
ریبک ریما

ر

.تسا ریبک ریما ِندش هتشک زور لاس هام ید متسیب *
.دش هتشک راجاق هاش نیدلارصان نامرف هب ،دوب ناریا ِتسود نهیم و هتسیاش نادنزرف زا یکی هک وا

.دوب ،ناریا ،ام نیمزرس دنمشزرا و هتسیاش نادنزرف زا یکی وا .دوب یم یناهارف یقت دمحم وا مان *
.دشاب یم نامروشک یخیرات یاهدادخر نیرت نیگنن زا یکی نیمزناریا رد وا ِندش هتشک

 .دوب یناهارف نابرق دمحم ییالبرک دنزرف و ناریا یسایس نادرم نیرتگرزب زا یکی ریبکریما *
 هب مشچ ،دش یم هدیمان ناهارف هک کارا ی هداتفا رود یاهاتسور زا یکی رد وا .دش هدیمان یقت ،ندش هدازِ ماگنه هب ریبکریما
.دوشگ ناهج
 .دوب ماقم مئاق نادنزرف ِلاسمه یقت .دوب زپشآ ماقم مئاق ی هناخ رد شردپ
 ِشوه و یگتسیاش هاتوک ینامز رد تسناوت ،تشاد ماقم مئاق نادنزرف اب هک یتساخرب و تسشن اب دوب نتخومآ ی هنشت هک یقت
.َدزارفاَرب الاب و دنایامنب ار دوخ ِنایاش

 )ریبکریما( ماظن ریما ناخ یقت ازریم نیا ،دش نارهت ِیهار زیربت زا ازریم نیدلارصان هک ینامز هاش دمحم ِگرم زا سپ *
 .دیناسر ماجنا هب ار نآ ینادراک اب و تفرگ ندرگ هب ار راکنیا یتسرپرس هک دوب
 یریزو تسخن هب ار وا و هدرک ناخ یقت ازریم ِشکشیپ ار مظعاِ کباتا )بقل( مانَرب ،رهش هب ندیسر زا شیپ ازریم نیدلارصان
.دیزگرب
 ؛ ریبکریما )باقلا( یاه مانرب -
.مظعا کباتا ریما -ریبکریما - ماظن ریما - ماظن ریزو - ماظن یفوتسم - ناخ یقتدمحم ازریم - یقت دمحم ییالبرک
 .دوب ناریا یسایس ِدرم نیرتگرزب ریبکریماِ مانرب اب یناهارف ناخ یقت ازریم ،ناریا نامنیمزرس خیرات رد *
 .دوش یم هدرب مان اهنآ یات ود یکی زا اجنیا رد هک درک یرایسب ی هدنزرا یاهراک ریبکریما -
.دَز تسد )یمهم( ینیهِمِ یگنهرف و یسایس یاهراک هب یگتسیاش ِنداد ناشن اب یهاتوک رایسب ِنامز رد ریبکریما -

 یهاگآ یگنهرف یاه نامزاس و یشناد یاه یتساک و مک زا یبوخ هب ،دش هدیزگرب یریزو تسخن هب هک یماگنه ریبکریما *



 یهاگآ یگنهرف یاه نامزاس و یشناد یاه یتساک و مک زا یبوخ هب ،دش هدیزگرب یریزو تسخن هب هک یماگنه ریبکریما *
 یاهروشک هب ار نانآ دیاب یم ای ،دنشاب هتشاد دوخ ِنامز ِشناد زا یا هرهب دنهاوخب ناریا ناناوج رگا هک تسناد یم وا .تشاد
 اپورا هب ناوج تسیب هکنیا یاج هب ؛دوب رواب نیا رب وا .دنوش هدناوخارف ناریا هب ییاپورا راگزومآ یرامش ای و داتسرف ییاپورا
 .دید دنهاوخ شزومآ ناوج تسیود ،دنوش هدناوخارف ناریا هب اپورا زا راگزومآ دنچ رگا ،دنوش هداتسرف
.درک  اپرب ار نونفلاراد دوب ریزو تسخن هک یماگنه ریبکریما -
.دوب هدش هداتسرف ناشاک هب و رانکرب یریزو تسخن زا ریبکریما نآ ِراک زاغآ و نونفلاراد ِشیاشگِ ماگنه ،دش روآدای دیاب -
.درک لابند ار دوخ راک نونفلاراد یلو ،تشادن یراگزاس ِرس نونفلاراد شیاشگ اب یرون ناخاقآ ازریم شنیشناج هک دنچ ره

