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 تسرھف
 

 ١۶ --------------------------------------------------------------- نادرگرب راتفگشیپ

 

 ١٨ ------- ١٨۵۵ چرام ٣ ،ناخ دمحم تسود ریما و ھیناترب تموکح نیب هدھاعم ،١ دنس

 

 مود گنھرس و سنرال ناج رس و ناخ دمحم تسود ریما نیب ھمانقفاوت داوم ،٢ دنس

 ١٩ ----------------------------------------------------- ١٨۵٧ یرونج ٢۶ ،زدراودا

 

 ١٨۶٣ لاس دانسا  
 

 سولج ،)۵ هرامش( یالوج ٢٨ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۴ اب( دنھ تموکح ھمان ،٣ دنس

 ٢٣ -------------------------------------------------------------------- ناخ یلعریش

 

 ،)۴۴ هرامش( ربمسد ٢٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٨ اب( دنھ تموکح ھمان ،۴ دنس

 ٢٧ ----------------------------------------------------------- ناخ یلعریش ییاسانش

 

 ١٨۶۶ لاس دانسا 
 

 تابسانم ،)٧٣ هرامش( لیرپا ٢١ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١ اب( دنھ تموکح ھمان ،۵ دنس

 ٣٧ --------------------------------------------------------------- ناخ مظعا دمحم اب

 

 شرگن ،)١٢١ هرامش( نوج ٣٠ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۵ اب( دنھ تموکح ھمان ،۶ دنس

 ۴١ ------------------------------------------ ناتسناغفا رد مصاختم یاھهورگ دروم رد
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 ١٨۶٧ لاس دانسا 
 

 ،)۴۴ هرامش( یروربف ٢٨ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٣ اب( دنھ تموکح ھمان ،٧ دنس

 ۴٨ ------------------------------------- لباک ریما ناونع ھب ناخ لضفا دمحم ییاسانش

 

 تابسانم ،)۶۶ هرامش( چرام ٢٧ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۴ اب( دنھ تموکح ھمان ،٨ دنس

 ۵٣ ---------------------------------------------------------------- اراخب و لباک نیب

 

 تفرشیپ ،)١٠۵ هرامش( نوج ٢٠ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢ اب( دنھ تموکح ھمان ،٩ دنس

 ۵٧ ------------------------------------------------- ناخ یلعریش اب تابسانم ،ثداوح

 

 نیع ،)٣ هرامش( ربمتپس ٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١ اب( دنھ تموکح ھمان ،١٠ دنس

 ۶٢ --------------------------------------- یزکرم یایسآ رد ھیسور تیعقوم ،عوضوم

 

 گرم ،)١٧٨ هرامش( ربمسد ٧ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٨ اب( دنھ تموکح ھمان ،١١ دنس

 ۶٩ ---------------------------- نیشناج ناونع ھب ناخ مظعا دمحم ییاسانش ،ناخ لضفا

 

 تسایس ،)١۵ هرامش( ربمسد ٢۶ ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو زا ھلسارم ،١٢ دنس

 ٧۵ ------------------------------------------------------------ ترضحیلعا تموکح

 

 ١٨۶٨ لاس دانسا
 

 هرامش( یروربف ١۴ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١ اب( دنھ تموکح ھمان ،فلا ١٢ دنس

 ٨٠ -- ناغفا لیابق و لباک لباقم رد ھیناترب تیعقوم دروم رد نوتنروت یاقآ تشاددای ،)٢٩
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 ٩١ ------------ یزکرم یایسآ ھلئسم ،یالوج ٢٠ ،نوسنیلوار رس تشاددای ،ب ١٢ دنس

 

 ،)١٧٩ هرامش( ربوتکا ١۶ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٣ اب( دنھ تموکح ھمان ،١٣ دنس

 ١١۶ ------------------------------------------------ ریما ناونع ھب یلعریش ییاسانش

 

 ١٨۶٩ لاس دانسا
 

 تاراھظا ،)١ هرامش( یرونج ۴ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١٢( دنھ تموکح ھمان ،١۴ دنس

 ١٢١ ---------------------------------- نوسنیلوار رس تشاددای دروم رد ھسلجتروص و

 

 ،)٢٧ هرامش( یرونج ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۴ اب( دنھ تموکح ھمان ،فلا ١۴ دنس

 ٢۵٠ ----------------------------------------------- سنرال ناج رس و ریما نیب ھبتاکم

 

 تاقالم ،)٧٨ هرامش( چرام ١٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۶ اب( دنھ تموکح ھمان ،١۵ دنس

 ٢۵۵ ---------------------------------------- ناخ یلعریش ریما و ارسیاو نیب یداھنشیپ

 

- چرام ١٧ رد جرب ناماس رد روھال ھعلق رد ریما یفخم یاروش ،٣ دنس/شخب ١ ھمیمض

------------------------------------------------------------------------------- ٢۵٩ 

 

 ندیسر ،)٩٨ هرامش( چرام ٢٠ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢ اب( دنھ تموکح ھمان ،١۶ دنس

 ٢۶٣ --------------------------------------------------------- رواشپ ھب یلعریش ریما

 

 ،لباک ریما ترضحالاو و ارسیاو بانجیلاع نیب لوا ھسلج تشاددای ،٣ دنس/شخب ٢ ھمیمض

 ٢۶٧ --------------------------------------------------------------------- چرام ٢٩
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 طسوت یلعریشریما ترضحالاو مرحم ریزو اب وگتفگ تشاددای ،٣ دنس/شخب ٣ ھمیمض

 ٢٧٢ -------------------------------------------------------- چرام ٣١ ،یرگ ناتیپاک

 

 ٢٧۵ ------------------------ لیرپا ١ ،ھلابما رد وگتفگ تشاددای ،٣ دنس/شخب ۴ ھمیمض

 

 ٢٧٨ ----------------------- لیرپا ٣ ، ھلابما رد وگتفگ تشاددای ،٣ دنس/شخب ۵ ھمیمض

 

 و لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع نیب مود ھسلج یاھتشاددای ،٣ دنس/شخب ۶ ھمیمض

 ٢٨٠ ------------------------------------------------------------- لیرپا ٣ ،لباک ریما

 

 سنارفنک ،)١ هرامش( لیرپا ٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۴ اب( دنھ تموکح ھمان ،١٧ دنس

 ٢٨٣ ------------------------------------------------------------------------- ھلابما

 

 تموکح یاھهاگدید ،)۶ هرامش( یم ١۴ ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو ھلسارم ،١٨ دنس

 ٢٩٢ --------------------------------------------- ھلابما تامادقا دروم رد ترضحیلعا

 

 درال حیضوت ،)٢١٣ هرامش( یالوج ١ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھمان ،١٩ دنس

 ٢٩۵ ------------------------------------------------------------- ویام درال تموکح

 

 ٣١۵ -- قوف خساپ ،)٨ هرامش( تسگا ٢٧ ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو ھلسارم ،٢٠ دنس

 

 ١٨٧٣ لاس دانسا
 

 اب ھمانقفاوت ،چرام ٢٨ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١ اب( دنھ تموکح ھمان ،فلا ٢٠ دنس

 ٣١٧ ------------------------------------------- ناتسناغفا یلامش زرم دروم رد ھیسور
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 هرامش( چرام ٢٨ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ود اب( دنھ تموکح ھمان ،مود شخب ١ دنس

 ٣٢١ ------------------------------------ لباک ھب بانکم یاقآ یداھنشیپ یگدنیامن ،)٣٢

 

 ،)۴۶ هرامش( یم ٢٢ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٨ اب( دنھ تموکح ھمان ،مود شخب ٢ دنس

 ٣٢۴ ------------------------------------------------------------------ عوضوم نیع

 

 ٣٣۵ ------ ریما ھب یداھنشیپ ھیمالعا ،نوج ٢٧ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،٢١ دنس

 

 اب تارکاذم یسررب ،)۶٠ هرامش( نوج ٣٠ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھمان ،٢٢ دنس

 ٣٣۶ ------------------------------------------------------------------------ ھیسور

 

 ٣۴٨ ----- ریما ھب یداھنشیپ ھیمالعا ،یالوج ١ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،٢٣ دنس

 

 ٢٠ و ١٩ ،لباک هدنیامن و ھجراخ رترکس نیب وگتفگ تشاددای ،٣ دنس/شخب ٧ ھمیمض

 ٣۴٩ ------------------------------------------------------------------------ یالوج

 

 نانیمطا نداد ،ھیسور زا ریما سرت ،یالوج ٢۴ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،٢۴ دنس

 ٣۵۶ -------------------------------------------------------------------------- وا ھب

 

 ٣۵٧ ------------------ قوف خساپ ،یالوج ٢۶ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،٢۵ دنس

 

 و یالوج ٣١ ،ھجراخ رترکس و لباک هدنیامن نیب وگتفگ تشاددای ،٣ دنس/شخب ٨ ھمیمض

 ٣۵٨ ---------------------------------------------------------------------- تسگا ١
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 ،)٧۵ هرامش( ربمتپس ١۵ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٧ اب( دنھ تموکح ھمان ،٢۶ دنس

 ٣۶۶ ------------------------------------------------- هاش دمحمرون اب ھلمیس سنارفنک

 

 ١٨٧۴ لاس دانسا
 

 یدزمان ،)۴ هرامش( یرونج ٢٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢ اب( دنھ تموکح ھمن ،٢٧ دنس

 ٣٩٠ ---------------------------------------------- دھعیلو ناونع ھب ناج هللادبع رادرس

 

 ارسیاو نیب ھبتاکم ،یرونج ٢٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢ اب( دنھ تموکح ھمان ،٢٨ دنس

 ٣٩۴ ------------------------------------------------------------------------ ریما و

 

 ،)١٧ هرامش( چرام ۶ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٣ اب( دنھ تموکح ھمان ،فلا ٢٨ دنس

 ٣٩٩ ----------------------------------------------- رغشاک زا تیاسروف یاقآ تشگزاب

 

 نیع ،)٢٨ هرامش( یم ١ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٣ اب( دنھ تموکح ھمان ،٢٩ دنس

 ۴٠٢ ---------------------------------------------------------------------- عوضوم

 

 فیقوت ،)٧٠ هرامش( ربمون ٢٠ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۶ اب( دنھ تموکح ھمان ،٣٠ دنس

 ۴٠٨ -------------------------------------------------------------------- ناخ بوقعی

 

 ١٨٧۵ لاس دانسا
 

 ،)١ هرامش( یرونج ١ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢ اب( دنھ تموکح ھمان ،فلا ٣٠ دنس

 ۴١٧ ------------------------------------------------------------------ عوضوم نیع
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 داجیا داھنشیپ ،)٢ هرامش( یرونج ٢٢ ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو ھلسارم ،٣١ دنس

 ۴٢٠ ------------------------------------------------------ تارھ رد ھیناترب یگدنیامن

 

 خساپ ،)١٩ هرامش( نوج ٧ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١٣ اب( دنھ تموکح ھمان ،٣٢ دنس

 ۴٢٢ ----------------------------------------------------------------------- قوف در

 

 ھلسارم لاسرا ،)٣۴ هرامش( ربمون ١٩ ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو ھلسارم ،٣٣ دنس

 ۴٧٢ ------------------------------------------------------------------ لباک ھب تئیھ

 

 ١٨٧۶ لاس دانسا
 

--- قوف در خساپ ،)١٠ هرامش( یرونج ٢٨ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھمان ،٣۴ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ۴٨٠ 

 

 ،)٣ هرامش( یروربف ٢٨ ،دنھ تموکح ھب )ھمیمض ١ اب( ھجراخ ریزو ھلسارم ،٣۵ دنس

 ۴٩۴ ---------------------------------------------- ناتسناغفا رومأ دروم رد تاروتسد

 

 ناتسناغفا اب تابسانم ،ربوتکا ١٣ ،هاش دمحمرون دیس ھب یرگ ناتیپاک ھمان ،مود شخب ٣ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ۵٠٣ 

 

- عوضوم نیع ،ربوتکا ١٣ ،هاش دمحمرون دیس ھب یلیپ سیویل رس ھمان ،مود شخب ۴ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ۵٠۶ 
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 ١٨٧٧ لاس دانسا
 

 رد ناغفا هدنیامن ھب ھمان ،یروربف ٢٧ ،رسیاو ھب یلیپ سیویل رس ھمان ،مود شخب ۵ دنس

 ۵٠٨ ----------------------------------------------------------------- داھج ھب ھطبار

 

---- قوف ھمان ھب خساپ ،چرام ٣ ،یلیپ سیویل رس ھب دمحمرون دیس ھمان ،مود شخب ۶ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ۵١١ 

 

 ،)١٣ هرامش( یم ١٠ ،)ھمیمض ۵٢ اب( ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھمان ،٣۶ دنس

 ۵١۵ -------------------------- هاش دمحمرون دیس و یلیپ سیویل رس نیب رواشپ سنارفنک

 

 ،قوف خساپ ،)۶۴ هرامش( ربوتکا ۴ ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو ھلسارم ،٣٧ دنس

 ۶٩۵ ------------------------------------------------ ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید

 

 ١٨٧٨ لاس دانسا
 

 اب ھیناترب ھطبار ،ھتیوک لاغشا ،١٨٧٨ یم ٣٠ ،ھلادگم ریپن درال تشاددای ،٣٨ دنس

 ٧٠١ ---------------------------------------------------------------------- ناتسناغفا

 

 ٧٠۶ --- لباک رد ھیسور تئیھ تاعیاش ،نوج ٧ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،٣٩ دنس

 

 ٧٠٧ ----------------- عوضوم نیع ،نوج ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۴٠ دنس

 

 ومآ یوس ھب ھیسور یماظن تاکرحت ،یالوج ١ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۴١ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٧٠٨ 
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 ٧٠٩ -- لباک ھب یسور تئیھ دورو ،یالوج ٣٠ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۴٢ دنس

 

 ٧١١ ------------- عوضوم نیع ،تسگا ١ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،فلا ۴٢ دنس

 

 ٧١٢ --------------- تیعقاو یسررب ،تسگا ١ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۴٣ دنس

 

 ٧١٣ -------------------- رابخا دییات ،تسگا ٢ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۴۴ دنس

 

 تئیھ شریذپ یارب رارصا داھنشیپ ،تسگا ٢ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۴۵ دنس

 ٧١۴ ---------------------------------------------------------------- لباک رد ھیناترب

 

 ٧١۶ --------------- دییات ،قوف خساپ ،تسگا ٣ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۴۶ دنس

 

 ھنامصخ لمع زا شیپ یگناخ تامادقا ،تسگا ۵ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۴٧ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٧١٧ 

 

 ،)۵٣ هرامش( تسگا ۵ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٨ اب( دنھ تموکح ھمان ،۴٨ دنس

 ٧١٨ ------------------------------------------------- لباک رد ھیسور تئیھ تاشرازگ

 

 نییعت ،)۶١ هرامش( تسگا ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۴ اب( دنھ تموکح ھمان ،۴٩ دنس

 ٧٢٢ ------------------------------------- لباک ھب ھیناترب هدنیامن ناونع ھب نیلربمچ رس

 

 گرم ،)۶٧ هرامش( تسگا ٢۶ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٣ اب( دنھ تموکح ھمان ،۵٠ دنس

 ٧٢۶ -------------------------------------------------- ریما دھعیلو ناج هللادبع رادرس
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 ٧٢٩ ---- نیسح مالغ باون تاکرحت ،ربمتپس ٨ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۵١ دنس

 

 ،)٧٩ هرامش( ربمتپس ٩ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢ اب( دنھ تموکح ھمان ،۵٢ دنس

 ٧٣٠ ----------------------------------------------------------- نیلربمچ رس یاضعا

 

 ربمتپس ١۶ ،)ھمیمض ٢۴ اب( یلیپ سیویل رس ھب دمحمرون دیس ھمان ،مود شخب ٧ دنس

 ٧٣٣ ----------- ریما تاماقم اب تاطابترا ،ناخ نیسح مالغ باون تاکرحت ،)٨۶ هرامش(

 

-- لباک ھب نیسح مالغ باون دورو ،ربمتپس ١٧ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۵٣ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٧۴٣ 

 

 ٧۴۴ ------- ھیناترب تئیھ یورشیپ ،ربمتپس ٢١ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۵۴ دنس

 

- دجسم یلع زا تئیھ ندنادرگزاب ،ربمتپس ٢٢ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۵۵ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٧۴۵ 

 

 ٧۴٧ - اھیربیخ زا تیامح نیمضت ،ربمتپس ٢٣ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۵۶ دنس

 

 تساوخرد ،ھلصاو رابخا زا فسات ،ربمتپس ٢۴ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۵٧ دنس

 ٧۴٨ ----------------------------------------------------------------- رتشیب تایئزج

 

 ٧۴٩ ---- تئیھ لالحنا ،قوف خساپ ،ربمتپس ٢۶ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلات ،۵٨ دنس
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 ،)٩٣ هرامش( ربمتپس ٢۶ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ٢۵ اب( دنھ تموکح ھمان ،۵٩ دنس

 ٧۵١ ---------------------------------------------------------- تئیھ تامادقا شرازگ

 

 ،)٩۶ هرامش( ربوتکا ٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ١ اب( دنھ تموکح ھمن ،فلا ۵٩ دنس

 ٧٧١ ------------------------------------------------------ نیسح مالغ باون یاھھمان

 

 ،)٩۵ هرامش( ربوتکا ٣ ،ھجراخ ریزو ھب )ھمیمض ۴ اب( دنھ تموکح ھمان ،۶٠ دنس

 ٧٧۴ ------------------------------ زنیکنیج مود گنھرس و یراناواک درگرس تاشرازگ

 

 ٧٩٠ ---- ارسیاو ھمان ھب ریما خساپ ،ربوتکا ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۶١ دنس

 

 ٧٩٢ --------- قوف یاھدنب حیضوت ،ربوتکا ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۶٢ دنس

 

- ریما ھمان شخب تعانقریغ تیھام ،ربوتکا ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۶٣ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٧٩٣ 

 

 ٧٩۴ -------- یماظن ریبادت داھنشیپ ،ربوتکا ١٩ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۶۴ دنس

 

 ٧٩۵ ----- ریما سردآ ھب موتامیتلوا ،ربوتکا ٢۵ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۶۵ دنس

 

 ٧٩۶ --------------- موتامیتلوا نتم ،ربوتکا ٣٠ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۶۶ دنس

 

 ٧٩٩ --- لحارم دروم رد تاروتسد ،ربوتکا ٣٠ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۶٧ دنس
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 تایلمع دروم رد یقیقحت یاھهاگدید ،ربوتکا ٣١ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،۶٨ دنس

 ٨٠٠ ------------------------------------------------------------------------ یماظن

 

 رس شرازگ ،)١١۶ هرامش( ربوتکا ٣١ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھمان ،فلا ۶٨ دنس

 ٨٠١ ---------------------------------------------------------------------- نیلربمچ

 

 هرامش( ربوتکا ٣١ ،)ھمیمض ٢ اب( یلیپ سیویل رس ھب دمحمرون دیس ھمان ،مود شخب ٨ دنس

 ٨١۴ ----------------------------------------- ارسیاو ھب خساپ رد ریما یاھھمان ،)١١٧

 

 ٨١٧ --------------------- قوف خساپ ،ربمون ١ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،۶٩ دنس

 

 ٨١٨ -------------- موتامیتلوا ھلسارم ،ربمون ۴ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،٧٠ دنس

 

-- موتامیتلوا در تروص رد تامادقا ،ربمون ۵ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،٧١ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٨١٩ 

 

 ٨٢٠ --------------------- قوف خساپ ،ربمون ٧ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،٧٢ دنس

 

 ربمون ٧ ،)ھمیمض ٣ اب( یلیپ سیویل رس ھب هاش دمحمرون دیس ھمان ،مود شخب ٩ دنس

 ٨٢١ -------------------------------------- ربیخ لتوک لیابق اب تارکاذم ،)١١٩ هرامش(

 

 ثداوح ریسم یسررب ،)۴٩ هرامش( ربمون ١٨ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو ھلسارم ،٧٣ دنس

 ٨٢٣ ------------------------------------------------------------------ ناتسناغفا رد

 

 ٨٣۶ --------------- ریما اب تسسگ للع ،ربمون ٢١ ،ارسیاو ھیمالعا ،مود شخب ١٠ دنس
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 ٨٣٩ -------------------------------------------------- ربمون ٢٣ ،کوربتران شرازگ

 

 رسیمک یاھھمان تساوخرد ،ربمون ٣٠ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،مود شخب ١١ دنس

 ٨٨۴ ---------------------------------------------------------- ریما تاماقم ھب رواشپ

 

 ھب ربمتپس ٧ ھمان نتم ٧ربمسد ١ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،مود شخب ١٢ دنس

 ٨٨۵ ----------------------------------------------------------------------- یفوتسم

 

 رتشیب تایئزج تساوخرد ،ربمسد ٣ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت ،مود شخب ١٣ دنس

------------------------------------------------------------------------------- ٨٨۶ 

 

 ٨٨٧ ----------- قوف خساپ ،ربمسد ۴ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت ،مود شخب ١۴ دنس

 

- ربمسد ۵ ،)یم ١٠ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھلسارم دروم رد( کوربتران شرازگ

------------------------------------------------------------------------------ ٨٨٨ 

 

 ٧ ،)ناغفا ھیضق هراب رد ھیسور و سیلگنا نیب رد تاطابترا هدیکچ( کوربتران شرازگ

 ٩٠۶ ------------------------------------------------------------------------ ربمسد

 

 ٩۴٩ ------------------ ربمسد ٢۶ ،یروت و یجاج یاھکِلَم ھب ستربار رکشلرس ھباطخ
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 نادرگرب راتفگشیپ
 

 دراودا جروج طسوت دنھ یارب )ھیناترب( ھجراخ ریزو شیامرف ھب ١٨٧٨ رد ھک یھلاسر

 هرود دانسا لماش ،تسا هدش رشن ھکلم ترضحایلع رتفد یارب دووسیتاکس مایلیو و ریا

  .تسا ١٨٧٨ ات ١٨۶٣ زا یلعریش

 

 و دنس ١۴ لماش مود شخب ،دنس ٧٣ لماش لوا شخب .تسا شخب دنچ لماش ھلاسر نیا

 رد کوربتران زا رگید شرازگ ھس لماش نانچمھ ھلاسر نیا .تسا دنس ٣ لماش موس شخب

 رد ھیسور و سیلگنا تاطابترا( ١٨٧٨ ربمسد ٧ و ١٨٧٨ ربمسد ۵ ،١٨٧٨ ربمون ٣٣

 .تسا )ناتسناغفا دروم

 

 ،تسا ھتفرگ تروص ١٨٧٨ ات ١٨۶٣ زا ھک تسا یثداوح دروم رد تاعوضوم ھمھ نوچ

 ھنوگ ھب ثداوح ھلسلس ات مدومن اجکی و بیترت یرامشھاگ/راوخیرات ھنوگ ھب ار اھنآ یھمھ

 ریزو مارگلت .ا دنس( تسا دنس ٣ یاراد موس شخب ،لاثم ھنوگ ھب[ دنوش کرد تسرد

 ریزو ،ویام و ریما نیب رد ١٨۶٩ یاھوگتفگ لماک نتم« لاسرا تھج ارسیاو یارب ھجراخ

 ١٨٧٣ تاراھظا نتم اب ریما یفخم یاھهروشم تبث و نیریاس و )هاشدمحمرون دیس( لباک

 لاسرا .٣ دنس و ارسیاو طسوت مارگلت تفایرد .٢ دنس ،»نوسیچتیا و لباک ریزو نیب رد

 ١٨٧٨ ربمسد ١٢ رد نوتیل یاضما اب ھک تسا ندنل ھب »ھمیمض ٨« رد دانسا/قاروا

 ناگدنناوخ ات مدومن تسرھف جرد ار اھنآ شخب و دانسا هرامش ،مھنآ اب .]تسا هدش لاسرا

 دراو دانسا یاوتحم رد یرییغت چیھ نیماضم و یخیرات هاگن زا اما( دنوش اھشخب ھجوتم

 .)تسا هدشن

 

 تلوھس رطاخ ھب نم ھک دوب زین اھھیشاح و اھیقرواپ لماش ،نتم هوالعرب ھلاسر نیا دانسا

 دھدیم ناشن دانسا نیا .مدومن نتم لخاد ][ ھمالع اب ار اھھیشاح و اھیقرواپ مامت ،عوضوم
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 یوناترب دنھ تاماقم و ناغفا نامکاح تاطابترا دروم رد اھبنارگ دانسا و داوم رادقم ھچ ھک

 یارب اھنآ نادرگرب و یسرتسد ھک دراد دوجو ھیناترب و دنھ یاھفیشرآ رد ١٩ هدس رد

 فرص ھک یگرب ١٠٠٠ دودح یھلاسر نیا( تسا دنمدوس تیاھن روشک خیرات نادنمقالع

 نیا داوم تیفیک/تیمک زا یکچوک ھنومن ،تسا یلعریش هرود دودحم یاھلاس لماش

   .)تسا نارگشھوژپ یارب اھفیشرآ

 

 تروف ای لاگنب لک رادنامرف« ،یقرش دنھ ینپمک ماقم ای رتفد نیتسخن ھک تسا رکذ لباق

 رادنامرف« ادعب و )۵٨ – ١٨٣٣( »دنھ لک رادنامرف« سپس ،)١٨٣٣ – ١٧٧٣( »مایلیو

 نیا لوئسم ،یلعریش نارود رد .تسا هدش هدیمان )١٩۴٧ – ١٨۵٨( »دنھ یارسیاو و لک

 و )٧۶ – ١٨٧٢( کوربتران ،)٧٢ – ١٨۶٩( ویام ،)۶٩ – ١٨۶۴( سنرال ،»ماقم«

 ١٨۵٩( لاربیل بزح زا لیسار و نوتسرملاپ ،نارود نیا رد .دنا هدوب )٨٠ – ١٨٧۶( نوتیل

 لاربیل بزح زا نوتسدلگ ،)۶٨ – ١٨۶۶( راک ھظفاحم بزح زا یلییارزید ،)۶۶ –

 ھیناترب یاھمظعاردص )٨٠ – ١٨٧۴( راک ھظفاحم بزح زا یلییارزید و )٧۴ – ١٨۶٨(

 .دناهدوب

 

 دروخرب یگنوگچ و ناغفا نامکاح دروم رد تواضق ،دانسا نیا دروم رد لیلحت و یسررب

 نادنمقالع و ناخروم یارب یفاضا هرصبت نودب ار اھنآ اب یوناترب دنھ تاماقم تسایس ای

 یاتسار رد یکچوک ماگ مھم هداعلاقوف دانسا نیا نادرگرب مراودیما و مراذگیم روشک خیرات

 ھجوت دروم و دوش ھتشادنپ روشک یعقاو خیرات یزاسراکشآ و یناسریھاگآ ،یرگنشور

 .دریگ رارق روشک خیرات نادنمقالع و ناوج لسن قیقد

 

 داز لعل         

 ٢٠٢٢ تسگا ،ندنل        
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 ١ دنس
 یقطانم و لباک یلاو ناخ دمحم تسود ریما  ترضحالاو و ھیناترب تموکح نیب هدھاعم
 باجنپ دشرا رسیمک سنرال ناج ،ھیناترب تموکح بناج زا ؛تسا وا رایتخا رد الاح ھک
 رادرس ،ناخ دمحم تسود لباک ریما بناج زا و دنھ لک رادنامرف یزوھلاد سیوکرام و

 لماک تارایتخا یاراد ناخ ردیح مالغ
 

 و لباک یلاو ناخ دمحم تسود ریما ترضحالاو و یقرش دنھ مرتحم ینپمک نیب :لوا هدام

 دھاوخ دوجو یگشیمھ یتسود و حلص ریما ناثراو و تسا وا رایتخا رد الاح ھک یقطانم

 .تشاد

 

 رد الاح ھک ار ناتسناغفا یاھورملق ھک دنکیم دھعت یقرش دنھ مرتحم ینپمک :مود هدام

 .دیامن یمن ھلخادم نآ رد زگرھ و دنکیم مارتحا ،دراد رارق ترضحالاو رایتخا

 

 وا رایتخا رد الاح ھک یقطانم و لباک یلاو ناخ دمحم تسود ریما ترضحالاو :موس هدام

 ار یقرش دنھ مرتحم ینپمک یاھورملق ھک دنکیم دھعت دوخ ناثراو و دوخ بناج زا تسا

 ینپمک نانمشد نمشد و ناتسود تسود و دنکیمن ھلخادم نآ رد زگرھ و دنکیم مارتحا

 .دشابیم یقرش دنھ مرتحم

 یرجھ ١٢٧١ بجر ١١ قباطم ،١٨۵۵ چرام ٣٠ ،رواشپ

 باجنپ دشرا رسیمک ،سنرال ناج یاضما

 وا دھعیلو و ناخ دمحم تسود ریما هدنیامن رھم

 ١٨۵۵ یم ١ ،دنومکاتوا رد لک رادنامرف بانجیلاع طسوت دییات

 یزوھلاد یاضما
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 ٢ دنس

 )یرجھ ١٢٧٣ لوالا یدامج ٢٩ قباطم( ١٨۵٧ یرونج ٢۶ رد رواشپ دادرارق داوم
 بناج زا ؛تسا وا رایتخا رد الاح ھک یقطانم و لباک مکاح ناخ دمحم تسود ریما نیب
 زا رواشپ رسیمک زدراودا مود گنھرس و باجنپ دشرا رسیمک سنرال ناج رس و شدوخ

 لک رادنامرف گنیناک تنوکسیو ناج زلراچ بانجیلاع ،یقرش دنھ مرتحم ینپمک بناج
 اروش رد دنھ

 

 هدومن ریخست ار تارھ ،ھیناترب تموکح اب دوخ تادھعت فالخرب سراپ هاش ھکیلاح رد .١

 نیب رد گنج ھک لاح و دراد ناخ دمحم تسود ریما ینونک یاھورملق رد ھلخادم دصق و

 کمک یارب یقرش دنھ مرتحم ینپمک ،نآربانب ،دراد دوجو سراپ و ھیناترب یاھتموکح

 رد راھدنق و لباک ،خلب رد وا ینونک یاھورملق یرادھگن و عافد و ناخ دمحم تسود ریما

 ھناھام هرکذتم ریما یارب یتسود ساسا رب ھک دنیامنیم ھقفاوم ھلیسو نیدب ،سراپ ربارب

 :دنکیم کمک ریز طیارش تحت سراپ اب گنج نایرج رد ھیپور کل کی غلبم

 

 رازھ ١٨ زا رتمک دیابن ھک دراد ھگن ار دوخ ماظن هدایپ و راوس ینونک رامش دیاب ریما .٢

 .دوش میسقت گنھ ١٣ ھب و دشاب مظنم دیاب نآ رازھ ١٣ ،هدوب هدایپ

 

 روشک ھب ار نآ و دنک ذاختا ھیناترب ورملق رد لوپ ذخا یارب ار دوخ تابیترت دیاب ریما .٣

 .دھد لاقتنا دوخ

 

 ای لباک ھب ھیناترب تموکح زا یگدنیامن ھب بسانم ماظن و تاسیسات اب ھیناترب نارسفا .۴

 ،دوش رقتسم سراپ اب ھلباقم یارب ناغفا شترا ھک ییاج رھ ای طاقن ھس رھ ای خلب ای راھدنق

 یارب ریما ھب هدش هداد ھنارای ھک دننیبب ماع تروصب ھک تسا اھنآ ھفیظو نیا .دوش مازعا

 قح اھنآ .دنزاس یم هاگآ روما مامت زا ار دوخ تموکح و دوشیم فرصم یماظن دصاقم
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 رد ھلخادم قح ای دنرادن لباک تموکح ھب ھیصوت ای نازابرس تخادرپ رد ھلخادم ھنوگ چیھ

 دوخ روشک رد اھنآ ھنامرتحم لماعت و تینما یارب ریما .دنرادن ار روشک یلخاد هرادا

 ھب طبترم یسایس و یماظن لیاسم مامت اب اھنآ نتشاد ھگن هاگآ یارب مھ و تسا لوئسم

 .گنج

 

 .دراد ھگن و نییعت رواشپ رد لیکو کی دیاب لباک ریما .۵

 

 سراپ و ھیناترب یاھتموکح نیب حلص ھک یخیرات زا ھیپور کل کی یھناھام ھنارای .۶

 فقوتم ،دنھ لک رادنامرف تیاضر و تساوخ ھب یلبق ینامز رھ رد ای ،دوشیم ذقعنم

 .دوشیم

 

 تساوخ ھب اما ،دش دنھاوخ جراخ ریما روشک زا دیاب ھیناترب نارسفا ،ھنارای فقوت زا سپ .٧

 رد یکی و ھیناترب تموکح بناج زا لباک رد ییاپوراریغ لیکو کی ،ھیناترب تموکح

 .دنام دھاوخ یقاب لباک تموکح بناج زا رواشپ

 

 و ریما روشک رد رفس ماگنھ ھیناترب زرم زا ھیناترب نارسفا یارب یفاک ھقردب دیاب ریما .٨

 .دنک مھارف تشگزاب ماگنھ ھب ھیناترب زرم ات

 

 هام کی اب ھیناترب ھنازخ زا تخارپ لباق و دوشیم عورش ١٨۵٧ یرونج ١ زا ھنارای .٩

 .دشابیم یگداتفا بقع

 

 ھب کل ود و راھدنق ھب کل ھس( تسا هدش هداتسرف ریما ھب البق ھک ھیپور کل جنپ .١٠

 دنھ مرتحم ینپمک زا ھناگادج ھفحت و ناگیار کمک اھنآ .تسین ھمانقفاوت نیا لماش )لباک

 هداتسرف یرگید دصقم یارب و تسا لباک رایتخا رد ھک ینونک کل شش اما .تسا یقرش

 .تسا ھمانقفاوت نیا طاسقا زا یکی لماش ،هدش
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 بجر ١١ قباطم( ١٨۵۵ چرام ٣٠ ،رواشپ هدھاعم نیزگیاج ھجوچیھ ھب ھمانقفاوت نیا .١١

 نانمشد نمشد و ناتسود تسود ،تسا هدومن دھعت لباک ریما نآ رد ھک دوشیمن )١٢٧١

 رھ ھک دنکیم تقفاوم هدھاعم نآ حور ساسا رب لباک ریما و دشاب یقرش دنھ مرتحم ینپمک

 و لباک نیب یتسود ماگنھ ای گنج نایرج رد سراپ نادحتم ای سراپ یوس زا ھک یداھنشیپ

 .دھد عالطا ھیناترب تموکح ھب دیاب ،دنک تفایرد ھیناترب

 

 تموکح ،ناخ دمحم تسودریما و ھیناترب تموکح نیب رد دوجوم یتسود تشادرظن اب .١٢

 ھب و دنک یشوپ مشچ ناتسناغفا لیابق مامت ھتشذگ یاھ تموصخ زا ھک دنکیم دھعت ھیناترب

 .دشابیمن اھنآ تازاجم یپ رد ھجوچیھ

 

 گنفت رازھ ۴ رب هوالع ار یفاضا تیکسم گنفت رازھ ۴ تساوخرد ریما ھکیلاح رد .١٣

 ھب ھیناترب تموکح طسوت تیکسم رازھ ۴ ھک تسا هدش قفاوت ،تسا هدرک ھیارا هدش هداد

 .دنھد لاقتنا ار اھنآ ریما دارفا ھک ییاج ،دوش هداتسرف لت

 دشرا رسیمک ،سنرال ناج یاضما

 رواشپ ھقرف رسیمک ،زدراودا تربرھ یاضما
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 ١٨۶٣ لاس دانسا
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 ٣ دنس

 ۵ هرامش ،یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،دوو زلراچ مرتحم بانج ھب

 

 ھجراخ رتفد

 ١٨۶٣ یالوج ٢٨ ،ھلمیس         ،اقآ

 رترکس مایپ زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک مراد ار راختفا نیا نم

 شردپ گرم مالعا رب ینبم لباک ناخ یلعریش رادرس ھمان نآ ھمیمض و باجنپ تموکح

 .مھد لاقتنا ار

 

 ماهداد ناخ یلعریش رادرس ھمان تفایرد دروم رد ھیناترب لیکو ھب ار مزال تایادھ نم .٢

 .دش دھاوخ لاسرا وا قیرط زا نآ خساپ و

 

 و دمحم تسود نیشناج ناونع ھب یلعریش رادرس تخانش زا شیپ ات تسا نیا نم دصق .٣

 زا رتشیب تاعالطا رظتنم ،تموکح ود نیب رد دوجوم ھناتسود طباور یرادھگن لوئسم

 .مشاب ناتسناغفا

 

 دھاوخن یرید ،تسا شترا لیکشت لاح رد ناخ لضفا دمحم ھک دشاب تسرد نیا رگا .۴

 تفایرد رب ینبم لیکو قیدصت ،لاح نیمھ رد .دوشیم زاغآ تردق رس رب تباقر ھک تشذگ

 تموکح ھک تسا نیا ھناشن ناخ یلعریش رانک رد لیکو روضح مھ و خساپ لاسرا و ھمان

 رب طورشم ،تسین لیم یب نیشناج ناونع ھب دمحم تسود باختنا شریذپ یارب ھیناترب

 .دراد ھگن ار دوخ رادتقا ھک دشاب یتیعقوم رد یلعریش ھکنیا

 نیادراکنیک و نیگلیا یاضما
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 ٣ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٣ لاس ۵٢۴ / ١١١ هرامش

 ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ھب نآ تاقلعتم و باجنپ تموکح رترکس رتفد زا
 ١٨۶٣ یالوج ١١ ،لک رادنامرف

 

 ھبتاکم اب هارمھ ار )یراج هام( متفھ خروم ١٢٢ هرامش ،رواشپ رسیمک ھمان تشونور

 ارسیاو بانجیلاع یناشن ھب رخآ هام مھن رد شردپ گرم مالعا رب ینبم ناخ یلعریشرادرس

 .دنکیم میدقت لک رادنامرف و

 ،رما ھب

  ،تیاسروف یاضما

 باجنپ ،تموکح رتفد رترکس

 

 

 ٣ دنس رد ٢ ھمیمض
 ھب رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک زا ،١٨۶٣ یالوج ٧ ،١٢٢ هرامش ،ھمان لقن

 باجنپ ،تموکح رترکس
 

 ربخ و مدرک تفایرد ناخ یلعریش رادرس زا یگزات ھب ھک ار یھلسارم ،منکیم سامتلا

 لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع یناشن ھب ،دوب هدرک مالعا نوج ٩ رد ار شردپ تشذگرد

 .مزاس ھمیمض

 

 ادرف اھنآ ھمجرت .تسا یتفایرد یاھھلسارم نیوانع یواح امش ھب نم زورما مارگلت .٢

 .دش دھاوخ لاسرا

 باجنپ ،تموکح رترکس نواعم ،کریک یاضما
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 ٣ دنس رد ٣ ھمیمض
 ،)ھعمج( تارھ ،لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب ناخ یلعریش رادرس ھمان ھمجرت

 ١٨۶٣ نوج ١٢ قباطم ،١٢٧٩ ھجحلا یذ ٢۴
 

 ھکنیا مکح ھب مراوگرزب ردپ ھک مناسرب بانجیلاع عالطا ھب مدنمشھاوخ .)تافراعت زا سپ(

 رثا رد نآ تاقلعتم و تارھ ریخست زا سپ زور ١۴ ،تسا اھنآسنا مامت تشونرس گرم

 .تشذگرد )نوج ٩( ھجحلا یذ ٢١ ھبنش ھس زور رد باتفآ عولط ماگنھ نمزم یضیرم

 

 ،مناسرب بانجیلاع یھاگآ ھب ار مھم ای کچوک زیچ ھمھ ھک مردپ تساوخ ھب ھجوت اب

 رد مردپ یندوتس ھنومن زا ،هللااشنا ،ما هدنز یتقو ات ھک مناسرب امش عالطا ھب مھاوخیم

 .منک یوریپ تموکح نیا و ھیناترب نیب رد دوجوم مھافت و ھناتسود یوق تابسانم یرادھگن

 

 یاھھمان اب یھاگھگ و دنشاب رطاخ هدوسآ تھج رھ زا بانجیلاع ھک مراد نانیمطا نم

 .دنھد رارق یدونشخ دروم ارم دوخ ھنامیرک

 

 لح و هدومن نییعت ار تارھ مکاح ات دنام مھاوخ اج نیا یزور دنچ ،تحلصم رب انب نم

 .درک مھاوخ تکرح لباک یوس ھب سپس و منک یزرم

 )یعقاو ھمجرت(

 

 
 ٣ دنس رد ۴ ھمیمض

 ۴۴١ هرامش
 ،ھلمیس ،نآ تاقلعتم و باجنپ تموکح رترکس ھب لک رادنامرف ،دنھ تموکح رترکس زا

 ھجراخرتفد ،١٨۶٣ یالوج ٢٢
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 اقآ

 رادرس ھمان لاسرا و امش ۵٢۴ / ١١١ هرامش ھمان تفایرد زا ھک مراد ار راختفا نیا

 .مھد نانیمطا لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب شردپ گرم رب ینبم لباک ناخ یلعریش

 

 ھیناترب لیکو ھب رواشپ رسیمک قیرط زا ھک منکیم تساوخرد ترضحالاو ھب خساپ رد .٢

 لاسرا قیرط نیمھ زا نآ خساپ ھک دوش ھتفگ و هداد عالطا ناخ یلعریش ھمان تفایرد زا

 .دش دھاوخ

 لک رادنامرف ،دنھ تموکح رترکس ،دنروید یاضما

 ١٨۶٣ یالوج ٢٢ ھلمیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 ۴ دنس
 ۴۴ هرامش ،یسایس

 ھجراخ رتفد ،دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،دوو زلراچ ترضحالاو ھب
 

 ١٨۶٣ ربمسد ٢٣ ،مایلیو تروف        ،اقآ

 یارب ھک میراد ار نیا راختفا ،امش یناشن ھب یالوج ٢٨ خروم ،۵ هرامش ھمان ھمادا رد

 ییاسانش دروم رد ار لباک سیئر ،ناخ یلعریش ترضحالاو ھب ھمان یھخسن ،امش عالطا

  .مینک لاسرا موحرم ناخ دمحم تسودریما نیشناج ناونع ھب وا

 

 .دندش لاسرا زین باجنپ تموکح ھب رترکس یاھھمان تشونور .٢

 یرگ و نایلیویرت ،نیام ،نوتگنیرھ ،ریپان ،نوسینید یاضما

 

 

 ۴ دنس رد ١ ھمیمض
 ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ھب ،نآ تاقلعتم و باجنپ تموکح رترکس زا

 یسایس ،١٨۶٣ ربوتکا ٢٨ ،روھال ،لک رادنامرف
 

 اقآ

 یاھتشاددای و یراج هام ١٨۵ هرامش ،رواشپ رسیمک زا یاھ ھخسن ات هدش هداد تیادھ میارب

 لک رادنامرف بانجیلاع عالطا یارب ار یراج هام لوا ات ربمتپس ١۵ زا لباک لیکو ھنازور

 .میامن لاسرا

 

 ھب ھطبار رد رلیت گنھرس مراھچ دنب ھب ار بانجیلاع ھجوت تسا لیام رادنامرفناوتس .٢

 نیشناج ناونع ھب ھیناترب تموکح طسوت ندش ھتخانش تیمسر ھب زا ناخ یلعریش ینارگن
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 بانج .دنک بلج ،دوشیم ھیصوت ییاسانش نیا ھکنیا رب ینبم رسیمک ییاھن رظن ھب و ریما

 .دوب دھاوخ بولطم نآ زا سپ تامادقا نیا زا یخرب ھک دنا لیامتم

 سیواد یاضما

 باجنپ ،تموکح رترکس

 

 

 ۴ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١۵ ،١٨۵ هرامش ،باجنپ تموکح رترکس ھب رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک ھمان لقن

 ١٨۶٣ ربوتکا
 

 یاھتشاددای هدش لاسرا ھمجرت ھب ھجوت اب مھاوخیم .میامن میدقت ار هارمھ دنس ود مھاوخیم

 .دینک ھجوت ریز ھتکن ود ھب ،ربمتپس ٢۴ ات ٢٢ زا لباک ھنازور

 

 رد رواشپ رسیمک زا یھمان وا ھک دسرپ یم لیکو زا ینارگن اب ریما ھک دوشیم هدید ،لوا

 خساپ تفایرد ات ھک دنکیم ھفاضا سپس و ریخ ای تسا هدرک تفایرد شروشک روما دروم

 ١٧ خروم ھمان اب هارمھ ،دش هراشا اھنآ ھب ھک یاھھمان .دسیون ھن یرگید زیچ شیاھھمان

 یلاع تموکح خساپ نامز تدم یور کش نودب ریما و دوب هدش لاسرا امش ھب نم ربمتپس

 نیب رد ھک دنسانشب یتابسانم نامھ نیشناج و لباک ریما ناونع ھب ار وا ھک دنکیم باسح

 .تشاد دوجو ھیناترب تموکح و موحرمریما

 

 یلعریش ریما ھب ھک مداد روتسد لیکو ھب تسگا ٢ رد نم ھک موش رکذتم دیاب نانچمھ ،مود

 هداد خساپ سپس و دش تفایرد شردپ گرم مالعا رب ینبم وا ھمان ھک دھد عالطا ناخ

 .دش دھاوخ
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 اب ار شدوخ ناسرمایپ ناخ مظعا دمحم رادرس ھک هدش هداد رکذت ربمتپس ٢۴ تشاددای رد

 ھب ربمتپس ١٢ یلاوح دصاق .تسا تیعقاو نیا .تسا هداتسرف نم دزن زیدرگ زا ھمان کی

 تفایرد لیکو قیرط زا یتاعالطا ،دوب نم دزن دصاق ھکیلاح رد .دروآ ار ھمان و دمآ دابآتوبا

 دادرارق یاھ ھخسن ،تفرگ تروص یشزاس ناخ مظعا دمحم رادرس و ریما نیب ھک دش

 ھب ار تاعوضوم نیا نم .دش لاسرا میارب لیکو طسوت و هدش اضما بناج ود رھ طسوت

 کچوک »تفایض« و ھمان اب ار وا سپس .دناوخب ار اھنآ ھک مداد هزاجا شیارب و متفگ دصاق

 قاتشم وا و متفر یم یرم تمس ھب نامز نآ رد نم .مدرک تصخر شھار جراخم یارب

 رظن ھب .دوب دھاوخ دییات دروم نم مادقا طیارش نیا رد ھک مراد نانیمطا نم .دوب تکرح

 ھک منادیم یبوخ ھب نم .مینک ذاختا یرگید میمصت میتسناوتیمن نامز نآ رد ھک دیسر یم

 یرارقرب یارب یلیامت رگا ھک تفگ ناوتیم .دوش عاجرا تیمکح ھب دیاب تاطابترا نیا

 نینچ ،تسا هداتسرف لیکو ھک وا ھمان اب ،دشاب ھتشاد دوجو ناخ مظعا رادرس اب تابسانم

 یلعریش ھک مھدیم حیجرت و منکیمن ھیصوت ار ریسم نیا نم اما ؛تسا هدمآ دوجوب یتصرف

 .دوش ھتخانش شردپ نیشناج ناونع ھب ناخ

 

 

 ۴ دنس رد ٣ ھمیمض
 ریما رسپ( ناخ مظعا دمحم رادرس خیرات نودب ھمان ای »ھلسارم« ھمجرت ھصالخ

 رواشپ رسیمک ھب )لباک موحرم
 

 ھطساو ھب ناتسناغفا روما هرادا ،موحرم ریما تایح نامز رد ھک اجنآ زا .تافراعت زا سپ

 ناخ مظعا دمحم رادرس ،دش تیوقت و لیھست رایسب ھیناترب تموکح و ریما نایم یتسود

 زا سپ نآ ظفح یارب یشالت رھ زا هاگدید نیا اب وا و دبای ھمادا تیعضو نیا ھک دوب لیام

 رادرس یاھھیصوت تشادرظنرد نودب )ینونک ریما( یلعریش اما .درک هدافتسا شردپ گرم

 زا ھیناترب تاماقم .درک عورش ماع مدرم و دوخ ناردارب بوکرس ھب ،ناخ مظعا دمحم

 رد رادرب زا ییادج زج یهراچ ،یتلاح نینچ رد هدنسیون .دنتسین عالطا یب یلعریش شنم
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 بوکرس ار یناسک و دنکیم بارخ ار هرادا ناخ یلعریش .تشادن تمرز ھب نتفر و نزیفسا

 ھمادا .دنناوخ ارف ار دوخ ناتسود ات دنا ناتسکرت رد تمدخ فورصم ناش براقا ھک دنکیم

 ھک دراد لامتحا رایسب .دروآ دھاوخ دراو شترا لک ھب یدایز تامدص ،یتامادقا نینچ

 تینما بیترت نیا ھب و دورب لباک ھب ناخ یلعریش ریبادت ھجیتن رد ناخ لضفا دمحم رادرس

 ینادابآ ھکنیا ھب ھجوت اب .دوب دھاوخ ھچ ھجیتن ھک دوش هدید .دتفیب رطخ ھب ناتسکرت ھقطنم

 دمحم رادرس ،دراد یگتسب ھیناترب تموکح تیاضر ھب دایز رایسب )؟ناتسناغفا( روشک نیا

 لاوحا و عاضوا دروم رد ار دوخ رظن ھک دنکیم تساوخرد رواشپ رسیمک زا ناخ مظعا

 شمارآ رد و دبای تاجن ایالب زا روشک ات دنک ھیصوت هدنسیون یارب ار هار نیرتھب و دسیونب

 .دشاب

 )لصا ھصالخ(

 رسیمک صاخ یشنم ،ورنوم یاضما

 

 

 ۴ دنس رد ۴ ھمیمض
 ناخ مظعا دمحم رادرس ھبتاکم ھب رواشپ رسیمک خساپ

 

 یلعریش و رادرس نیب رد مھافت ئوس عوقو رب ینبم یھبتاکم تفایرد .تافراعت زا سپ

 دصاق تمیزع زا شیپ .دیامن یم فسات زاربا رایسب تاعالطا نیا زا و دنکیم دییات ار ناخ

 رادرس و ناخ یلعریشریما نیب رد قفاوت رب ینبم یتاعالطا ،ناخ مظعا دمحم رادرس

 ھناتسود لح ندینش زا رسیمک .دش تفایرد لباک لیکو قیرط زا تمرز رد ناخ مظعا دمحم

 دیوگیم کیربت عوضوم نیا تباب رادرس ھب دصاق قیرط زا و تسا دنسرخ رایسب تافالتخا

 .دزاسیم یرورضریغ ار عوضوم ھب رتشیب هراشا ھنوگرھ ھناتخبشوخ ھک

 )لصا ھصالخ(

 ١٨۶٣ ربوتکا ١۴ ،رسیمک صاخ یشنم ،ورنوم یاضما
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 ۴ دنس رد ۵ ھمیمض
 ١٨۶٣ ربمتپس ٢۴ ات ٢٢ ،ھتفھ مین ،لباک لیکو ھنازور تارطاخ زا یھصالخ

 

 رسیمک زا یمومع روما دروم رد یھمان اریخا ایآ ھک ھتفرگ رارق بطاخم ریما طسوت لیکو

 رھ لیکو و هدشن تفایرد یزیچ زونھ ھک هدوب نیا خساپ .ریخ ای تسا هدرک تفایرد رواشپ

 ھتفگ ریما .تسا هدناسر ریما عالطا ھب ار نآ یاوتحم اروف ،هدومن تفایرد ھک ار یھبتاکم

 .دنکیم یراددوخ هرابود نتشون زا ،دباین خساپ شا یلبق یاھھبتاکم ھب ھک ینامز ات ،تسا

 تسد ھب یتاعالطا .تسا نارگن یدودح ات خساپ تفایرد مدع زا ریما ھک دسریم رظن ھب

 ماجنا یتامادقا و ھتفر رواشپ رسیمک دزن ناخ مظعا دمحم رادرس مرحم ھمدخ کی ھک هدمآ

 سیلگنا تموکح عبات یوحن ھب ناتسناغفا ،هدش ھتفگ دصاق ھب ھک هدش شرازگ .تسا هداد

 ایوگ ھک هدش ھتفگ یوحن ھب نیا .تسا ھیناترب هدھع رب لباک مکاح دییات ای نییعت و هدوب

 یحور رظن زا رتشیب شرازگ نیا ندینش اب ریما .تسا نآ ھتسیاش ناخ مظعا دمحم رادرس

 .دھدیم تبسن لیالد نیا ھب ار دوخ خساپ تفایرد مدع و هدش ناشیرپ

 

 لضفا دمحم رادرس زا یاھھمان اب ،دوب هداتسرف ناتسکرت ھب ریما ھک ار ناخ دمحم لعل

 یاوتحم .درک میدقت ار دوخ یاھھلسارم و دوب هارمھ رادرس مظان کی اب وا .تسا ھتشگرب

 .دوشیم هداد عالطا ،دش صخشم ھک ینامز ای هدنیآ ھتفھ نآ

 یزیلع ناخ نیسح مالغ یاضما

 رسیمک هژیو یشنم ،ورنوم یاضما

 

 

 ۴ دنس رد ۶ ھمیمض
 تموکح رترکس ھب رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک زا ١٨۶٣ ربمون ١۴ ھمان لقن

 باجنپ
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 ،ربوتکا ١٩ ات ١۶ زا ھتفھ مین یارب لباک لیکو یاھتشاددای لاسرا رد ھک مراد راختفا نم

 .منک بلج ،هدش یراذگ ھمالع ھحفص ود ھب ار ھجوت

 

 نم ھب و دوب شیاھھمان خساپ عقوتم شردپ گرم مالعا اب ینونک ریما ھک مداد رکذت البق نم

 .دش دنھاوخ هداد خساپ عقوم ھب و دناهدش تفایرد اھنآ ھک مھد عالطا وا ھب دش هداد روتسد

 

 لضفا دمحم رادرس تاراشا و ناخ مظعا دمحم رادرس ھمان نایرج رد ارم ترضحالاو

 ھک( ار نآ ھب دوخ خساپ و ناخ مظعا دمحم رادرس ھبتاکم تیھام رتشیپ نم .تشاذگ ناخ

 مدرک یراددوخ ھیصوت عون رھ ھیارا زا نآ رد ھک مداد شرازگ )درک هراشا نآ ھب رادرس

 .ملاحشوخ شردارب و وا نیب رد ھلصاح شزاس زا ھک متفگ افرص و

 

 ھک ینارادرس ریاس ھک تسا نیا روشک یوتکفید مکاح ھب ام قیدصت مدع نایز نم رظن ھب

 یرگید تالیامت ام ھک دننکیم رکف نینچ ،دنراد یھاگآ عوضوم ندنام قلعم زا تیعقاو رد

 بولطم ھک میاهدرک باختنا ینونک ریما زا ریغ ھب ار یرگید نیشناج تیعقاو رد ام ؛میراد

 ریما تردق و هدومن تیوقت ار فالتخا و یدامتعا یب دناوتیم اھنت اھرواب نینچ و تسا ام

 .تخاس دھاوخ فیعض رایسب ار ینونک

 

 

 ۴ دنس رد ٧ ھمیمض
 رد اما ،خیرات نودب ،رواشپ رسیمک ھب ناخ مظعا دمحم رادرس ھمان ھمجرت ھصالخ

 ١٨۶٣ ربوتکا ٨ زا لیکو ھنازور تشاددای ھب هراشا
 

 تیعضو دروم رد رسیمک اب البق وا ھک دیوگیم ناخ مظعا دمحم رادرس .تافراعت زا سپ

 یارب یخساپ اما ،دوب طابترا رد نآ اب دوخ هژیو طباور و ناتسناغفا رسارس رد یمومع

 ناخ یلعریش شردارب اب یگنھامھ ناکما مدع ھب وا .درکن تفایرد دوخ تسرد ییامنھر
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 یلعریش اما .تشاد ار )ناخ مظعا دمحم رادرس( دوخ عضاوم ظفح موزل و هدرک هراشا

 ھب تبسن ار اسور و اھرادرس نوچ ،نکیل ،دمآ وا تاقالم ھب ورین اب ،ینیبشیپ اب ناخ

 لح یارب یتابیترت ،دید وا اب ھعزانم یارب هدامآریغو رظنشوخ ناخ مظعا دمحم رادرس

 ھیصوت ناخ لضفا دمحم رادرس دایز ھلصاف ھب هراشا اب اسور و درک داھنشیپ تافالتخا

 رادرس زا یخساپ ،دعب ھب نامز نآ زا .دوش کیدزن وا اب ناخ مظعا دمحم رادرس ھک دندومن

 .دوشیم تفایرد ناخ مظعا دمحم رادرس زا کمک تساوخرد رب ینبم ناخ لضفا دمحم

 ھیناترب اب بوخ مھافت و داحتا زا لباک تموکح ھک دنکیم یروادای شردارب ھب یلوا رادرس

 یاھهروشم اب دیاب ھک دنکیم ھیصوت ناخ مظعا دمحم رادرس ھب و هدرک ییامک یدایز تردق

 ندوب بسانم دروم رد ھک دھاوخیم شردارب زا و دوش ییامنھر ھیناترب تاماقم زا ھلصاح

 .دنک تروشم ناتسکرت روما هرادا رد دوخ یاقبا ای

 

 دوبن رد و اسور و اھرادرس ینونک یوخ و قلخ اب ھک دیوگیم ناخ مظعا دمحم رادرس

 ناخ یلعریش شردارب اب وگتفگ اب ار دوخ وا ،رواشپ رسیمک یوس زا هژیو تاحیضوت

 ھمادا رد ناخ مظعا دمحم رادرس .دنادیمن حالص ار سنارفنک دیدجت و تسا هدرک دودحم

 لح زا زیھرپ اب و دوخ هاگدید قباطم ار یبتک دادرارق )ینونک ریما( شردارب ھک دیوگیم

 رادرس اب تاقالم زا ھیناترب لیکو عنم اب نونکا مھ وا .تسا هدومن حرط ناتسکرت روما

 شزاس طیارش ،یمالسا فرع قباطم ،موحرم ریما تشذگرد تیلست یارب ناخ مظعا دمحم

 رادرس .دشابن دوخ یلیمحت طیارش وریپ ھک هداد ناشن یرگید ھنوگ ھب و هدرک ضقن ار

 و تسا دوخ هژیو تیعقوم رد ییامنھر یارب هدش باسح خساپ راودیما ناخ مظعا دمحم

 ھناتسود ساسحا دوخ یگدنز مامت رد وا اریز ،دھدیم ماجنا یرتشیب تراسج اب ار راک نیا

 .تسا هدروآ تسد ھب ھیناترب تاماقم زا یدایز تازایتما و ھتشاد ھیناترب تموکح ھب تبسن

 

 نایب ناھاوخ وا هزادنا ھب زین ناخ لضفا دمحم رادرس شردارب ھک دنکیم نیمخت وا

 )لصا ھصالخ( .تسا عاضوا هراب رد رسیمک یاھهاگدید

 رسیمک هژیو یشنم ،رنوم یاضما
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 ۴ دنس رد ٨ ھمیمض
 ١٨۶٣ ربمسد ٢٣ ،لباک یلاو ،ناخ یلعریشریما ترضحالاو ھب

 

 طسوت ،درکیم غالبا ار ناتردپ گرم زیگنا مغ ربخ ھک امش ھناتسود ھمان .تافراعت زا سپ

 و مکحم رایسب دحتم نداد تسد زا یارب فسات تیاھن اب نیگلیا درال ،نم راوگوس فلس

 .دش تفایرد ھیناترب تموکح یگشیمھ

 

 رثا رد ھک دش دیھاوخ علطم لک رادنامرف و ارسیاو تشذگرد زا نم ھناگادج ھمان زا امش

 اموزل امش ھیعالطا ھب یمسر خساپ ،لیلد نیا ھب و داد یور ینالوط و دیدش یرامیب کی

  .داتفا قیوعت ھب

 

 هدھع رب ار لک یرادنامرف ماقم نم ھک داد دھاوخ عالطا امش ھب نانچمھ نم ھناگادج ھمان

 ینیشناج و مھدیم نانیمطا امش ھطیرخ تفایرد زا تصرف نیا زا هدافتسا اب و ما ھتفرگ

 دییات ار ناتسناغفا مکاح ناونع ھب امش لیامت و دمحم تسود ریما موحرم ضوع ھب ار امش

 ظفح ،تسا ھتشاد دوجو ھیناترب تموکح اب نونک ات ھک ار ھناتسود طباور نامھ ات منکیم

 .دینک

 

 مراد نانیمطا ھنامیمص نم و تسا میھس تساوخ نیا رد ھیناترب تموکح ھک دیشاب نیمطم

 نسح و دشاب دحتم و یوق تموکح کی یاراد تسا نکمم امش تیمکاح تحت ناتسناغفا ھک

 تحت تسا نکمم ،تشاد دوجو امش فلس ،موحرم ریما تایح نامز رد ھک یتسود و مھافت

 .دبای یرتشیب تابث و توق امش تیریدم

 

 منادیم حالص ناتسناغفا مدرم و امش تموکح یگشیمھ هافر یارب ھنامیمص یوزرآ اب نم

 ینافوت ریخست مالعا رب ینبم ھتشذگ یالوج موس ھمان رد ارسیاو موحرم یدییات نانخس ھک

 .مھد رارق امش قیقد ھجوت دروم ار ترضحالاو یربھر ریز رد موحرم ریما طسوت تارھ
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 ھک دیھد جرخ ھب تقد تیاھن ات میامن دیکات امش ھجوت رب تدش ھب مناوتیمن ،منکیم ساسحا

 و رازآ ثعاب ھک دیامن ھن یتامادقا سراپ تادحرس رد ترضحالاو نارسفا زا کی چیھ

 و امش عفانم ردقچ ھکنیا زا یھاگآ اب ترضحالاو ھک مراد نانیمطا نم .دوش سراپ تیذا

 و تسا ھتسباو امش تادحرس رد مظن و حلص ظفح یارب عوضوم نیا رد ناتسناغفا مدرم

 .دنراد ذوفن اھنآ رب ترضحالاو نارسفا ھک درک دیھاوخن ینابیتشپ یصخش چیھ زواجت زا

 نسینید یاضما
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 ١٨۶۶ لاس دانسا
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 ۵ دنس
 ٧٣ هرامش

 )ھصالخ( دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،نوپیر و یرگ ید لریا ماقم ھب
 یسایس ،ھجراخ رتفد

 

 ١٨۶۶ لیرپا ٢١ ،ھلمیس       ،میاورنامرف

 ١٧ خروم ٣۵۵ هرامش  ھمان ھخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد راختفا ام

 ھتفگ نآ رد و هدش ناور باجنپ تموکح ھب ام تیادھ تحت ھک مینک لاسرا ار یراج هام

 ھب دوخ فیاظو هدودحم زا یمولعمان ھنوگ ھب لباک رد ام لیکو ھکنیا لیلد ھب ،تسا هدش

 رادرس و ھیناترب تموکح نیب رد ھک هدش دھعتم دوخ و ھتفر رتارف سیونربخ کی ناونع

 رداص ار وا یناوخارف روتسد ھک میدش روبجم ،دنک داجیا داحتا و یتسود ناخ مظعا دمحم

 .مینک

 

 حانج اب ھیناترب تموکح طباور میظنت تسایس دروم رد ار دوخ رظن ،لاح نیع رد ام .٢

 ھجوچیھ ھب یلعریشریما ھیضق .میدرک غالبا رادنامرفناوتس ھب ناتسناغفا رد مصاختم یاھ

 تاظحالم و تین نسح اب ،ییاھن ھجیتن ھب ندیسر ات مینکیم رکف ام و تسا هدیسرن نایاپ ھب

 تیمسر ھب ناتسناغفا ریما ناونع ھب ار یرگید سیئر چیھ ھک میتسھ فظوم تسایس

 ،دوش تموکح دنچ ای ود داجیا و تنطلس یشاپورف ھب رجنم ینونک تباقر رگا .میسانشن

 .دنسرب یرھاظ تابث زا یلکش ھب دنناوتب اھنآ ات تشاد میھاوخ ییاسانش یارب یفاک تقو

 ار اھناغفا ،مینک ظفح ار دوخ دیدش یفرط یب عضوم ھک میراد رظن رد ام نامز نیع رد

 مادک ،تیاھن رد ھک میشاب تیعقاو نیا شریذپ هدامآ و میراذگب دازآ دوخ نامکاح باختنا رد

 .دننکیم تیبثت روشک رد ار دوخ تردق ،اسور زا کی
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 ار دوخ هار تسا لیام ناخ مظعا دمحم رادرس ھک دنکیم هدھاشم ترضحیلعا تموکح .٣

 رکیب گنھرس خساپ و تسا هداد یتاعالطا رواشپ رسیمک ھب ،دزاس ربارب دنھ تموکح اب

 روصت بسانم ار نآ ام ھک ینحل اب ،تشاد لد رد رادرس ھک یعوضوم ھب هراشا نودب

 .تسا هدش نایب یمومع بدا ظاحل زا ،مینکیم

 دنروید و یسام ،رلیت ،یرگ ،نیام ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما

 

 

 ۵ دنس رد ١ ھمیمض
 هرامش ،باجنپ تموکح رترکس ھب ،لک رادنامرف ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس زا

 ١٨۶۶ لیرپا ١٧ ،ھلمیس ،٣۵۵
 

 رخآ هام ٣٠ ھلسارم .١[ تسا هدش رکذ اج نیا رد ھک رواشپ رسیمک میقتسم تابتاکم ھب دانتسا اب

 تموکح یناشن ھب یراج هام لوا خروم ،ل ھمالع یاراد ھمان ھخسن .٢ .تسا ٢٣ خروم ،لباک یشنم ھمان ھمجرت یواح

 لوا خروم تشادای .٣ .تسا رخآ هام ١۵ خروم یشنم تشاددای و ناخ مظعا دمحم رادرس ھلسارم ھمجرت یواح باجنپ

 رظن ،رادنامرفناوتس باج عالطا یارب ،]تسا رخآ هام ٢٣ خروم یشنم ھمان ھمجرت یواح یراج هام

 .مناسر یم امش عالطا ھب ار ناتسناغفا ینونک عاضوا دروم رد دنھ تموکح

 

 ناخ مظعا دمحم رادرس ھمان ھب رکیب گنھرس ھک دنراد یلیالد اروش رد لک رادنامرف .٢

 .دندرک دییات ار دنور نیا اروش رد بانجیلاع .تسا هداد خساپ بدا رظن زا

 

 چیھ وا .تسا ھتفر رتارف دوخ تردق زا وا ھک تسا حضاو لباک یشنم راتفر دروم رد .٣

 افرص وا ھفیظو .تشادن ھیناترب تموکح هدنیامن فیاظو نتفرگ هدھع ھب یارب یرایتخا

 وا ھک یریسم .دوب اھ فرط ھمھ اب ھناتسود طباور داجیا و اھدادیور شرازگ و تراظن

 .دشاب روآ مرش نکمم و هدوب سران اعطق ،تسا ھتفرگ شیپ رد
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 ار وا یناوخارف روتسد دنھ تموکح ،دش بکترم ار دوخ هابتشا نیلوا یشنم یتقو .۴

 حالصا روتسد نیا رواشپ رسیمک و رادنامرفناوتس تساوخرد ھب ابقاعتم اما .درک رداص

 یارب لباک رد یدرف چیھ تروص نیا رد اریز ،دوب دھاوخ دنیاشوخان وا یناوخارف .دش

 دمحم رادرس شجنر ثعاب تسا نکمم ناوخارف نیا مھ و تشاد میھاوخن اھدادیور شرازگ

 .دوش ھتشادرب یاھماگ دیاب ھک دنکیم رکف اروش رد بانجیلاع ،مھنآ اب .دوش ناخ مظعا

 رواشپ رسیمک دیاش و تسا بسانم رتسب کی رد لیاسم نداد رارق یارب هار نیرت هداس نیا

 تموکح ،نیاربانب .دھد ماجنا لباک زا تاعالطا ندروآ تسد ھب یارب یرگید تابیترت دناوتب

 .دیامن رداص ار میمصت نیا یارجا یارب مزال تاروتسد ریخات نودب دیاب باجنپ

 

 دیاش یلعریش ریما .تسا راوشد لباک ثداوح ینیبشیپ ،اروش رد لک رادنامرف ھتفگ ھب .۵

 .دبای زاب ار دوخ تردق دناوتب

 

 تمدخ کرت الامتحا ھک روشک رد سیئر نیرت اناوت ،ناخ قیفر دمحم ھک دش ھتفگ البق .۶

 مظعا دمحم رادرس زا ،تسا هدوب لباک رد ریما ھتسد یشاپورف یلصا لماوع زا یکی وا

 .تسا هدیسر مھافت ھب ریما اب و هدوب ضاران ناخ

 

 صقن اما ؛تسا مکاح کی تافص یاراد تاھج یرایسب زا ھک تسا هداد ناشن ریما دوخ .٧

 رود دوخ زا ار ذوفن اب یاسور رثکا وا ھک درادن دوجو یدیدرت .دراد زین یھجوت لباق یاھ

 و اھهدعو نیرت ھناعطاق زا سپ ھک ناخ لضفا دمحم رادرس ،شردارب اب وا راتفر و هدرک

 .درک رواب وا ھب ناوتیمن ھک دھدیم ناشن ،تخادنا نادنز ھب ار وا لماک تینما یاھدنگوس

 نیمطم میناوتیمن ام و درک تواضق تیحیسم لوصا اب دیابن ار ناغفا نارس ،لاح نیا اب

 .دنوشن عمج وا رود ھب رگید راب مدرم و فارشا ،دھد ناشن هدارا و مزع ریما رگا ھک میشاب

 

 ھیضق نتفر تسد زا رد ھک دنکیم مکح تسرد تسایس ،اروش رد بانجیلاع رظن ھب .٨

 ھب یلعریش تخانش ھب مھ لاح و میشاب اھدادیور تفرشیپ رظتنم دیاب ام .مینکن ھلجع ریما
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 تسکش لباک یریگسپزاب یارب دوخ شالت رد ریما رگا .میھد ھمادا ناتسناغفا ریما ناونع

 ھعجارم ھیناترب تموکح ھب و دنک تیبثت ار دوخ تردق ناخ مظعا دمحم رادرس و دروخب

 وا رایتخا رد ھک روشک زا یقطانم مکاح ناونع ھب ار وا دناوتیم ھیناترب تموکح ،دیامن

 ناشن حوضو ھب ھک دشاب نیا دیاب ام تسایس .دسانشب تیمسر ھب تسا نکمم ،دراد رارق

 میھاوخن کمک نیفرط زا کی چیھ ھب و درک میھاوخن ھلخادم ،تردق هزرابم رد ام میھد

 و دننک لح ناشدوخ ار دوخ یاھاوعد ات درک میھاوخ اھر دوخ لاح ھب ار اھناغفا و درک

 ناوتیم .مینک راتفر اھنآ یوتکفید نامکاح و مدرم اب یتسود و تقافر رظن زا ھک میلیام ام

 درک هدافتسا ،دنکیم تیادھ ار ام تسایس ھک لوصا نیا مالعا یارب بسانم یاھتصرف زا

 رارق ینادردق دروم تیاھن رد یتسایس نینچ ھک تسا اروش رد لک رادنامرف داقتعا نیا و

 .تفرگ دھاوخ
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 ۶ دنس
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،نوپیر و یرگ ید لریا ماقم ھب

 یسایس ،ھجراخ رتفد
 

 ١٨۶۶ نوج ٣٠ ،ھلمیس       ،میاورنامرف

 عاضوا دروم رد یرتشیب تامولعم ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد راختفا ام

 .مینک لاسرا ناتسناغفا

 دنروید و یسام ،رلیت ،یرگ ،نیام ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما

 

 

 ۶ دنس رد ١ ھمیمض
 ٢٧۵ هرامش

 ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،ریم ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس نواعم ،کریک زا
 یسایس

 

 ١٨۶۶ نوج ١۵ ،یرُم         ،اقآ

 و ھمان کی یاھ ھخسن ،اروش رد ارسیاو بانجیلاع عالطا یارب ات هدش هداد تیادھ نم ھب

 عاضوا دروم رد نآ خساپ و یراج هام ١١ خروم ،۵٨ هرامش ،باجنپ ھقرف رسیمک ھمیمض

 .منک لاسرا ار ناتسناغفا

  ،کریک یاضما

 باجنپ ،تموکح رترکس نواعم
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 ۶ دنس رد ٢ ھمیمض
 ،تموکح رترکس ،نوتنروت ھب ،باجنپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ،رکیب گنھرس زا

 ۵٨ هرامش ،١٨۶۶ نوج ١١ ،باجنپ
 

 یلبق عالطا نودب ،ناراوس زا یھورگ اب یم ٢٠ رد ناخ درمهاش ،دابآ لالج قباس مکاح

 یھمان لماح وا .دش رواشپ دراو ،ھیناترب هدکھد نیلوا ھب دورو ماگنھ ھب مایپ کی زج ھب

 دمحم ریزو موحرم رسپ و ناخ یلعریش ریما هدازردارب( ناخ دمحم حتف رادرس زا

 .دش هدنگارپ لباک کیدزن رد ھک دوب دابآ لالج یاھورین ریخا هدنامرف )ناخربکا

 

 ورملق قیرط زا ھک دھاوخیم هزاجا و هدش رارف ھب روبجم رادرس ھک دوب هدمآ ھمان نیا رد

 .دوش اجکی ریما اب ات دورب روپراکش ھب ھیناترب

 

 عالطا نودب رفن ١۵ و هدایپ لارنج کی و ھناخپوت لارنج ود زا بکرم یھورگ یم ٢٧ رد

 ناخ درمهاش دزن ار اھنآ رادرس ھک دنتفگ اھنآ .دندش گنسریپس رد ھیناترب زرم دراو یلبق

