هب
خیس هب غرم رازه شنایرگشل دننز

 گنهرف نایم هک وم زا رت کیراب یاه هتکن نیا هب یسک هناتخبروش *
 یهاگن ،تسه اهروشک رگید گنهرف و یناریا
 زارد نارگید گنهرف یوس هب ییادگ تسد یراگنا یب اب و دزادنا یمن
میشیدنیب یکدنا هکنآ یب و هناروکروک و هدرک
 و میراذگ یم نارگید یاج یاپ اج

مینک یم انمت هناگیب ز میراد یم دوخ هک هچنآ

 دنپ و میسانش یم رتمک ار رالاس مدرم و تسود مدرم گنهرف نیا نوچ *
 زا میرادن نآ زا یتسرد تخانش .میرب یم راک  هب رتمک ارنآ یاهزردنا و
 تسار و مخ وس نامه هب دنشک یم ار ام نارگید هک ییوس ره هب ورنیا
 یرتخاب  و یمالسا یوس ،وس نیا هاوخ .مینک یم ادیپ شیارگ و هدش
.ییاپورا و )یبرغ ( یرواخ ِیوس هاوخ دشاب )یقرش (

 میناوخ یم اه هتشون زا یرایسب رد هک تساه یهاگآان نیمهِ یپ رد *
ناریا هاشداپ یارب ار هاشنهاش )بقل ( مانرب هک
 یارب مانرب نیا دنشیدنیب هکنآ یب دنرب یم راکب یولهپ هاشاضردمحم
ینوگانوگ یاه نیمزرس هک هتفر یم راکب یناهاشداپ
 زاس ناریا هاشداپ یارب ار مانرب نیا هک یناسک .دنا هدوب اهنآ رازگراک
دنا هدیشیدنین نیا هب زگره دنرب یم راکب یولهپ
 ام ناهاش ام نیمزرس رب مالسا یگریچ زا سپ و شیپ اهلاس زا هک
 روشک هاشداپ اهنت ،)دنیشنب یهاش تخت رب تسناوت یم یهاش رگا (
 .سب و تسا هدوب ناریا
 یم مک تسد ار هاشداپ ی هژاو نزو ای ینیگنس و راب هکنیا رگید ود
 هاگیاج ِییامن گرزب یارب یهاگ هک دوش یم هدناوخ و هدینش .دنریگ
.دنرب یم راکب ناشیا یارب ار روتارپما مانرب یولهپ هاش اضر دمحم
 سیرتارپما مانرب مه ییویدار ای ینویزیولت یاهوگتفگ یخرب رد هناتخبروش



.دنرب یم راکب ناشیا یارب ار روتارپما مانرب یولهپ هاش اضر دمحم
 سیرتارپما مانرب مه ییویدار ای ینویزیولت یاهوگتفگ یخرب رد هناتخبروش
مه ناشیا و .دنرب یم راک هب حرف ونابهش یارب ار
.دنریذپ یم
 زا مه و یسراپ تسیا هژاو مه هک ونابهشِ مانرب هک تسا نیا رد یتفگش
 رانک هب ار تسا رادروخرب یرتالاو ی هیام نورد
 ناشیا هتسیاش هک دنرب یم راکب ار هناگیب سیرتارپما ی هژاو و دننز یم
  .تسین

  
 شروک ی همانیگدنز مان ریز نوفنزگ هک مدروآ نایم هب نخس یکسن زا *
 هب هک مراد ار نآ ِیزارفرس نم موش روآدای هک دراد اج .تسا هتشون گرزب
 ار کسَن نیا ،یناسخر رایاشخ ما هیامنارگ تسود یراکمه اب و داهنشیپ
 زا ار نآ دنناوت یم نارادتسود و ما هدنادرگرب هرس یسراپ یاه هژاو هب
   .دننک یرادیرخ نوزامآ