.دوب هیقافتا عیاقو ی همانزور ِشخپ و نتخادنا هار اهنآ زا یکی هک ماجنا مه یرگید شزرا رپ یاهراک ریبک ریما -
 .دیناباوخ ،دوب هدش اپرب روشک رانک و هشوگ رد هک ار ییاه شروش ریبکریما -
 .دندوب هدرک دنلب رس وجدوس یناشِنَمَژک یگدرکرس هب هک ینایشروش .دنزب یشوماخ ِرهُم نایشروش ِنابل رب تسناوت ریبک ریما -
 یاه هاگتسد زا اجبان یاه یتخادرپ داد روتسد وا .تساخرب یراوخ هوشر اب زیتس هب دوب ریزو تسخن هک ینامز رد ریبکریما -
 ناموت رازه ود هب و درک مک ،دش یم تخادرپ هاش هب هک ار یا هناهام یِو .دوش هدیرب دنرادن ار نآ یگتسیاش هک یناسک هب یتلود
.دیُرب ،درک یم      تفایرد یساقآ ازریم یجاح هک ار ینالک ِدزمتسد وا .دیناسر
.درک اپرب اه هتسب زا یرادهگن  یارب ،یا هناخ )تسپ (کیپ )یرمق یرجه( یهام یتفرارف ۱۲۶۷ لاس رد ریبکریما -
.دنزاسب )مق( مًگ رد رانا و یاچ هرق ِدور نایم یدورِ یور رب یلپ داد روتسد ریبکریما -

 اهروشک رگید یاه یگدنیامن و نایرابرد ،یسایس نادرم .دماین شوخ ار ینارایسب ،اه نداد ناماس و رس نآ یهاوخن یهاوخ *
 ِرس زاغآ نامه زا ،دنسرب جنگ هب جنر یب دنتساوخ یم هک یرگید دونشخان یاه هورگ و اه نیا .)یجراخ یاه هناخترافس(
.دنراکب هاش نیدلارصان ِلد رد ار ریبکریما زا ینامگ دب مخت دنتسناوت کدنا کدنا و هتشادرب ار ریبکریما اب یراگزاسان

 .تسا ریبکریما نز ردام و هاش نیدلارصان ردام ایلُعدهَم وا .همه زا رتگنررپ تسا یمان ریبکریما نانمشد ی همه ِدمآرَس

 ریبکریماِ نتخادناورف هار رد وا .دیشیدنا یمن یرگید زیچ هب دوخ ی هتساوخ و دوس زج هک دوب یوخ نمیرها ینز ایلعدهم  *
 ِندش هتشک ات و تسشنن یاپ زا زگره و تشاذگن ورف ار یا هسیسد چیه ماجنا وا هک تسین هدیشوپ یسک رب .دیشوک رایسب
.تفرگن مارآ مد کی ریبکریما
  رد ،تشاد یشیوردِ میخ و یوخ مه و دوب رامیب مه هک )هاشدمحم ( شرسمه یهاشداپ ماگنه هب .دوب یسایس ینز ایلعدهم ـ
.دناریذپ یم هاش هب ار دوخ یاه هاگدید یسایس نادرمِ نتشاذگ راک رس رب ای و یرانکرب دننام ،یروشک یاهراک رد هدرپ ِسَپ
 .دوبن نادرگیور یراک چیه زا شیاه هتساوخ  هب ِندیسر یارب ایلعدهم *
ِ .تفگ دهاوخن ینخس وا نانخس ربارب رد شرسپ هک دوب رواب نیا رب رگید یوس زا .دوشب هاش شرسپ تشاد دیما ییوس زا وا -



