
دش هدوشگ نیف ی هبامرک رد هک ییاه گر
 .دوب ریبکریما ندش هتشک زور هام ید متسیب زور ،شیپ زور ود *
.َدناشن یم درد یتسودناریا ره ِلد رب وا دننام یدرم رَبا ندش هتشک  

 .دش هزاوآ رپ یناهارف ناخ یقت ازریم مان هب اهرت سپس هک دندیمان یقت ار وا ندش هداز ماگنه هب *
  )یرجه( یتفرارف ۱۲۲۲ هدنیآ ریبکریما ندش هداز لاس هک دنک یم نامگ ،هداد ماجنا تیمدآ نودیرف هک ییاه شهوژپِ یپ رد -
.تسا  
 .دندوب نارَو هشیپ زا وا یردام و ردپ ی هداوناخ .تسا هدوشگ ناهج هب مشچ ناهارف ی هوازه رد وا -
 ازریم شرسپ ،گرزب ماقم مئاق زا سپ .تسا هدوب گرزب ماقم مئاق  ی هناخ ِزپشآ و نابرقدمحم ییالبرک شردپ مان -
  مساقلاوبا
.درک لابند وا ی هناخ رد ار یزپشآ راک نامه نابرقدمحم ییالبرک و تسشن ردپ یاج مود ماقم مئاق  
 هداوناخ نیا رادماو ار دوخ ،هدنیآ ریبکریما ورنیا زا .تشاد یگتسبلد هدنیآ ریبکریما شرسپ هب ،مه و وا هب ،مه ماقم مئاق -
.تسناد یم  
 نافیدرمه زا ندرگ و رس کی هک تشاد ینادرم هناتخبشوخ یلو تشادن یتسرد ناماس و رس روشک ،یقت یلاسدرخ ِنامز رد -
  دوخ
  .دندوب مدرم یکدنز ندش رتهب و اه ینوگرگد ِناهاوخ و رتالاب  
  سابع رانک رد ندرک راک و تخومآ ماقم مئاق ی هناخ رد ار ءاشنا - تباتک - تفرعم دننام دوخ یاه هتخومآ زا یرایسب یقت -
 .دوشگ وا یور هب ار یا هزات یاه قفا ازریم  
 وا ورنیا زا .تسا هدش هتفگ وا یناوجون و یکدوک زا ییاه ناتساد و دوب هزاوآرپ یشوه زیت هب یکدوک نامز زا ناخ یقت ازریم - 
 مئاق هاگتسد ناگدنسیون نایم رد ار دوخ یاج تسناوت وا زاغآ رد .دورب الاب یرگید زا سپ یکی ار تفرشیپ یاه هلپ تسناوت  
   ماقم