 زرم یوس نآ رد دوخ ناج زا نآرب هوالع و هداد خر ریخات ارچ دننادب ات تسا هداتسرف

 .دنوش اجکی ناخ درمهاش اب ھک مداد هزاجا اھنآ ھب نم .دنراد سرت

 

 درم هاش قیرط زا اما ،متشون ھن نم .دش هداد هزاجا ناخ دمحم حتف رادرس ھب یم ٢٩ رد

 هزاجا شیارب و تسا دازآ ھیناترب ورملق ھب ندماین ای ندمآ رد رادرس ھک مداد عالطا ناخ

 .دوبن وا لماک تیاضر دروم ام دصق نیا ھک دوشیم مولعم اما .دوشیم هداد روبع

 

 هرکاذم دراو ضوع رد ھکلب ،دشن رھاظ زگرھ وا .دوب رنک رد ھمان نتشون ماگنھ رادرس

 ھب لوا ،دنام رواشپ رد وا لیکو ناونع ھب ناخ درم هاش ھکیلاح رد ،دش لباک تموکح اب

 رھ اب طابترا ظفح یارب اما ،ددرگرب ھک تفرگ میمصت شدوخ سپس و رادرس راظتنا ھناھب

 .دورب روپراکش ھب لارنج ھس اب شرسپ ھک دھاوخیم فرط ود
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 ھمجرت ھک دش هداتسرف ناخ درم هاش ھب ناخ دمحم حتف رادرس یوس زا یھمان نوج ٩ رد

 زا لباک هورگ اب هرکاذم یارب دھاوخیم رادرس ھک دھدیم ناشن نیا .منکیم ھمیمض ار نآ

 .دیایب دناوتیم ھک مھد نانیمطا شیارب ات دھاوخیم یھمان نم زا .دورب لباک ھب تالق هار

 ھب نتفر ،یگرابکی ندمآ ضوع ھب ریخات ،شیاھلارنج زا دوخ یزاس ادج اب رادرس نوچ

 ینونک تموکح اب ار ام ات دھد ماجنا یراک رھ دھاوخیم ،ندش هرکاذم دراو و دابآ لالج

 طیارش نوچ ھک دھد عالطا وا ھب ات مداد روتسد ناخ درم هاش ھب نونکا ،دزاس ریگرد لباک

 هدرک رییغت الماک ،درک یفرعم هدروخ تسکش هدنھانپ ناونع ھب ار دوخ ھک ینامز زا ھیضق

 .دنک باسح روپراکش ریسم یور دیابن رگید ،تسا

 

 زا رگا ھک دیوگیم دوخ ھمان رد وا .دورب راھدنق ھب اھھوک ریسم ای لباک قیرط زا دیاش وا

 ار راک نیا مراودیما نم و دناوخ یم ارف دوخ دزن ار اھلارنج ،دنک ادیپ یھار لباک قیرط

 زرم زا اھنآ جارخا .مینک ھچ اھنآ اب میناد یمن ھک تسا روآ مرش رایسب نوچ ،دھد ماجنا

 ھتبلا( روپراکش ھب اھنآ نتفر ؛تسین تسرد ناج سرت و یگدنھانپ یاھیگژیو رطاخ ھب

 ار یکانرطخ ھنیشیپ و دھدیم رارق ناخ لضفا دمحم لباقم رد ار ام )راکشآ کمک نودب

 راھدنق رد ناخ یلعریش ریما یوس ھب نیریاس ھک مدش ھجوتم اریز .دنکیم زاب هدنیآ یارب

 .درک دنھاوخ رارف

 

 .داد مھاوخ شرازگ ار دتفا یم قافتا دروم نیا رد رتشیب ھچنآ زور رھ نم

 

 

 ۶ دنس رد ٣ ھمیمض
 هللا ظیفح و ناخ میرکلادبع ،ناخ دمحا وبا ،ناخ درم هاش ھب ناخ دمحم حتف رادرس ھمان

 ناخ
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 زا ندینشن لیلد ھب .ما هدینشن یزیچ امش زا ،ماهدرک کرت ار امش ھک یزور زا .تافراعت

 مدومن ییامیپھار رنک هار زا اروف ،مدرک تفایرد ار امش تشاددای یتقو .ما هدنام لطعم امش

 ھب یتشاددای ،تمیزع زا شیپ اما .مورب رواشپ ھب سپس و ھتفر تاوس دنوخآ ترایز ھب ات

 اھنآ .دمآ مھاوخ هار نیا زا ،دنراذگن ارم رگا ھک متساوخ وا زا و مدرک ناور )رنک( هاشداب

 ھب اجنآ زا نیاربانب .دنھدیمن هار نم یارب ناش ناج سرت زا ھک مدید نم .دندرک ضارتعا

 مھ وا و مداتسرف وا ھب یھمان .دوب رھش رد دنمھم ناخ دمحم ناطلس .متشگرب دابآ لالج

 ناخ مظعا دمحم رادرس بناج زا قلاخلادبع رادرس و ناخ ددم رادرس .درک ضارتعا

 نیا .مورب لباک هار زا دیاب ،مورب تالق ھب مھاوخب رگا ھک دنداتسرف نم یارب یدادرارق

 و دنوشن هدرزآ نم مارتحا و تمدخ زا رگا ھک متفگ ناشیارب و مداتسرف سپ ار نادصاق

 زور ۶ زا سپ .تسویپ مھاوخ اھنآ ھب ،دنھدب رگول ای باخرس قیرط زا یھار میارب

 مھاوخ تامولعم رسیمک و امش یارب ،دنھدب هار اھنآ رگا ؛درک مھاوخ تفایرد تامولعم

 تکرح اھنت هراوس مسق ھب ،دنیامن تمدخ رب رارصا اھنآ رگا .تفر مھاوخ هار نآ زا و داد

 ناخ هللا ظیفح و ناخ میرکلادبع ،ناخ دمحاوبا اعیرس دیاب امش .تفر مھاوخ رواشپ و هدرک

 تیریخ زیچ ھمھ اجنیا .دنسرب یلعریش ریما ھب رتدوز دیاش اھنآ و دنورب ھک دیراذگب ار

  .دیھد عالطا دوخ لاوحا زا و تسا

 

 سپ و دنام تالق رد بش ود و دمآ یلعریش ریما ھک دیوگیم تالق زا یدصاق – تشونیپ

 ود ناخ میھاربا دمحم رادرس و ناخ فیرش رادرس .دش راھدنق مزاع ھعلق ناگداپ تیوقت زا

 .تسا بوخ زیچ ھمھ ،یقاب .دندوب هدش راھدنق دراو هاش دمحمرون دیس یارمھ ھب شیپ زور

 

 لارنج رگا .منکیم تفایرد تاعالطا لباک زا زور تفھ ای شش زا سپ نم – تشونیپ

 لباک عاضوا زا ھک تسا بوخ ،دننک ریخات ناخ هللا ظیفح و ناخ میرکلادبع و ناخ دمحاوبا

 و بش ،ھن رگا .تشاذگ مھاوخ نایرج رد ار امش ،دنھدب هار نم ھب اھنآ رگا .دنوش ربخ اب

 و دیتسرفب میارب رسیمک زا یھمان اعیرس ،دیشاب قفاوم امش رگ .دمآ مھاوخ ییاھنت ھب زور

 .تسا بوخ زیچ ھمھ ،ھیقب .دمآ مھاوخ عیرس هراوس کی ناونع ھب نم
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 ۶ دنس رد ۴ ھمیمض
 ،۵١١ هرامش ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس نواعم زا

 ١٨۶۶ نوج ١۵
 

 ھک میوگب ات دش هداد تیادھ نم ھب یراج هام ١١ خروم ۵٨ هرامش ھمان ھب خساپ رد

 رظن ریز تقد اب ار ناتسناغفا رد عاضوا تفرشیپ امش ھک دنادیم مزال رادنامرفناوتس

 .دینک لمع نآ قباطم و ھتشاد

 

 ناوتیمن ،نیفرط تالاح و راتفر زا لماک یھاگآ نودب و ینونک رییغتم الماک عاضوا رد .٢

 ھب ھک دوش روبجم ناخ دمحم حتف رگا اما .درک رداص ار شخبتیاضر و یعطق تاروتسد

 ،ددنویپب ریما ھب ھیناترب ورملق قیرط زا دھاوخب و دوش ام ورملق دراو هدنھانپ ناونع

 البق ھک یزایتما زا و دوش هداد هزاجا وا ھب تسا نکمم ،دنکیم رکف رادنامرفناوتس

 نیا ھک دنکیمن رکف بانجیلاع دنچرھ .دنک هدافتسا ،هدش راذگاو وا ھب ارسیاو بانجیلاع

 .دوش هداد میمعت شناوریپ دایز رامش ھب هزاجا

 

 دوخ تادھعت ھب یدج ھنوگ ھب ام دراد تیمھا رایسب ھک تسا نیا بانجیلاع دوخ ساسحا .٣

 ھکنیا ات ،تسا یقاب وا رادتقا هداعا یامنرود ھک یتقو ات ،میشاب دنباپ ناخ یلعریش ریما اب

 ھشیمھ یارب دیاش و تسا دوعص لاح رد ھک میروآ تسد ھب ار یفرط یایتسود مینک شالت

 دنھاوخ هدافتسا عورشم ھلیسو رھ زا بانجیلاع ،رگید یوس زا .دنک ظفح ار تردق دناوتب

 چیھ ،میراد هدھع رب دوخ تادھعت رد ام ھچنآ زا رتارف ھک دزاس یضار ار فرط نآ ات درک

 .مینک تیامح رگید حانج لباقم رد ار حانج کی ھک میرادن یدصق ای لیامت
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 ۶ دنس رد ۵ ھمیمض
 ۶۶۴ هرامش

 باجنپ تموکح رترکس ھب دنھ تموکح رترکس زا
 یسایس ،ھجراخ رتفد

 

 ١٨۶۶ یرونج ٢۵ ،ھلمیس        ،اقآ

 رد شرگن دروم رد امش یراج هام ١۵ خروم ھمان تفایرد زا ات هدش هداد تیادھ نم ھب

 بانجیلاع ھک میوگب خساپ رد و مھد نانیمطا ناتسناغفا رد ریگرد یاھ حانج ھب ھطبار

 .دنکیم دییات ار رسیمک ھب رادنامرفناوتس ھبتاکم داوم اروش رد لک رادنامرف

 ریم یاضما

 دنھ تموکح رترکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٨۶٧ لاس دانسا
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 ٧ دنس
 ۴۴ هرامش

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب
 یسایس ،ھجراخ رتفد

 

 ١٨۶٧ یرونج ٢٨ ،مایلیو تروف      ،میاورنامرف

 عاضوا دروم رد رتشیب قاروا ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد راختفا ام

 .مینکیم میدقت ار ناتسناغفا

 

 ریما ناونع ھب ار ناخ لضفا دمحم رادرس ماجنارس ام ھک دننکیم کرد اورنامرف بانج .٢

 ھب ھطبار رد ھک میدرک توعد وا زا تیفرظ نآ رد و میتخانش تیمسر ھب راھدنق و لباک

   .تسا هدرک دقعنم ھیناترب تموکح اب ناخ دمحم تسود شردپ ھک دشاب دنباپ یتادھاعم

 

 رایتخا رد ار تیالو نآ لورتنک ھک ینامز ات .تسا هدرک رارف تارھ ھب یلعریش ریما .٣

 تارھ ریما ناونع ھب وا تخانش ھب ام ،دشاب ھتشاد وکین ھطبار ھیناترب تموکح اب و ھتشاد

 .میھد یم ھمادا لباقتم یتسود و

 

 دراد دوجو دیدرت اما .تسا هدشن بوکرس زونھ خلب رد ناخ دمحم ضیف رادرس دوعص .۴

 تسا هدش ثعاب یلعریش ریما یعطق تسکش اریز ،دراد ھگن رتشیب ار اج نآ دناوتب وا ھک

 ھک یناردارب ،عومجم رد .دننک ھجوت لامش بناج ھب تایلمع رد لباک نازابرس الاح ھک

 میکحت لاح رد رگید هورگ رھ ھب تبسن ھک دسریم رظن ھب ،دنراد تسد رد ار لباک تردق

 .دنا ناتسناغفا رد دوخ تردق

 دنروید و یسام ،رلیت ،یرگ ،نیام ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما
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 ٧ دنس رد ١ ھمیمض
 رتفد ،دنھ تموکح رتفد رترکس ،یلیو ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس ،نوتنروت زا

 ١٨۶٧ یروربف ١۵ ،روھال ،٧۵ – ١١۶ هرامش ،ھتکلک ،ھجراخ
 

 ارسیاو بانجیلاع یناشن ھب ناخ لضفا دمحم رادرس ھطیرخ کی ات هدش هداد تیادھ نم ھب

 مالعا لباک نازابرس طسوت راھدنق لاغشا و ناخ یلعریش ریما لماک تسکش دروم رد ار

 .تسا ھمیمض نآ ھمجرت .منک

 

 ار راھدنق مھ و لباک مھ ناخ لضفا ھک درادن دوجو یدیدرت ،دسریم رظن ھب ھچنانچ .٢

 رادنامرفناوتس رظن ھب .تسا هدش دیئات فلتخم ربتعم عبانم زا ھک یتیعقاو ،دراد رایتخا رد

 دیابن وا اب ام یدعب تابتاکم رد ریما ناونع یاطعا ،نیشیپ یاھھمان داوم اب تقباطم رد

 دمحم ضیف و دش دھاوخ ھچ تارھ تشونرس ھک تسین مولعم زونھ ھکنآ اب ،دوش غیرد

 امومع ھک ناخ یلعریش ریما ھک دسریم رظن ھب .درب یم رس ھب ناتسکرت زونھ ناخ

 ھب ناخ لضفا رگا و دشاب ھتشاد تردق ددجم یبایتسد ھب یدیما ،دننادیمن تسرد ار شرکف

 تسا یناسک ریاس لثم ،تسا نینچ ابیرقت ھک دوشن رقتسم ناتسناغفا تسایر رد لماک ھنوگ

 گرزب شخب تسردان یرادتموکح اب ھکنیا رگم ،دنزاس میکحت ار دوخ تردق دنھاوخیم ھک

 .دزاس رود دوخ زا ار مدرم

 

 

 ٧ دنس رد ٢ ھمیمض
 بانجیلاع یناشن ھب ،ناتسناغفا ریما ھب بقلم ناخ لضفا دمحم رادرس ھطیرخ ھمجرت

 )١٨۶٧ یروربف ٣( ناضمر ٢٨ ،دنھ لک رادنامرف و ارسیاو
 

 لباک تخت نم و تخیرگ راھدنق ھب و دروخ تسکش دابآدیس رد ناخ یلعریش ریما مردارب

 وا ،ام طباور ھب ھجوت اب .دش ھیارا امش ھب یضتقم ھنوگ ھب تاعالطا نیا .مدرک ریخست ار
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 تشذگن یرید اما .مدادن ماجنا اجنآ زا وا جارخا یارب یمادقا چیھ و مدرک اھر راھدنق رد ار

 نارس یارب یزیمآ کیرحت یاھھمان وا .درک هدامآ ھعزانم یارب ار دوخ هرابود مردارب ھک

 نم لابق رد یگرزب تادھعت ھک ار ناخ دمحم ضیف مردارب وا .داتسرف روشک نیا مدرم و

 رب ات تخیگنارب ،تشاذگ ناتسکرت رد دوخ نیشناج ار وا ،دمآ لباک ھب یتقو مرسپ و تشاد

 ضیف تازاجم ،نیاربانب .درک لمع وا کیرحت ھب ساپسان درم نآ و دنک شروش نم دض

 مرسپ و ناخ مظعا دمحم رادرس مردارب .دش یرورض مدرم شیاسآ نیمات و دمحم

 هدیسر هار مین رد ینعی رقم رد اھنآ .مداتسرف راھدنق ھب یوق یورین اب ار ناخ نمحرلادبع

 یرامش .دش گنج هدامآ و دیشک رکشل تالق ھب شنایھاپس اب ناخ یلعریش ریما ھک دندوب

 هدز بقع ،دندوب هدرک یورشیپ نم یورین تفرشیپ اب ھلباقم یارب ھک ریما نایھاپس زا

 تعاس راھچ ھک تفرگرد یگنج ،یرونج ١۶ ،)ناضمر ٩( ھبنشراھچ زور رد اما .دندش

 ناخ یلعریش سپس .دروخ تسکش لماک ھنوگ ھب ناخ یلعریش ریما نآ رد و تشاد ھمادا

 ناضمر ١٩ رد .دندش ریسا شدارفا و داتفا ام تسد ھب وا لیاسو ریاس و ھناخپوت ،درک رارف

 .دندرک ریخست ار اج نآ و دندش راھدنق رھش دراو مرسپ و ردارب )یرونج ٢۶(

 

 مزال اریز ،مداد مایپ امش یارب و میوگیم کیربت دوخ یمیدق ناتسود ھب ار تیقفوم نیا

 .دنوش علطم نآ زا ناتسود تسا

 

 

 ٧ دنس رد ٣ ھمیمض
 ٢۵ ،مایلیو تروف ،راھدنق و لباک یلاو ،ناخ لضفا دمحم ریما ترضحالاو ھب ھطیرخ

 ١٨۶٧ یرونج
 

 یھدنامرف ھب بانج نایھاپس ،دوب هداد عالطا ھک مدرک تفایرد ار ترضحالاو ھناتسود ھمان

 تسکش الماک ار ناخ یلعریش ریما ،ناخ نمحرلادبع رادرس و ناخ مظعا دمحم رادرس

 .دناهداد ھمادا راھدنق رھش لاغشا و ریخست اب ار یزوریپ نیا و هداد
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 رادمان ردپ نیشناج وا .متسھ فساتم ناخ یلعریش ریما یارب ھک دیشخبب ارم ترضحالاو

 رد وا شزغل یارب یلیلد چیھ و دوب دنباپ داحتا نیا ھب ،دش ھیناترب تموکح دحتم و امش

 ناغفا مدرم و یزکراب گرزب هداوناخ یمومع هافر ،مھ نآ اب .تشادن دوجو ینامز چیھ

 ھناشاک و ھناخ ھک تسا لاس ھس ،ناوارف ینارگن و هودنا اب .تسا نم تاظحالم زا رتالاب

 نکمم ھک یدادیور رھ زا ملیام ،نیاربانب .تسا هدش تافالتخا نیرتراب تبیصم ھمعط مدرم

 زا یکی یربھر تحت یوق تموکح و رادیاپ حلص کی ھب یبایتسد ھب ار ناتسناغفا تسا

 یزوریپ رطاخ ھب ھیحور نیا اب و منک لابقتسا ،دنک رتکیدزن ناخ دمحم تسود ریما نارسپ

 یارب ناخ نمحرلادبع رادرس بانج امش عاجش رسپ و ناخ مظعا دمحم نم تسود ھک ریخا

 .میوگب کیربت ترضحالاو ھب ،دندروآ ناغمرا ھب امش

 

 رد مصاختم یاھهورگ نیب رد ار یدیدش یفرط یب نونک ات ھیناترب تموکح !نم تسود

 ھب نم ھک دراد دوجو لباک رابرد رد یتاعیاش ،دش ھتفگ نم ھب .تسا هدرک ظفح ناتسناغفا

 نینچ ھک مھاوخیم ترضحالاو زا تصرف نیا زا هدافتسا اب .ماهدرک کمک یلعریش ریما

 طسوت زگرھ یکمک چیھ ھن و لوپ ھن ،ھحلسا ھن ،رفن ھن .دینکن رواب ار هدوھیب یاھنآتساد

 ،نم کمک نودب وا و ترضحالاو امش .تسا هدشن هداد ناخ یلعریش ریما ھب نم تموکح

 .مھد ھمادا هدنیآ رد ار تسایس نیا مراد دصق نم .دیا هدیگنج مھ اب دوخ عبانم ساسا رب

 زا هرابود اھ تموصخ و دسرن نایاپ ھب ناتسناغفا رد یرترب یارب هزرابم ھنافساتم رگا

 .تفرگ مھاوخن ار مادک چیھ بناج نم ،دوش ھتفرگ رس

 

 اب ھیناترب تموکح طباور ،متفگ ترضحالاو ھب یلبق ھمان رد ھک ھنوگ نامھ !نم تسود

 اب و هدرک ظفح تارھ ناخ یلعریشریما یتقو ات ،نیاربانب .تسا ناتسناغفا یعقاو نامکاح

 ار وا یتسود و مسانش یم تارھ مکاح ناونع ھب ار وا نم ،دراد یتسود ھیناترب تموکح

 .درک مھاوخ ناربج الباقتم

 



 52 

 تیمسر ھب رادنق و لباک ریما ناونع ھب ار ترضحالاو ما هدامآ نم ،لصا نامھ داینب رب اما

 داھنشیپ ار ھیناترب تموکح تین نسح و حلص ،ماقم نآ رد ترضحالاو ھب احیرص و مسانشب

 تموکح نیب رد هدقعنم تادھعت ،لباقم رد ترضحالاو تموکح ھک مراد راظتنا نم .منکیم

 چرام ٣٠ هدھاعم رد ھک ار ناخ دمحم تسود ریما موحرم ،امش ترضحالاو ردپ و ھیناترب

 ،تسا یقاب دوخ توق ھب زونھ ١٨۵٧ یرونج ٢٠ هدھاعم رد ھک یشخب و هدش جرد ١٨۵۵

 .دیسانشب تیمسر ھب

 

 ،دریذپب ار ھیناترب تموکح داحتا و دنک تقفاوم داھنشیپ نیا اب ترضحالاو رگا !نم تسود

 نینچ یایازم زا ترضحالاو ھک منکیم ینیبشیپ نانیمطا اب .دش مھاوخ لاحشوخ رایسب

 ھب ١٨۵٧ هدھاعم رد ھک ار ٧ هدام ترضحالاو عالطا ھب ملیام ،درک دنھاوخ ینادردق هرود

 تموکح فرط زا ،ییاپورا رسفا ھن ،لیکو کی ،ھیناترب تموکح یدنسرخ اب« نومضم نیا

 ھس زا ھک دیتسھ هاگآ ترضحالاو .منک بلج ،تسا هدمآ »دنام دھاوخ یقاب لباک رد ھیناترب

 زا لباک تموکح اب نم تاطابترا ،دش هدناوخارف دنھ ھب نم هدنیامن نیرخآ ھک شیپ لاس

 نیا .تسا ھتشاذگ رس تشپ روظنم نیا یارب نم رومام ھک دراد ھمادا یشنم کی قیرط

 یتفلاخم ترضحالاو رگا ،ساسا نیارب .تسا دنیاشوخان لمع رد و هدوب یتقوم طقف تابیترت

 ترضحالاو رابرد رد دوخ هدنیامن ناونع ھب ار ناملسم نایاقآ زا یکی اروف ،دیشاب ھتشادن

  .منکیم یفرعم

 سنرال یاضما

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 ٨ دنس
 ۶۶ هرامش

 ،دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،توکتران دروفاتس رس ماقم ھب
 یسایس ،ھجراخ رتفد

 

 ١٨۶٧ چرام ٢٧ ،مایلیو تروف        ،اقآ

 تموکح عالطا یارب ھک میراد راختفا ،دوخ رخآ هام ٢٨ خروم ۴۴ هرامش ھلسارم ھمادا رد

 .مینک شکشیپ ار ناتسناغفا عاضوا دروم رد یرتشیب قاروا ،ترضحیلعا

 دنروید و یسام ،رلیت ،نیام ،سنرال ناج یاضما

 

 

 ٨ دنس رد ١ ھمیمض
 رتفد ،دنھ تموکح رتفد رترکس ،یلیو ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس ،نوتنروت زا

 ١٨۶٧ چرام لوا ،روھال ،٩٠ – ١۶٣ هرامش ،مایلیو تروف ،ھجراخ
 

 ھخسن ،اروش رد لک رادنامرف بانجیلاع تاروتسد و عالطا یارب ھک دش هداد روتسد نم ھب

 لباک یشنم زا نآ ھمیمض مایپ و رخآ هام ٢۶ خروم ١٧ هرامش ،رواشپ رسیمک ھمان زا یاھ

 .منک لاسرا ار

 

 تموکح ھک دوش علطم تسا نکمم یشنم ھک دنکیم روصت مرتحم رادنامرفناوتس .٢

 کمک اراخب ھب رضاح لاح رد ھک دنک ھیصوت لباک نامکاح ھب دناوتیمن ھجوچیھ ھب ھیناترب

 دنک تفایرد ثداوح تفرشیپ دروم رد یتاعالطا ھک دش دھاوخ لاحشوخ ھشیمھ اما ،دننک

 .دریذپیم ار ھناتسود دامتعا دھاوش نیا لیم لامک اب و
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 ریما« ھک تسا هدمآ نیرگ یرنھ رس رخآ یمسر ھمین ھملاکم کی رد ھک منک ھفاضا دیاب .٣

 راھدنق ،ھیسور و سراپ زا نتفرگ کمک و هزرابم ھمادا یارب راکشآ مزع اب ناخ یلعریش

 رد ھک دراد لامتحا رایسب رادنامرفناوتس رظن ھب .»تسا هدرک کرت تارھ مزع ھب ار

 ھب یدیما تسا نکمم ھک ییاج ،دوب دھاوخ کمک لابند ھب لحم رھ زا ،دوجوم طارش

 رد بانجیلاع هاگدید زا تموکح نیا ھک تسا بولطم ،نیاربانب .دشاب ھتشاد نآ تفایرد

 لابقتسا دروم وا تساوخرد ھک یتروص رد ،دوش لابند ھیصوت لباق یریسم دروم رد اروش

 .دوش هداد خساپ اھنآ ھب و دریگ رارق یناسک

 

 

 ٨ دنس رد ٢ ھمیمض
 رترکس ،نوتنروت ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ،کالاپ درگرس ھمان ھخسن

 ١٨۶٧ یروربف ٢۶ ،١٧ هرامش ،باجنپ ،تموکح
 

 ھب نآ ھمیمض و امش ١٨۶٧ یرونج ۴ خروم ۴ هرامش رد هدش ھیارا تاروتسد قفاوم

 رد ھک مداد تیادھ ناخ مظعا دمحم رادرس »ھعقر« ھب هراشا رد وا ھب و متشون لباک یشنم

 دھد عالطا لباک نامکاح ھب یزکرم یایسآ رد ھیسور ریخا تامادقا رابخا ھیھت ھب ھطبار

 طباور سیلگنا اب ھک ار یناسک ھیسور ھک دنک ضرف ات درادن یلیلد ھیناترب تموکح ھک

 دوجو ھناتسود طباور نیرتشیب ھیسور و سیلگنا نیب و داد دھاوخ رازآ ،دنراد ھناتسود

 .دراد

 

 دیاب و تسا ھمیمض نآ ھمجرت ھک مدرک تفایرد لباک زا یھبتاکم ھتشذگ هاگماش نم .٢

 .دوش لاسرا نآ مالعتسا یارب یخساپ ھچ ھک مھاوخب یتاروتسد
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 ٨ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨۶٧ یروربف ١۴ ،لباک یشنم زا

 

 ناخ مظعا دمحم رادرس زا لصا رد »ھعقر« کی یواح ھک دوخ تابتاکم خساپ تفایرد

 .دنکیم قیدصت ،دوب یزکرم یایسآ رد یسرداد دنور دروم رد

 

 نونکا ھک تفگ یلاو و درک غالبا یلاو ھب ار رواشپ خساپ ،مھدراھچ زور رد ھک دنکیم نایب

 ھک دوب نیا نتشون رد شفدھ البق و تسا هدش فرطرب ھیسور دنور دروم رد شیاھینارگن

 ،دوش هدیسرپ یلاوس تسا بوخ اما .درذگ یم ھچ ھک دھد رارق نایرج رد ار اھسیلگنا

 ،دوش لباک زا کمک ناھاوخ لباک و وا نیب رد ھقباس یتسود رثا رد اراخب ھکنیا ضرف اب«

 یلاو ناخ دمحم ضیف رادرس ھک هدینش ریخا زور دنچ رد وا ھکنیا و ؟»دشاب ھچ نآ خساپ

 دنا ھتفگ اھسیلگنا ھکنآ اب و تسا هدش دنکشات رد یسور مکاح اب طابترا دراو لمع رد خلب

 رکف وا مھ زونھ ،دنا اھسیلگنا دحتم ھک دنرادن یناسک اب ھناتسودریغ لیامت چیھ ھیسور ھک

 تاعوضوم نیا شرازگ ھب وا و تسا هدرک ھچ ناخ دمحم ضیف رادرس ھک دھد رکذت دنکیم

  .داد دھاوخ ھمادا تاعالطا تفایرد ضحم ھب

 

 یتقو ھک دوب هدرک تقفاوم شنایھاپس اب ناخ دمحم ضیف رادرس ھک داد رکذت نینچمھ وا

 هدشن هدید وا درکلمع زا یزیچ چیھ اریخا اما .درک دھاوخ مادقا ،دسرب نایاپ ھب ناضمر هام

 ریشاو رد شیپ زور ١۴ دودح یلعریش ریما ھک دوشیم مولعم یلاو یاھھتفگ زا .تسا

 رارق راھدنق ]لیام ١۴۴ دودح[ یساک ٨٠ رد ریشاو .تسا ھتفر تارھ ھب اجنآ زا و هدوب

 .دراد
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 ٨ دنس رد ۴ ھمیمض
 هرامش ،باجنپ تموکح رترکس ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رتفد رترکس ،یلیو زا

 ١٨۶٧ چرام ١٢ ،مایلیو تروف ،٢۴٢
 

 مالعا ار امش یراج هام لوا خروم ٩٠ – ١۶٣ هرامش ھمان تفایرد ھک دش ھتساوخ نم زا

 رادنامرفناوتس بانج خساپ اروش رد لک رادنامرف ،اراخب دروم رد ھک میوگب خساپ رد و منک

 .دنکیم دییات ار لباک یشنم ھب

 

 یارب ھک دھاوخیم نم زا ناخ یلعریش ریما تامادقا ھب هراشا اب اروش رد بانجیلاع .٢

 مان ھب ریما سانشرس رادفرط و اکاک نارسپ زا یکی ھک منک مالعا رادنامرفناوتس عالطا

 روتسد دنس رسیمک ھب .تسا هدش شیاقآ بناج زا کمک تساوخرد و هدمآ یچارک ھب ریما

 سپ .دھدن ماجنا یراک اما ،دھد شرازگ و دونشب ،دیوگیم رادرس ار ھچنآ رھ ات دش هداد

 تسا نکمم ھک یریسم دروم رد دیاب دنھ تموکح ،راظتنا دروم شرازگ تفایرد زا

 .دش دھاوخ لاسرا رادنامرفناوتس ھب رتشیب ھبتاکم و درک دھاوخ داختا ار نیرت تحلصم

 ھنوگرھ زا زیھرپ یارب تموکح یمیاد مزع اب داضت رد دیابن یمادقا چیھ ،لاح نیمھ رد

 .دوش ذاختا ،دراد نایرج ناتسناغفا رد نونکا ھک یهزرابم رد ھلخادم
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 ٩ دنس
 ١٠۵ هرامش

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،توکتران دروفاتس رس ماقم ھب
 یسایس ،ھجراخ رتفد

 

 ١٨۶٧ یرونج ٢٠ ،ھلمیس         ،اقآ

 رتشیب قاروا زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ار ناتسناغفا عاضوا دروم رد

 

 ھیصوت اھنآ دروم رد ام زا ھتکن دنچ تسا نکمم ھک دراد دوجو قاروا نیا رد ھتکن ھس .٢

 .دوش

 

 ھب خساپ رد ،تسا ھتشون لباک زا لیرپا ٢٢ خیرات رد ھک ناخ لضفاریما ،لوا ھلھو رد .٣

 .تسا ھتخانش تیمسر ھب راھدنق و لباک مکاح ناونع ھب ار وا لک رادنامرف ھک تسا یھمان

 یزکراب هداوناخ ھب تبسن ھیناترب تموکح ھناتسود تاساسحا زا ار دوخ ینادردق ناخ لضفا

 تموکح هدنیامن ناونع ھب ار یموب یاقآ کی ھک دھدیم تیاضر و دنکیم زاربا یلک ھنوگ ھب

 ،دش تفایرد لوا راب یتقو اما .تسا شخبتیاضر خساپ نیا .دریذپب دوخ رابرد رد ھیناترب

 ات دوشیم رانکرب لباک زا دمحم ضیف ییوجارجام اب ناخ لضفا ایآ ھک میتشاد کش ام

 رد تردق عقاو رد وا ھک دشاب یھورگ ھب باطخ ،دشاب لیکو هدھع رب دیاب ھک ھمانرابتعا

 لامش رد زونھ دمحم ضیف ھک داد ناشن ام یدعب تاعالطا .دراد تسد رد ار راصحالاب

 رد ،لباک رد ھتسیاش هدنیامن کی دوبن ھک میتفرگ رظن رد ،لاح نیع رد .تسا هدنام یقاب

 رھ و تسا هداد رارق یگرزب یانگنت رد ار دنھ تموکح ،ناتسناغفا ینونک ھتفشآ طیارش

 دروم رد یشریذپ لباق نانیمطا اب میناوتیم ،دشاب ھتشاد رایتخا رد ار تختیاپ ھک یسیئر

 ماقم ھب ام ،رخا هام ٢٩ رد ،نیاربانب .مینک باسح دوخ هدنیامن زا وا تظفاحم و لابقتسا
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 ھب نما ریسم کی قیرط زا ار لیکو اروف ات میدرک فارگلت باجنپ تموکح تیحالصاب

 لماک ناینمطا وا یرادافو و دیدحالص ھب ام و تسا لیکو مان ناخ دمحم اطع .دتسرفب لباک

 ھناشیدنا تحلصم اددجم دیدحالص نیا اب رادنامرفناوتس ھک میدینش یگزات ھب ام .میراد

  .تسا ھتخادنا ریخات ھب ار هدیامن جورخ و هدومن دروخرب

 

 دنویپ خلب رد ناخ دمحم ضیف اب اصخش و هدش جراخ تارھ زا ناخ یلعریش ریما ،مود .۴

 رب ناوتیم ییاکتا ھچ ھکنیا سدح ،دوب هدشن ھتشادرب ماگ نیا یتقو ات .تسا هدرک رارقرب

 روبع ماگنھ دمحم ضیف ۶۶ – ١٨۶۵ رد .دوب راوشد ،تشاد سیئر ود نیا نیب عیاش داحتا

 لماک ردارب .درک دروخرب ھنانیاخ لباک ریخست یارب خلب قیرط زا اراخب زا نمحرلادبع

 ھک دراد دوجو کش نیاربانب .دوب ناگورگ ناخ لضفا ریما تسد رد یتدم دمحم یلو ،وا

 دناوتیم یلعریش ریما نامرآ نامرھق ناونع ھب دوخ دیدج تیصخش رد ھنوگچ دمحم ضیف

 گرزب دوخ هزیگنا ھب رتشیب وا ھک دراد دوجو لامتحا زین نونکا یتح .دنک لمع ھناقداص

 دسریم رظن ھب نینچ لاح رھ ھب .دوخ یمسا بابرا ھب تدارا یور زا ات ،دنک لمع ینیب

 ھب یلعریش ریما مان ھب ات دنکیم یورشیپ شکودنھ رسارس رد یدج حرط اب نونکا وا ھک

 تیقفوم سناش مجاھت ،ھن ای دنکیم یھارمھ ھلمح رد ار وا یلعریش ھکنیا .دنک ھلمح لباک

 ھب و تسا هدیسر لباک ھب راھدنق زا ناخ لضفا ریما رسپ نمحرلادبع .دراد یھجوت لباق

 ناخ مظعا یناوخزاب یارب یروف یاھمایپ ،یلامش مجاھم ربارب رد عافد یھدنامزاس روظنم

 ،شا هدازردارب و ناخ مظعا نیب رد ھک ھنھک یاھ تداسح اما .تسا هداتسرف تختیاپ ھب

 ھب .دوشیم ناخ لضفا یاروش رد یاھرظن فالتخا ثعاب زونھ ،دراد دوجو نمحرلادبع

 کی زا ،تشاد رارق دوخ دح نیرت نییاپ رد شاعلاط ھک ینامز رد یلعریش ،ھصالخ ھنوگ

 ھب هرابود یتدم یارب ار وا تسا نکمم ھک درک تفایرد یتردق نانچ هرظتنمریغ لحم

 یب تسایس زا یفارحنا ھنوگ چیھ ھب ام ،دتفیب یقافتا رھ .دناسرب ناتسناغفا یلصا تردق

 سراپ تسد رد ار دوخ یرگید هورگ رھ ای یلعریش ھکنیا رگم .مینکیمن رکف دوخ یفرط

 تموکح ھب یلبق عاجرا نودب یراک چیھ تروص نیا رد یتح .دنریگ کمک هاش زا و دزادنیب

 و لباک ریخست نآ رد ھک یدنس نامھ رد یتح ھک دینادیم .دش دھاوخن ماجنا ترضحیلعا
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 و هدرک فسات زاربا دوخ یلصا دحتم یلعریش طوقس زا ،میتخانش تیمسر ھب ار راھدنق

