
نآ ِدیشروخ و ریش و ناریاِ مچرپ ی هنیشیپ

  هب ناریا مچرپ ،)هطورشم یساسا نوناق ( ،ناریا یساسا نوناق نیتسخن هطورشم یساسا نوناق ممتم نیمجنپ رد *
 ار مچرپ دیشروخ و ریش لکش نوناق نیا .دش نییعت زبس و دیفس و خرس ِگنر هس یور رب دیشروخ و ریش لکش
 .دنک یم فیصوت هنیمز سپ رد یدیشروخ و تسد رد یریشمش اب هارمه ،هداتسیا
 تسا هدوب لوادتم دیشروخ و ریش ناشن ،مه ار ناریا هیلع تلود .دنا هداد بیترت یناشن یتلود ره یارب سپ … *
 )راجاق هادمحم نامرف زا یشخب (… هدوب ةمالع نیا تشترز دهع زا ،زواجتم َلب ،لاس رازه هس برق هک
.دهد یم هئارا دیشروخ و ریش ناشن نیا زا قیقد یفیصوت ۱۹۱۰ ربماتپس مراهچ خیرات هب نامرف  

.تسا هتشاد ناتساب نایناریا یاهرواب رد هشیر و هدوب ارتیم ناشن دیشروخ ،مالسا زا شیپ ِناریا رد *
 .تسا هدش هدرب مان نآ زا اهراب و دشاب یم دیشروخ ی هژیو مشش ِتشی ،اه تشی ِشخب رد ،اتسَِوا رد -
تشی دیشروخ  
،میاتس یم ار بسا زیت ی هنادواج ِدیشروخ -
،دوش نابات و دناشفیب غورف دیشروخ هک یماگنه  
،دشخردب دیشروخ هک یماگنه  
،دنتسرف ورف و دنروآ مهارف ار ّرف نیا و دنزیخرب یونیم ِدزیا اهرازه و اهدس  
،دننک شخپ ،هدیرفآ هروها ِنیمز رب ار ّرف نیا نانآ  

،دیآرب دیشروخ هک یماگنه -
 ،دوش کاپ هدیرفآ هروَها ِنیمز  
،دوش کاپ ناور ِبآ  
،دوش کاپ ناراس همشچ ِبآ  
،دوش کاپ ایرد ِبآ  
.دوش کاپ هداتسیا ِبآ  

 و دننک دوبان ،تسا روشک تفه رد هک ار هچنآ ناوید ،دیاینَرب دیشروخ رگا -
.دنباین یهاگمارآ و دنباین ییاج دنموسآ ناهج نیا رد یونیم ِنادزیا  

ِشوگ رازه نآ ،هاگارچ خارف ِرهم - ،میاتس یم ار مشچ رازه هد ِ
میاتس یم ،دوش هتفوک ناوید ِرس رب یبوخ هب هک ار هاگارچ خارف ِرهم ِزُرگ  



ِشوگ رازه نآ ،هاگارچ خارف ِرهم - ،میاتس یم ار مشچ رازه هد ِ
میاتس یم ،دوش هتفوک ناوید ِرس رب یبوخ هب هک ار هاگارچ خارف ِرهم ِزُرگ  
،میاتس یم ار تسود  
  .تساپرب هام و دیشروخ نایم رد هک ار یتسود نیرتهب  

.تسا هدوب ناریا رد یهاشداپ ِروآدای ،هشیمه )درم کی ی هرهچ رد( دیشروخ *
.تسا هدرک یم ییامندوخ ، موس شویراد ِیهاشداپ ی هدرپارس رد هتسویپ دیشروخ نیرولب ی هراگن *
.دوب هدش هتسارآ دیشروخ زا یا هراگن اب نایناکشا ِشفرد *
.دوب هدش یزاس یاج ،درک یم یگدنیامن ار دیشروخ هک ییوگ یناساس ناهاشِ جات یالاب رب *
 ِهام ار مور ِهاش و یآروخ ِدیشروخ ار ناریا ِهاش نآ رد هک دنک یم دای یا همان زا ینانوی سیون خیرات سالالام انحوی *
.دنا هدش هدیمان ناربروخ

 .تشا هتشاد ناریا یهاشنهاش اب کیدزن یدنویپ هتسویپ ریش *
 یِم ِنیمیس و نیرزِ یاه ماج ،اه سیدرَس ،اه هساک یور رب هتسجرب یا هنوگ هب هراومه ریش نایشنماخه یهاشنهاش نامز رد 
.دندوب هتفای تنیز ریش زا ییاه هراگن اب ،یشنماخه ِناهاش ِشوپالاب نینچمه و هاگتخت هک ییاج ات .تسا هدرک یم ییامندوخ
.تشاد دیشروخ و ریش زا یا هراگن  راشفا هاشردانِ یهاش ِرهُم ۱۷۴۶ لاس رد *
 زا ،هتشون ناریا ی هراب رد هک یکسن رد Langley هلگنالِ مان هب یوسنارف یا هدنسیون راجاق هاش یلعحتف یهاشداپ نامز رد *
 رد نایناریا هک تسا یماگنه و ناتساب ناریا یاه هدنامزاب زا دیشروخ و ریش هک دراد نیا رب رواب و هدرکدای دیشروخ و ریش
.دنا هتسشن یم شیاین هب ربارب رد اه هدکشتآ