 مئاق هاگتسد ناگدنسیون نایم رد ار دوخ یاج تسناوت وا زاغآ رد .دورب الاب یرگید زا سپ یکی ار تفرشیپ یاه هلپ تسناوت  
   ماقم
.دنک زاب  
 یم رد بوچراهچ رد )فورظ( اهدنوآ ندرب سپ زاب یارب ،دروآ یم ار ماقم مئاق نادنزرف راهان هک یماگنه یکدوک رد یقت -  
داتسیا
نادنزرف ،دیسرپ هچ ره و هدمآ شنارسپ ِشیامزآ یارب ماقم مئاق یزور .تفرگ یم اَرف ،تخومآ یم نانآ هب راگزومآ هک ار هچنآ و  
.داد یم خساپ یقت یلو ،دندنام یم رد اهنآ هب خساپ زا  
       و هداتسیا ،مروآ یم ار اه هدازاقآ کاروخ هک اهزور « دینش خساپ »؟یا هتخومآ ار اهنیا اجک وت یقت « دیسرپ ماقم مئاق -  
  هب « :تفگ یو ؟یهاوخ یم هچ دیسرپ ماقم مئاق .درک هیرگ و تفرگن ار لوپ نآ یقت .داد وا هب یشاداپ ماقم مئاق .مونش یم  
هب ات داد روتسد ار راگزومآ و تفریذپ ماقم مئاق .دهدب دای مه نم هب دزومآ یم اه هدازاقآ هب هک ار هچنآ ره دیهد روتسد راگزومآ  
  .دهد شزومآ زین یقت  
  یاه نامرف نتشون و یراگن همان ،یریبد یاه هویش وا .دش یرپس ماقم مئاق دزن ،ناخ یقت ازریم یناوجون و یکدوک هنوگنیدب -
  .دش راذگاو ناخ یقت ازریم هب اهروتسد زا یا هراپ نتشون هک ییاج ات تخومآ ماقم مئاق زا ار یناوید  
 هب زین هاش نیدلارصان و داد ناشن یرایسب یگتسیاش دوخ زا نوچ و دش انشآ یبوخ هب یناوید و یرادا یاهراک هب مک مک وا - 
وا
 .تسشن هاش یریزو تسخن هاگیاج رب تشاد یگتسبلد  
 .دوب هتفر زرم نورب هب یگرزب یاهراک ماجنا یارب راب هس یریزو تسخن هاگیاج رب نتسشن زا شیپ یناهارف ناخ یقت ازریم -
  ییاه یگتسیاش دوخ زا )تیرومآم( یَربروتسد هس ره ماجنا رد اهشرازگ یپ رد هک ینامثع هب مه راب کی و هیسور هب راب ود  
.تسا هداد ناشن  
 :تسا نینچ یناهارف ناخ یقت ازریم ی هراب رد سیلگنا یگدنیامن ریبد ،نزرک تربور ِهاگدید -
 ،دندوب هدمآ مه ِدرگ شیامه نیا رد هک یتلود راهچ ِناگدنیامن ِرگید نایم رد .دیجنس نارگید اب ناوت یمن ار ناخ یقت ازریم «  
  وا
.دوب هدنیامن نیرت هتسجرب  
:ریبک ریما  )نيوانع( یاه مانرب *
 مظعا کباتاریما - ریبک ریما - ماظن ریما - ماظن ريزو - ماظن یفوتسم - ناخ یقت دمحم ازریم - یقت دمحم ییالبرک  
  ۱۲۲۷ هام نمهب ۲۶ رد ییوشانز نیا .دش ناریا ِهاش ِرهاوخ رهوش و تفرگ یرسمه هب ار هاش نیدلارصان رهاوخ یو نینچمه  
 تزع ،مناخ هداز کلم )بقل( مانَرب .دوب هلاس ۱۶ مناخ هداز کلم ،هاش رهاوخ و هلاس ۴۱ ریبکریما نامز نآ رد .دش ماجنا  
 .دوب هلودلا
 .دوب رتخد ود ییوشانز نیا ی هویم  
  رتخد و مناخ ناج ناج شمان هک دوخ یومع رتخد راب نیتسخن یارب ،دوش هاش داماد یناهارف ناخ یقت ازریم هکنیا زا شیپ *
 ریزو تسخن ریبکریما هک یماگنه .دوب رتخد ود و رسپ کی ییوشانز نیا ی هویم .دوب هدیزگرب یرسمه هب ار دوب ناخزابهش  
  دش
.تشذگرد ناگداپآرذآ رد ۱۲۴۸ لاس رد ریما تسخن رسمه .دندش ادج مه زا ود نیا  
 نارهت رد هک فودیابیرک ندش هتشک زا یهاوخ شزوپ یارب ازریم ورسخ ِهارمه وا .دوب هیسور هب ریما یراپسهَر نیتسخن -  
  خر
 .تفر یم روشک نآ هب ،دوب هداد  