 میدرک مالعا ناتسناغفا شخب رھ ریما ناونع ھب وا نتخانش تیمسر ھب یارب ار دوخ مزع

 راصحالاب رب ار دوخ طلست ناخ مظعا و ناخ لضفا رگا ،نیاربانب .دشاب وا رایتخا رد ھک

 ،دروآ تسد ھب هرابود ار دوخ یثاریم تخت دمحم ضیف کمک ھب یلعریش ای و دننک ظفح

 ھلخادم زا زیھرپ اب هارمھ و یعقاو نامکاح اب یتسود یانبریز رد ناتسناغفا اب ام طباور

 .دنامیم یقاب یلخاد یاھ ینمشد رد

 

 کی اب وا تاقالم ھعیاش و دھشم ھب سراپ هاش رفس تیعقاو ھب تسا نکمم ،تیاھن رد .۵

 هداتسرف ھک دسریم رظن ھب .مینک ھجوت ناخ لضفا دمحم ریم ،ناغفا راد ھجرد رومام

 یلخاد تسایس اب و تسا یبھذم فرص هاش فدھ ھک تسا یضار سراپ رد ترضحیلعا

 میناد یم .دشاب ھنیمز نیا رد یضاق نیرتھب دیاب نوسیلا یاقآ اموزل .درادن طابترا ناتسناغفا

 داحتا ھب یراکشآ لیامت ندیسر تنطلس ھب زا شیپ هژیو ھب و فلتخم عطاقم رد یلعریش ھک

 رد و یزلغ تالق رد ریخا تسکش زا سپ ھک تسا یعیبط و هداد ناشن دوخ زا سراپ

 ربارب رد کمک یارب سراپ تموکح زا ،ھیناترب دنھ زا یدام کمک ھنوگرھ زا یدیمون

 یرسفا ،ناخ لضفا دمحم ریم مینک رواب ھک میراد یلیلد اما .دشاب هدومن تساوخرد شنانمشد

 نیا رد یرھش ،هارف رد زونھ ،تسا هدش نییعت دھشم رد یلعریش هداتسرف ناونع ھب ھک

 ،دشاب ھتشاد مان کی ھب ھتسجرب رادفرط ود یلعریش ھکنیا رگم .تسا تارھ یوس

 نیب یسایس ھسیسد ھنحص دھشم الامتحا ھک دنکیم در ار ھعیاش نیا یدح ات ام تااعالطا

 یاقآ تارظن یتسرد رد ھک میرادن یلیلد چیھ ام ،تروصرھ ھب .دشاب یلعریش و سراپ هاش

 .مینک دیدرت و کش سراپ هاش یوس زا ھنابلط هاج یاھحرط دوبن دروم رد نوسیلا

 لوی و دنروید ،یسام ،رلیت ،نیام ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما
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 ٩ دنس رد ١ ھمیمض
 ٢٢( ق ١٢٨٣ ھجحلا یذ ١۶ ،دنھ یارسیاو بانجیلاع ھب ناخ لضفا دمحم ریما زا

 )١٨۶٧ لیرپا
 

 مکاح ناتسناغفا رد تافالتخا ھک یتدم رد ،تسا هدمآ نآ رد ھک متفایرد ار بانجیلاع ھمان

 یلعریش ریما ھب یکمک ھنوگ چیھ ،درک ظفح ار دوخ دیدش یفرط یب ھیناترب تموکح ،دوب

 نیفرط زا کی چیھ زا ینابیتشپ و درک دھاوخ لمع تسایس نیمھ ھب زین هدنیآ رد ،درکن ناخ

 .تفرگ دھاوخن تروص

 

 نایم تافالتخا ھک تسا هدوب ھیناترب تموکح تساوخ تسا نیمطم ،دنکیم حیرصت وا

 .دھد رارق شیاسآ و هافر رد ار ناغفا مدرم و دزاس فقوتم ار یزکراب هداوناخ یاضعا

 .دنکیم ینادردق تموکح تین نسح زا ترضحالاو

 

 زا یتسود نیا ،تسا هدش هراشا نآ ھب بانجیلاع ھمان رد ھک روشک ود یتسود دروم رد

 دبای ھمادا قباس دننام ھک تسا راودیما ترضحالاو و هدوب رارقرب ناشیا ردپ موحرم نامز

 .تفرگ دھاوخن تروص ناشیا بناج زا یفلاخم راک چیھ و

 

 ترضحالاو .تسا هدرک هراشا ھیناترب تموکح اب ھناتسود طباور یایازم ھب بانجیلاع

 دھاوخ یدایز تیزم انیمطم ھیناترب دنمتردق تموکح اب ھناتسود طباور ھک دراد یم ناعذا

 رد یتسود نوچ .دوش هداتسرف ناشیا رابرد ھب لیکو کی تسا لیام ترضحالاو .تشاد

 ھب مرک ریسم زا دناوتیم وا .دوش لاسرا لیکو تسا نکمم ،دراد دوجو اھتموکح نیب

 .دنک تکرح لباک تمس
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 ٩ دنس رد ٢ ھمیمض
 تمدخ مایپ

 ١٨۶٧ یم ٢٩ ،ھلمیس زا
 تموکح رترکس ھب ،روھال ھب ،ھجراخ رتفد زا

 

 دیئات ار لباک ھب لیکو کی نداتسرف ارسیاو ،دشاب ھتشادن یضارتعا رادنامرفناوتس رگا«

 .»دوش ذاختا وا نما رفس یارب یطایتحا ریبادت و دنکیم
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 ١٠ دنس
 ٣ هرامش

 )ھصالخ( دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،توکتران دروفاتس ماقم ھب
 ھجراخ رتفد

 

 ١٨۶٧ ربمتپس ٣ ،ھلمیس        ،اقا

 :تسا هدش ھتشون ریز لیاسم ،یالوج ٣٠ ات ٢٠ زا لباک تارطاخ رتفد رد

 ھب ندیسر ماگنھ سراپ هاش  :تسا هدینش نینچ ناخ مظعا دمحم رادرس زا )لباک( یلاو «

 ناخ بوقعی دمحم و دومن تساوخرد ناتسیس زا رفن رازھ ١۶ زا لکشتم یورین ،دھشم

 ار سراپ کبس یاھ حالس و اھ گنفت ،یگنج تامھم مامت دیاب وا ھک تشون تارھ مکاح

 نیا ھب خساپ زا رادرس .دوب هداد یلبق یلاو ھب شیپ یاھزور رد ھک دنادرگ زاب سراپ ھب

 .»دونشب یلعریشریما ،شردپ زا ھکنیا ات ،تساوخ رذع تساوخ

 

 رد ناخ مظعا دمحم رادرس زا ھک ار یھمان یلاو« :دیوگیم تارطاخ رتفد نامھ مھزاب .٢

 )رابرد رترکس( یشنم ریم تسد ھب لصا رد ،تسا هدرک تفایرد تارھ روما اب ھطبار

 اراخب ریما ھک تسا ھتفگ یلاو روتسد ھب یشنم ریم .دوشیم ھیارا اجنیا رد ھک هداتسرف

 تموکح اب یتسود هزیگنا اب یلاو اما .تسا ھتساوخ کمک ھیسور دض رب یلاو زا راب نیدنچ

 مالعا خساپ رد ھیسور اما .تسا هداد شرازگ ھیناترب تموکح ھب و هدادن یخساپ ھیناترب

 نآ زا سپ .تسا هدشن یتحاران ثعاب اھنآ نیب رد یتسود لیلد ھب ھیسور تامادقا ھک هدومن

 یلعریش ریما دحتم تامادقا ھک هدش مولعم الاح و هداتسرف ھن اراخب ھب یخساپ زونھ یلاو

 .»تسا هدوب ھچ

 

 ،تارھ زا« :تسا قوف تعالطا یواح رادرس ھمان ریز نتم ھمجرت ھک دوشیم ھتفگ .٣

 یچلیا ھک دیآیم رب نینچ ،ھتشگرب نونکا و مداتسرف اجنآ ھب ھک یدصاق شرازگ ساسارب
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 تارھ یلاو ناخ بوقعی دمحم درادرس یارب سراپ هاش فرط زا دھشم زا یھمان )هدنیامن(

 .دنک مارتحا یادا و دیایب دیاب ،دشابیمیمص و رادافو وا رگا ھک انعم نیا ھب .تسا هدروآ

 هداتسرف رمع دمحم و دشاب شردپ یاھتساوخ ساسا رب دیاب وا راتفر ھک داد خساپ رادرس

 اعد یلوحت نینچ یارب دنوادخ زا ھک داد خساپ تحارص اب وا و داتسرف ریما دزن ار هژیو

 راظتنا رد و دوش راوس دیاب ھکلب ،دھدب تسد زا ار نامز دیابن )شرسپ( وا و تسا هدرک

 یاھ سابل ،دایز تازیھجت و پسا دنچ اب ناخ بوقعی دمحم رادرس ،ساسا نیارب .دشاب هاش

 تقیقح نیا رد .دشاب ھتفر شیپ زور ٣۴ دیاب وا .دش دھشم یھار ابیز ییایادھ و یریمشک

 ار یزیچ ھچ دنوادخ و دنکیم تفرشیپ ھنوگچ عاضوا ھک دید دیاب .درادن دوجو یدیدرت

 .»دراد یم ررقم

 

 ترضحیلعا ترافس ھب یزمر تروص ھب ار ریز مایپ ،قوف تاعالطا تفایرد زا سپ .۴

 تارھ یلاو ھب دھشم ھب ندیسر زا سپ هاش ھک تسا هدش شرازگ« :میداتسرف نارھت رد

 هدش سراپ ھب یگنج تامھم و گنفت ،ھحلسا زا یخرب ندنادرگزاب راتساوخ و ھتشون ھمان

 ھب ات تسا هدرک توعد یلاو زا مھ و دوب هدش راذگاو نیشیپ مکاح ھب سراپ طسوت ھک تسا

 بسانم ییایادھ اب یلعریش ریما دیئات اب یلاو ھک تسا هدش شرازگ .دنک مارتحا یادا هاش

 .»دیبایرد ار ھیضق تیعقاو .تسا هداتفا هار ھب هاش یارب

 

 تقیقح ردقچ قوف یاھشرازگ رد مییوگب ھک تسا نکممریغ ام یارب رضاح لاح رد .۵

 دوخ فیرح یگدنیامن اب ھک تسا لباک تردق رد مکاح هورگ عفن ھب ،وس کی زا .دراد دوجو

 داوم و دشاب ام اب بوخ ھطبار لابند ھب ،دراد رارق سراپ رانک رد ھک یلعریش ریما

 اراکشآ ،ام سیونربخ ھب ناخ مظعا دمحم رادرس ھمان ندناسر رد ،رابرد یشنم تاطابترا

 ،تسا ھتفگ وا .دراد یرترب ناخ لضفا ریما ،یلاو نھذ رد ھک دنکیم هراشا یتاظحالم ھب

 ھک وا لیامت لیلد ھب ھک دوب هدرک ھعجارم وا ھب ھیسور دض رب کمک یارب اھراب اراخب«

 ھب ،»دراد ھیطوت سراپ اب وا نمشد ھک لاح ؛دوب هدرک عانتما ،دناجنرن ار ھیناترب تموکح

 ھکیلاح رد ،تسا هداد رارق ام داحتا زا رتارف ار دوخ راتفر نیا اب ریما ھک تسا انعم نیا
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 ،طلسم هورگ هاگدید ھب ھجوت اب .دوب ام کمک و تیامح راوازس لباک تردق رد مکاح هورگ

 و زیمآ قارغا رایسب ،دشابن یگتخاس یلک ھنوگ ھب رگا ،تاعالطا ھک تسا نکمم الماک

 لابند ھب شیپ اھتدم زا یلعریش ریما ھک دوشیم ھتفگ ،رگید یوس زا .تسا گنراگنر

 هزرابم ھکیلاح رد .دنک تفایرد یزیچ ام زا دناوتیمن ھک دش ھجوتم اریز ،دوب سراپ کمک

 تالیامت اب ،ناتسناغفا تادحرس رد هوبنا یرکشل اب هاش و دراد ھمادا لباک تردق رس رب

 یوجتسج رد یلعریش ریما ھک تسین دیعب ،تارھ هرادا رد یدنمقالع یارب سراپ مولعم

 .دشاب هاش اب هرکاذم

 

 رسفا کی ناوارف یشیدنارود اب ھک دوب نوسیلا یاقآ خساپ رظتنم دیاب قیاقح ماھبا نیا رد .۶

 ناتسناغفا دروم رد سراپ رابرد تانایرج یاشامت و هاش هاگودرا رد روضح یارب ار ھیناترب

 دروم رسفا ھکنیا رگم ،مینکن تفایرد خساپ یتدم یارب تسا نکمم اما .تسا هدرک بوصنم

 قیاقح ات دشک یم لوط ھتفھ دنچ الامتحا ،دھد شرازگ ترافس ھب ار روما تیعضو رظن

 ریخات امش ھب دوخ تاساسحا نایب رد ھک میدیشیدنا تسرد ام ،ساسا نیارب .دوش صخشم

 میناوتب و میشاب رادروخرب ترضحیلعا تموکح تارظن زا عقوم ھب میناوتب ات میشاب ھتشادن

 یارب هاش و دزادنا یم سراپ شوغآ رد ار دوخ یلعریش ھک یلامتحا ھمانرب دروم رد

 .مینک لمع عیرس ،دوشیم طلسم تارھ رب هرابود المع و دھدیم ماجنا یتامادقا وا تیامح

 

 اما .تشاد دھاوخن دوجو یلعف مادقا ھب یزاین رگید املسم ،ھعیاش تحص تابثا تروص رد

 اب یلعریش ریما ھک دوش لصاح نانیمطا ینعی ،تسا تیعقاو رب ینتبم ھک دوش مولعم رگا

 نیا رد ،تسا هدش دقعنم هوق ود نیب رد لباقتم زایتما و کمک ھجیتن رد و هدرک مادقا سراپ

 ام نیب رضاح هدھاعم ھک دشاب ھیناترب دنھ عفن ھب تسا نکمم ھک مینکیم رکف ام ،تروص

 .دوش کمک ،تسا تردق رد ھک لباک هورگ ھب راکشآ ھنوگ ھب و دوش خسف یلعریش ریما و

 ربارب رد ار دوخ عضوم ام کمک اب ھک دشاب ھتشاد رارق یطیارش رد یلعف هورگ رگا

 تازیھجت و ھحلسا کرادت و یلوپ طسوتم ھنارای ھب دودحم ام کمک ،دنک ظفح یلعریش

 یبوخ رایسب هار ،دوشیم ھیارا بیترت نیا ھب ھک یونعم و یدام یاھکمک .دوب دھاوخ
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 دھاوخ ضرعت لباقریغ و راکشآ یرترب و هدرک مھارف ام اب لاعف داحتا رد لباک هورگ یارب

 .تشاد

 

 تحت ام رگا و تسا هدش هداد رادشھ سراپ اب داحتا بقاوع زا یلعریش ریما ھب البق .٧

 ھنافصنم تیاکش دناوتیمن ،مینک ذاختا ،هدش میسرت الاب رد ھک ار یریسم ،ضورفم طیارش

 .دشاب ھتشاد

 

 یم ام اما ،دنا قالخادب و لزلزتم دح نیرخآ ات لثملا برض ھنوگ ھب اھناغفا ھچ رگا .٨

 .دشابیمن دنیاشوخان اھنآ یارب ام بناج زا یمادقا نینچ ھک دراد دوجو یاھهزیگنا ھک میناد

 یارب سراپ عفانم طلست ھنوگرھ .سراپ داژن ات دنا دحتم ناغفا داژن اب رتشیب تارھ نانکاس

 روفنم یبھذم و یموق یاھ تیدض لیلد ھب نایسراپ .دوب دھاوخ دنیاشوخان ناتسناغفا نارس

 ینامگدب داجیا ثعاب ییاپورا نارسفا روضح اب ھک یھنوگ ھب( ام اب ناغفا نارس داحتا .دنا

 یاھ شیارگ لیدب اھنت ار نآ رگا هژیو ھب ،دوب دھاوخن بولطمان نادنچ )دوشن بصعت و

 .مینادب یلعریش ریما یسراپ

 

 هرکاذم ھب ندش دراو زا سپ یلعریش ریما تسا نکمم ،هدنیآ تالامتحا تشادرظن رد اب .٩

 وا ھک یشزرا مینکیم رکف ام ،تروص نآ رد .دروآ تسد ھب ار لباک تخت دیاب سراپ اب

 یلماعت ھنوگرھ زا ار وا ھک دزاسیم رداق ار ام ،تسا لیاق ھیناترب تموکح تیامح یارب

 تریاغم ام اب شطباور و ھتسویپ سراپ اب وا ھک دش هدید و دوب نیا زاریغرگا اما .مینک ادج

 تارھ دروم رد وا تادھعت ھب ار سراپ ھجوت ھک تسا نیا دنامیم یقاب ام یارب ھچنآ ،دراد

 .مینک بلج اھنآ تیاعر رب رارصا و

 

 تیامح و کمک ام یوس زا لباک تردق رب مکاح هورگ رگا ھک دراد لامتحا نانچمھ .١٠

 مکاح یلعریش ھکنیا زا رظنفرص ؛دنورب نیب زا ،اھناغفا عاضوا رییغتم طیارش رد و دوش

 رد یرثا ھجوچیھ ھب یرییغت نینچ ھک میراد رواب ام ،رگید نارادرس زا یبیکرت ای دوش



 66 

 ینامز ات و دشاب زور )لعفلاب( یوتکفید مکاح اب ھشیمھ دیاب ام طباور .دراذگیمن ام تسایس

 طیارش و داوم نامھ ھک میشاب هدامآ ھشیمھ دیاب ،دشابن ھناتسودریغ ام اب وتکفید مکاح ھک

 .مینک دیدجت وا اب ،دوب هدمآ تسد ھب شفلس نامز رد ھک ار یدعاسم

 

 یورشیپ زا رترثوم رایسب ناتسناغفا رب ار دوخ ذوفن ات دوب میھاوخ رداق ام ،بیترت نیا ھب

 لیابق مامت ھک تسا روصت لباق نکمم هار رخآ رد طقف ھک یقافتا – مینک ظفح دوخ یاھورین

 .دزاسیم جلف ار ام ھنیزخ و هدومن دحتم ام دض رب ار ناغفا

 

 تموکح تاساسحا ھک میقاتشم ام و تسا نینچ ینونک تیعضو دروم رد ام یاھهاگدید .١١

 یلامتحا دراوم زورب تروص رد ،مینکیم داھنشیپ ھک یتامادقا ھب ھطبار رد ار ترضحیلعا

 .مینک نایب ،میاھتفرگ شیپ رد یصخشم لکش ھب ھک

 

 ار یرگید عوضوم دروم رد ثحب ،دراد رارق ام رایتخا رد نونکا ھک یتاعالطا .١٢

 ینونک تیعقوم ھب ام .تسا هدرک بلج دوخ ھب ار ام ھجوت یھاگھگ اریخا ھک دنکیم داھنشیپ

 دح ات دنکیم اعدا ھیسور ھک یطیارش ھب ھجوت اب .مینکیم هراشا یزکرم یایسآ رد ھیسور

 یاھ تفرشیپ و ھتشاد او یمجاھت تسایس کی ھب ار وا و هدوب وا لورتنک زا جراخ یدایز

 هدروآ تسد ھب ار اراخب تسا هدش شرازگ ھک یرخاتم یاھ یزوریپ اب .تسا هدوب عیرس وا

 مھم رایسب اراخب و دنقرمس رد ،تسا هدشن البق رگا ،یدوز ھب وا ریثات کش نودب ،تسا

 شدوخ نادرمتموکح زا یخرب ،لاح نیا اب .تسا هدوب دنقوق رد یتدم ھک نانچ ،دوب دھاوخ

 تیعمج نایم رد وا تادحرس و اھهاگرارق شرتسگ رد ھیسور یعقاو عفانم ھک دنکیم اعدا

 ریخا یمجاھت یاھ تفرشیپ ھک دنیوگیم اھنآ و تسین ومآ بونج رد ندمتمریغ و بصعتم

 یاھھشقن و ھنانمشد شرگن لیلد ھب ھکلب ،هدش نییعت شیپ زا فادھا ققحت تھج رد ھن اھنآ

 یتسرد نایب اھ شیامن نیا رگا .تسا هدوب اھنآ یداع یاھتسایس اب تفلاخم رد و اراخب

 طباور ،تسا گنھامھ ھیناترب دنھ عفانم اب ھک هزادنا نامھ ھب ،دشاب ھیسور یاھهاگدید زا

 مزال تادھاعم و سامت یرارقرب ناونع ھب دیاب یصخشم یاھزرم ات ھطوبرم یاھتموکح
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 یتح و مھافت رگا .دوش ھتفریذپ و قیدصت اراکشآ ھنوگ ھب اھ طخ نیا فارطا للم و لیابق اب

 ھب هرھلد ای ینارگن نودب میتسناوتیم وس کی زا ام ،دمآ یم تسد ھب تیھام نیا اب یلماعت

 یشحو لیابق یور رب وا یندمت ریثات زا و مینک هاگن شا یبونج یاھزرم رد ھیسور تامادقا

 ،رگید یوس زا .مینک لابقتسا دنقوق و اراخب یراصحنا و بصعتم یاھتموکح و اھارحص

 رد یتداسح ھنوگ چیھ ،تشاد یم نانیمطا ھنیمز نیا رد ام یرادافو ساسحا زا ھیسور رگا

  .تشاد یمن ام ھیاسمھ و ناغفا لیابق اب ام داحتا ھب ھطبار

 

 ھک دسریم رظن ھب نونکا ،دشاب یروتارپما ود رھ عفانم عفن ھب یشم طخ نینچ رگا .١٣

 ثحب دروم ترضحیلعا ھنیباک رد یدایز تیزم اب عوضوم ھک تسا هدیسر ارف نآ نامز

 تسا نکمم ھک مینکیم داھنشیپ مارتحا اب ام ،دیشاب وسمھ ام یاھهاگدید اب رگا و دریگ رارق

 .دوش رارقرب ،میا ھتشون ترضحیلعا ھجراخ ریزو ھب نونکا ھچنآ یانعم ھب یطابترا

 لوی و دنروید ،یسام ،رلیت ،نیام ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما

 

 زا ھخسن کی .تسا هدش تفایرد نارھت زا یخساپ ،ھمان نیا شراگن نامز زا – تشونیپ

 تیعقاو ام رظن ھب ،یسراپ تاماقم تاضارتعا دوجو اب .تسا هدش تسویپ نوسیلا یاقآ مایپ

 هاش نیب مھافت دوجو رب یمکحم لیلد ،دھشم رد هاش هاگودرا زا تارھ یلاو دیدزاب هداس

 ھب ناخ یلع بوقعی رادرس ،ریما رسپ ،دوبن نینچ رگا .تسا ناخ یلعریش ریما و سراپ

 رایسب دیاب تارھ رد ناغفا یاھورین ھک یتقو رد هژیو ھب ،داد یم ماجنا ار رادید نیا یتخس

 دناوتیم نامز طقف ھک تارھ اب طابترا رد یقفاوت میدقتعم ام ،ساسا نیارب .دشاب فیعض

 ھک تسا نایرج رد لباک رد یھعیاش .تسا هدش دقعنم فرطود نیب الامتحا ،دھد ناشن

 لامتحا و میراد دیدرت ھعیاش نیا تحص رد ام .تسا هدرک لاغشا ار تارھ سراپ یاھورین

 باسح رتمک و میقتسم رتمک لکش ھب دوش ماجنا سراپ یوس زا ھک یکمک ھنوگرھ ھک دراد

 .دشاب ام ھجوت بلج یارب هدش
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 نآ ھب ار وا دوبن لیام رادنامرفناوتس .تسا رواشپ رد زونھ لباک یارب ام یموب هدنیامن

 ناخ یلعریش ریما یوس زا ماگنھدوز ھلمح کی تفر یم راظتنا ھکیلاح رد ،دتسرفب رابرد

 ار یرطخ هدنیامن دوخ ھکنیا رگم ،میداد حیضوت مرتحم ماقم ھب زورما ام اما .دوش ماجنا

 رایسب لباک رد یشنم .دنک رفس اروف میھاوخیم ام ،دنک ینیبشیپ لباک ھب هار ریسم رد

 و ھجوت لباق یدنمناوت ،بوخ هداوناخ یاراد ناتپ کی روضح اما .تسا هدرک لمع بوخ

 وا .دوب دھاوخ دنمشزرا لباک رد نامز نیا رد ناخ دمحم اطع رداھب ناخ دننام برجم

 عوقولا بیرق ھجیتن لامتحا و ناتسناغفا رد نیفرط تاساسحا زا یتسرد تواضق دناوتیم

 .میشاب ھتشاد ار تاعالطا نیرتھب ھک تسا مھم رایسب اھنآ دروم رد ھک دشاب ھتشاد

 

 

 ١٠ دنس رد ١ ھمیمض
 مایپ ھخسن

 ھلمیس ،دنھ یارسیاو ھب ،نارھت ،نوسیلا زا
 

 هریغو اھ گنفت نیا هداعا راتساوخ هاش ھک متسین دقتعم نم دیوگیم ھجراخ روما ریزو

 دروم نیا رد نوسمات یاقآ .دنک نشور و یسررب ار عوضوم نیا دھاوخیم وا اما ،دشاب

 یشزرا اب ییایادھ ضوع رد و درک کرت ار دھشم سپس هاش .دھدیمن شرازگ یزیچ

 زا ھک یگدنیامن ھنوگرھ ناخ یلع بوقعی ھک داتسرف ار نانیمطا نیا هاش .دومن تفایرد

 یوس زا یمادقا چیھ ھک دش ھتفرگ رظن رد تقد نیرتشیب ،دشاب هدومن ناخ یلعریش بناج

 .دوشن ماجنا ناتسناغفا دروم رد ھمان دھع ھب زواجت ای یطخت تھج رد سراپ تموکح

 متفھ و تسیب و مشش و تسیب
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 ١١ دنس

 ١٧٨ هرامش
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،توکتران دروفاتس رس ماقم ھب

 یسایس ،ھجراخ رتفد
 

 ١٨۶٧ ربمسد ٧ ،مایلیو تروف        ،اقآ

 طوبرم رتشیب قاروا زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد راختفا ام

 .مینک لاسرا ار ناتسناغفا عاضوا ھب

 

 ناخ مظعا دمحم رادرس و هدومن تافو ناخ لضفا دمحم رادرس ھک دوشیم هدھاشم .٢

 .تسا هدش باختنا لباک مکاح ناونع ھب موحرم نآ ردارب

 

 ار شا ینیشناج و تیلست ار شردارب تشذگرد ،میدرک رارقرب طابترا دیدج ریما اب ام .٣

 هدھع ھب لباک رابرد رد ار دوخ فیاظو و ھتفر لباک ھب یگرابکی ھب ام لیکو .میتفگ کیربت

 .تفرگ دھاوخ

 

 

 ١١ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٧ ربوتکا ١١ ،تمدخ مایپ

 ھلمیس ،ھجراخ رترکس ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس زا
 

 .تشذگرد یراج هام متفھ رد ناخ لضفا ھک دھدیم شرازگ ،رواشپ رسیمک نواعم
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 ١١ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨۶٧ ربوتکا ١٩ ،تمدخ مایپ

 ھلمیس ،ھجراخ رترکس ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس زا
 

 ،زاب رابرد رد لباک مکاح ناونع ھب یمسر ھنوگ ھب ناخ مظعا دمحم ھک دیوگیم تاعالطا

 ریشمش ھک ناخ نمحرلادبع شاهدازرادرب طسوت ھکلب ،فارشا و نارس یوس زا اھنت ھن

 ھب ار اھورین هدنامرف ماقم اما ،دش ھتخانش تیمسر ھب ،داد ناخ مظعا دمحم ھب ار شردپ

 .دراد هدھع

 

 

 ١١ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨۶٧ ربوتکا ٢٢ ،تمدخ مایپ

 باجنپ ،تموکح رترکس ھب ،ھلمیس ،ھجراخ رترکس زا
 

 .داتفا دھاوخ قیوعت ھب ،میونشب لباک زا رتشیب ھک ینامز ات لیکو ھمانرابتعا

 

 

 ١١ دنس رد ۴ ھمیمض
 رادنامرف ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ھب ،باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت زا

 ١٨۶٧ ربوتکا ١٩ ،یرم ،٨١٧ – ٣٨٧ هرامش ،ھلمیس ،لک
 

 ھک یروتسد رھ و اروش رد لک رادنامرف بانجیلاع عالطا یارب ات هدش هداد روتسد نم ھب

 ١۶ خروم ،٨٣ هرامش ،رواشپ رسیمک یوس زا نآ ھمیمض و ھمان زا یتشونور ،دشاب مزال

 مکاح ناونع ھب ناخ مظعا دمحم رادرس نتخانش تیمسر ھب مالعا .منک ھیارا ار یراج هام

 نیا رد نآ ھب نم خساپ ھب ھجوت اب و ناخ لضفا دمحم موحرم ،شردارب ینیشناج ھب لباک
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 ار لباک ھب ناخ دمحم اطع ،ام هدنیامن مازعا دروم رد رادنامرفناوتس تاروتسد ،خیرات

 .منک غالبا

 

 

 ١١ دنسرد ۵ ھمیمض
 هرامش ،باجنپ ،تموکح رترکس ،نوتنروت ھب ،رواشپ ھقرف ،رسیمک ،کالاپ درگرس زا

 ١٨۶٧ ربوتکا ١۶ ،٨٣
 

 مزاس ھمیمض ،مدرک تفایرد لباک یشنم زا زورما ھک ار یھمان ھمجرت ھک مراد راختفا نم

 بقع ،ناخ نآ گرم ،ناخ دمحم ضیف رادرس نامرف تحت یاھورین تسکش دروم رد ھک

 تخانش و یگدیدنپ رثا رب ناخ لضفا دمحم یلاو گرم و ناخ یلعریش ریما رارف ای ینیشن

 لباک رد شرادرب یاج ھب ریما ای یلاو ناونع ھب ناخ مظعا دمحم رادرس یمسر و عیرس

 .دوب

 

 هدازردارب و ناخ مظعا دمحم رادرس نیب یتیاضران ھک دھدیم ناشن یلبق یاھشرازگ .٢

 ھب اھنت ،هدش شرازگ نونکا ھک یرابخا و دراد دوجو نانچمھ ناخ نمحرلادبع رادرس ،شا

 اب و هدش میلست عاضوا تشادرظنرد اب یتدم یارب نمحرلادبع رادرس ھک تسا انعم نیا

 ھک تسا دیعب ،هدازردارب و اکاک یلبق ھچخیرات تشادرظن اب .تسا هدرک ترشاعم شیاکاک

 دمحم رادرس ھکنیا ای دنک رظنفرص دوخ ینیشناج قح زا ھنابلطواد نمحرلادبع رادرس

 دوخ رابتعا زا بیرف و ملظ اب و دنک تیبثت ار دوخ تردق ھشیمھ یارب دناوتب ناخ مظعا

 هداوناخ ھب تیلست لاسرا دروم رد یتاروتسد اروف منکیم سامتلا نم ،لاح نیا اب .درذگب

 رد نانچمھ ناخ لضفا دمحم و ناخ دمحم ضیف رادرس تشذگرد دروم رد یزکراب

 ،لباک رد ھیناترب رومام یگدنیامن و ناخ مظعا دمحم رادرس نتخانش تیمسر ھب صوصخ

 .مھاوخب ناخ دمحم اطع رداھب ناخ
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 نکمم ،دش رکذ الاب رد ھک یاھھمان ھک منکیم ضرف نم ،ھن ای دوش لاسرا هدنیامن رگا .٣

 رد زور دنچ یارب هدنیامن مازعا عوضوم ھک دوش یقلت بولطم دیاش و دنوش لاسرا تسا

 ناخ مظعا دمحم رادرس ھک یھاتوک تدم رد تسا نکمم .دنامب یقاب ھمان تفایرد راظتنا

 ریما شموحرم ردپ دحتم ناونع ھب ھیناترب تموکح فرط زا و دنک تنطلس مالعا ھک

 .درذگب ،دوش ھتخانش تیمسر ھب ناخ دمحم تسود

 

 

 ١١ دنس رد ۶ ھمیمض
 ١٨۶٧ ربوتکا ٩ ،لباک یشنم زا هدش تفایرد ھبتاکم ھمجرت

 

 دمحم رادرس( یلاو ،شردپ تشذگرد اب ھک دوب رواب نیا رب ادتبا رد ناخ نمحرلادبع رادرس

 ھب ار مود یاج ناخ مظعا دمحم ردرس شیاکاک و دش دھاوخ تخت نیشناج وا ،)ناخ لضفا

 و دوخ هدازردارب نداتسرف اب ناخ مظعا دمحم رادرس اما .تشاد دھاوخ بیان ناونع

 رد ،داد حیضوت یصوصخ لفحم کی رد ،)ناخ نمحرلادبع مرحم مداخ( ناخ میحرلادبع

 وا ،دریگ هدھع رب ار تموکح یاھتیلوئسم دناوتب )نمحرلادبع رادرس( وا ھک یتروص

 ای مرک ای راھدنق رد و دروآ دورف میظعت رس وا هدارا ربارب رد دوب دھاوخ رضاح )مظعا(

 .دشاب وا رظتنم لباک رد رارطضا تروص رد و دوش نکاس ،لباک زج ھب ،یرگید یاج رھ

 نمحرلادبع( وا ھب ھشیمھ و دنک تقفاوم تسناوتن ناخ یلعریش ریما اب اھنت )مظعا( وا

 .دھدیمن ماجنا شا هداوناخ ھب ندناسر بیسآ یارب یراک و دنکیم هاگن شرسپ مشچ ھب )ناخ

 شیاکاک ھب ار دوخ یاج ھک داد خساپ لباک رد دیاقع عونت و )ییاھنت( اوزنا لیلد ھب رادرس

 سپ زورما ،ساسا نیارب .تفرگ دھاوخ رظن رد ردام و ردپ ناونع ھب ار وا و داد دھاوخ

 ،یمومع رابرد رد ناخ نمحرلادبع رادرس ،دیقف یلاو یراوگوس زور نیموس نایاپ زا

 اب اروف ھک درک تعیب وا ھب و داد ناخ مظعا دمحم رادرس ھب ار دوخ یافوتم ردپ ریشمش

 ھب تموکح ،ھصالخ ھنوگ ھب .دش لابند ناگرزب و نارادرس ھمھ یوس زا ھباشم میلست
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 یھدنامرف یمسر تیلوئسم ناخ نمحرلادبع رادرس و دش راذگاو ناخ مظعا دمحم رادرس

 .تفرگ هدھع رب ار شترا داتس

 

 

 ١١ دنس رد ٧ ھمیمض
 ١٩ ،رواشپ ھقرف ،رسیمک ،کالاپ درگرس ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس ،نوتنروت زا

 ١٨۶٧ ربوتکا
 

 ھب ھطبار رد ار امش یراج هام ١۶ خروم ٨٣ هرامش مان تفایرد ھک هدش ھتساوخ نم زا

 مالعا شردارب ینیشناج رد لباک مکاح ناونع ھب ناخ مظعا دمحم رادرس نتخانش تیمسر

 فرط زا راظتنا دروم یاھھمان عقوم ھب تفایرد تروص رد ھکنیا نایب ھب خساپ رد .منک

 ناونع ھب ار نیا دیاب ،ھیناترب تموکح اب ھنامیمص طباور ظفح لیامت رب ینبم لباک مکاح

 تموکح ھمان رد ام هدنیامن مازعا .دیریگ رظن رد تاروتسد یروف یارجا یارب یفاک عجرم

 دروم رد هژیو خساپ رظتنم ھکنیا نودب یراج هام مھدزای خروم ١٠٢٨ هرامش یلاع

 دیاش وا یاھتساوخ ھک دوب هدش ررقم ضرف نیا اب ،دشاب دروم نیا رد مکاح یاھتساوخ

  .دشاب صخشمان زونھ

 

 یاھھمانرابتعا و هدش هداد عالطا امش ھب البق ،دوش هداد هدنیامن ھب دیاب ھک یتاروتسد داوم .٢

 تقبس وا زا ناکما تروص رد ات دوشیم لاسرا ادعب ،تسا هداد هدعو یلاع تموکح ھک

 ھب دانتسا اب و دوش یفرعم ریما یناشن ھب ناتدوخ فرط زا یھمان اب دیاب نمض رد .دریگ

 رب یدھاش ناونع ھب لباک رد هدنیامن روضح ھک تسا دیما امش یناشن ھب راظتنا دروم ھمان

 یمیمص طباور ظفح ھب لیامت ،تسا هدوب البق ھک ھنوگ نآ ،ھیناترب تموکح ھک دوش یقلت نیا