 .دوبن نادرگیور یراک چیه زا شیاه هتساوخ  هب ِندیسر یارب ایلعدهم *
ِ .تفگ دهاوخن ینخس وا نانخس ربارب رد شرسپ هک دوب رواب نیا رب رگید یوس زا .دوشب هاش شرسپ تشاد دیما ییوس زا وا -
                                    .دوب هتفشآرب رایسب ،دنک یریگشیپ ریبکریما ندش ریزو تسخن زا دوب هتسناوتن شیاه ششوک ی همه اب هکنیا زا یو یور نیا زا -
دید یم دوخ ِربارب رد رالاس هتسیاش یشیدنا دنلب و راوتسا یراوید دننامه ار ریبکریما وا -
 یدروآ تسد هک هدرک یم مه ییاه یربلد ریبکریما یارب هک دوب هتفر شیپ ییاج ات شیاه هتساوخ هب ندیسر یارب ایلعدهم دنیوگ
.تسا هدش وا رتشیبِ مشخ ی هیام و هیاپ نیمه و هتشادن
 رد وا یرسمه هب مناخ کلم تزع ،شرهاوخ ات داد نامرف ،تشاد ریبکریما هب یا هژیو یگتسبلد هاش نیدلارصان هک اجنآ زا -
 .دهاکب ریبکریما اب ایلعدهم ینمشد زا تسناوتن زین یدنواشیوخ نیمه یلو .دیآ

 یلو ،اونش ناشیاه شوگ و انیب ناشیاه مشچ ،هتسب و شوماخ میب زا ناشیاه بل ،هدنکآ هنیک زا ناشیاهلد هک یناگدوسرف زغم نآ -
 .دنبیرفب ار درخبان ِهاش ،یکشاوی و یکریز اب دنتسناوت ،دوب ادیپان ناشیارب نانچمه راک یتشز
 .دشزاسراک ،ریبکریما ِینوگنرس یارب ،رابرد زا نوریب رد هچ و نوردنا رد هچ ،ایلعدهم یزور هنابش یاه ششوک ماجنارس *
 زا هک ییاه شزومآ و ،تشاد یرون ناخاقآ ازریم دننام یناسک و سیلگنا )ترافس( یگدنیامن اب هک ییاهدنویپ اب ایلعدهم -
 .دزادنیب یسرت هاگآان و نادان ِهاش ِلد رد ،تسناوت ،تفرگ یم نانآ
 .درک رانکرب یریزو تسخن زا ار ریبکریما هاش … و … و -

: دسیون یم نینچ ریبکریما یارب ۱۲۳۰ هام نابآ ۲۰ خیرات رد  هاش -
.میدرک فاعم راک نآ زا ار امش ،تسا راوشد امش یارب تقشم نیا لمحت و دراد دایز تمحز یربک ترازو و یمظع تارادص نوچ «
» .دیشاب ماظن تراما لوغشم نانیمطا لامک هب دیاب

.دندرک لابند ار دوخ یاه یزاب هسیسد و هدرکن هدنسب نیا هب ،دنتشاد یراگزاسانِرس ریبکریما اب هک نارایتپ رگید و ایلعدهم *
 .دوش هدنهانپ هیسور ترافس هب دهاوخ یم ریبکریما هک دندناوخ هاش شوگ رد ،غورد هب نانآ -
 .تفرگ وا زا ،دوب هدرک راذگاو ریبکریما هب هک ار ییاهراک ی همه و هدش کانمیب هاش ،اه ینکارپ نخس نیا زا -
 .تفرگ شیپ رد ار ناشاک نیف ِهار شنادنزرف و رسمه و ردام اب ریبکریما ،نامرف نآ زا سپ زور ود ای کی -
.دندوب هارمهان ریبکریما راک نیا اب ایلعدهم و هاش هک دوزفا دیاب دنچ ره

 و سرت مه زاب وا نانمشد یلو ،دوب هدش رود هب تختیاپ زا و رانکرب تشاد هک ییاهراک ی همه زا ریبکریما و تشذگ هک هچنآ اب *
.دندیشک ار وا نتشک ی هشخن ورنیا زا .ددرگرب تختیاپ هب هرابود ریبکریما هک دنتشاد ینارگن