.دوب یک فودیابیرگ ردناسكلا * 
  ی هراک همه و )ریفس( هدنیامنِ مان هب وا .دوب یسور زاس گنهآ و هدنیارس ،سیون همانشیامن ،تاملپید فودیابیرگ ردناسكلا  
 .دوب هدش  هداتسرف ناریا هب یرازت هیسور  
 یاه نامز نیرت تخس زا یکی رد وا .دزادرپب تسایس راک هب شیبامک و هدرک اهر ار رگید یاهراک هک دش نآ رب فودیابیرگ   
  خیرات
 .دسیونب ار یاچنمکرت ی هماندهع ات دش هداتسرف ناریا هب ،اهراجاق نامدود ییاورنامرف ماگنه هب ،ناریا  
.دش هداتسرف ناریا هب هیسور )ریفس( ی هدنیامن هاگیاج رد فودیابیرگ ، یاچنمکرت ی هماندهع ندش هنیتسد زا سپ  
 هاش هب ار دوخ ی همان راوتسا و هتفر هاش یلعحتف دزن هب زور نآ یادرف و دمآ نارهت هب ۱۸۲۹ هیوناژ ۱۱ رد فودیابیرگ  
  ناریا
   .درک یم راتفر ییوخ تشرد و یرگمتس هب نایناریا اب وا .داد ناشن  
 هب ینت ییامنهار هب ورنیا زا .دندوب نیگمشخ یاچنمکرت ی همان یتشآ ندش )ءاضما( هنیتسد زا نارهت رد مدرم زا یرایسب -  
  مان
 رازه جنپ ای راهچ هب ناشرامش هک مدرم زا یرامش .دنتخیر هیسور ترافس هب ۱۸۲۹ هيروف ۱۱ خیرات رد ،دهتجم حیسم ازریم  
نت
 ی هداس دنمراک و قازق دنچ زاغآ رد .دندمآ درگ هیسور ترافس ربارب رد )قامچ( گرزب یاه یتسدبوچ و بوچ اب دیسر یم  
  ترافس



 ی هداس دنمراک و قازق دنچ زاغآ رد .دندمآ درگ هیسور ترافس ربارب رد )قامچ( گرزب یاه یتسدبوچ و بوچ اب دیسر یم  
  ترافس
ترافس نورد روز هب و هتسویپ نارگشاخرپ هب ،دنتشاد مرگ یاهرازبا ،هک مه یمدرم مک مک یلو .دندش هتشک نانابهگن ی هلولگ اب  
زا یکی تشذگ هک هاتوک ینامز .دوب مک ناشرامش ،دونشخان مدرم ربارب رد یلو دندیگنج یم یدیماان اب اه قازق .دندش هیسور  
خاروس ار ریفس هاگباوخ تسناوت وا .تخادرپ یزادناریت هب و هتفر الاب ،درک یم یگدنز نآ رد ریفس هک ییاج ِراوید زا نارگشاخرپ  
 .دروآ رد یاپ زا ار فودنابیرگ وا یاه هلولگ نیتسخن زا یکی .دزادرپب یزادناریت هب و هدرک  
  ِهارمه هب هبتر یلاع یهورگ ِنداتسرف اب یلو .دریگ رد هیسور و ناریا نایم رگید یگنج هک تفر یم ،فودیابیرگ ندش هتشک اب -
 ، وکسم هب ماظتنا ریما هنگنز ناخدمحم و )هدنیآ ریبکریما ( ناخ یقت ازریم ،ازریم سابع رسپ ،راجاق ازریم ورسخ  
 مکی یالکین رازت هب و هتشاد هارمه ،دوب هتشون هاش یلعحتف هک ار یهاوخ شزوپ ی همان هورگ نآ .دیشکن کیراب یاهاج هب راک  
 .دندرک شکشیپ  
رازت هب گروبزرتیپ رد ،ار یطاریق ۸۸ یاهبنارگ ساملا اهب نوخ و ییوجلد یارب ،هاش یلعحتف ی هون ،ازریم ورسخ نینچمه  
 .درک شک شیپ مکی یالکین  
زا یگنج یاه نایز مان هب ،ناریا گرزب هاشداپ ،راشفا هاشردان هک دوب ییاهرهوگ نایم رد ،ساملا نیا هک دراد یروآ دای یاج  
  دوب هدروآ ناریا هب ار ییاتمه یب و بان یاهرهوگ و هدش زوریپ ناتسودنه اب گنج رد هاشردان .دوب هدروآ ناریا هب ناتسودنه  
.دندوب ناریا یاه ییاراد زا همه  هک  