 دوخ رگید یاھھمان خساپ ھک دھدیم لوق و دراد ورملق نآ لوبق دروم مکح اب ھناتسود و

 .دنک لاسرا اھنآ تفایرد زا سپ ار
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 ١١ دنس رد ٨ ھمیمض
 ربمون ١٣،راھدنق و لباک یلاو ،ناخ مظعا دمحم ریما ترضحالاو یناشن ھب ھطیرخ

١٨۶٧ 
 

 ریما موحرم ،ترضحالاو ردارب تشذگرد و یرامیب زا لباک رد دوخ سیون ربخ زا نم

 .مدش فقاو ینیشنریما ھب ترضحالاو قیفوت زا و ناخ لضفا دمحم

 

 ھنامیمص ار کاندرد ھثداح نیا زا ترضحالاو مرتحم هداوناخ ھب هدراو تبیصم !نم تسود

 .میامن یم ضرع تیلست

 

 رادرس ،ریما موحرم دنزرف تقفاوم اب ھک تسا هدیدرگ نم یدنسرخ بجوم ،لاح نیع رد

 نات موحرم رادرب نیشناج ناونع ھب امش ،روشک مدرم و نارس دییات و ناخ نمحرلادبع

  .دیا هدش بوصنم

 

 .دشاب تنطلس ییافوکش و ماکحتسا تھج رد هدنخرف دادیور نیا مراودیما !نم تسود

 سنرال ناج یاضما
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 ١٢ دنس
 سیونور

 ١۵ هرامش ،یفخم
 )ھصالخ( دنھ لک رادنامرف ماقم ھب

 ندنل ،دنھ رتفد
 

 ١٨۶٧ ربمسد ٢۶         ،اقآ

 فلتخم یاھھمان رد بانجیلاع اریخا ھک ار یمھم یسایس لیاسم ترضحیلعا تموکح .١

 .دناهداد رارق ھجوت دروم ،دنا ھتشاد هراشا اھنآ ھب

 

 بانجیلاع تموکح ھک یریسم و ناتسناغفا عاضوا ،لوا ،زا دنا ترابع لیاسم نیا .٢

 یزکرم یسایسآ رد ھیسور تفرشیپ ،مود .تفرگ دنھاوخ شیپ رد روشک نآ مکاح ھب تبسن

 تموکح طسوت نآ اب ھطبار رد یبولطم وحن ھب تسا نکمم ھک یکیتامولپد تامادقا و

 .دوش ماجنا اپورا رد ترضحیلعا

 

 ھناگادج ھنوگ ھب تسا مزال ،دنا ھتسباو و ھتخیمآ رگیدکی اب یدح ات تالاوس نیا ھکنآ اب .٣

 .دوش یگدیسر اھنآ ھب

 

 ریما گرم ماگنھ ھک دنکیم هدھاشم ترضحیلعا تموکح ،لوا لاوس ھب ھطبار رد .۴

 یارسیاو طسوت ،دوب هدش دزمان ثراو ناونع ھب ھک ناخ یلعریش شرسپ ،ناخ دمحم تسود

 رادرس ھک هدھاعم قوقح .دش ھتخانش تیمسر ھب ناتسناغفا یوتکفید مکاح ناونع ھب تقو

 تسود ریما و دنھ رد ھیناترب تموکح نیب هدقعنم تالماعت زا یدراوم ،دش نآ ھب قفوم

 رادرس اب ١٨۵۵ رد باجنپ دشرا رسیمک ناونع ھب امش بانجیلاع ھک یتقو ،دوب دمحم

 تموکح ھک تشادن دوجو هدھاعم نیا رد یزیچ چیھ اما .درک تاقالم رواشپ رد ناخردیح
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 رگا ،دنک تیامح یرگید سیئر رھ ای ناخ یلعریش یاھاعدا زا ھک دنک فظوم ار ھیناترب

 نیمات اب ار ناغفا مدرم عفانم ھک تسین یھنوگ ھب وا تسایس ھک دھد ناشن ثداوح تفرشیپ

 .دنک مھارف تادحرس شمارآ ظفح و روشک لالقتسا ،یلخاد شمارآ

 

 ناخ لضفا دمحم رادرس موحرم نتخانش تیمسر ھب رب ینبم بانجیلاع میمصت ،نیاربانب .۵

 ،داد رارق تیعقوم نآ رد ار وا ناتسناغفا ثداوح دنور یتقو ،لباک یوتکفید مکاح ناونع ھب

 دروم سیئر وا ھک دسریم رظن ھب رگا .تسا ھتفرگن تروص یرادافو ضقن ھنوگ چیھ

 دوجو یتسردان دناوتیمن نمحرلادبع وا نیشناج و رسپ ناسکی دییات رد ،تسا مدرم رظن

 .دشاب ھتشاد

 

 ات ،دنکن ھلخادم اھناغفا یلخاد تاعزانم رد ھک تسا نیا ترضحیلعا تموکح تساوخ .۶

 اھتردق ریاس اب یریگرد داجیا ھب رجنم ای و دزادنین رطخ ھب ار تادحرس حلص ھک ینامز

 تسایس یلصا فدھ زاب رید زا نآ ظفح و هدوب کانرطخ ناتسناغفا لالقتسا یارب ھک دوشن

 زا کی رھ ھک دیراد یلیلد بانجیلاع رگا ،لاح نیا اب .تسا و هدوب ناھج شخب نآ رد ام

 تیوقت مدرم تاساسحا ربارب رد ار دوخ یجراخ یاھکمک ھب دانتسا اب دراد شالت نیفرط

 ناتسناغفا تیمامت نتخادنا رطخ ھب ای یضارا ندرک ینابرق یارب یلیامت رگا هژیو ھب و دنک

 یناسک ھب دیاب امش ھک تسا تسرد الماک ،دشاب ھتشاد اھکمک نینچ ندروآ تسد ھب یارب

 ار ھیناترب تموکح تسا نکمم یریسم نینچ اب ھک دیھد رادشھ دنراد یلیامت نینچ ھک

 .دنک دوخ یابقر زا یدام تیامح ھب روبجم

 

 هداد ناخ یلعریش ھب یرکذت نینچ بانجیلاع ھک مدش علطم خساپ ناونع ریز ھلسارم زا .٧

 سراپ اب سیئر نیا دیوش نیمطم ھک یتروص رد ،منکیم دییات ار امش داھنشیپ نم و دیا

 مکاح زا تیامح ،ناتسناغفا روما رد تردق نآ تلاخد لماش ھک تسا هدرک دقعنم یدادرارق

 اب هدھاعم ھک دینک مالعا لاح نیع رد و دشاب تاحیلست ھضرع ای ھنارای لکش ھب لباک

 .تسا ھتفای نایاپ ناخ یلعریش
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 ریسم دراو سراپ تموکح ھک دنک ینیبشیپ دناوتیمن ،لاح نیا اب ،ترضحیلعا تموکح .٨

 ھک دننادیم ار نیا ار اھنآ و هدش عنم نآ زا سیراپ هدھاعم رد اصخشم ھک دوش یتسایس

 طسوت ،هدرک عادبا ار اھنآ ،دینک یم فیصوت امش ھک یگژیو زا ناخ یلعریش رگا یتح

 .دش دھاوخ در هاش تموکح

 

 ،دوش مکاح ھب یکمک رگا ھک تسا قفاوم بانجیلاع رظن اب الماک ترضحیلعا تموکح .٩

 نینچ .ام نازابرس یورشیپ قیرط زا ھن ،دشاب تاحیلست یاطعا ای ھنارای تروص ھب دیاب

 دیاش و هدش ام تاین دروم رد دیدش یاھ مھافتءوس یارب یرتسب تالامتحا مامت اب یورشیپ

 .دوش یدج یاھدمایپ ھب رجنم

 

 ھفاضا دیاب طقف ،مدناسر بانجیلاع ھب ار ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید ھکنیا زا سپ .١٠

 یسایس عاضوا اب امش کیدزن ییانشآ و امش طایتحا ھب ار دامتعا نیرتشیب اھنآ ھک منک

 دیدحالص ھب تحار لایخ اب ار نیا تسا نکمم و دنا نیمطم تباب نیا زا و دنراد ناتسناغفا

 .دینک لمع تسرد ،دینک یم رکف ھک ھنوگ نآ ،دیآ شیپ ھک یطیارش رھ رد ھک دنراپسب امش

 

 بولطم ایآ ینعی ،دیتشاد هراشا نآ ھب بانجیلاع ھک مزادرپ یم مود لاوس ھب نونکا .١١

 تفرشیپ زا یلامتحا یتحاران ھنوگرھ زا ات دوش رارقرب طابترا ھیسور تموکح اب ھک تسا

  .دوش یریگولج یزکرم یایسآ رد تردق نآ

 

 تداسح ای یتحاران ھنوگ چیھ یارب یلیلد چیھ ترضحیلعا تموکح ھلحرم نیا رد .١٢

 ،دھدیم ماجنا یزکرم یایسآ رد زونھ ارھاظ و تسا هداد ماجنا ھیسور ھک یتاحوتف .دنیبیمن

 یارب یلیلد چیھ و ھتفرگ رارق نآ رد وا ھک تسا یطیارش یعیبط ھجیتن اھنآ رظن ھب

 ھناتسود تاطابترا .دشاب نآ فرط زا رادشھ ای ینامگدب زا یکاح ھک دھدیمن یاھ ییامنزاب

 ،دیآ شیپ یتصرف رگا و تسا هدش ماجنا ھنیمز نیا رد تموکح ود نیب فلتخم عطاقم رد
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 ھطبار رد مھافتءوس یلامتحا رطخ ھنوگرھ زا یریگولج یارب نآ زا ترضحیلعا تموکح

 یرورض نآ ماجنا ھک تسا یراک اھنت نیا .درک دھاوخ هدافتسا سیلگنا ای ھیسور تامادقا اب

 .دسریم رظن ھب بولطم ای

 توکتران یاضما
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 ١٨۶٨ لاس دانسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 فلا ١٢ دنس
 ١٨۶٨ لاس ٢٩ هرامش

 یسایس ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ھب

 

 ١٨۶٨ یروربف ١۴ ،مایلیو تروف        ،اقآ

 رد ام تیعقوم دوبھب روظنم ھب لوی جروج رس ،ام قباس راکمھ تاداھنشیپ ھب هراشا اب

 طسوت ام روتسد ھب ھنیمز نیا رد یتشاددای ،دحرس رد ناغفا لیابق و لباک تموکح لابق

 ھک میراد ار راختفا نیا نونکا ام و تسا هدش ھیھت باجنپ تموکح ریزو ،نوتنروت یاقآ

 .مینک شکشیپ ترضحیلعا تموکح عالطا یارب

 نیام و دنروید ،یسام ،رلیت ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما

 

 

 فلا ١٢ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٧ ربمون ١٨ ،تشاددای

 

 قاحلا نامز زا ھک تسا یتامادقا حیرشت روظنم ھب رضاح تشاددای حرط :تشاددای فدھ

 و یلک ھنوگ ھب ناغفا مدرم و ھیناترب تموکح نیب ھناتسود طباور دشر جیورت یارب باجنپ

 و تامادقا نیھجیتن نایب یارب .تسا هدش ماجنا یبرغلامش تادحرس رد ناتپ لبابق هژیو ھب

 مدرم نیب ھناتسود طباور ھب رتشیب قیوشت یارب هدش ھتفرگ رظن رد ریبادت نداد ناشن

 .باجنپ و ناتسناغفا
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 ھلھو رد ،دروآ تسدب نآ تیقفوم نازیم زا یھنافصنم نیمخت دناوتب هدنناوخ ھکنیا یارب .٢

 شیپ ،باجنپ تموکح اب اھنآ طباور و رظن دروم لیابق یاھیگژیو و دادعت تسا مزال وا

 .دوش هداد حرش ھصالخ ھنوگ ھب قاحلا زا

 

 :تادحرس رد ناتپ لیابق شرامش
 :تسا ریز حرش ھب باجنپ دحرس رواجم ناتپ لیابق .٣

 .اھ یز نسح :هرازھ ھیحان رواجم دحرس

 لیخ نامثع ،اھ یز ینار ،اھ یتاوس ،اھ لاورینوب ،اھ نودوج :رواشپ ھیحان رواجم دحرس

 .ایلع یاھ دنمھم ،اھ

 .اھیدیرفا :تاھوک و رواشپ یحاون رواجم دحرس

 یروت ،تشمیز یاھناغفا ،اھ یزکروا ،اھاپ ھس ،اھ یتوزوب :تاھوک ھیحان رواجم دحرس

 .اھ

 .اھ یریزو :ناخ لیعامسا هرید و تاھوک یحاون رواجم دحرس

 .اھ ینارتشوا ،اھ یناریش :ناخ لیعامسا هرید یحاون رواجم دحرس

 .اھنآرتیخ :ناخ یزاغ هرید ھیحان رواجم دحرس

 

 :اھنآ یگژیو
 دروم رد لپمیت یاقآ شرازگ زا ریز یاھ هدیکچ رد کیفارگ تروص ھب اھنآ یگژیو .۴

 دیاش ،دنا یشحو لیابق نیا نونکا« :تسا هدش ھتفرگ یبرغلامش دحرس رد لقتسم لیابق

 تدش ھب زونھ نآ دوجو اب اما ،تواخس و تلیضف زا یرادقم نودب ھن و بیجن نایشحو

 اھنآ .دنرادن یندم ای یتموکح یاھداھن ھب ندش کیدزن یارب یزیچ چیھ اھنآ .دنا ربرب

 ھک ھنوگ نآ ،ندوب ناملسم اما ،دنراد نید امسا اھنآ .دنرادن یشزومآ چیھ دراوم رثکا رد

 عقاو رد دیاش ای تسین نیمز یور یاھداژن نیرت یشحو دیاقع زا رتھب ،دنا هدیمھف اھنآ

 یارب ریشمش و شتآ و نوخ ربارب رد نوخ ،نامرف نیرت گرزب اھنآ رظن رد .تسا رتدب

-یناحور و تسرپ ھفارخ اھنآ .دنتسین ناملسم ھک یمدرم ھمھ یارب ینعی ،تسا نارفاک ھمھ
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 یارب افرص دوخ ذوفن زا و دنا نادان و بصعتم هزادنا نامھ ھب زین اھالم اما .دنا راوس

 ار یزیرنوخ و زواجت یاھ هزومآ و دننکیم هدافتسا نارفاک دض رب یبیلص یاھگنج غیلبت

 ،دنا ساسح دوخ نانز ھب تبسن یناتسھوک نادرم .دننکیم اقلا ھگلج عافد یب مدرم دض رب

 رایسب یعامتجا یاھ تفرشیپ یارب یدزمان و جاودزا اب ھطبار رد اھنآ موسر و بادآ اما

 .دنا صیرح و لیخب رایسب اھنآ .دنا یناوھش داژن کی اھنآ ،لاح نیع رد .تسا ھنابصعتم

 اھنآ .دننک تنایخ نامھم ھب ھکنیا زج ،دنا یراک رھ ماجنا ھب رضاح ابیرقت الط لباقم رد

 قفوم دزد کی شرسپ ھک دنکیم اعد بلغا ناتپ ردام .دنا هدنرد و دزد ھجرد نیرخآ ات

 ھک دنکیمن روطخ ناش نھذ رد زگرھ و دنا افو یب الماک یمومع تادھعت ھب اھنآ .دشاب

 .تسا روآ مازلا ،دشاب اھنآ عفانم فالخرب رگا نآرق رب دنگوس

 

 یارچ ماگنھ ،دنتسین حالس نودب زگرھ اھنآ .دنا راوخنوخ و هدنرد اھنآ ھک درک ھفاضا دیاب

 لاح رد ھشیمھ اھنآ .دنا حلسم راک و تشک ماگنھ ،ربراب تاناویح نادنار ماگنھ ،تاناویح

 هداوناخ رھ .دنراد ار دوخ ینورد یاھگنج نآ زا یشخب و ھلیبق رھ .دنا رگیدکی اب گنج

 ھک دوشیم ادیپ یدرم رتمک .دراد ار دوخ یصخش نانمشد درف رھ و یثرا یھاوخنوخ

 و راکھدب کی ھلیبق رھ .درامش یم ار دوخ یاھ لتق درف رھ .دشابن راد ھکل شیاھ تسد

 زا و دنا نارگید یگدنز ھب اورپ یب .دراد دوخ ناگیاسمھ نایم رد رمعلا مادام راکبلط

 اھنآ .دننادیم رت یوق تادھعت ھمھ زا ار ماقتنا و یفالت اھنآ .دننکیمن غیرد دوخ یگدنز

 نادرم .دننکیم نیسحت نارگید رد ار تایصوصخ نیا و دنا یتخسرس و تعاجش یاراد

 تلیضف نیتسخن یزاون نامھم اھنآ نھذ رد .دنتسیا یم رگیدکی رانک رطخ رد هورگ کی

 اب ھکلب ،دوب دھاوخ ناما رد اھنت ھن ،دبای هار اھنآ یاھ ھناخ ھب دناوتب ھک یدرف رھ .تسا

 ،دنک کرت ار نابزیم فقس ھکنیا ضحم ھب اما .تفرگ دھاوخ رارق لابقتسا دروم ینابرھم

 راختفا اھنآ .دنھدیم ھیریخ دوخ ھلیبق یارقف ھب اھنآ .دریگ رارق نتشک ای تقرس دروم دیاش

 ساسحا ار ندمت دیاوف هاگرھ اھنآ .دنراذگ یم مارتحا دوخ یدادجا بسن ھب و دنراد دلوت

 لزلزتم دح زا شیب اما ،دنراد ھقالع تعارز و تراجت ھب اھنآ .دنتسین رازیب نآ زا ،دننک

 تمدخ اھنآ .دنشاب شوک تخس یرگید زیچ رھ ای یزرواشک رد ات ،دنا جورخ لباق و
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 رگم ،دوب دنھاوخ رادافو اما ،دنا بات یب طابضنا رد ھکنآ اب و دننارذگ یم ار یزابرس

 زا ولمم اھنآ تیصخش ،ھصالخ ھنوگ ھب .دنوش ھتخیگنارب طارفا و بصعت اب ھکنیا

 یشحو ھب قلعتم داضتم لیاضف و لیاذر زا یطولخم اب ییوگخساپ لباقریغ یاھ یراگزاسان

 .»تسا اھ

 

 رھ رد راکتنایخ و لزلزتم ،بصعتم لیابق اب یتسود و حلص رادیاپ طباور یرارقرب .۵

 لباق یگژیو ود اب ناتپ لیابق دروم رد یراوشد اما .تسا لکشم نیرت گرزب ،تروص

 اب دروخرب رد .اھنآ یدبا یاھ حانج و اھنآ یساسا نیناوق ینعی ،دبای یم شیازفا ھجوت

 یھناخ کی اب ھکلب ،دحتم ھلیبق کی ای هدش ھتخانش سیئر کی اب ھن تموکح ،یلیابق نینچ

 هورگ اب ینمشد ،ھلیبق زا یھورگ اب یتسود .تسا هدش میسقت دوخ دض رب ھک دراد راکورس

 رظن ھب .دنوشیم ھتسکش رگید زور ،دنوشیم ھتسب زور کی ھک یتادھاعم و تسا رگید

 ،لیابق ھب اھ ھبیرغ ذوفن زا کرتشم تداسح و کرتشم رطخ زج ،یزیچ چیھ ھک دسریم

 .دنکیمن دحتم ار اھنآ

 

 :ھکیس تموکح اب قوف لیابق تابسانم
 ھب ھک دوبن یھنوگ ھب ،دنتفرگ شیپ رد لیابق نیا ربارب رد ھکیس نامکاح ھک یتسایس .۶

 ھعلق کی ،دندرکیم لاغشا ار یدحرس ھقطنم کی ھک یماگنھ .دنوش قیوشت ھناتسود طباور

 یزرم لیابق رایتخا رد ار ھقطنم لک سپس و دنتخاس یم ھقطنم زکرم رد ییاج رد کچوک

 ینمشد ،دندناسرن تموکح ھب یدام ھمدص مادک ھک یتقو ات دنتشاد هزاجا ھک دندرپس یم

 لخاد رد یاھ نیمز ھک یلقتسم لیابق زا .دنھد ھمادا تازاجم نودب ار دوخ کچوک یاھ

 تایلام دننام ،دشیم فقوت ترفن و هدش اضاقت ینیگنس دمآرد ،دنتشاد اھ ھکیس یاھزرم

  .دننک دیدزاب ھگلج یاھرازاب زا دنتسناوتیم ھک دشیم ذخا یناسک زا ونب ھیحان ھنارس

 

 :دینیبب ار باجنپ یرادا شرازگ نیتسخن
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 اب ھقطنم رسارس و تشادن دوجو ھجوت لباق یهداج ،تاطابترا و تراجت ھنیمز رد .٧

 یب یاھهاگتسیا زا رپ طوطخ نیا و دوب هدش یراذگ ھطقن ھناریگشیپ طوطخ زا یھکبش

 یجراخ ای یلخاد دیلوت یالاک چیھ .دوب میقتسمریغ و میقتسم تایلام عون رھ ذخا یارب رامش

 نودب ،دوش گرزب رازاب دراو تسناوتیمن و درکیمن نارود تنطلس نیا ضرع و لوط رد

 نییاپ ھب رواشپ یاھ هاگرذگ قیرط زا لباک اب تراجت .دزادرپب ربارب نیدنچ ھیلام ھکنیا

 چیپرپ و نیرت تخس دندوب روبجم ینزغ یاھنآوراک ھکیلاح رد ،تفای شھاک حطس نیرت

 .دنیامیپب ار اھریسم نیرت مخ و

 

 :لپمیت یاقآ شرازگ زا لوق لقن
 تلصخ اھ ھکیس تموکح اب لیابق نیا طباور ھک تسین روآ بجعت یطیارش نینچ رد .٨

 کتخ و اھ یز فسوی ،لامش رد .دوب رابگرم ینمشد ،تیعقاو رد ھکلب ،تشادن ھناتسود

 ھک یھنوگ ھب .دندرکن یراددوخ اھ ھکیس رادتقا ربارب رد ممصم تمواقم زا زگرھ اھ

 یدایز یاھورین یھارمھ اب رگم ار دوخ زکرم درکن تارج رواشپ رادنامرف لیباتیوا لارنج

 رد مکحتسم یاھ هدکھد ،دوب تامجاھت و اھ شروی زا رپ ریزو زرم ،برغ رد .دنک کرت

 ،رتبونج رد .داد یور یھجوت لباق تافلت اب یدنمتردق یاھگنج و دنتفرگ رارق هرصاحم

 یم دوخ اب ار نانز و نادرم ھکلب ،نایاپراھچ اھنت ھن اھنآ .دندوب زرم تشحو اھ یناریش

 ھکیس کچوک ناگداپ کی طسوت ھکنآ اب ،دندرک تراغ ار دنبرد رھش راب کی اھنآ .دندرب

 دنام تشک نودب اھ لیام ات اھنآ تالمح زا سرت لیلد ھب اھنآ تراغ زرم و دشیم عافد

 .دش لیدبت ھناریو ھب و

 

 :ھیناترب تموکح تسایس
 تفرشیپ حرش ھب نم .دوب نینچ باجنپ قاحلا زا شیپ زرم رد عاضوا ،ھصالخ ھنوگ ھب .٩

  .مھدیم ھمادا ھیناترب تموکح جیاتن و

 

 :اھ ھگرج اب بوخ لماعت ،ھنارس تایلام ،یکرمگ ضراوع وغل
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 اب تراجت ندرک دازآ و یکرمگ ضراوع وغل ،ھیناترب تموکح تامادقا نیلوا زا یکی .١٠

 لقتسم لیابق طسوت نیمز رب تایلام .دش فقوتم ھیامرس رب تایلام .دوب تادحرس و لباک

 دنتشاد یلبق نامکاح زا ھک )کلم( ییاراد رھ لاح نیع رد و تفای شھاک ھیناترب ورملق رد

 ار تادحرس شمارآ و عافد یارب یوق یماظن یورین کی ھکیلاح رد .درک دییات ار

 ھناتسود طباور ات دومن رداص دوخ یرادا نارسفا ھب یمیاد تاروتسد ،درکیم یھدنامزاس

 نامھم و تاظحالم اب ار اھنآ ناگرزب سلجم ای اھ »ھگرج« .دننک رارقرب یدحرس لیابق اب

 یعافد تلاح رد افرص ،لوا ھلھو رد ،تموصخ و ینمشد تالاح رد و دنریذپب یزاون

 لالدتسا و شزاس ھب  یرھق تامادقا اب اھنآ یمیلست زا شیپ ھک دنیامن شالت و دننک لمع

 یدحرس نارسفا تقو رتشیب زورما ات و هدش لابند رادماود ھنوگ ھب ھک یتسایس .دننک توعد

 لیدعت یارب شالت و اھنآ تاراھظا ھناروبص ندینش و یزرم لیابق ناگدنیامن اب وگتفگ رد

 اھنآ ھب یزاون نامھم و ھجوت بلج یارب ھیپور نارازھ ھنالاس .تسا هدش اھنآ تافالتخا

 .دوشیم جرخ

 

 :یمومع تامدخ رد لقتسم لیابق و نادرم شریذپ
 فوفص رد ار یزرم قطانم و ناتسناغفا نادرم ھندازآ شریذپ ،رتشیب ھنوگ ھب تموکح .١١

 .تسا هداد هزاجا یکلم و سیلوپ ،یماظن یمومع تامدخ

 

 :اھ ھناخوراد داجیا
 نادرم یارب ناگیار ھنوگ ھب ھک تسا هدرک داجیا ھیریخ یاھ ھناخوراد  ،زرم مامت رد .١٢

 یمومع ھنیزھ اب اھنت ھن یدحرس لیابق نادرم نآ رد ھک تسا زاب دیاقع و ماوقا ھمھ و

 یاھ ھپت رد دابآتوبا رد اھ ھناخوراد نیا زا یکی  .دنوشیم زین ھیذغت ھکلب ،دنوشیم نامرد

 ھقطنم رد نادرم رد یرگید ،روپیریھ ھکیس یمیدق هاگرارق رد یرگید ،تسا هرازھ

 رد یرگید ،اریت و وگنھ رد یاھ ھخاش اب تاھوک رد یرگید ،رواشپ رد یرگید ،یزفسوی

 رد نآ ھخاش اب ناخ لیعامسا هرید رد یرگید ،لیخاسیع ھیحان رد یکل رد نآ ھخاش اب ونب

 نیا رد ھک یناسک مھد کی لماک ھنوگ ھب .دنراد رارق باجنپ یبرغ دحرس رد یچالوک
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 هرید رد .دنا یدحرس لیابق یاضعا ،دننکیم تفایرد یکشزپ یاھکمک اھ ھناخوراد

 یراوام یاھنآتپ رفن ١۴٢٣ یحص یاھکمک رفن ١١٣٠٩ زا ١٨۶٣ رد ناخ لیعامسا

 زا یجراخ و یلخاد نارامیب دایز رامش نادرم رد .دندوب ینزغ یاھ هدنیوپ اتدمع و زرم

 زا یکی« .دندوب ینزغ و لباک زا یمک دادعت و راکشاک و رنک ،روجاب ،تاوس ،رینوب

 تروص رد« ،تشون نینچ یمومع ھناخوراد شتفم ھب ١٨۶٣ رد »یزرم لیابق یاضعا

 .دنتسرف یم اھ لیام اھ هد ،هروشم ای اود ندروآ تسد ھب یارب هدایپ یاپ اب ار یسک ،یرامیب

 یسیلگنا هدننک تایلمع تراھم ھب دامتعا نیرتشیب ،دنراد لمع ھب زاین ھک یحارج دراوم رد

 .»دنراذگ یم وا دراک ریز رد ار دوخ لماک نانیمطا اب و دنراد

 

 یکشزپ شزومآ ھنیزھ نیمات یارب یتابیترت ،تاسسوم رتشیب تیبوبحم نتفرگرظنرد اب .١٣

 رد نونکا ناوج ناتپ جنپ و هدش هدیشیدنا اھناغفا نابز ینعی وتشپ نابز ھب نایوجشناد یارب

 ھناخ ھب اھنآ دمآ و تفر ھنیزھ .دنا روھال یکشزپ ھسردم رد دوخ شزومآ یریگیپ لاح

 تماقا نارود رد ھک دوشیم هداد هزاجا اھنآ ھب و دوشیم تخادرپ ھسردم طسوت ناش یاھ

 .دننک تفایرد یناجم ھنیزھ کمک ،روھال رد دوخ

 

 :ھیناترب نارسفا طسوت وتشپ شزومآ قیوشت و وتشپ یاھ باتک ھیھت
 رشن شزومآ رتفد طسوت اتسور سرادم رد هدافتسا یارب سوماق و وتشپ زومآدوخ کی .١۴

 نییعت اب یماظنریغ و یماظن ،سیلگنا نارسفا طسوت وتشپ نابز شزومآ ھب قیوشت و هدش

 ،دنھدب ار نابز نآ رد تعانق ناحتما دنناوتیم ھک یناسک مامت یارب ھیپور ۵٠٠ هزیاج

 رخاوا نیا رد ویلیب رتکاد طسوت وتشپ دیدج سوماق و رمارگ .تسا هدش ھتفرگ تسدیور

  .تسا هدش عیزوت یبرغلامش تادحرس رد ھیحان رھ نارسفا و اھ ھقرف نایم

 

 :تاطابترا دوبھب
 نم .تسا ھتفرگ تروص یبآ و ینیمز تاطابترا لیھست و دوبھب تھج رد یاھشالت .١۵

 دوبھب اما ،ماهدشن ھماع یاھراک رتفد زا یروتارپما یاھراک تایئزج ھعلاطم ھب قفوم زونھ



 87 

 هدش ماجنا ھتشذگ لاس جنپ یط یدحرس قطانم رد یلحم ھجدوب زا تاطابترا رد ریز یاھ

 :تسا

 

 هدش ھتخاس نادرم و اوھپ ردنب قیرط زا روپیرھ ھب رواشپ زا یدیدج یاھ هداج :رواشپ رد

 یداو ات و روخدنول ات نادرم زا ،یزفسوی رد لباک دور یالاب رد یریگناھج زا .تسا

 هرھشون رد لباک دور یور رب قیاق زا یلپ .ھگنس یرھ جرب ات رواشپ هاگرارق زا ،روخدنول

 .دنک لیھست ار زرم یروام قطانم و کتخ یاھ ھپت کمن لقن و لمح ات تسا هدش ھتخاس

 .دناهدش لپ یزولج و اتوسین یاھ هداج و دنا ھتفای دوبھب ھبآود و ینچیم و تاھوک یاھ هداج

 .تسا هدش یرادیرخ زاتمم یاھ یجراخ و اھ لیکو ناکسا یارب رواشپ رد ھناخ کی

 

 ،دوشیم زاب لوروک ھقطنم ھب ھک هدش ھتخاس یرم ات دابآتوبا زا دیدج یاھ هداج :هرازھ رد

 رد ،ھلیبرت ات نایلپریک زا و ،ملیھج رد یتوکب ات خوسنیان رد یھروگ زا ،ھلیبرت ات یرم زا

 .تسا ھتفای دوبھب ناغوک زا هداج ھکیلاح

 

 لپ و ھتفای دوبھب یدحرس یاھهاگرارق زا و هرگلاشوخ ات ونب زا اھ هداج :ونب و تاھوک رد

 رامعا یکین و غابالاک ،لیخ ینزغ ،لیخاسیع ،یکول ،وزایپ ،ھلیبمگ رد اھ یارس و دناهدش

 .تسا هدش زاب رنک دور قیرط زا شارتراچ تراجت .تسا هدش

 

 تحارتسا و اھ یارس اب یدحرس دایز یاھ هداج :ناخ یزاغ هرید و ناخ لیعامسا هرید رد

 .تسین یرورض اھنآ تایئزج ھک هدش رامعا اھ هاگ

 

 :سودنا لاناک دوبھب و سودنا یراخب قیاق
 نھآ راطق سودنا هاگتسیا ،یرتوک نیب رد شیپ اھتدم یراخب قیاق یگتفھ تاطابترا .١۶

 تموکح )یراخب یاھ قیاق( ھلیتولف ،ھتشذگ لاس راھچ نایرج رد و هدش رامعا ناتلم و دنس

 کتا ات یبآ تاطابترا ھکییاج ،دنراد دمآ و تفر دوکم و رھکس نایم ایلع سودنا رد باجنپ
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 یراخب یاھ قیاق .دراد دوجو رواشپ یلیام ١۴ رد یبپ ات لباک دور ات و سودنا قیرط زا

 تموکح طوبرم یلوا ود اھنیا زا .سایب و بانیچ ،ملیھج ،دنا ددع ھس رضاح لاح رد

 ھناقفوم ایلع سودنا قمع مک یاھ بآ رد و هدوب گرزب ھک دنا نییاپ سودنا قباس ھلیتولف

 هدش ھتخاس شا ینونک تمدخ یارب لوپرویل رد ھک تسا دیدج سایب قیاق .دننکیم راک

 مراھچ کی ای گرزب شخب زونھ ،تسا ھیپور رازھ ۵٠ دودح ھک ھلیتولف دمآرد ...تسا

 و گنگ دور ھبرجت اریز ،تشاد ار راظتنا نیا دیاب ادتبا رد اما .دنکیمن هروپ ار نا ھنیزھ

 دننک دامتعا یموب یاھیتشک ات دشک یم لوط لاس دنچ ھک دھدیم ناشن اھ ھناخدور ریاس

 لاح رد ھتسویپ ھنوگ ھب رفس رھ ققحت نازیم اما .دبای قوس دیدج یاھریسم ھب تراجت و

 .تسا رفس رھ رد ھیپور رازھ ۵ دودح طسوتم ھنوگ ھب رضاح لاح رد و تسا شیازفا

 دوخ لاوما لاقتنا یارب ناگوان زا ینزغ زا هدنیوپ نارجات راب نیلوا یارب ھتشذگ لاس

 ظفاحم .تسا ماجنا لاح رد یربوان دوبھب یارب یاھشالت نامز نیع رد .دندرک هدافتسا

 لاناک و هدش بیرخت راجفنا رثا رد اھ گنس .تسا هدش فرطرب عناوم و هدش نییعت دور

 ھتفرگ تروص کتا ات دوکوم یاھریسم رد یاھ دوبھب و هدش رت قیمع و هدرتسگ یناریتشک

 روکوس نیب لمحت لباق و مظنم راخب تاطابترا رگا ھک دراد دوجو یامنرود ،ھصالخ .تسا

 .تفای دھاوخ شیازفا یدایز دح ات تراجت ،دوش رارقرب دوکوم و

 

 اب یراجت تادوارم ھعسوت و طباور دوبھب یارب هدش ماجنا تامادقا زا قوف حرط .١٧

 ،درک وزرآ ناوتیم ھک تسا یزیچ نآ زا رتزیچان رایسب دنچرھ ،زرم زا رتارف یاھروشک

 دوبھب یارب یراک چیھ ام« ھک ھیضرف نیا نداد ناشن یارب ،نم رواب ھب و هدوب یفاک اما

 .تسا ساسا یب »میاهدادن ماجنا اھناغفا دزن نام تیعقوم

 

 :قوف تسایس جیاتن
 یسوملم جیاتن هدش ماجنا تامادقا و تسایس ایآ ھک دوش حرطم لاوس نیا تسا نکمم اما .١٨

 ایآ ؟دنراد یرتمک ینمشد ای دناهدش رت ھناتسود شیپ ھب تبسن ام ناغفا ناگیاسمھ ایآ ؟دراد

 ؟تسا ھتفای شیازفا ام ذوفن ایآ ؟تسا ھتفای ھعسوت تراجت
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 :تراجت شیازفا ،ام ورملق رد یدحرس فیاوط تنوکس ،تعارز شرتسگ ،تامجاھت شھاک
 ار گنلپ میاهدشن قفوم زونھ ام .داد خساپ یگرابکی ھب ناوتیم تالاوس نیا مامت ھب .١٩

 یب ،بصعتم زونھ دوخ یموب یاھ هوک رد ناتپ .دھد رییغت ار شیاھ ھکل ھک مینک راداو

 ھب قلعتم اھ ھکیس تموکح یاھزور رابگرم و یگشیمھ ترفن اما ،تسا راکتنایخ و تابث

 یاھشخب .تسا هدش ییانثتسا ھنوگ ھب نونکا ،دوب نمزم ینامز ھک تامجاھت .تسا ھتشذگ

 ھب ھک هدش لیدبت تشک زا یعیسو نادیم ھب نونکا ،دوب نابایب شیپ لاس دنچ ھک اھھوک ریز

 یدحرس قطانم رت ندمتم و رت ینغ یاھشخب رد اھنت ھن ،تسا شرتسگ لاح رد تعرس

 هاگرذگ و اھ هرد رد یتح و نآ یاھ ھشوگ نیرت راومھان و نیرت هداتفارود رد ھکلب ،ام

 رد تنوکس هزاجا و ام تظافح یارب یدحرس فیاوط دایز رامش .ام دحرس یاروام یاھ

 زا شیب رواد مدرم .دناهدش ام عبات ھنابلطواد ایلع یزناریم مدرم .دننکیم اعدتسا ام ورملق