 ِنشور هیاس و دبات یم ام ی هشیدنا و ناور رب ریش ِتشپ زا هک یدیشروخ نیا و ،هدنکفا هیاس اه یناریا ام ِرس رب هک یمچرپ نیا *
.دنشِک یم شود رب ار ام یگنهرف و یخیرات یاه هتساوخ و اهرواب زا ینیگنس ِراب ،دنا هتخاس ار امِ کیاکی

.دوب ینایواک شفرد ناریا مچرپ ،ناریا ام ِدنواجرَو ِنیمزرس هب ناناملسم ِشِزات زا شیپ ،رود یاه هتشذگ رد *
 :دسیون یم یناساس ندمت خیرات مان هب دوخ ی هتشون رد یسیفن دیعس  
.دوب هدوزفا ییاهرهوگ نآ رب یهاشداپ ره و هدش گرزب رایسب نایناساس نامز رد ینایواک شفرد  
 تسکش هب و تفرگ رد ،دنواهن رد ،نایناریا و ناناملسم نایم هک یگنج رد هناتخبدب هک میناوخ یم ناتساب ناریا خیرات رد زاب و  
  شفرد ،دیماجنا ناریا هاپس
 هنیرز و اهرهوگ همهنآ ِندید زا رمع .دندرب باطخ نبرمع دزن ناتسراهب ِیلاغ اب هارمه ار نآ و داتفا نایزات تسد هب ینایواک  
  دوب هدش هتخیوآ شفرد هب هک ییاه
 شخپ برع ِهاپس نایم رد و هکت هکت ار ناتسراهب يلاغ و دننازوسب ار مچرپ ،دنرادرب ار اهرهوگ داد روتسد وا .دش تفگش رد  
.دننک
.دشاب هتشاد یشفرد ای یمچرپ تسناوت یمن دوب نانآ یگریچ ِریز رد هک هدس ود ات ام ِروشک ،ناریا رب نایزات یزوریپ زا سپ *
 ات هتسشنن مارآ و هتساخ اپ هب .. و … و بوقعی ،زیوآدرم ،رایزام ،ملسموبا دننام یناروالد هدس ود نیا یازارد رد یلو  
  ار یرالاسدوخ یاه هیاپ هرابود دنتسناوت
.دنزیرب  

 هاجنپ و دَسهُن ناریا مچرپ یور رب ریش ِندش رادیدپ .دنا هتسناد ییاسَرت مهدزیس ی هدس ار ناریا ریش ِشخن ِندمآ دیدپ خیرات *
.تسا هدوب دیشروخ زا رت لاس نهک لاس
 ِرهُم هشیدنا نیا رب هک هدمآ تسد هب ی هناشن نیرت نهک .دنا هتشاد ریش هب یرایسب یگتسبلد نایناریا ،رود و رید یاه نامز زا -
 مشش و متفه یاه هدس رد و دسر یم شوش رد ناهاشداپ ییاورنامرف نامز هب هک تسا هتسشن یریش ِسیدنت ،دنز یم شریذپ
.دنا هتسیز یم شوش یاه یکیدزن شیاز زا شیپ
 و یخیرات ِفرژ یا هشیر یاراد ناریا مچرپ یور رب ود نآِ نتسب شخن و ریش تشپ رد دیشروخ ندیشخرد هک تسادیپ هتفگ ان *
.تسا هدشن ماجنا یرسرس راک نیا و دراد یگنهرف
 .تفرگ دوخ هب یتسرد ناماس ناریا مچرپ راشفا هاش ردان یهاشداپ نامز رد
 هتسب شخن نآ رب خرمین ی هنوگ هب یریش هک دیپس یا هنیمز رب خرس و دیپس و زبس گنر هس :دش هنوگنیدب ناریا مچرپ نامز نآ زا
 .دشخرد یم ریش تشپ رب مه هدمآرب مین یدیشروخ .دراد یمرب ماگ مچرپ ِبوچ یوس هب ریش و تسا
 .تسا هاتوک ی هتشون نیا زا شیب رایسب ناریا ناشن دیشروخ و ریش مچرپ ی هراب رد نخس *

 ،تشترز دهع زا زواجتم لَب لاس رازه هس هب بیرق دیشروخ و ریش ناشن ؛تسا هدمآ راجاق هاشدمحم نامرف رد هک هنوگنآ
.تسا هدوب لوادتم

 ی هتشون زین و عاطقنا رصان اناب ی هتشون هلاس رازه هس ناشن ،دیشروخ و ریش کسن زا راتشون نیاِ نتشون نیا رد
.تسا هدش هدرب دوس دیشروخ و ریش ی هچخیراتِ مان هب  یورسک دمحا ناورداش



 ی هتشون زین و عاطقنا رصان اناب ی هتشون هلاس رازه هس ناشن ،دیشروخ و ریش کسن زا راتشون نیاِ نتشون نیا رد
.تسا هدش هدرب دوس دیشروخ و ریش ی هچخیراتِ مان هب  یورسک دمحا ناورداش
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