فودیابیرگ زا یروتَرف

:داد ماجنا یریزو تسخن نامز رد ریبک ریما هک ینادابآ یاهراک *
 یم یرگمتس رتمک درک هدایپ )هعماج( نامزاه رد وا هک یناماس لابند هب .اه ناماس یب هب نداد ناماس و شمارآ ییاپرب -  
تسناوت
.دنک یزارد تسد ناگراجیب هب    
 ،دوب هدیسر  هزادنا نیرتمک هب نامزاه رد یگزره و یدزد دوب راک رس رب وا هک ینامز رد  -  
،)یریگ هوشر( یریگجاب نتخادنا رب -  
،یشک همق تنس نتخادنا رب -  
،روشک )هنازخ ( ی هنیجنگ هب نداد ناماس و رس -  
،اهنآ ناگتسباو و نایرابرد زا رایسب ی هناهام یاه یتفایردِ نتخادرپن -  
و دنتشگ یم مدرم نایم رد ادگ و درگ هرود ناگدنشورف ، یناپوچ کاشوپ اب هرادا نیا نادنمراک .یهاگآ ی هرادا نتخادنا هار هب -  
،دندرک یم هاگآ ار ریما گنرد یب ،داد یم ماجنا یتسردان راک یسک ره اجک ره رد    



و دنتشگ یم مدرم نایم رد ادگ و درگ هرود ناگدنشورف ، یناپوچ کاشوپ اب هرادا نیا نادنمراک .یهاگآ ی هرادا نتخادنا هار هب -  
،دندرک یم هاگآ ار ریما گنرد یب ،داد یم ماجنا یتسردان راک یسک ره اجک ره رد    
،راکتسرد ناسک هب یرواد یراذگاو و هجنکش ِشورِ یزادنارب -  
 ۵ یتسیاب یم وا ِناگتسب ،درُم یم هلبآ یرامیب زا هک سک ره .هلبآ یبوک هیام هب مدرم ی همهِ نتشاداو و ناتسراميب تخاس -  
ناموت
،دنزادرپب ناوات    
دور یم ریما راک رتفد هب یدرمریپ یزور دنیوگ .تشگ یم مدرم نایم ناهد هب ناهد و دوب اهنامز رس رب یناتساد هنیمز نیا رد    
رد ریما .درادن ار لوپ نیا و دزادرپب ناوات ناموت ۵ دیاب یم وا و هتشذگرد هلبآ یرامیب زا شرسپ دیوگ یم وا هب نالان و نایرگ و    
.دنک یچیپرس ما هداد هک یروتسد زا یسک مراذگب مناوت یمن نم دیوگ یم درمریپ هب و .دنک یم یدردمه وا اب درمریپ یراوگوس    
 روشک )نوناق( ِتاد هک مزادرپ یم وت یاج هب ار نآ مدوخ بیج زا نم ،یرادن ار لوپ نیا تخادرپ ییاناوت ییوگ یم وت نوچ و    
،دشاب هدش ماجنا    
،هناخراپاچ ِییاپرب -  
،نآ یارب ینامتخاسِ نتخاس و هناخپوت نادیم ییاپرب -  
،مدرم یارب رهش نوماریپ رد هناخ ۲۰۰ نتخاس و نارهت نادیم هزبس نادیم ِییاپرب -  
،نونفلاراد ندومن اپ رب -  
   ،هیقافتا عیاقو مان هب ناریا رد  همانزور نیتسخن یزادنا هار -  
،هزات یاهدنف نتخومآ یارب رگید یاهروشک هب ناناوج ِنداتسرف -  
،یزیر ندچ - یزاس ذغاک - یزاس رولب و ینیچ - یزیر رکش - یفاب هچراپ یاه هناخراک ِییاپرب -  
،دنریگ تسد هب ار اهراک اهنآ زا نتخومآ زا سپ یناریا ناناوج هک رگید یاهروشک زا یناداتسا ندرامگ راک هب -  
،اه مانَربِ نتشادرب نایم زا -  
،یخیرات یاهنامتخاس یزاس ون -  
،یشناد یاه )باتک( کسَن شخپ و پاچ و یسیون هداس شرتسگ -  
،اهنآ اب یناهپسا یاناوت ِناراک داتسا ِرنه ِندرک یربارب یارب هیسور هب نارَو هشیپ نداتسرف  
،یرایبآ و یزرواشک شرتسگ -  
،یزرم نورب و یزرم نورد یناگرزاب شرتسگ -  
،یروشک یاهراک رد ناگناگیب تسد ِندرک هاتوک -  
 ،یزرم نورب تسایس ِشور و هار ندومن نشور -  
 .روشک دمآرد و اه هنیزه ندرک ینیب شیپ و یلام یاهراک ِندرک تسرد و تسار -  