 ،ریزو ھلیبق زا یاھشخب ھتشذگ لاس ود رد .دنا هدوب ھیناترب تیمکاح ھب لاقتنا یپ رد رابکی

 وجحلص نازرواشک ناونع ھب ھک دندرک تقفاوم یدحرس لیابق نیرت هدنرد و نیرتوجگنج

 و تشک لاح رد و ادصورس یب ،دزد ھفیاط کی ،اھ ینوتیب و دنوش رقتسم کنات زرم رد

  .دنا ھیناترب تموکح نیعبات ناونع ھب ونب یاھ نیمز رد راک

 

 و یرگیجنایم یارب لقتسم لیابق مصاختم یاھ حانج طسوت ھنابلطواد ھنوگ ھب تافالتخا

 ھناقاتشم ام نایماظن ھبش و ام شترا رد تمدخ .دوشیم شکشیپ ھیناترب نارسفا ھب یرواد

 دح نیرت نییاپ رد قاحلا نامز رد ھک رواشپ یاھ هاگرذگ قیرط زا تراجت .دوشیم لابند

 رد ،دوب ٢٧٧١۵۶ دودح ١٨۶٢ رد .تسا شیازفا لاح رد ھتسویپ ھنوگ ھب ،دوب دوخ

 تراجت ،)مراد ار یھدزاب نم ھک هرود نیرخآ( ھتشذگ لاس ربمتپس و تسگا ،نوج یاھھام

 رد کتا لپ یور رب ضراوع زا لصاح دمآرد .دوب ھیپور ١٩٠٠٠٠ رواشپ و لباک نیب

 ۴٠٠٢ زا سودنا یاھیتشک ضراوع و دوب ھیپور ١١١١٠ دودح ١٨۶٧ – ١٨۶۶ یاھلاس

 زا ایلع دنس دور رد تیفرظ .تفای شیازفا ۶٠ – ١٨۵٩ رد ١٩٨۴٢ ھب ١٨۵٧ رد ھیپور
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 قیاق ١١٩٠١٢٩ ھلومحم اب قیاق ٣١۵٣ ھب ١٨۵۵ رد نم ٢۶۵٠٠٠ ھلومحم اب قیاق ٨١٨

 .تسا ھتفای شیازفا ھیپور ۶۶ – ١٨۶۵ رد ۶۶٢٠٨٣٨ شزرا ھب

 

 :ذوفن
 زا ار ھنومن کی ،زرم زا جراخ رد ھیناترب رابتعا و ذوفن شیازفا زا ،تیاھن رد .٢٠

 ،بیقعت تحت ھک میراد )یرگ ناوتس رگریسا( ینارسوک سیئر ناخ هروک ریخا یریگتسد

 تامادقا اب ھکلب ،هرصاحم ای حلسم یورین اب ھن ،تفرگ رارق تلادع لیوحت و یریگتسد

 .دنداتفا هار ھب هدایپ یاپ اب ھیناترب رسفا کی روتسد ھب ھک یدحرس لیابق ھنادحتم

 

 :یفاضا ریبادت
 هداد حیضوت الاب رد ھک یتسایس یارجا یارب قمعت رد رتشیب ریبادت ھب راصتخا ھب دیاب .٢١

 ھک اجنآ ات نامدوخ و ناغفا مدرم نیب ھناتسود طباور یاقترا تسایس ینعی ،درک ھجوت ،دش

 یدحرس یحاون لخاد رد وتشپ بتکم داجیا ھک تسا نیارب رواب ،لوا ھلھو رد .تسا نکمم

 اھنآ قیرط زا و قطانم نآ نوناق یب نانکاس ندرک ندمتم ھب یدایز کمک نامز رورم ھب

 یراجت یاھ هاگشیامن ییاپرب یارب یتامادقا .درک دھاوخ زرم رد اھنآ لقتسم ناگیاسمھ

 روپملپ رد تیقفوم اب اریخا ھک یھاگشیامن دننام ،دوشیم ماجنا ناخ لیعامسا هرید و رواشپ

 .تسا هدش زاغآ ارگناک یداو رد

 نوتنروت یاضما

 باجنپ ،تموکح رترکس
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 ب ١٢ دنس
 )ھصالخ( یزکرم یایسآ لاوس هراب رد تشاددای

 ٢١ ،یسایس تیرترکس ھمان رد ،ھجراخ ریزو روتسد ھب ،دنھ تموکح ھب هدش لاسرا[
 ]١٨۶٨ تسگا

 

 وا تبقارم نیلوا ،تفای دوبھب ھمیرک گنج زا یشان یگتسخ و تلاسک زا یتقو ھیسور

 ،دوب هدش لمحتم اپورا رد ار یتخس ھبرض وا .دوب ایسآ رد دوخ تیعقوم تیوقت و میمرت

 ھیکرت یاج ھب یسیلگنا یورین کی رگا ،دوب هدرک رارف ایسآ رد رتگرزب تبیصم زا اما

 دوب نکمم ،تفر یم راک ھب اھ سکرچ یراکمھ زا هدافتسا یارب یرازبا و دشیم هدافتسا

 یلامتحا رارکت زا یریگولج یارب .داد یم تسد زا ار دوخ زاقفق یاروام تایالو مامت

 اھ سکرچ دوب هدش ثعاب سیراپ هدھاعم ھک اجنآ زا .دوب یروف ھجوت مزلتسم یرطخ نینچ

 لباقم فص رد یدوز ھب زابرس رازھ ١۵٠ ،دنراذگب شیامن ھب ار دوخ تموصخ تدش ھب

 لیماش و تفرگ رارق ھلمح دروم نادرونھوک رگنس ،بینوگ ١٨۵٩ رد .دنتفرگ رارق اھنآ

 میلست ھب ار ترجاھم ھک دیمون یاھ سکرچ ھکنیا ات دوب تیقفوم یپ رد تیقفوم .دش ریسا

 .دنتفرگ هانپ ھیکرت کاخ رد و دندرک اھر ار دوخ یموب یاھھوک ،دنداد حیجرت

 

 رضاح لاح رد دیاش ؛دوب هدشن ھتخانش اعطق نامز نآ رد سکرچ مدرم ضارقنا نیا تیمھا

 ھک یتقو ات .دوب قرش رد ھیسور یروتارپما فطع ھطقن اما ،دوش ھتخانش یتخس ھب

 یم لیکشت ار یورشیپ ریخست جوم ربارب رد رثوم دس ،دندرکیم تمواقم نادرونھوک

 موادم یشکرکشل یارب یکیزف ای یماظن عنام چیھ ،دندش بوراج هرابکی اھنآ یتقو .دنداد

 .تشادن دوجو ]دنس دور[ سودنا ات ]زاقفق رد یدور[ سرا زا ھیسور

 

 رد ھیسور یتقو .دش لابند قرش یوس ھب ددجم تیلاعف اب اروف سکرچ یاھ یراوشد نایاپ

 یاھدور یور رب و درکیم ساسحا اھ ھگلج قیرط زا ار دوخ هار ۴٨ – ١٨۴٧ یاھلاس
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 رد ادمع ای درکیم تعاطا شیازفا نوناق زا طقف وا ،درک اپرب اھھعلق یاگروت و زیغریا

 زیچان رایسب عوضوم کی اعقاو ھک دوب نیمزرس لاغشا یمیدق یتنس حرط یریگرس زا لاح

 یورشیپ ھک دشاب راکشآ کریز تردق کی یارب ھشیمھ دیاب و دوب راکشآ زیچ کی .تسا

 یھمدقم ،ھگلج بونج ھب لامش زا وا زرم لاقتنا ،]ایرد ریس[ تراسکژ ھب گروبنروا زا وا

 ابیرقت و ینابایب ھقطنم کی زیغرق ھگلج ھک ییاج ات .دوب ریذپان نایاپ و خلت یاھگنج یارب

 ھب لامش زا لیام رازھ کی دودح و قرش ھب برغ زا لیام رازھ ود ،تسا ھنکس زا یلاخ

 طوطخ و گروبنروا یماظن تارمعتسم نیب رد »لیاح« کی ناونع ھب ،دراد دادتما بونج

 رد تدم ینالوط حلص ،دوب لارا یوس نآ رد ناملسم تیعمج ماحدزا زکارم و یربیس

 و دش ھتشاذگ رس تشپ »زیگناثحب ھنیمز« یتقو اما .دوب ریذپ ناکما یزکرم یایسآ

 رگید ،دندرک ھلمح تراسکج یور رب گیبزوا یاھهاگرارق دض رب یسور یاھنآگداپ

 گیبزوا یاھورملق زا یشخب ھکنیا ضحم ھب .تشادن دوجو ھناتسود طباور ای شمارآ ناکما

 ریظن یب نوناق ھب نیقی اب .دندش ریگرد نآ یاروام لیابق اب یسور یاھ هاگساپ ،دش ھمیمض

 .دروآ دیدپ یرگید شرتسگ ،شرتسگ کی ،تعیبط

 

 لارا لیھج زا جیردت ھب ھیسور ،ھمیرک گنج لخادت دوجواب ١٨۶٣ و ١٨۵٣ یاھلاس نیب

 .درک روبع ارحص یالاب تفربآ هرد هدودحم ات نییاپ تراسکج روش یاھ قالتاب نایم زا

 ھک یتقو ،ریخا هرود رد اھنت .درکن دنقوق یعقاو مجاھت یارب یمادقا اھلاس نیا رد اما

 یورشیپ اب وا .دش اھ گیبزوا اب گرم هزرابم دراو ،دش دازآ زاقفق یزاس مارآ اب وا ناتسد

 یاھرھش ،یلامش یاھھوک و ھناخدور نیب رد هدش ھتسب تیعمجرپ و ینغ قطانم تمس ھب

 تعرس ھب ییامنگرزب نیعم ھمانرب اب دیاش ار دنجخ و دنکشات ،دنکمچ ،ناتسکرت گرزب

 رد .ھیضق یعقاو ترورض رب انب ،درک راھظا شدوخ ھک ھنوگ نآ دیاش و درک ریخست

 نسح اب ارھاظ و تاحوتف جوم زا یریگولج یارب یشالت دنکمچ لاغشا زا سپ ،تیعقاو

 هدازھش طسوت یھیمالعا و دش زاغآ تادحرس یدنبزرم یارب تارکاذم .تفرگ تروص تین

 زاین« لیلد ھب یضرا ریخا تافرصت نآ رد ھک دش رشتنم ١٨۶۴ ربمون رد فوکاچتروگ

 نونکا یروتارپما شرتسگ ھکنیا عطاق یاعدا اب و تموکح تساوخ فالخرب و »یروتارپما
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 ھیمالعا نیا رھوج ،دش ھتفگ یبوخ ھب ھک ھنوگ نآ اما .تسا هدش ماجنا ،هدیسر دوخ دح ھب

 تموصخ .دش ھتفرگ هدیدان لک روط ھب نآ زیمآ حلص یاھهدعو ھک دوب هدشن کشخ زونھ

 و کدنا یاھ ھفقو نامز نآ زا و دش ھتفرگ رس زا اھ یتراسکاژ ھیلع ١٨۶۵ لیاوا رد اھ

 فارحنا یارب یفلتخم یاھھناھب .دراد ھمادا ھیسور عفن ھب ،تفر یم راظتنا ھک ھنوگ نآ

 ھک ناییاراخب ،لوا ھلھو رد .تسا هدش حرطم فوکاچتروگ هدازھش ھیمالعا زا راکشآ

 نامجاھم ھک دوشیم ھتفگ ،دندوب سامت رد اھنآ یاھ هاگساپ اب دنکمچ ریخست زا سپ اھسور

 ھب رجنم ھک دنتخادرپ دربن ھب دنکشات یلاوح رد اھ یدنقوق اب هارمھ و هدیشک شلاچ ھب ار

 هرکاذم یارب ھک ییاج ،اراخب رد یسور نارسفا زا یخرب تشادزاب .دش رھش نآ ریخست

 ھک یشکرکشل نیا رد .دش ١٨۶۶ لاس رد اھ تموصخ دیدجت ثعاب ،دندوب هدش هداتسرف

 لماک ھنوگ ھب دنقوق تردق و دش ریخست دنجخ رھش ،دش ماجنا یکسفونامور لارنج طسوت

 مین ھکیلاح رد ،دش هدناجنگ ھیسور ناتسکرت دیدج تیالو رد ورملق زا یمین .تسکش مھرد

 و وا بوخ راتفر راظتنا رد ھک دشیم هرادا )ناخ رایادخ( یموب سیئر کی طسوت رگید

 .دوب یسور یرگ ھنتف کی ابیرقت

 

 یکسفونامور لارنج فدھ ،دوب ١٨۶٧ لاس رد اراخب ورملق ھب میقتسم مجاھت یدعب ماگ

 دنقرمس اروف دیاب ھک دوب تراسکج ھیشاح رد ینابایب ھقطنم زا رتارف »لپ رس « کی داجیا

 اما .دنک تظفاحم دحرس زا ،دوب رارق ھک ھنوگ نآ دیاب نیارب انب و دنک دیدھت ار اراخب و

 رترثوم تحلصم تسناوتیمن وا ،ھحلاصم ات دوب ندرک نیگمشخ یکسفونامور فدھ رگا

 یزاس شیر .دنک عادبا دنقرمس یکیدزن رد ابیرقت ،کازیج رد مکحتسم هاگیاپ کی داجیا زا

 .موجھ یمیاد دیدھت و تیالو رسارس رد اھ یتیاضران قیوشت ،وا تردق عیفر ماقم رد ریما

 ار یحلص نامیپ و دنک لمع تین نسح اب دیاب یطیارش نینچ رد تیعقاو رد گیبزوا سیئر

 ھک تشاد رواب وا .دوب یقطنمریغ راظتنا ،دنک ارجا ،دوب هدش داھنشیپ وا شریذپ یارب ھک

 یعافد یاھرازبا زا هدافتسا مدع تروص رد ،یعیبط ھنوگ ھب و تسا هدش صخشم یدوبان

 نکمم ھیسور .دش لسوتم یگناگود و ھسیسد ھب دوخ تیدوجوم ندرک ینالوط یارب ،رتھب

 ھتشاد ریخا تباقر کیرحت یارب یسایس و کیژتارتس رظن زا یبوخ رایسب یاھھنیمز تسا
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 رازھ ۴٠ زا لکشتم ییورین ھک دھد هزاجا دناوتیمن یماظن هدنامرف چیھ تیعقاو رد .دشاب

 و دوش زکرمتم نآ اب ھلباقم یارب یریبادت ذاختا نودب وا تیعقوم زا ناسآ ھلصاف رد رفن

 ھلمح دروم و ندنام رظتنم یاج ھب ،دیسر ارف نارحب ھک ینامز ،نمفاک لارنج کش نودب

 یسور یمسر تالاقم رد ھک ھنوگ نآ گنج نداد تبسن اما .درک لمع ھنالقاع ،نتفرگرارق

 .تسا لولعم و تلع طالتخا یانعم ھب افرص ،ریما یتین دب ھب ،تسا هدش ماجنا

 

 نیب رد ھطبار ،دراد تیمھا یزکرم یایسآ ھلئسم یعقاو کرد یارب ھک یرگید ھتکن

 زا یھجرد هراومھ ھیسور .تسا گروبزرتپ تنس رد یزکرم تموکح و یلحم ناھدنامرف

 نیا رد ھک هداد تبسن دوخ یماظن ناھدنامرف ھب یلم تسایس رب یراذگریثات رد ار تردق

 دایقنا ھب رد ھک ار ھتسھآ تفرشیپ تشاد تداع وا .تسا راوشد ام یارب نآ کرد روشک

 نیا ماگنھدوز نتسب ھک ،شترا یصخش عفانم ھب هراشا اب ،دوب هدروآ تسد ھب زاقفق ندیشک

 نامھ ھک دوشیم ھتفگ .دھد حیضوت ،درکیم عونمم ار تاراختفا و اقترا یارب روراب عبنم

 دوجو اھ تموصخ زاغآ نامھ زا ناتسکرت رد یماظن و یکلم تاماقم نیب یساسحا داضت

 یھدنامرف زا شتسایس یمجاھت تلصخ لیلد ھب اراکشآ دنکشات حتاف فیینرچ لارنج .تشاد

 ورملق رب ھلمح ھباشم مرج لیلد ھب یکسفونامور ،وا نیشناج ،سپ لاس دنچ و دش هدناوخارف

 ھب الامتحا زین نمفاک لارنج .دش مورحم یماظن ھجرد مامت زا تاروتسد فالخرب اراخب

  .تفرگ دھاوخ رارق شنزرس دروم ینلع ھنوگ ھب شریخا ناشخرد تیقفوم لیلد

 

 تیاضر بلج یارب افرص ای تسا یعقاو روتارپما یتیاضران یاھ ھناشن نیا ایآ اما

 فیانرچ ھک تسا فورعم ؟تسا اھ یجراخ تیاکش ینیبشیپ و ھیسور رد حلص نارادفرط

 تفایرد ساملا ریشمش کی ،دنکشات حتاف ناونع ھب روتارپما زا شا یرھاظ ییاوسر مغرلع

 وا لماک تاراختفا و ھجرد ھب ندنادرگزاب فرش رد یکسفونامور ھک دوشیم ھتفگ و درک

 رد ،تفرگ دھاوخ شاداپ دوخ یماظن یاھدرواتسد یارب انیمطم زین نمفاک لارنج .تسا

 مادقا نیھجیتن .دریگیم رارق شنزرس دروم اوران یسایس تیلاعف لیلد ھب ھک نامز نامھ

 یاھهاگدید و لادتعا یارب ار دوخ تیصخش ھیسور ھکیلاح رد ھک تسا نیا ھناگود
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 ھب لاح نیع رد و تسا نآ ظفح یعدم لاح رھ ھب ای – دنکیم ظفح ھناھاوخدوخریغ

 مارتحا ،دنراد رواب وا ینیمزرس شرتسگ ھب ھناقداص ھک ینارادم تسایس تاساسحا

 نامھ اعقاو ییوگ ھک تسا تخاونکی و تباث یردق ھب وا تفرشیپ ،لاح نیا اب .دراذگیم

 .دنھدیم ناشن ار وا شینانمشد ھک تسا ینادجو یب و هاوختردق

 

 لارنج طسوت اراخب و دنقرمس لاغشا ھیمالعا یزکرم یایسآ زا یتفایرد تاعالطا نیرخآ

 یجیردت بذج نآ ،ریما تموکح ریذپان بانتجا تشونرس ناونع ھب و دنکیم دییات ار نمفاک

 یب یور زا دیاش – اھتیلوئسم بلس مغرلع ھک دنکیم ینیبشیپ ار ھیسور یروتارپما رد

 رد .تسا هدش ماجنا یھنوگ ھب دنقوق ورملق زا یگرزب شخب دروم رد البق – یعقاو یلیم

 »راکشآ تشونرس« نیا ،دشاب ھچ رھ گروبزرتپ تنس رابرد یھظحل تسایس ،تیعقاو

 زا یرگید ریوصت وا ینونک تیعقوم .دنکیم بذج ار گیبزوا تالایا ھک تسا ھیسور

 دیاب ریزگان یمود ،دننکیم دروخرب مھ اب تیربرب و ندمت یتقو ھک تسا یمیدق نیرتکد

 .تسا نکممریغ نآ زا ینیشن بقع ھک تسا ھتفر شیپ ییاج ات وا .دھدب ار دوخ یاج

 نکمم – رید ای دوز – نآ زا سپ لاس هد یتح ای لاس جنپ ،هدنیآ لاس ای لاسما ھچ نیاربانب

 ،دنقوق لقتسم تموکح ھس ضارقنا زا دناوتیمن یزیچ چیھ ھک مینادب یھیدب ار نیا تسا

  .دنک یریگولج ومآ ات ھیسور تادحرس شرتسگ و هویخ و اراخب

 

 رب ھنوگچ یزکرم یایسآ رد تردق دیدج عیزوت نیا ھک دوشیم حرطم لاوس نیا سپس

 تیعقاو رد ایآ ؟فیعضت ای  دنکیم تیوقت ار ام ایآ ؟تشاذگ دھاوخ ریثات دنھ رد ام عفانم

 زا نیبشوخ ھقبط ھلمج زا ،یمومع راکفا زا یگرزب شخب ؟ریقحت ای دوش قیوشت دیاب

 ینابم ساسارب .درک دنھاوخ مالعا ھیسور یورشیپ عفن ھب ،یدنھ-یسیلگنا نارادم تسایس

 و ملظ ،لھج یاج ھب یحیسم تموکح و ندمت و مظن ینیزگیاج ھک دنا دقتعم اھنآ ،یلک

 هراشا یاھهزیگنا ھب نینچمھ اھنآ .دشاب دنمدوس دیاب بصعتم یاھ گیبزوا جرم جرھ

 رد و رقتسم ھعماج کی یاھزاین مھ و یطابترا تالیھست و تینما شیازفا اب ھک دننکیم

 یتخس ھب ھک دسریم رظن ھب یھاگدید نینچ رد اما .دوشیم هداد تراجت یارب ،دوبھب لاح
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 هزیرغ کی اب ،ھیسور رد یمومع راکفا .تسا هدش هداد تیمھا صاخ یسایس تاظحالم ھب

 رد تسا ھجوت نایاش ،تیعقاو رد .تسا هدرک مالعا یرگید یانعم ھب ار دوخ ،رت یعقاو

 یزکرم یایسآ رد ھیسور تفرشیپ زا ،یدنچ یانثتسا ھب ،روشک نیا تاعوبطم ھک یلاح

 ھیسور تاعوبطم .دنا هدومن ریسم نیمھ ھمادا ھب قیوشت ار وا و دناهدرک یدنسرخ زاربا

 مییوگن رگا ،دشاب دنیاشوخان ام یارب دیاب یورشیپ نینچ ھک رظن قافتا اب دنا ھتفرگ میمصت

 رھ رد ای تاکرحت یریگولج یارب الامتحا ھک یتامادقا دروم رد ساسا نیارب و کانرطخ

 .دننز یم نامگ و سدح ،داد میھاوخ ماجنا نآ ندرک یثنخ یارب لاح

 

 تسا نکمم اریز .مینک لوق لقن یسور ھمانزور کی زا ھک دشاب ھتشاد ار نیا شزرا دیاش

 فیروگیرگ یاھھمان اما ،دنھدیم ناشن ار فرط کی هاگدید افرص اھنآ ھک دوش روصت

 رد قرش ھلئسم اب المع و اصخش ھتشذگ لاس ٢٠ رد ھک یبرغ یربیس قباس رادنامرف

 کی ناونع ھب ابیرقت ار نآ ناوتیم عقاو رد و تسا یرت یدج عجرم ،تسا هدوب طابترا

 زا ریز یاھ هدیزگ ،نیاربانب .تفرگ رظن رد تموکح تسایس و تاساسحا زا یمسر نایب

 .تسا ندناوخ لباق ھقالع اب ،تسا هدش رشن وکسم ھمانزور رد ھتشذگ لاس ھک اھھمان نیا

 

 .دنک کمک ھیسور اب گنج رد ار ناییاراخب دناوتیم ھک تسا یروشک ھناگی ناتسلگنا«

 عوقولا بیرق ھب تبسن رود رطخ کی حیجرت اب ریما ھک دراد دوجو دایز لامتحا ،نآربانب

 ھب قباطم ،تیعقاو رد .دنک یراکمھ تساوخرد دنھ رد ھیناترب تموکح زا ام دض رب

 نادرم ،گنفت ،لوپ تساوخرد اب دناهدش هداتسرف ھتکلک ھب اھ هدنیامن ،ام تاعالطا نیرخآ

 دییات ناونع ھب ھیناترب عفانم ھب ھنامیمص یگتسباو لباقم رد نازابرس یتح و یچپوت

 نینچ .دشاب بولطم دناوتیم ھک یرگید یاھزیچ تقیقح رد و اراخب رب اھسیلگنا تیمومیق

 ھک سیلگنا نوچ .دشاب رثوم ناتسلگنا اب ام تابسانم رب دناوتیم اراخب بناج زا یمادقا

 زا دناوتیم یتخس ھب ،دراد اراخب لالقتسا رد یعقاو عفانم و هدش هداد تساوخرد نآ یارب

 .یسامولپد هاگن زا یتمیق رھ اب ،دشابن یدام رگا ،دنک یراددوخ روشک نآ و ام نیب ھلخادم

 کیتامولپد مادقا ھک دراد دوجو یرتمک ناکما ،دراد دوجو ھلخادم لامتحا ھکنآ اب اما
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 اھنآ ھلخادم شیپ لاس دنچ ھک دوش ھجاوم یتشونرس نیع اب دناوتیم اراخب عفن ھب ناتسلگنا

 اب میناوتیم ام ،دنیایب اراخب رب زواجت اب اھنآ رگا .دش ھجاوم یدنلوپ نایشروش عفن ھب

 اھنآ یارب ھک میھدب اھنآ ھب یسرد ھصرع نیا رد میناوتیم ام .میھدب خساپ دنھ رد ھلخادم

 یاھتشاددای یتقو ھک تشذگ نآ نامز ،نانچمھ .دشاب هدننک لاحشوخ و خلت رایسب

 مامت ھک میدوب هدامآ ام ھک یتقو و میتفرگ رظن رد ارلوک ندمآ تشحو نامھ اب ار کیتامولپد

 الاح ام ھجراخ رتفد .میشاب اھنآ عبات ھکنیا ھب تبسن ،مینک نابرق ار یروتارپما یدام عفانم

 ییاپورا یاھتموکح زا ھنانمشد یاھ تمواقم اب نیا .تسا »شتآ دض« ھصرع نیا رد

 خساپ تمارک اب ار تیھام نینچ یاراد و هزات شالت رھ دناوتیم یبوخ ھب و دراد تداع

 .دھد

 

 هدامآ لوپ و حالس دننام ناییاراخب ھب یناھنپ یاھکمک اب ار دوخ سیلگنا ھک تسا نکمم ای

 ثحب ار لاوس نیا ھک تسا هدیاف یب اذل و مینک تظفاحم میناوتیمن نآ لباقم رد ام .دزاس

 ھک تسا یزاب کی شروش ھیذغت ای کیرحت ھک مینکیم ناشن رطاخ سیلگنا ھب ام اما .درک

 ام ،دوش هداد ضاران ناییاراخب ھب یناھنپ یاھکمک رگا و دنک یزاب دناوتیم بناج ود رھ

 تادحرس رد یفلتخم فعض طاقن ھب هدننک تمحازم یاھ داھن نیع یزاس یلمع یارب دیاش

 بناوج زا کی چیھ یارب اما ،تسا ریذپ ناکما مداصت هویش نیچ .میھدب تساوخرد دنھ

 زیمآریقحت گرزب تلم ود تمارک یارب و تسا گرزب ھنیزھ یواح نیا .دشاب دیفم دناوتیمن

 رداق ار اھ گیبزوا ناوتیمن یتامادقا نینچ اب نوچ .دوشیم یبارخ جیاتن ھب رجنم و تسا

 .اھسیلگنا اب اھ یدنھ ھن و دننک ھلباقم اھسور اب ھک تخاس

+  +  + 

 چیھ ھکنآ اب ،دنک کمک زابرس اب ار ناییاراخب سیلگنا ھک تشاد عقوت ناوتیم یتخس ھب

 اھنت ھن ومآ یداو ات رواشپ زا اھ هداج اریز ،درادن دوجو نآ یریگولج یارب یکیزف عنام

 زا ھک هداج رد اما .نیگنس ھناخپوت یارب یتح ھکلب ،تسا یلمع کبس یاھورین یارب

 کی ییامیپھار ھک دنھدیمن هزاجا زگرھ اھناغفا ،دراد رارق لباک لقتسم روشک قیرط

 کانلوھ یاھ سرد ،نآرب دوزفا اھسیلگنا و دریگ تروص اھنآ ورملق زا ھناگیب شترا
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 یماگ نینچ ھکنآ زا شیپ ،درک دنھاوخ رکف راب نیدنچ اھنآ .دناهدرکن شومارف ار ١٨۴٢

 .دنشاب ھتشادن رظن رد ار نآ یاھ دمایپ و دنرادرب ار

+  +  + 

 شبنج کی ات دنک شالت دیاش ،هدش زھجم بونج زا قیوشت و یحور ینابیتشپ اب ھک اراخب اما

 دنقوق و هویخ .تسا لامتحا زا رتشیب ،دھدب روش ار ام لباقم ھب یمالسا طولخم و یمومع

 طقف نیا اما .دنزاس اجکی وا اب ار ناش یاھورین نیعم طیارش تحت ،دشاب عقوتم دناوتیم

 شخب کی ھعزانم رھ رد .دشاب تیالو ھس رھ لماک و عیرس بیرخت ھب رجنم دناوتیم

 ماجنارس اھنآ و دورب نیب زا الماک اھنآ لالقتسا ھکنیا ات ،دوریم تسد زا گیبزوا ورملق

 .»دنوشیم هدیعلب ھیسور یروتارپما رد

 

 دنا ھیسور رد بلاغ کرد ھکنیا رطاخ ھب اھنت ھن ،دنا شزرا یاراد اھ جارختسا نیا ،لاح

 ار یقیقد رطخ نانچمھ اھنآ ھکلب ،مینک یقلت ھنانمشد تکرح کی ار وا یورشیپ دیاب ھک

 تیساسح یارب کش نودب فیروگیرگ .دوشیم دیدھت نآ اب اھیورشیپ ھک دنھدیم ناشن

 هرھب یب کیتامولپد ھیضارتعا کی اب دیاب ام ھکنیا ضرف رد ،دھدیم رابتعا ام دایز رایسب

 نیمجاھم دض رب تمواقم رد حالس یورین اب ار اھ گیبزوا ام ھکنیا ای مینز یم تسد

 تاناکما ھب هراشا رد ار یدج ھلئسم کی تیعقاو رد وا ،نامز نیع رد اما .مینکیم کمک

 یزاس مارآان رطاخ ھب رتشیب .دنکیم داھنشیپ ام باتزاب یارب اھ گیبزوا یعافد داحتا

 دشاب عقوتم یداحتا نینچ عقن ھب راوجمھ لقتسم تالایا ھب لیامت رد دناوتیم ھیسور رادماود

 دوشیم ھیوقت رغشاک یگیب شوق بوقعی طسوت بناج کی زا گیبزوا تلایا ھس رھ نوچ و

 هدنوش ھیوقت و سراپ طسوت رگید بناج رد و تسا شیازفا ھب ور ھنازور وا تردق ھک

 ھنامیمص تایصوصخ یاراد یزارد تدم یارب اراخب اب ناش طباور ھک اھناغفا طسوت

 شروی – دوش ھتشاد ھگن ھکیتروص رد – و بیھم اعقاو نویساردفنک کی تیعقاو رد ،تسا

 .دوب دھاوخ ریذپان
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 ینویساردفنک نینچ قیوشت ندوب ھیصوت لباق هراب رد یتسرد تارظن ھکنآ زا شیپ لاح نیا اب

 کیدزن و ینونک تیعقوم اب دیاب ام ،مینک ذاختا یرگید یطایتحا ریبادت ای مینک داجیا ار

 دھاوخ ماجنا یشواک نونکا نآ قباطم و اجنیا ات و میشاب یضار یزکرم یایسآ رد ھیسور

 .دش

 

 هدرک یورشیپ یلعا دح ھلصوح و طایتحا اب یزکرم یایسآ شبنج نیا رسارس رد ھیسور

 تسین مھم ھک ھمانرب ای فداصت زا – دنکیم یورشیپ راوتسا ھنوگ ھب ھنالاس ھکنآ اب .تسا

 ،دشاب ترورض رگا ،دناوتیم ھک تسا ھتشاذگن رتارف ھطقن نآ زا ار دوخ یاپ زگرھ –

 دننام ،دریگیم تروص یکشیپ تاقوا یضعب یشیامن .دنک ینیشن بقع بولطم تروصب

 ھجیتن رد طقف یمیاد لاغشا اما .١٨۶۶ یروربف رد اراخب ورملق رد فیانرچ لارنج مجاھت

 ھتشاد هدامآ ار دوخ ریاخذ ھشیمھ ھیسور .تسا ھتفرگ تروص ھناطاتحم و یجیردت تابیترت

 ینابیتشپ ھب نانچمھ ھکلب ،تسا هدومن نیمات دوخ زکرم اب ار دوخ تاطابترا اھنت ھن و تسا

 گنھامھ تایلمع کی رد ار یورشیپ شبنج ھکنیا ات ،تسا ھتشاد رظن زین یبناج یاھ

 دنجخ رب ھلمح و دنکشات لاغشا زا لاس کی دودح ھک تسا هدش عقاو نینچ اذل .دنک بیکرت

 ینولاک و دنکشات رد دیدج رارقتسا نیب تاطابترا داجیا رد لاغشا نیب رد نامز ،درذگ یم

 ،بیترت نیع ھب .قرش رد ایلوگنم دحرس کیدزن لاپوک و سونریو ھعلق قباس یاھ ]نارمع[

 اھسور تبقارم نتسخن ھک میشاب نیمطم میناوتیم ،دناهدش لاغشا اراخب و دنقرمس ھک لاح

 لارنج .دوب دھاوخ برغ ھب تاطابترا طوطخ یزاسزاب اب لاغشا نآ ھیوقت و میکحت

 رثا رد دوشیم ھتفگ ،ھتشذگ لاس شا یھدنامرف زا ھک دنجخ حتاف ،تقیقح رد یکسفونامور

 رتفد کی یاھ تقشم رد خیرات نآ زا دیاب ھک یسک و دش فرطرب شا ھناراکزواجت تالیامت

 یزکرم یایسآ ھلئسم هراب رد ھلاسر کی یگزات ھب ،دوش قرغ وکسم رد یمسر دانسا

 ھتشاد گروبزرتپ تنس یسایس و یماظن یاھ ھقلح رد رثا نیرتمھم ھک تسا هداد نوریب

 ھیسور یاھداھن ربارب رد ھک ینشور هدنیآ ،دزاسیم ناشن رطاخ وا »ھلاسر« نیا رد .تسا

 رارقتسا »ایسآ غاب« نیرتمھم رد تراسکژ و ومآ رد الاح وا ھک تسا نیا ،دوشیم زاب
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 تامادقا وا و دوشن بکترم کیژتارتس ای یرادا هابتشا چیھ ھکنآ طرش ھب ،تسا ھتفای

 .دنکیم داھنشیپ تیعقوم ھیوقت و دوبھب یارب ار یفلتخم

 

 یروف داجیا ،دنکیم حرطم ھلئسم مامت روحم ناونع ھب و دراد دیکات اتدمع وا ھک یھتکن

 ضوع ھب ناتسکرت تموکح نآ طسوت ھک ،تسا ناتسکرت و زاقفق نیب میقتسم تاطابترا

 یروتارپما ریذپانادج شخب دیاب ،دنامب یقاب مھمریغ و هداتفارود یگتسباو کی رد ھکنیا

 اجنآ رد الاح و دوب هدش هریخذ یبرغ تیالو رد ھک یماظن عبانم زین نآ قیرط زا و دوش

 ھس یکسفونامور .دوش هداد لاقتنا تراسکژ و ومآ ھب یرادرب هرھب یارب ،تسین رورض

 .تسا لارا ھب نیپسک لاصتا نآ فدھ ھک دنکیم داھنشیپ تاطابترا طخ یارب توافتم ریسم

 دوشیم لابند ومآ قباس رتسب ات و دنکیم کرت کسدونسارک جیلخ رد ار نیپسک ،یبونج طخ

 هاگن زا طخ نیا .لارا رد ایرد نآ ینونک ھناھد ات ،دوشیم تفای بآ ھشیمھ نآ رد ھک

 یارب نما ریسم کی ھب ھکنآ زا شیپ اما .تسا هار نیرت ناسآ روشک یکیزف تایصوصخ

 ھطلس ریز دیاب نمکرت لیابق و دوش بذج یروتارپما رد دیاب ،دوش لیدبت هویخ کیفارت

 ات لارا لامش ،هدش هدیشک نیپسک قرشلامش جنک رد ابمیا ھناھد زا لامش طخ .دنوش هدروآ

 و ینالوط هار اما ،درادن یعیبط تالکشم چیھ نیا .دنکیم ھقلح ار ایرد ریس رد ھلازاک

 مورقارق تشد یاھ ھنماد دادتما رد بآ نیمات یارب یدایز یاھ یجورخ و تسا میقتسمریغ

 ھلطاب ھک دشاب یطسو طخ دیاب هدمع ریسم ،یکسفونامور هاگدید ساسارب .دراد زاین

-یوتریم جیلخ زا نآ ھطقن نیرت کیراب رد لارا و نیپسک نیب رد ار »تروا-تسوا«

 تردن ھب نیمز نیا ندرگ زا ھلصاف .دنک عطق یرگید رد فیشینریچ هریحب رد کوتلوک

 ھمانرب کی ات ھتشاد دوجو ھیسور تموکح ھشیدنا رد اھتدم زا و تسا لیام ٢٠٠ زا شیب

 نھآ طخ کی ھک دش ھیصوت یکسنیتایرب هدازھش طسوت لوا ھلھو رد ھک دوش ھتفرگرظن رد

 یماظن تیعقوم ،دوش لپ نھآ هار طسوت دیاب تروا-تسوا بآ یب ھلطاب .درذگب ریسم نیا زا

 ھتفگ یکسفونامور ھکیروط ،رضاح لاح رد .درک دھاوخ رییغت امامت ناتسکرت رد اھسور

 یاھ ھگلج دادتما ھب اگلو زا ار ریاخذ و نازابرس ات تسا رورض لاس ود دودح ،تسا

 یاھھاگتسد اب ھکیلاح رد ؛داد لاقتنا اراخب دحرس یارو رد ھتفرشیپ یاھھاگتسیا ات زیغرق
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 هدنور کبس یاھیتشک و هریحب ود رھ هدننک لصو نھآ طخ کی لارا و نیپسک رد راخب