 یندشان هاش نیدلارصان زا ریبکریماِ نتشک ِنامرف نتفرگ هک دنتسناد یم یبوخ هب ود ره یرون ناخ اقآ ازریم و ایلعدهم *
.دهد ماجنا ار راکنیا دناوتب هک دوب ینامز ِندرک ادیپِ یپ رد ایلعدهم ورنیا زا .تسا
 رد ،مناخ ناطلس اب هنطلسلاداضتعا ازریم یلقیلع ییوشانز بش رد ناشاک هب ریبکریماِ نتفر زا سپ زور لهچ هکنیا ات -
.دریگب ار ریبکریما ناخ یقت ازریمِ نتشک ِنامرف تسناوت ایلعدهم ،دوب هدش دوخیب دوخ زا هاش نیدلارصان هک یماگنه
.دوب هتشون یشاب شارف هلودلا بجاح ناخ یلع هب نامرف نیا -
 هک دوش یم هتفگ وا هب یلو ،دنادرگرب ار نامرف و دنیبب ار ناخ یلع جاح یروف دهاوخ یم .دیآ یم دوخ هب بش یاه همین هاش -
.تسا ناشاک هار رد هناهاش ِنامرفِ ماجنا یارب ناخ یلع جاح

.دوب هبامرگ رد ریبکریما ،دسر یم ناشاک هب یشاب شارف ناخ یلع هک یماگنه *
.دنک دمآ و تفر دناوتن یسک ات دندنب یم ار هبامرگ یاهرد ی همه ،یتلود نارازگراک -
 .دنیب یم ار هاش ِناشکمدآ ندش نورد هرابکی هب هک دوب هتفر ورف دوخ یاه هشیدنا رد هبامرگ ی هناخمرگ رد ریما -
.دوش هدامآ گرم یارب دیوگ یم ریبکریما هب رتشیب هچ ره یخاتسگ اب ناخ یلع -
.دنیزگرب وا ِدوخ ار راک ماجنا یگنوگچ هک دهاوخ یم اهنآ زا ریبکریما  -
 ات دراذگ یم نیمز یور ار تسد ود سپس .دنُربِب ار یو یوزابِ گر ود دهد یم روتسد و دنیشن یم هناخمرگ نایم رد ریبکریما -
 .دنزب هراوف اه نآ زا نوخ
 دناوتن ات دنک ورف ریبکریما ناهد رد )هلوح( ینیچبآ ات دهد یم روتسد یرگید شکمدآ هب ناخ یلع هاتوک ینامز تشذگ زا سپ -
.دَرَوآَرب مَد

 نیرتهب زا یکی نیمزناریا ،هاش نیدلارصان ردام ،ایلعدهم نایم نآ زا ،ینارایسب یاه هسیسد و اه یزوت هنیک اب هنوگنیدب *
.داد تسد زا ار دوخ ی هتسیاش و گنسنارگ نادنزرف

.دراد یاج ناتسودناریا ناج و لد رد هشیمه یارب هزاوآ دنلب )ِدنوادخ( ِویدخ نآ *
 ناتسود نهیم ِناهد و بل رب ناگمه ِنیرفن و شوماخ یاهدایرف نانچمه ،نیمزرس یاه هچوک سپ هچوکِ مخ و مچ رد شیاج هب -
.تسا ناور



 ناتسود نهیم ِناهد و بل رب ناگمه ِنیرفن و شوماخ یاهدایرف نانچمه ،نیمزرس یاه هچوک سپ هچوکِ مخ و مچ رد شیاج هب -
.تسا ناور

.تسا هدش هدرپس کاخ هب البرک رهش رد نیمزناریا ی هدروخ کاپ ِریش ِدنزرف نیاِ کاپ رکیپ *

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ و هدنسیون

یناریا ۲۵۸۱ هام ید
ییاسرت ۲۰۲۳ هیوناژ