  یریزو تسخن هاگیاج رب هک ینامز کدنا زا سپ وا .دوب راجاق هاش نیدلارصان ی هتسیاش ناريزو تسخن زا یکی ریبکریما *
 ۱۶( ناوج ِهاش ريزو تسخن هام هس و لاس هس ریبکریما .دش روشک یاه یناماسب ان هب نداد ناماس و رَس ِ مرگرس تسشن  
.دوب )لاس  
 ناخاقآ ناسک نآ زا یکی .دنتخادرپ وا اب ینمشد هب و هدماین شوخ ار ینارایسب ریبکریما یاه یزاس هِب یهاوخن یهاوخ  
  و یرون
  یرجه( هام یتفرارف ۱۲۶۸ مرحم هام ۲۰ رد هک دش نآ ی هیام و هیاپ ناوج ِهاش یاه یهاگآان .دوب هاشِ ردام ایلعدهَم یرگید  
 و هدش هاتوک یرتفد و یتلود ،یرادا یاهراک ی همه زا شتسد هام نامه ۲۵ رد و رانکرب یریزو تسخن زا ریبک ریما ،)یرمق  
  سپ
.دش )دیعبت( هدنار ناشاک هب و رود نارهت زا زور دنچ زا  
 هزادنا هب ،دَرَوایب راک ِرس رب ار ریبکریما رگید راب و هدش نامیشپ هاش هکنیا سرت زا و هدرکن هدنسب نیمه هب وا نانمشد یلو -  
  یا
.دنتفرگ هاش زا ار وا نتشک روتسد ات دندرک ییوگدب ریما زا و دندناوخ و دندناوخ هاش نیدلارصان ِشوگ رد  
هب هزاوآرپ ،یا هغارم ناخیلع جاح مان هب یا هتسیاشان ِدرمِ کاپان ِناتسد ،۱۲۳۰ لاس هام ید ۲۰ )هعمج( دیش دیهان زور رد -  
  وشتسش مرگرس نیف ی هبامرگ رد تسودناریا و درخاب درم نیا ،ریبکریما هک یماگنه و هدمآ نوریب نیتسآ زا ،هلودلا بجاح  
 ؟!دَُرب یم ار شیاهاپ و اهتسد گر و هتخیر شرس رب ،هدوب  
  تزع شرسمه ییاشوک هب ،هام دنچ زا سپ یلو .دنراپس یم کاخ هب ناشاک رد ار ناریا خیرات درم َرَبا نآِ کاپ رکیپ زاغآ رد -   
.دوش یم هدرپس کاخ هب و هدرب البرك هب ریبکریما رکیپ هلودلا  

 ییاپ یاج چیه رگید و هدش نارابمب ،دوب هدش هدرپس کاخ هب ریبکریما کاپ رکیپ هک ییاج ،فجن رد ،اکیرما و قارع گنج رد  *
 زا
  .تسا هدنامن یاج هب ،هتفر یگشیمه باوخ هب اجنآ رد ریبکریما هک ییاجنآ  
.تفرگن ماجنا اتمه یب درم نآ هاگمارآ یزاسزاب و ییاسانش یارب یمالسا یروهمج تموکح یوس زا مه یراک چیه هناتخبروش -  

!! میراد یراتفر نینچ یرازگساپس یاج هب ،نامناتسود نهیم ربارب رد هک ام رب یاو 



!! میراد یراتفر نینچ یرازگساپس یاج هب ،نامناتسود نهیم ربارب رد هک ام رب یاو 

وفت نودرگ خرچ یا وت رب وفت

نایرتفد هلاژ : هدننک مهارف
یناریا ۲۵۸۰ هام ید ۲۲ سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۲ هیوناژ ۱۲ اب ربارب

   