 بلق رد زاقفق محدزم هاگودرا زا ورین کی لاقتنا یارب یفاک ھتفھ دنچ نوحیس و نوحیج رد

 یرگید یایرد و تسا یلمع دنجخ ات راخب یاھیتشک یارب نآ یایرد کی ،تسا یفاک ایسآ

 .خلب یگیاسمھ ات

 

 ھک گروبزرتپ تنس رد ھک تسا یلمع نانچ ،فالخرب .تسین یلایخ اقیقد ھشقن نیا الاح

 ات دوشیم هداتسرف ناتسکرت ھب هرابود ،تسا هدش هداعا بولطم یارب یکسفونامور

 اب زاقفق لاصتا یارب ار هداج ھکنیا یارب نامز نیع رد و دزاس یلمع ار دوخ تاداھنشیپ

 هایس هریحب زا و دزاس هدامآ ار بونج اب ھیسور رادماود ھھبج کی ات دزاس هدامآ ناتسکرت

 ھک دنھد یتشآ اراھنمکرت ات ھتفرگ تروص یدایز یاھشالت ،دبای شرتسگ نیچ دحرس ات

 یدزد زا اھنآ رگا و دنراد رایتخا رد ار لارا و نیپسک نیب یارحص نییاپ یاھشخب مامت

 یتح ار سور شترا یارب ریذپان شروی رایسب هراوس کی ،دنوش هدروآیماظن لورتنک ریز

 .دنکیم مھارف ناد و نیارکوی یاھ کازک اب ھسیاقم رد

 

 لاس هد دودح ات اھسور ھک دوریم عقوت ،تابساحم نیرترایشوھ داینب رب ادعب ھک تیعقوم

 وا دض رب لاعف تالخادم مامت زا هرود نیا نایرج رد ھکنیا ضرف و دنک لاغشا نونکا زا

 .دوب دھاوخ ریز رارق ،مینک یراددوخ

 

 نیمات و اھھعلق طسوت هدنوش تظافح یماظن یاھ هداج ای نھآ هار طسوت ای لارا و نیپسک

 میقتسم تاطابترا اب یناسآ ھب ناتسکرت بیترت نیا ھب .دش دنھاوخ لصو ریاخذ و بآ اب هدش

 تنس اب یتح و اگلو رد ھیسور یاھرھش اب ھکلب ،دش دھاوخ لصو زاقفق اب اھنت ھن

 یاھتموکح اھنآ یاج ھب و دنور یم نیب زا گیبزوا لقتسم یاھتموکح .گروبزرتپ

 لورتنک تحت روشک .دشاب اراخب رد الامتحا رادتقا دھم ھک دش دنھاوخ داجیا یسور یتلایا

 رد ھناقفوم ھنوگ ھب ھک دش دھاوخ هرادا یمتسیس ھب قباطم یموب و یسور تاماقم کرتشم

 بصعت ھکنآ اب ،دوب دھاوخ مارتحا دروم مالسا .تسا هدش یلمع زاقفق یاروام یاھ تیالو
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 یم قنور تراجت .تفای دھاوخ شھاک کش نودب اراخب نویناحور دایز ییارگ طارفا و

 دھاوخ شیازفا تعارز ،دش دھاوخ بوکرس روشک دوجوم تکالھ ھیام یدزد مدآ ،دبای

 نوحیس و نوحیج یاھ ھناھد .تفای دھاوخ دوبھب ماع تروصب مدرم یارب طیارش و تفای

 .دش دھاوخ داجیا ایرد ود رھ رد )راخب یاھ قیاق( ھلیتولف و دش دنھاوخ قیمع و یبوریال

 درم رازھ ١۶ الاح .دش دھاوخ میظنت روشک عبانم و اھزاین ھب قباطم یمیاد ناگداپ توق

 موس کی تردن ھب ھک تسا یفاک دنا ھتخاس عبات اھسور ھک یروشک هرتسگ یرادھگن یارب

 طوقس یقرش دنقوق و هویخ یتقو ،هدنیآ ناگداپ اذل .دشاب وا رایتخا رد دناوتیم تیاھن رد نآ

 ۴٠ زا رتمک ناوتیم یتخس ھب ار ،دوش دودحم ومآ طسوت بونج رد ناتسکرت و دندرک

 لومش ھب ،دنقوق ھب رازھ ١۵ ،هویخ ھب رازھ ۵ ھلمج نآ زا ھک دز نیمخت درم رازھ

 .دنبای یم صاصتخا نآ تاقلعتم و اراخب ھب رازھ ٢٠ و ،ھناغرف یداو سوفنرپ یاھرھش

 دھاوخ ناوارف یماظن ھنیزھ دادعت نیا ناربج یارب روشک عبانم ھک دراد دوجو یکدنا دیدرت

 .دوب

 

 توق رد ھیسور ھک ینامز ات .میریگ رظن رد دنھ یالاب ار تیعقوم نیا تارثا دیراذگب لاح

 ھب ادیدج یاھورملق دوبھب و میکحت ھب ار دوخ ھجوت و دنامب نوحیج لامش رد دوخ دوجوم

 ،تقیقح رد .میرادن وا یگیاسمھ رد تیاکش یارب یدروم چیھ ام ،دنک دوخ هدروآ تسد

 مک وا یگیاسمھ ،یزکرم یایسآ یاھ تیکرام زا نام تراجت یجیردت تیمورحم زا رتارف

 شرگن نیا لیامت نیرتھب اب یتح وا ھک دراد ناکما ایآ اما .درادن ام روما رد یرثا چیھ ای

 و اھتیلوئسم زا ار دوخ دناوتیم ،دھاوخب رگا وا ایآ ؟دراد ھگن ار لاعفریغ و ررض یب

 نکمم نیا ؟دنک اھر دوخ دیدج تیعقوم زا ریذپانادج ،ھلخادم یارب ھسوسو یاھ تیفلکم

 نیب ،دوش یروآدای یطسو ھنوگ ھب رگا .درادن دوجو کش نآ رد ھک دشاب یزیچ نآ تسا

 ،هدش یراذگ ھمالع سودنا یاھ یداو اب اعیسو ھک ام دحرس و نوحیج زا رتارف وا تیعقوم

 هاگن زا ھیسور یارب نیا ھک مینک دومناو رگا .دراد رارق اھناغفا لقتسم و یوق روشک

 یذوفن ات ،دننک هدافتسا اراخب عبانم زا و دنرذگن نوحیج قیرط زا ھک تسا نکممان یکیزف

 »بویعم ھیسور« دیدج هرامش رد تشرد تروص ھب ھکیروط ،دنروآ تسدب ناتسناغفا رد
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 زا سارھ ای کرد یارب ،رگید یوس زا .تسا هدنبیرف و غورد یگداس ھب ،هدش دیکات

 اب دیاب ام ،تسا ھتشاد ھگن ار دوخ لالقتسا زونھ لباک ھکیلاح رد ،یدنھ ناگدنھدرادشھ

 نیب رد یزیچ تقیقح .تسا یقطنمریغ الماک ،میشاب ھجاوم ھیسور ترواجم لماک یتحاران

 نوحیج ھب ھیسور یورشیپ زا ینیعم تارطخ اب کش نودب ام ؛دراد دوجو ییاھن دح ود

 و تسین یروف رطخ اما ،دیآیم ام یوس ھب ناتسناغفا قیرط زا رطخ نآ و میتسھ ھجاوم

 .تسا بانتجا لباق

 

 ھک تشاد دوجو زارد یاھنآمز یارب و دراد دوجو لباک و اراخب نیب رد کیدزن لاصتا

 ھلئسم تاظحالم رد مھم رصنع کی زونھ ھک تسین هدش ھتخانش سیلگنا رد ماع تروص ھب

 سامت ھب روبجم ار ام ھک تسا طیارش ،تقیقح رد رصنع نیرتمھم .تسا یزکرم یایسآ

 تیالو ود نیا .تسا یسایس و ییایفارغج لباک و اراخب نیب لاصتا .تسا ھتخاس اھسور اب

 لاس ٣٠ نایرج رد ھک زدنق و ملخ ،خلب یاھرھش .دنراد ھلصاف لیام دص دنچ رگیدکی زا

 دننام رگید یحاون .دوب اراخب طوبرم تیعقاو رد ،تسا هدش لاغشا اھناغفا طسوت ھتشذگ

 اب ،تقیقح رد ھیسور .دراد رارق تموکح ود نیب ھعزانم رد یوخدنا و لپ رس ،ھنمیم

 دوخ ھک دوشیم اھناغفا یاھ یراسمرش و اھ تیاکش زا یھوبنا ثراو اراخب ندش کلام

 هدوب ھنامیمص رتشیب مھ زاب روشک ود رھ یسایس تابسانم .دزاس اھر نآ زا دناوتیمن ار

 ذوفن لباک یالاب یدایز هزادنا ات اراخب ،ھتشذگ لاس ٣٠ نایرج رد .ییایفارغج ات تسا

 ]اراخب[ ریما دزن وا ،میدنار تردق زا ١٨٣٩ رد ار ناخ دمحم تسود ام یتقو .تشاد

 یالاب ات دنتشگزاب ١٨۴٢ رد شرسپ و ١٨۴١ رد شدوخ ھک دوب اج نیمھ زا و دش هدنھانپ

 یزاب هداعلاقوف مھس اراخب زین اھناغفا دیدج یاھ بالقنا مامت رد .دننک ھلمح لباک رد ام

 رتخد کی اب ھک ناخ نمحرلادبع ھک دوب گیبزوا یاھ ھتسد طسوت اتدمع نیا .تسا هدرک

 درک جارخا لباک زا ١٨۶۵ رد ار ناخ یلعریش دوخ یاکاک ،دوب هدرک جاودزا اراخب ریما

 ۶٠٠ ای ۵٠٠ ھتسد کی ،تقیقح رد .تسا هدوب ناغفا ناگدنھانپ زا رپ اراخب نامز نآ زا و

 اھسور ھب اھ گیبزوا طسوت ھنارگبوکرس ھلماعم ھجیتن رد ھک دندوب ناگدنھانپ نیمھ یرفن



 104 

 و دندومن کمک ریما یاھورین رب یرخا تالمح رد ار یسور نازابرس و دندومن تعیب

 .دندیگنج دنقرمس یاھگنج رد اھنآ اب اجکی

 

 ھتسد کی وا .تسین نامگ و سدح عوضوم کی اھناغفا روما رد ھیسور دمایپ ،نیارب انب

 وا اذل .دوشیم یھدنامرف ناخ دمحم تسود ھساون طسوت ھک دراد دوخ تمدخ رد اھناغفا

 نیا .تسا هدوب لباک تشونرس رواد یدایز دراوم رد ھک تسا یروشک ھقوشعم ]ھیسور[

 الماک ای دنک ھلخادم تموکح تیادھ و تیقفوم میظنت رد دھاوخیم ھک تسا وا رایتخا عبات

  .دنکیم تشک ار ھناتسود تابسانم و دھدیم ھناتسود یاھهروشم

 

 اب ھیسور لاصتا نیا زا یرطخ ھنوگچ ھک تسا نیا ،تشاد رظن رد دیاب ھک یرگید ھتکن

 رد »تشحو« ناونع ھب البق ھک اجنآ زا مجاھت ھشیدنا .دوش دراو ام یالاب دناوتیم لباک

 یجراخ یشترا رھ رگا .دوش ھتشاذگ رانک یھاو ابیرقت ھنوگ ھب تسا نکمم ،دوب زازتھا

 زاب اھ ریسم ھکییاج ،دوب دھاوخ راھدنق و تارھ ریسم زا ،دوش نییاپ دنھ تادحرس یالاب

 و راب یب یاھلتوک قیرط زا ھن ،دوشیم هدیمان »ایسآ تالغ رابنا« یروبع یحاون و

 رد دیاب ام ھک تسین یلکش ھب ای ھقطنم کی زا مجاھت نیا اما .رواشپ و لباک نیب راوشد

 محازم کی ناونع ھب ناوتیم ار ھیسور تیدوجوم .مینک تظفاحم نآ لباقم رد رضاح لاح

 رقتسم لباک رد تئیھ کی وا رگا .دشاب رثوم رتمک ھن تسا نکمم ھکنآ اب ،درک ساسحا

 نینچ رثا – مینک لاغشا البق ار نیمز دیاب ام ،دنک ار راک نیا دناوتیم یتخس ھب وا و – دنک

 یجراخ رصنع کی ذوفن ،تیعقاو رد .تسا کرد لباق دنھ رد یگرابکی ھب یرارقتسا

 کی رد هدننک تحاران ذوفن کی دوخ تاذ ھب ام دنھ تابسانم دودحم ھقلح لخاد رد ییاپورا

 ھک ریمشک ھجاراھم نونکا مھ .درک دھاوخ دراو کانرطخ تالیامت یتح و یناطیش روشک

 شدوخ ورملق رد تیزنارت ھیلام شھاک رارصا اب تراجت قیوشت رطاخ ھب ام یاھشالت رد

 اھنآ ھک دراد سامتلا اھنآ زا و تسا دنکشات تاماقم اب هرکاذم لاح رد ،دنکیم یطخت

 سرتسد لباق رتشیب اھسور رگا و دننک نییعت تبت دحرس رد دنکرای رد یراجت نارومام

 رگا ھک درادن دوجو یکش تقیقح رد .دش دھاوخ یوریپ نیریاس طسوت وا ھنومن ،دنشاب
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 کی ای نوحیج رد یماظن یاھورین لیمحت تلیضف رد ھک دنیامن رایتخا یتیعقوم اھسور

 یرترب ات ،یموب نیمخت رد ،دھدیم قح وا ھب ھک ،دنشاب ناتسناغفا رد لاعف یسایس ذوفن

 رد سیئر رھ .دوب دھاوخ زیگنا تفگش نآ هدننک تحاران رثا ،دشکب شلاچ ھب ار ام ییایسآ

 یتحاران کی – دشاب ھتشاد دھاوخیم ای – یاراد ام مظنم تموکح زا ھک یلامش دنھ رسارس

 یراودیما رد کیرحت ھب یگرابکی ھب ،تسا هدش هداتفا اج ای دودحم یتح ای تسا تیاکش ای

 ،دنھ نایموب ھک تسین نینچ .درک دھاوخ زاغآ ام هدننک بوکرس ھیاس زا دوخ ییاھر

 تیمکاح ھک دننک رواب ای دنشاب ھتشاد اھسور یارب صاخ یدردمھ مادک ،ناودنھ ای ناناملسم

 ار اھسور اج ھمھ رد ربمایپ ناوریپ ،فالخرب .دشاب ام زا رت دیفم ای رت ھنابرھم اھنآ

 موسرم تدابع و ناشیا کاپان تاداع لیلد ھب ،دننادیم اھسیلگنا زا رتریذپان حالصا نارفاک

 رییغت رب تلالد ییاپورا مصاختم تردق کی ندش کیدزن ،رگید یوس زا اما .ریواصت

 یناجیھ ھشیمھ ییایسآ تارییغت ھنامحر یب و یزابرامق ،یزاس لاعف ھیحور یارب و دراد

 .تسا قفاوت لباق و

 

 ،لاح ھب ات .درک هاگن عوضوم ھب نآ زا دیاب ھک دراد دوجو یرتمھم هاگدید ،لاح نیا اب

 ام زا میقتسم زایتما بسک ھب و تسا تسود سیلگنا اب ھیسور ھک دوب ضرف نیا رب لالدتسا

 مرھا یارب یرازبا شدیدج تیعقوم ھک دنادیم وا ھتبلا .تسا هدرکن رکف ایسآ حتف رد

 هدش ھمیرک گنج نامز زا رت یوق رایسب وا و تشادن البق ھک دھدیم وا ھب ام ھیلع یسایس

 تبسن وا ریخا تازواجت هزیگنا ناونع ھب ار ھجیتن نیا ھک تسا ھنافصنمریغ اما ،تسا

 ھک دشاب نیا ھیسور تسایس ،ھیکرت یاھیگدیچیپ لیلد ھب ھکنیا ضرف اب ،لاح نیا اب .میھد

 قرش رد دوخ یاھشترا یارب یلغش نانچ ،تیعقاو رد ات ،دنک هدنمرش و فیعضت ار ام

 ھبنج نیا تحت ھک میریگرظن رد لاح .دوش اپورا رد ام لاعف ھلخادم زا عنام ھک مینک ادیپ

 .دراذگیم ریثات ام رب ھنوگچ لباک اب وا طباور و اراخب رد وا تیعقوم ،روما ھتفای رییغت

 ار دوخ تیعقوم ھک تسا مزال ،دنک دیدھت ار ام تسا نکمم ھک یرطخ کرد یارب ،نونکا

 زا رتربتعم ای رتھب یامنھار میناوتیمن روظنم نیا یارب و مینک هاگن ھنافصنم دنھ رد

 دنھ( یتموکح یاھ متسیس« ناونع تحت اریخا ھک میشاب ھتشاد یاھشرازگ ھعومجم
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 ،شخبتیاضر دراوم زا یرایسب نایم رد اجنیا رد .تسا هدش ھیارا ناملراپ ھب »)یقرش

 روط ھب دنھ یزرواشک تیعمج ھک دھدیم ناشن یگژیو نیرتالاب یاراد دھاوش زا یھوبنا

 توافتم رایسب یاھ هرھچ ،تسا بوبحم ام هرادا ھک تاقبط نیا اب و دنا ھفرم و یضار یلک

 .دنکیم مھارف یتحاران و لمات یارب ار یناوارف یاذغ ھک دراد دوجو

 

 رب ندرک لمع یارب کیرحت نیشام کی اھناغفا ورملق رد رضاح لاح رد فسات لامک اب

 ،دوشیم هدیمان دنھ رد ناناملسم ینمشد زا »نیکرچ و یریمخت ،ناشوج هدوت« ھچنآ داینب

 میالع الاح داد تمحز رایسب ار ام شیپ لاس دنچ ھک ھناطیس نویطارفا .تسا هدیتفا راک ھب

  ناونع ھب ھک یسک ،هدش اجکی اھنآ اب ماندب هاشزوریف .دھدیم ناشن هرابود ندش هدنز

 میلست نمشد ار دوخ و تسا »ناتسودنھ هاش« داھنمان بقل یاراد یلھد تخت هدنیامن نیرخا

 ناناملسم ریاس و اھ یباھو اب لاعف طابترا رد ھک دسریم رظن ھب و دناوخ یم ام ریذپان

 هزادنا ھب و دزاس هدنمرش ار ام دھاوخب ھیسور رگا ھک تسا قیقد نیا .دنا ایلع دنھ رد یغای

 ھناطیس نویساردفنک ،دنک هداتسیا ام لباقم ھب ار رھش نآ مکاح ھک دشاب یوق لباک رد یفاک

 و ناغفا یناحور نارس ریاس و تاوس دنوخا قیرط زا شبنج قیوشت و تیادھ اب دناوتیم

 ام ،یدحرس طخ دادتما رد یناتسھوک لیابق زات و تخات و یریگھار قیرط زا اھنآ ھیوقت

 ھیوقت ھب تقیقح رد ھک یتالکشم نانچ ،دنھد رارق دایز رایسب تالکشم تیعقوم رد دیاش ار

 .دزاسیم هدروآرب زاغآ زا ار ھیسور فادھا اذل و دراد زاین ناتسلگنا زا یتفگنھ

 

 ریذپ بیسآ ھھبج کی ام ھکنیا شناد اب و نام یور شیپ رد اھامنرود نیا تشادرظن اب

 ھمدص ادیدش ار ام تسا رداق ،دشاب زاب نانچ ثداوح یعیبط نایرج رد ھیسور رگا و میراد

 سنرال ناج رس ار نآ ،تسردان دیاش ھکنآ اب ھنوگ ھنعط ھچنآ یرادھگن رد ام ایآ ،دناسرب

 ھب ھک مینکیم ھیجوت ام ایآ ؟میتسھ ھجوم ،تسا هدیمان »ھناداتسا کرحت مدع« تسایس

 تردق کی ناونع ھب ار دوخ اجنآ رد و دورب لباک تمس ھب تفلاخم نودب میھد هزاجا ھیسور

 لاعفنا نارادفرط ؟دنک تیبثت اھسیلگنا ربارب رد اھناغفا زا تظفاحم یارب هدامآ و تسود

 ،دوشیم رھاظ رخآ نادیم رد ھک یتردق ،اھناغفا تین نسح رس رب تباقر رد ھک دنا ھتفگ
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 ھب ھک یناسک و نمشد ناونع ھب یعیبط روط ھب لوا یاھرکشل .دوب دھاوخ نیرت قفوم

 رود مشچ زا ار تیعقاو نیا اما .دنوشیم یقلت هدنھد تاجن ناونع ھب دنیآ یم اھنآ لابند

 رد ھک دراد دوجو اھناغفا و اھسیلگنا نیب یلم تموصخ کی رضاح لاح رد ھک دننکیم

 اھنآ یلخاد یاھعازن رد تکرش زا ام موادم عانتما و اھھنارای عطق اب ریخا یاھلاس

 رب یماظن راشف چیھ زگرھ ھک اھسور ،رگید یوس زا ھک یلاح رد .تسا هدش رتقیمع

 اب مییوگن رگا ،دنا ھتخاس ھن راد ھحیرج ار نادرونھوک رورغ ای و دناهدرکن دراو روشک

 .دنریگیم رارق ھجوت دروم سرت و تموصخ نودب لاح رھ رد ،ھناتسود تاساسحا

 

 نیا ھک تسا هدوب نیا نونک ات ناتسناغفا روما رد ھلخادم عون رھ ربارب رد یلصا ثحب اما

 وا یابقر ینمشد ،دزمان کی زا تیامح رد ھک تسا یمظن یب و جرم و جرھ نوناک روشک

 نیا ھب ھنحص رد اھنآ روھظ ھک میزادنا یم ھیسور شوغآ رد ار اھنآ و ھتخیگنارب ار

 زا ھنافصنم شیامن کی یتخس ھب نیا اما .دتفیب بقع ھب ھکنیا ات ،دوشیم عیرست بیترت

 هاگیاج ،نیعم نامز رد ھک تسا نیمطم ھیسور ،میھدن ماجنا یراک ام رگا .تسا ھلئسم

 رد .درک دھاوخ نیمضت ،اراخب لاغشا یرورض دمایپ ناونع ھب ،لباک رد ار دوخ یسایس

 ،تسا وا کیرحت ھب ناتسناغفا رد راظتنا لاح رد بالقنا ھک دننکیم نامگ یخرب ،تیعقاو

 دوخ یورشیپ یارب ،دوب هدش باترپ اضف ھب نابلخ نولاب دننام تارھ زا ھک ناخ یلعریش

 ھک ،یلعریش تیقفوم تروص رد تسا نکمم ،دشاب تسرد نیا رگا و دوش هدامآ اراخب ھب

 راوشد وا یاھھمانرب عیرس ھعسوت زا یریگولج ،دسریم رظن ھب صخشمان ابیرقت نونکا

 ار روما تفرشیپ افرص رضاح لاح رد وا ،تسا رتلمتحم ھک روطنامھ ،رگا اما .دشاب

 اھنآ طسوت دراد راظتنا و دنکیم تبقارم ناغفا ناگدنھانپ کچوک ھتسھ زا ،دنکیم اشامت

 ھب اروف ھک تسا نیا ام ھفیظو دسریم رظن ھب تقو نآ .دنک داجیا لباک رد ار دوخ ذوفن

 فورعم نیرتکد ھک درک دھاوخن ھشقانم سک چیھ دیاش .میریگب ار وا ولج و میورب شیپ

 ،»ام یبرغ لامش یاھزرم رد ھناتسود و یوق تردق کی داجیا" دروم رد دنلکوا درال

 ھتفرگ هدیدان بلغا ریخا یاھلاس رد ھچرگا .تسا هدوب دنھ یارب یعقاو تسایس ھشیمھ

 تسایس نیا ھک درک دھاوخن کش سک چیھ .دش ارجا تسردان یکلھم ھنوگ ھب راب کی و هدش
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 ارچ و .دوش ماجنا ھجوت لباق ھنیزھ ای رطخ نودب رگا ،دوب دھاوخ دنمدوس رضاح لاح رد

 ھب رجنم ناتسناغفا رد ام ھلخادم ھک تسا تسرد نیا ایآ ؟دشاب ھتشاد دوجو یدج رطخ دیاب

 روشک نیا یداع تیعضو یمظن یب ھک تسا هدشن تباث المع ایآ ؟"دوشیم رتدب یگتفشآ"

 ،١٨۶٣ لاس ات ١٨۴٢ لاس رد لباک زا ام ھیلخت نامز زا ھک تسین ماندب ایآ ،سکعرب ؟تسا

 ناخدمحم تسود ھناتسود و یوق تموکح تحت ناتسناغفا ،لاس ٢٠ زا شیب هرود کی

 تادھعت ھب قیقد ھجوت و ام تردق ھب خسار داقتعا اب ،سیئر نیا ؟دوب یضار و مارآ الماک

 رد و درک بوکرس ار دوخ یایاعر ھناتسودریغ راتفر و یگتفشآ عقوم رھ رد ،دوخ

 ھیور و نامیا .تشاد یبوخ رایسب راتفر ام اب دوخ یگدنز ینالوط نارود لوط رد ،تیعقاو

 ،وا تشذگرد نامز زا ھک یبالقنادض و بالقنا ایآ ھک دنکیم دیدرت راچد ار ام ھک یمظنم

 ،تسا هدش ام یاھزرم موادم ندروخ مھرب و تراجت بیسآ ثعاب و هدرک فرحنم ار روشک

 میدق سیئر نانیشناج یتیافک یب و ام موادم ھلخادم مدع زا یشان هزادنا نامھ ھب تسا نکمم

 .دشاب اھناغفا یعیبط یشکرس ای

 

 تسود یدزمان زا عافد رد رگا ھک دننکیم راھظا لماک تیحالص اب عجارم زا یرایسب

 شردپ ھنارای نامھ نداد ھب و میدرکیم یرای و قیدصت ادتبا زا ار ناخ یلعریش ام ،دمحم

 ار شیاھ هدازردارب و ردارب تفلاخم وا ،میدرکیم یمومع تیامح وا زا و میداد یم ھمادا

 یرگید تصرف .درکیم ظفح یگتسکش نودب زورما ات ار دوخ تردق و درکیم بوکرس

 رد وا .تسا دوعص ریسم رد هرابود یلعریش لابقا و تخب .دھدیم ناشن ار دوخ نونکا

 ای اصخش ھک دوریم راظتنا و دراد رایتخا رد ار ینزغ و راھدنق ،تارھ رضاح لاح

 .دوش رقتسم لباک رد یدوز ھب ناخ بوقعی دمحم شرسپ

 

 ،دروخن هرگ ھیسور اب ھک یطرش ھب .دوش تیامح ام عفن ھب رتشیب یلطعم نودب دیاب وا

 زا رتالاب ار وا ات دشاب یفاک دیاش ھیناترب دنھ تموکح یحور ھیوقت و شردپ ھنارای هداعا

 دوخ تاعقوت اب نونکا مھ وا رگا .درک نیمات ار وا یرادافو و داد رارق شنیفلاخم ھمھ

 نارسفا و حالس اب ار وا ات دشاب مزال تیعقاو رد دیاش .تسا رت دنلب ھک ھتبلا  ،دنک یراگزاس
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 ھتخارپ نآ یارب ھک یتمیق رھ اما .تشاذگ شرایتخا رد یکمک ھتسد یتح ای درک کمک

 درک ییامک ار لباک رد بلاغ تیعقوم دیاب رضاح لاح رد ھک تسا نیا رد نآ تیمھا ،دوش

 رد تئیھ کی رارقتسا نامز ھکنیا زا .تخاس دودسم ار ھیسور ھب ندش کیدزن هداج و

 طقف ھک یلاوس کی ،تسا روشک تیمومیق-ھبش ریسم و ھنارای عیزوت عبات ،تسا هدیسر لباک

 ریزگان دوز ای رید ھک تسا یھاگیاج نیا .دوش ھتفرگ میمصت نآ یالاب لحم رد دناوتیم

 میزادنیب رطخ ھب ار دوخ دنھ یروتارپما ھک میشاب هدامآ ھکنیا رگم .مینک لاغشا ار نآ دیاب

 .دوشیمن نآ ھجوتم گرزب رطخ ،میدروآ تسد ھب ار مکاح دامتعا و تین نسح ھک یماگنھ و

 اب ھیناترب نارسفا ھک داد ناشن ١٨۵۶ لاس رد ندزمل درگرس تئیھ تیقفوم ،تیعقاو رد

 تموصخ ھنوگ چیھ نودب ار ام یمیدق دربن یاھنآدیم دنناوتیم ،رگشزاس اما عطاق یراتفر

 یصخش تینما کش نودب ،ھشبح رد ام ریخا یزوریپ رابتعا و دننک یط یکانرطخ ای صاخ

 .دشخب یم ام هداتسرف ھب یرتشیب

 

 نآ ھب ھجوت شزرا دیاش ھک دراد دوجو عوضوم یھخاش نیا اب ھطبار رد رگید ثحب کی

 رد اھنآ رارقتسا رطخ و ھیسور یورشیپ ھب ھجوت مامت نتشاذگ رانک اب .دشاب ھتشاد ار

 کی میکحت یارب ھک تسا باجنپ رد دوخ عابتا لابق رد ام ھفیظو دسریم رظن ھب ،لباک

 تسا یراس هدیدپ کی جرم و جرھ .مینک یدج شالت ناتسناغفا رد تسود و یوق تموکح

 یدحرس لیابق نایم رد اوتحم و مظن ظفح ،اھلتوک رد موادم زواجت و یزیرنوخ هرظنم اب و

 درک اعدا ناوتیم ،یدام و یقالخا دوبھب ،تراجت ،حلص عفن ھب ،نیاربانب .تسا نکممریغ

 تیلوئسم ای ھنیزھ ھنوگرھ و تسا هدش لیدبت ھفیظو کی ھب نونکا ناتسناغفا رد ھلخادم ھک

 .دش دھاوخ رجنم یداصتقا تابث ھب ،میوش لمحتم لباک رد مظن هداعا رد ھک طسوتم

 

 یایسآ رد ھیسور کیدزن و یلعف تیعقوم تارثا یلمع تاظحالم رس رب ثحب اجنیا رد

 رظن رد ار عوضوم یمومع رظن و مینک هاگن رتشیپ یمک رگا اما .تسا دودحم یزکرم

 ھک یسک رھ .تفای میھاوخ رت گرزب یتح ای ناسمھ عفانم یاراد ناونع نیدنچ ،میریگ

 نآ تھباشم رد ،دشاب ایسآ ھشقن یالاب رد دنھ یوس ھب ھیسور تاکرحت یبایدر فورصم
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 یزاوم .دش دھاوخن ماکان هدش هرصاحم ھعلق کی لباقم ھب یزاوم شترا کی یاھ تایلمع اب

 گروبنروا قیرط زا نیپسک ییالاب ماجنا زا ھک تسا شیپ لاس ٢٠ رد ھیسور دحرس یلوا

 هاگن زا ناوتیم ار نیا .دوشیم هدیشک شیتریا ات اھ ھگلج لامش یوس ھب ایربیاس طوطخ و

 تسا وا شیامن طخ لماش ھک یمود یزاوم .تفرگ رظن رد یتادھاشم طخ کی کیژتارتس

 زا یکسفونامور ھمانرب قباطم و تسا نآ نتفرگ یارب هدامآ الاح وا ھک تسا یتادحرس

 نآ ریسم دادتما ھب و نوحیج ات هویخ بونج ،نیپسک ھنایم یلاوح رد کسدونسارک جیلخ

 یھدنامرف نداد رارق و گیبزوا ورملق مامت هدنریگربرد ھک دوشیم هدیشک ریماپ تالف ات ایرد

 یورشیپ رد لیام ١٠٠٠ زا شیب یزاوم نیا .تسا نوحیس و نوحیج یبآ ریسم مامت رد دوخ

 هدننک ھلخادم یاھھوک ھک اجنآ ات ،دنکیمن دیدھت ار دنھ میقتسم ھنوگ ھب اما ،تسا لوا طخ

  .دھدیم لیکشت ار یوق یماظن عافد کی ناغفا

 

 اپورا بالقنا زا ھیسور رگا ھک تسا یلبق ھیلوا یاھ تایلمع یعیبط ھجیتن ھک یموس یزاوم

 رد دابارتسا زا ھک درک دھاوخ شالت یزور نانمیطا اب ،دربب ملاس ناج ایسآ رد ھعجاف و

 تاعافترا قیرط زا اج نآ زا و تارھ ات سراپ دحرس دادتما ھب نیپسک یقرشبونج جنک

 نینچ یالاب رد رارقتسا اب .دورب لباک ات راھدنق قیرط زا تسا نکمم ای نوحیج ات هرازھ

 نکمم داوم و ریاخذ ،نازابرس .تسا کانرطخ و بیھم تیعقاو رد وا تیعقوم ،یطخ

 ھب و تسا زاب تارھ و ردنب نآ نیب ھقطنم .دوش هداد زکرمت دابارتسا رد هزادنا رھ ات تسا

 و دنک لصو ار تیعقوم ود رھ دناوتیم یماظن یاھھاگتسیا طخ کی .دوشیم نیمات یبوخ

 دیامن اطعا سراپ یارب یساسا دافم بیترت نیا ھب ،دیامن لورتنک اراھنمکرت رثوم ھنوگ ھب

 هدیمان »دنھ دیلک« ناونع ھب اضعب تارھ .دنک نیمضت ار وا یراکمھ و تین نسح و

 قحتسم یزکرم یایسآ رد یماظن تیعقوم نیرتمھم ناونع ھب ار دوخ رابتعا نیا و دوشیم

 نکمم و هدوب اسآ لوغ یگژیو یاراد ،تسا هدرک ھطاحا ار رھش ھک ینیمز راک .دوشیم

 گرزب یاھرھش مامت زا اھریسم و تسا ناوارف ریاخذ و بآ .ددرگ میکحت تیاھن یب ات تسا

 رد .دوشیم اجکی بولطم ھطقن نیا رد ،درک دھاوخ نیمات ار ھیسور ینابیتشپ ھک لامش رد

 تارھ رد لماک توق اب رابکی ھیسور رگا ھک دوش ھتفگ رگا دوب دھاوخن قارغا ،تیعقاو
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 زا و دوشیم نیمات دابارتسا اب دھشم قیرط زا تھج کی زا وا تاطابترا ،دوش رقتسم

 و ھنمیم قیرط زا اراخب و دنکشات اب یموس تھج رد و ورم قیرط زا هویخ اب رگید یوس

 جراخ تیعقوم نیا نیا زا ار وا ھک دوب دھاوخن یفاک ایسآ یاھورین مامت و ؛نوحیج هاگروبع

 ھک تسا سیلگنا اب ینمشد طقف نیا و – دتفیب یتخدب ای ترارش رد وا ھکنیا ضرف اب .دنک

 بیسآ یدج رازبا و لیاسو – دوش دیدھت تیعقوم کی و وا یورشیپ ثعاب دراد لامتحا

 مامت تارھ شلاچ نودب لاغشا ،شدوخ یاھورین هوالعرب اریز ،دراد ار ام ھب ندناسر

  .داد دھاوخ رارق وا رایتخا رد ار ناتسناغفا و سراپ یماظن عبانم

 

 وا دیابن ام ،ھیسور اب عون نیا یسایس هزرابم رد ھک هدشن ھتفرگرظن رد یفاک هزادنا ھب نیا

 و یرادافو ای یدردمھ رد یعیبط یاعدا چیھ ام .مینک ھلماعم یواسم دراوم مامت رد ار

 ھک میرادن ناشدوخ عفانم ناونع ھب اھنآ یرادھگن یارب هزیگنا چیھ ،یطسو للم تعیب

 ھب دناوتیم ھیسور ھکیلاح رد .دوش ام نانمشد ھب تبسن ام اب اھنآ داحتا حیجرت ھب رجنم

 ھشیمھ ھک هزیاج ناونع ھب ،دنک هراشا یزکرم یایسآ یتنس تراغ ھنیمز ناونع ھب دنھ

 یگرابکی ھب وا و تسا هدوب هزیاج کی لامش یاھھوک زا هدنوش نییاپ و حتاف یاھ ھلگ یارب

 رازراک یاراوگ تارطاخ .دنک مھارف و بلج دوخ یوس ھب ار اھنآ یدردمھ دناوتیم

 ناھذا زا یتخس ھب ھتاراھم لباقم ھب یلادبا ناخدمحا و هاشردان طسوت یلھد تراغ ھناقفوم

 تمواقم لباقریغ تیباذج یاراد هاگدید نینچ .تسا هدش شومارف ناغفا و سراپ ینونک لسن

 دوش نزاوتم صاخ تاظحالم یضعب اب ھکنیا رگم ،دوب دھاوخ ھشیمھ و تسا اھنآ یارب

 هزادنا ھب نیا اذل .ار ھتفرگ موجھ دروم ات دنریگ ار مجاھم بناج ھک دزاس لیامتم ار اھنآ و

 اب یرگید گنج رد ار دوخ ھیسور رگا ،سپ لاس دنچ ھک تسا تاناکما هدودحم رد یفاک

 طابضنا اب و یسراپ »زابرس« رازھ ۵٠ یورین کی اب تارھ هدعاق زا تسا نکمم ،دنیبب ام

 الماک بیترت نیا ھب ھک دنک عورش دنھ یالاب یسور نارسفا طسوت هدنوش یھدنامرف و

 ٢٠ اب ییورین کی نینچ ھیوقت .تسا ام یموب نازابرس نیرتھب اب یربارب قیال و ھتسیاش

 ؛درادن دوجو ناھج رد نآ زا رتھب مظنمریغ هراوس چیھ رگید ،ناغفا و نمکرت هراوس رازھ



 112 

 یباختنا نازابرس زا کچوک یکمک ھتسد کی یزاسادج اب ،دشاب یدج اعقاو وا رگا و

 .مجاھم شترا ھب تابث و توق نداد یارب شدوخ

 

 رطخ ھب تسا نکمم ،دوشن رجنم یدج ھجیتن چیھ ھب تسا نکمم عون نیا زا یھلمح ،لاح

 اب الامتحا ،دناهدش تیوقت ناتسلگنا زا ھک ام یاھنآگداپ اریز .دنھ رب ام طلست ینعی ،دتفین

 میگنجب دوخ یگدنز یارب دیاب ام ،لاح رھ ھب ،اما .دوب دنھاوخ ربارب یرارطضا تیعضو

 نیا ھب افرص ایآ سپ .مینک دراو یھبرض ھیسور ھب ات میشاب ناوتان الماک دیاب نآ یازا رد و

 ھک یلاح رد ،تسین رتھب ایآ ؟تسا ھجوم نآ نتفرگ هدیدان ،تسا رود رطخ نیا ھک لیلد

 رارق یدعاسمان طیارش رد بیترت نیا ھب ھک لامتحا نیا ربارب رد ،دراد دوجو نامز زونھ

 رقتسم تارھ رد ار دوخ سراپ یراکمھ نودب دناوتیمن زگرھ ھیسور ؟مینک ھلباقم ،میریگ

 رب دیاب ام یاھشالت یراکمھ نیا ربارب رد و دھد ھمادا دابآرتسا اب ار دوخ طابترا و دنک

 افرص ،تسا مکاح ام یقرش یسامولپید رد رضاح لاح رد ھک ینیرتکد .دشاب ساسا نیا

 یارب هداعلاقوف یاھھنیزھ دناوتیمن ھک تسا نامیا یب و فیعض ردقنآ سراپ ھک تسا نیا

 نارھت رد ھک میتسھ یضار یتدم یارب ام .دنک ھیجوت ار هاش اب ھنامیمص طباور ظفح

 تسا نکمم ،دسر ارف مادقا نامز یتقو ھکنیا ھب دامتعا اب ،میشاب ھتشاد ھیسور عبات تیعقوم

 هرخالاب اما .میبایزاب ار دوخ ھتفر تسد زا نیمز ،فعاضم تیلاعف و اھھنیزھ شیازفا اب

 رد ینامز ھک یزیچ نآ - تلم کی تین نسح .تسا ھنانیب هاتوک رایسب تسایس کی نیا

 نیا .دوشیمن یرادیرخ زور کی رد - میداد تسد زا سراپ رد نونکا اما ،میتشاد رایتخا

 یسررب ار دنھ تمس ھب ھیسور یورشیپ میھاوخب رگا سپ .تسا ھفقو یب ھجوت ،نامز دشر

 ھب ،لاح رھ رد ای - مینک نکممریغ ار تارھ لاغشا میھاوخب زیچ رھ زا شیب رگا ،مینک

 ھب و نکمم لکش نیرتھب ھب ار نامدوخ ھک تسا رورض ،میزادنیب قیوعت ھب دودحمان روط

 ،دروفراھ راگزور رد ام تفگنھ ھنیزھ ھب رگید .میروآرد تکرح ھب سراپ رد هرابکی

 ھناشن تسا مزال ھچنآ .تسین یزاین نارھت زا اھ یوسنارف جارخا یارب موکلام و زنوج

 ام نارسفا .تسا ھیسور راشف ربارب رد نآ زا تظفاحم ھب لیامت و روشک ھب ددجم ھقالع

 نارود دننام ،دنریگ رارق سراپ یاھورین رانک رد تردق و ذوفن یاھ تیعقوم رد هرابود دیاب
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 ھناھاگآ عفانم ھناشن ،ھناخپوت دیاش و ھتفای دوبھب تاحیلست ییایادھ .تارھ و یزدنیل ،یتسیرک

 لیصحت یارب سیراپ یاج ھب ار دوخ نارسپ ھک دنوش قیوشت دیاب سراپ فارشا .دشاب ام

 یاھتکرش ریاس و نداعم تایلمع ،نھآهار ،اھ کناب رد یراذگھیامرس .دنتسرفب ندنل ھب

 یرتشیب دنویپ ،ام تاماقم تیامح تروص رد و دنوشیم هداد حیجرت ھنادازآ یسیلگنا یراجت

 یارب و دنراد ھقالع شیامن ھب مھزاب ھک یمدرم نایم رد .دنکیم داجیا اھروشک نیب ار

 رایسب سایقم رد ام تئیھ و تیرومام ھک تسا مھم ،دنا لیاق یدایز شزرا یرھاظ لاکشا

 دیاب ،نارھت رد ،تیعقاو رد ،کیتامولپید داھن .دوش عیزوت ھنادازآ ایادھ و دوش ظفح ھنادازآ

 عقاو رد و دعاسم رایسب روصت کی داجیا یارب یرگید تصرف .ییاپورا ات دشاب یقرش

 ییایرد یورین ظفح و داجیا رد ام کمک یارب هاش تساوخرد رد یدیدج متسیس حاتتفا

 ،ییایرد نایسراپ درف ھبرصحنم یناوتان ھب ھجوت اب .تسا هدمآ شیپ سراپ جیلخ رد سراپ

 هدروآرب ار هاش تاراظتنا زگرھ ،ام تیامح و تروص مغریلع حرط نیا ھک تسا دیعب

 دھاوخ تیوقت رایسب رابرد رد ار ام ذوفن ،لاح رھ ھب ،داھنشیپ نیا اب ام تقفاوم اما ،دزاس

 کمک ،تسا هدش یزادنا هار البق ھک کرتشم فارگلت یاھ داھن عفانم ھعسوت ھب یتح ؛درک

 .دنک

 

 ایآ ھک تفرگ رظن رد تسا مھم ،سراپ یسامولپد رد یداھنشیپ تاحالصا نیا ھب ھجوت اب

 دوجو یکش ،لاح .دوش هداد رارق دنھ رتفد ریز رد هرابود دیابن روشک نآ اب ام تابسانم

 تسایس تاظحالم عبات اتدمع و تسا یقرش لاوس کی اساسا یسراپ یسامولپد ھک درادن

 لاح ھک تسا تارھ و لباک لباقم ھب وا شیامن و دنھ یوس ھب ھیسور یورشیپ نیا .یدنھ

 ناتسناغفا و سراپ ھب ھطبار رد یعافد سایقم رھ .دراد تارھ رد لاعف رایسب ھلخادم ھب زاین

 دیاب اھنآ ،دشاب زاین نازابرس ھب رگا .دوش میظنت دنھ رد هدنوش ارجا یدنھ لکش رد دیاب

 یئبمب .دنوش مھارف دنھ شترا زا دیاب هاش یورین یارب نارسفا .دنوش نیمات دنس و رواشپ زا

 کی یدنھ دیاوع .تسا یدنھ داھن کی سراپ فارگلت .دنک ھیھت جیلخ یارب دیدج داوم دیاب

 رد .دھدیم لیکشت یسراپ تئیھ ھنیزھ ھب تبسانم رد ار لاس رد هریل رازھ ١٢ ھعومجم

 تابسانم یانثتسا ھب ،درادن دوجو سراپ ھب ھتسباو ییاپورا یسامولپد یرصنع چیھ تیعقاو
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 یدحرس یاھ تیاکش ھب ییانثتسا ابیرقت عاجرا رد تابسانم نیا یتح و ھیکرت اب روشک نآ

 ناوتیم .ھینطنطسق ات تسا موریزریا ای دادغب تواضق ریز رد یعیبط تروص ھب ھک دراد

 ھب ھطبار رد یزیما نیسحت ھنوگ ھب ھک ھجراخ رتفد تامادقا و تنس ایآ درک لاوس رتشیب

 نارھت .تسا راگزاس اھ یقرش تایصوصخ اب ھلماعم رد ،تسا هدش ھیھت ییاپورا یسامولپد

 و یلھد و روھال و لباک یاھرابرد دننام ،جازم و ھنوگ نامھ زا ،تسا یقرش رابرد کی

 تایصوصخ ھک ییاج و لیلد ھن ،دوش ھتفرگ رظن رد مشچ دیاب ھک ییاج ،دابآردیح ای وھنکل

 .تسا راذگرثا یرادا قباوس و لاکشا ھب تبسن و تسا هداعلاقوف تیمھا یاراد یدرف

 دنھ عافد دنمتردق نیشام کی ناونع ھب نارھت تئیھ فیاظو رگا ھک درک کش ناوتیم

 رھ رد .دوش هدرب شیپ ھب ھجراخ رتفد ھشتآ یداع نادنمراک طسوت دناوتب و دوش یزاسزاب

 ھتشاد تداع یموب تایصوصخ اب ھک دنوش مادختسا یدنھ نارسفا ھک تسا نآ رتھب تلاح

 یگدنز رد دوخ ھفیظو ناونع ھب ناناغفا و نایسراپ تمدخ رد و دنشاب انشا نابز اب ،دنشاب

 ار زیچ کی .انایو و سیراپ تحار و تالمجت یارب ندرک قاجنس یاج ھب  ،دننک هاگن

 یسراپ تئیھ لاقتنا هرابود ینونک دروم ام رگا ھک درک ینیبشیپ مرحم تروص ھب ناوتیم

 دادتما زا نآ زا یشان یاھ یگدیچیپ و دنھ عفانم ھعسوت ،میریگب هدیدان ار دنھ رتفد ھب

 سپ الامتحا و دنکیم یربج یدعب نارود رد ار یلاقتنا نینچ دنھ یوس ھب ھیسور رادماود

 دوخ یدنھ تاماقم هدومزآ تراھم و تردق مامت اب ھک میوش یتالکشم راتفرگ ام ھکنیا زا

 .میوش ریزگان نآ زا ندش نوریب یارب

 

 ار یزکرم یایسآ ینونک تیعضو رد هدش ھیصوت یحالصا تامادقا ،یریگ ھجیتن رد

 دیاب ناخ یلعریش .دنتسین تیمھا یب اما ،دنا مک اھنآ .درک ھصالخ ریز روط ھب ناوتیم

 و نما هزادنا نامھ ھب تختیاپ نآ رد ام تیعقوم ،دوش هداد ھنارای و ددرگ تیوقت لباک رد

 مامت اب رگا ،دوب ١٨٣٧ لاس رد ناخ دمحم تسود رابرد رد زنرب تیعقوم ھک دوشیم مھم

 رد ھتفر تسد زا یاھھنیمز یبایزاب دیاب یدعب ماگ .دشیم تیامح دنلکوا درال عبانم و ناوت

 لیھست یارب یرازبا ناونع ھب روشک نآ زا ھیسور هدافتسا ناکما زا ات دشاب سراپ

 اب ام تاطابترا زین یلحم حطس رد .دوش یریگولج دنھ یاھرھش رد دوخ یاھیورشیپ
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 ھک تسام شنزرس ھیام نیا .دبای دوبھب و لیمکت دیاب ،یماظن طوطخ هژیو ھب ،ناغفا دحرس

 ام و ھتفرگن تروص رواشپ ھب روھال زا نھآ هار یزادناهار رد یتفرشیپ چیھ زورما ات

 .میشاب نیمطمان و دنک یناریتشک ھب ھتسباو رحب و ناتلم نیب طابترا یارب دیاب نانچمھ

 

 یمادقا ،تسا نالوب هاگرذگ زا رتالاب ،ھتیوک رد مکحتسم هاگیاپ کی داجیا ،رگید داھنشیپ

 تفلاخم تدش ھب دراوم یخرب رد و ھتفرگ رارق تیامح دروم تدش ھب دراوم یخرب رد ھک

 ناونع ھب .درادن یراک نینچ یماظن تیزم ندرب لاوس ریز ھب لیامت سک چیھ .تسا هدش

 تروص رد ،ھنوگباقن دایز رایسب تردق اب و دناشوپ یم ار دحرس ،یماظن لحم کی

 دوخ یاھورین مامت ھک دزاسیم رداق ار ام و دزادنا یم ریخات ھب ار نمشد ردقنآ ،مجاھت

 یموب نھذ رد ھعلق نینچ ییاپرب زین ینونک طیارش رد دیاش .مینک عمج ھھبج تشپ رد ار

 دیماان ام تیلاعف مدع زا ام ناتسود ھک دوشیم ھتفگ نونکا .دشاب ھتشاد یدیفم ریثات دنھ رد

 رد یروف ھنیمز .دنا هدروآ تسد ھب یهزات تردق و دامتعا ام نانمشد ھک یلاح رد ،دناهدش

 ام شمارآ ھک دھدیم ناشن نیا .دنکیم شیامزآ ار یرگید و قیوشت ار ھقبط کی ،ھتیوک

 یروف تکرح هدامآ و هدنز الماک ،عاضوا تماخو ربارب رد ام ینعی ،تسا تردق شمارآ

 و راھدنق رد ھنوگچ یدنور نینچ ھک نیا ،رگید یوس زا ،اما .میتسھ هدمآ شیپ تصرف رد

 نیمضت البق ناخ یلعریش اب ام تیعقوم رگا .تسا دیدرت یاج ،دریگ رارق ھجوت دروم لباک

 ھب هاگنآ ،دنک هاگن دوخ تردق ھناوتشپ ناونع ھب ھتیوک هاگتسیا ھب تسناوتیم وا و دوب هدش

 ھب رگا اما .میوش فرصنم راک نیا ماجنا زا ھنیزھ فرص تاظحالم اب میتسناوتیم یتخس

 رد ھن دنچ رھ ،اھ ھندرگ یالاب رد - ار ھعلق ییاپرب نیا یلک روط ھب لیابق ،دایز لامتحا

 دیابن تروص نیا رد ،دننادیم ھنامصخ یورشیپ ھمدقم ای دیدھت ناونع ھب - ناتسناغفا کاخ

 .میوش ھیجوت ھناتسود طباور نتسسگ رطخ اب ،کچوک رایسب عوضوم کی یارب

 نوسنیلوار یاضما

 ١٨۶٨ یالوج ٢٠ ،ندنل
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 ١٣ دنس
 )سیونور(

 یسایس ،١٧٩ هرامش
 تموکح ،دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،تینوراب ، توکتران روفاتس رس ماقم ھب

 ،ھجراخ رتفد ،دنھ
 

 ١٨۶٨ ربوتکا ١۶ ،ھلمیس         ،اقآ

 یلعریش ریما زا یسراپ ھمان کی ھمجرت ،ترضحیلعا تموکح یارب ھک مراد ار راختفا نیا

 .منک میدقت ترضحالاو نآ ھب ار دوخ خساپ ھخسن و لباک ناخ

 

 یسایس رظن زا ھک مینکیم بلج ھبتاکم نیا ھب ار ترضحیلعا تموکح هژیو ھجوت ام .٢

 .دشاب تیمھا نیرتالاب یاراد تسا نکمم

 نمرون ،لپمیت ،یچیرتس ،نیام ،رلیت ،دلیفزنم ،سنرال یاضما

 

 

 ١٣ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٨ ربمتپس ،رواشپ رسیمک ھب لباک رد ھیناترب لیکو ھمان ھمجرت

 راھظا یلاحشوخ و یتسود نیرتھب رھاظ اب تموکح یاھھلسارم شراگن نامز رد ریما

 ،ماهدش لمحتم نونک ات ھک یرایسب یاھ یتخبدب و اھ شیامزآ دوجواب ھچ رگ« ھک تشاد

 هوالعرب .موش ھیناترب تموکح ھب نیھوت ثعاب نم ات ھتشادن دوجو زورما ات یزیچ چیھ

 زاربا یرگید تردق اب یناھنپ ای راکشآ ،ھمالع ای هراشا اب ،ھیناترب تموکح اب زج نم

 افرص )ھلایبما رازراک( رینوب و تاوس تالکشم نایرج رد ،لاثم ھنوگ ھب .ماهدرکن ھقالع

 ثعاب و مدرک دوبان ار دنموم ناخ تداعس ،دوخ داماد ،ھیناترب تموکح تیاضر بلج یارب

 تموکح فرط زا اما .مریگ رارق رازآ دروم یلمع نینچ یارب مالسا رسارس رد ھک دش
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 ،مدرکن تفایرد یلخاد یاھگنج رد دوخ تیقفوم ھب ھجوت اب یتبحم ای یتسود چیھ ھیناترب

 نونکا .تشاد ینازرا نم رب هرابود ،ما هدرب ثرا ھب ھک ار یروشک لاعتم دناودخ ھکنیا ات

 رفن دنچ اب اصخش ای متسرفب ار دوخ ربتعم و دامتعا دروم ناگدنیامن زا یرامش مھاوخیم

 مھد ناشن ھیناترب تموکح ھب ار دوخ مکحم یگتسباو و تیمیمص و مورب ھتکلک ھب دودحم

 یاھھمان ھکنیا ات درادن ینادنچ هدیاف ظاحل رھ زا نم یوس زا ھمان نتشون ،لاح .منک مالعا و

  .»منک تفایرد ھیناترب تموکح زا کیربت

 

 لاح رد« ھک دنتفگ وا ھب ،دنا ھیناترب تموکح هاوخریخ ھک ناریما زا یخرب ساسا نیارب

 البق و ریما موحرم ھک یهدھاعم هدودحم زا ھک تسین حالص ترضح یلعا یارب رضاح

 دوخ یاھتساوخ ھک دوب دھاوخ رتھب تھج رھ زا اما ،دنک زواجت ،دناهدرک دقع ناش دوخ

 ،دسریم رظن ھب ھک ھنوگ نآ دوخ تواضق رد اھنآ ات دنک نایب ھنامیمص ھمان قیرط زا ار

 .»دوش رادیاپ یرتشیب نانیمطا اب نیشیپ ھناتسود طباور و دننک لمع رتھب

 

 ھس زورما .تسا وا یاھتساوخ لماش ھک درک تقفاوم یاھھمان نتشون اب ریما ،تیاھن رد

 .دوشیم لاسرا امش یارب اھنآ لصا .دش هدروآ مرتفد ھب ھمان

 

 

 ١٣ دنس رد ٢ ھمیمض
 لوالا یدامج ٢۶ ،لباک ،لک رادنامرف ھب ،لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ھمان ھمجرت

 ١٨۶٨ ربمتپس ١۴ قباطم ١٢٨۵
 

  .)تافراعت زا سپ(

 ھب بناج نیا مچرپ لاعتم دنوادخ یرای و لضف ھب ھک میامن یم ضرع بانجیلاع عالطا ھب

 .دیسر لباک رھش ھب )١٨۶٨ ربمتپس ٨( لوالا یدامج ٢٠ ھبنش ھس زور رد نما ھنوگ
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 نیا منکیم شھاوخ ،دراد ھمادا روشک ود نیب تیمیمص و یتسود طباور ھک اجنآ زا

 .منک مالعا ھنامیمص ناتسود تیاضر یارب ار تاعالطا

 

 مراودیما .مراد رارق یھلا فطل دروم نم و تسا بوخ اج نیا رد زیچ ھمھ دنوادخ تکرب ھب

 .دنزاس دنسرخ ناکامک ار بناج نیا دوخ یتسردنت هدژم اب بانجیلاع

 

 

 ١٣ دنس رد ٣ ھمیمض
 لباک ناخ یلعریش ریما ھب

 
 .مدرک تفایرد ار شیوخ تنطلس هداعا و لباک ھب نما تشگزاب دروم رد امش ھمان نم

 امش ھب ،تسامش دوخ تبالص و ییاناوت ،تعاجش لوصحم طقف ھک ار امش تیقفوم

 رادتقا دناوتیم نونکا ترضحالاو ھک مراودیما ھنامیمص نم .میوگیم کیربت ترضحالاو

 هدیگنج امش اب ھک یناسک اب امش ھک مراد نانیمطا نم .دزاس مکحم و تیبثت اددجم ار دوخ

 دشاب ھتشاد دوجو یلیالد تسا نکمم ھک ینامز هژیو ھب ،درک دیھاوخ راتفر تمیالم اب دنا

 دنناوتیم ھک ینامز ،ثداوح ریسم و دناهداد تسد زا ار دوخ تیعقوم اھنآ مینک رواب ھک

 نیا رد تواخس و ینابرھم اب ترضحالاو امش .دنھد نانیمطا هدنیآ یرادافو زا امش ھب

 دیھاوخ شیپ رد دوخ ورملق رسارس رد تموکح یرارقرب یارب ار تلاح نیرتھب ،ھنیمز

 ریما موحرم امش گرزب ردپ هداوناخ ھک تسا هدوب فسات ھیام ھشیمھ نم یارب .تفرگ

 و هدش لسوتم یلخاد گنج ھب ھک دندش میسقت یمصاختم یاھ ھتسد ھب ناخ دمحم تسود

 نانیمطا نم .دناهدش اھناغفا تردق یمومع فیعضت و ریلد نارس زا یرایسب یدوبان ثعاب

 و یرگن هدنیآ ،ینابرھم ،یلاع لیاضف نآ لامعا اب دوب دیھاوخ رداق ترضحالاو ھک مراد

 دنویپ ظفح یارب اھنت ھن نم .دینادرگ زاب نات روشک ھب ار هافر و شمارآ ،بوخ تیریدم

 فرط زا ،دوب هدش داجیا مدوخ و ناخ دمحم تسود ریما نیب ھک تین نسح و یتسود یاھ

 لمع اھدنویپ نآ تیوقت یارب تسا نکمم ھک اجنآ ات ھکلب ،متسھ هدامآ ھیناترب تموکح
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 دننک لمع یتسار و تقادص اب فرط ود رھ ھک تسا یرورض دراوم نیا ھمھ رد .منکیم

 .دشاب ھتشاد دوجو اھنآ نیب یعقاو نانیمطا ات

 سنرال ناج یاضما

 دنھ لک رادنامرف و ارسیاو

 ١٨۶٨ ربوتکا ٢ ،ھلمیس
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 ١٨۶٩ لاس دانسا
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 ١۴ دنس
 ١٨۶٩ لاس ١ هرامش

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 )ھصالخ( مرحم ،یسایس

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیجرا کوید ماقم ھب
 

 ١٨۶٩ یرونج ۴ ،مایلیو تروف      ،کوید میاورنامرف

 قباطم ،اھ ھمیمض یارمھ ھب ار اھ ھسلجتروص زا یھعومجم ھک میراد ار راختفا نیا ام

 رس ھنامرحم تشاددای رد هدش حرطم مھم یسایس ھلئسم ھب ھجوت اب بلاطم هدیکچ

 ھتشذگ تسگا ٢ خروم یک یاقا ھمان رد توکتران دروفاتس رس تاروتسد تحت نوسنیلوار

 ارسیاو ھسلجتروص اب الماک وا ھک دوش کرد تسا لیام نیام یاقآ بانج .مینک لاسرا

 .تسا قفاوم

 

 و یزکرم یایسآ رد ھیسور یاھیورشیپ اب ھلباقم روظنم ھب ھک یفلتخم یاھ داھنشیپ .٢

 یوس زا ،تسا هدش ھیارا تشاددای نآ رد سراپ و ناتسناغفا رد سیلگنا تردقو ذوفن تیوقت

 یهدش ھتخانش یاھ ییاناوت و ھفرح لوصحم اریز ،تسا ھتفرگ رارق قیقد ھجوت دروم ام

 .تسا ھتخادرپ نآ ھب ھک تسا یقیالع و ثداوح یگرزب و هدنسیون

 

 عوضوم نیا دروم رد رتشیب ثحب و تسا هدش لاسرا ام یارب ھک یتشاددای قیقد ھعلاطم .٣

 رتارف ای تادحرس رد دیاب ھک یتسایس ریسم رد یساسا رییغت چیھ ھب ار ام ،نآ داعبا ھمھ رد

 و رتکیدزن عوضوم ھب ام ھجوت ھچ رھ ،لباقم رد .تسا هدرکن ھیصوت ،دوش ذاختا نآ زا

 نایب البق ھک یلوصا زا یدج فارحنا ھنوگرھ ھک دوشیم رت خسار ام داقتعا ،دوش رت تباث

 کوکشم تادھعت ریگرد ار ام الامتحا و هدش یلام و یسایس دیدش یراسمرش بجوم ،میدرک
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 ھتشاد ار نآ ینیبشیپ تارج دناوتیمن یدرمتموکح چیھ ھک یتدم ای عوضوم ،دزاسیم

 .دشاب

 

 دانتسا اب اھنآ .میراد ار دوخ هدش ھمیمض یاھ ھسلجتروص لماک یسررب تساوخرد ام .۴

 ناتسناغفا رد یلاع تردق یارب ینالوط هزرابم قیقد هدھاشم زا سپ و یتاعالطا عبنم رھ ھب

 ،دنھ رد تاقبط ھمھ هافر لابق رد ام تیلوئسم قیمع ساسحا تحت و ھتفاین نایاپ زونھ ھک

 فارحنا ھنوگرھ بقاوع ھسلجتروص نیا رد ھیناترب تردق یراگدنام یارب .دناهدش ھتشون

 امش بانج و تسا ھتفرگ رارق ھجوت دروم فلتخم یاھ ھبنج زا ام هدش تیبثت تسایس زا

 روشک نیا یلم یاھیگژیو و ناتسناغفا رد اھهورگ یریگرد و میسقت ھب ھک دینک یم ھظحالم

 عضاوم رد اھورین نیمات و ینابیتشپ ،رارقتسا تالکشم ھب .تسا هدش لوذبم مزال ھجوت

 تفرشیپ ھنوگرھ ھک یلام جراخم ھب ،نامدوخ یاھنیمزرس زا ھلصاف رد و یوزنم

 ھب و تشاد دھاوخ هارمھ ھب یموب هورگ کی لیکشت یتح ای ام زرم زا رتارف کیژتارتسا

 یلعا یایاعر زا یراشقا یاھتساوخ و تاساسحا رب یتامادقا نینچ یلامتحا تاریثات

 مزال رگا ای و تسا اھنآ یکیدزن و ھنانابرھم و ھنالداع راتفر ام فدھ ھک دنھ رد ترضح

 یایسآ رد ھیسور یجیردت یورشیپ هزادنا ھب تاظحالم نیا .مینک لورتنک دیفم تبیھ اب دشاب

 ناگدنسیون زا یرایسب ھک اراخب و دنقرمس یاھورملق و اھرھش یماظن لاغشا و یزکرم

 .تسا لماک ھجوت ھتسیاش ،دناهدرک زکرمت نآ یور

 

 اب و فلتخم یاھنآبز ھب ،دوشیم تیامح ای ھیصوت ھک ار یتسایس مینکیم تارج ام .۵

 ھب ام :مینک ھصالخ ریز حرش ھب یدودح ات نام یاھ ھسلجتروص رد فلتخم یاھ لالدتسا

 ،ھیناترب ھتبر یلاع رسفا کی یگدنیامن طسوت ناتسناغفا روما رد لاعف ھلخادم ھنوگرھ

 ای هاگرارق رھ ھناتسود ای یرابجا لاغشا اب ای ؛میراد ضارتعا طورشمریغ ای طورشم

 ینونک طیارش رد یمادقا نینچ ھک اجنآ ات ،نامدوخ دحرس زا جراخ رد روشک نآ رد یریسم

 یارب ار ام تردق ھکنیا نودب ،دوشیم اھناغفا ناھذا رد ترفن و یچیپرس ،کیرحت ثعاب

 ،دنک ھلمح دنھ ھب یدج ھنوگ ھب تردق نآ رگا مینکیم رکف ام .دنک تیوقت عافد ای ھلمح
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 ھنالقاعریغ و یسایسریغ ،تشاد دھاوخ یپ رد ھیسور یارب ھک یتالکشم زا کی رھ شھاک

 روشک کی رد و مینک کرت ار دوخ تادحرس رگا ،داد میھاوخ شھاک ار نآ ام ای ؛تسا

 چیھ ام .میسرب نیگمشخ ای مصاختم تیعمج نایم رد الامتحا و وا هار ھمین رد راوشد

 ینیبشیپ ،دشاب ھتشاد یتامادقا نینچ ھب زاین تسا نکمم ھک یاھھنیزھ یارب یتیدودحم

 ھک یمدرم ،مینکیم ضارتعا دنھ مدرم رب یفاضا تایلام عضو ترورض ھب و مینکیمن

 رکف ام .دنیامنیم ینادردق و دننکیم کرد ار نآ ھک دنرادن یاھراشف نینچ لمحت ھب یلیامت

 شرگن اب نکمم ،تسا کرتشم دنھ نادنمقالع ھمھ اب و میراد لد رد ھک یفادھا مینکیم

 فادھا ھب یبایتسد یارب عبانم مامت فرص و تبقارم اب و ام تادحرس ماکحتسا و یگدامآ

 .مینک لامعا اھنآرب یروف و رثوم لورتنک ھک دنیآ تسد ھب یتسرد و یلمع

 

 ،رت لمتحم ای دنھ رب ھلمح رکف ھب یدج ھنوگ ھب ،ھیسور دننام یجراخ تردق کی رگا .۶

 یوق و ام یعقاو تسایس ،دشاب نآ لخاد رد جرم و جرھ ای یتیاضران رصانع نتخیگنارب

 یاھھاگرارق ای راھدنق ای لباک رد اھ یریگرد زا زیھرپ رد ھک مینکیم کرد ،ام تینما نیرت

 رد رقتسم طبضنم و زھجم رایسب ،هدرشف شترا کی ھب لماک یاکتا اب ؛تسا یجراخ

 ؛اھنآ یگتسبلد رد ھن رگا ،اھ هدوت تیاضر رد نامدوخ تادحرس رد ای دوخ یاھنیمزرس

 و یلصا یاسور نھذ رد جیردت ھب ام تسایس لک ھک تیکلام و باقلا تینما ساسحا رد

 شیازفا ار مدرم شیاسآ ھک دنھ رد یدام راثآ تخاس رد ؛دوشیم ھتشغآ یموب فارشا

 و تیبثت و یلام نیمات رد ؛دیازفا یم ام یماظن و یسایس تردق رب لاح نیع رد و دھدیم

 ھک یلامتحا ثداوح ھمھ یارب ادصورس یب یزاس هدامآ رد ؛دوخ عبانم ندرک ربارب دنچ

 ،دوخ تاین تقادص و یتسرد ھب دامتعا رد ؛دراگنا هدیدان ار نآ دیابن یدنھ دنمتموکح چیھ

 مارآان حاورا ای و تسا یجراخ زواجت ھب توعد ای ھک تیاکش عبانم ھمھ زا زیھرپ اب هارمھ

 .دزیگنا یم رب یلخاد شروش ھب ار

 

 زکرمت دنھ تموکح تسایس زا شخب نیا یور تدش اب ھک تسا مزال مینکیم رکف ام .٧

 یخرب ھکنیا لیلد ھب و تسا هدش ایحا یمومع تایرشن رد اریخا عوضوم نیا اریز ،مینک
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 تصرف تسا نکمم تموکح سیئر رد رییغت ھک دننکیم روصت الامتحا ناگدنسیون زا

 .دشاب ام یلخاد ای یجراخ تسایس رد رییغت یارب بسانم

 

 تسا نکمم و دنا زجوم و قیقد تاعالطا ناھاوخ بلغا ھک یمومع ناگدنسیون یارب .٨

 یارب ھک یتامادقا داھنشیپ ای کیرحت ،دنسیونب لماک یلام ای یسایس تیلوئسم ساسحا نودب

 .تسین راوشد ،دھد رارق ریثات تحت ای مھوتم ار مدرم تسا نکمم یھظحل

 

 مینکیم رکف ام :مینک ھیصوت ار اھنآ میناوتیم ھک دنا یدیدج تامادقا اھنت ریز دراوم .٩

 دروم رد گروبزرتپ تنس رابرد اب ینشور کرد ھب یبایتسد یارب یاھشالت تسا نکمم

 اما مکحم نابز ھب تسا نکمم و دوش ماجنا یزکرم یایسآ رد نآ یاھحرط و اھھمانرب

 رد ھک یروشک رھ ای ناتسناغفا روما رد ھک داد هزاجا ناوتیمن ھک دوش هدنامھف ھنابدوم

 دروفاتس ُرس رب عوضوم نیا ھک میناد یم ام .دننک ھلخادم ،دراد رارق ام تادحرس ترواجم

 راشف ،هدش یسررب وا ربمسد ٢۶ خروم ١۵ هرامش ھمان رد ھک ام یاھھلسارم رد توکتران

 دوخ ام ھک تسا رادروخرب یتیمھا نانچ زا عوضوم ،مھنآ اب .تسا هدرک دراو ھجیتن نودب

 تقیقح ام رظن ھب .مینک ھیارا ترضحیلعا تموکح یارب ار نآ هرابود ھک میناد یم قحم ار

 رد وا تفرشیپ ھب اھھمانزور موادم تاراشا اب هارمھ ،ھیسور یاھیورشیپ ھک تسا نیا

 هراب رد زیمآ قارغا رظن کی ،دوشیم هدناوخ ھیناترب تموکح لاعفنا ھک ھچنآ اب ھسیاقم

 و بوخ کرد ھچرگا .تسا هدرک داجیا نایموب و اھییاپورا ناھذا رد وا تردق و عبانم

 ھلباقم یارب ات دزاسیم رداق ار ام اما ،تسا راوشد نآ ھب یبایتسد و تردق ود نیب لباقتم

 مزال یاھرازبا زا ،یرورضریغ یاھرادشھ زا یریگولج و ساسا یب یاھ یراجنھان اب

 .مینک هدافتسا

 

 روما ریزو رظن ریز الماک دیاب نارھت رابرد اب ام طباور ھک مینکیم رکف ام سپس .١٠

 یرادقم لباک یوتکفید مکاح رھ ھب ھک میشاب ھتشاد رایتخا دیاب ام و دشاب دنھ یارب ھجراخ

 نودب اما ،میھدب یونعم تیامح مھ و ھجوت لباق یلام یاھکمک و تامھم و تاحیلست
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 ھک میداد هزاجا باجنپ رادنامرفناوتس ھب البق ام .یعافد ای یمجاھت یمسر داحتا ھنوگچیھ

 ھضرع وا ھب حالس نارازھ ھک دوب میھاوخ هدامآ ام و دھدب یلعریش ھب ھیپور کل شش

 دراوم رد ھک دوش هداد ام ھب یرایتخا رگا ھک میشاب یم لاحشوخ ام ،نیاربانب .مینک

 مادقا اروف ترضحیلعا تموکح ھب صاخ عاجرا نودب و قوف لوصا ساسارب یرارطضا

 .مینک

 

 رادرس شا هدازردارب و وا نیب نونکا ھک هزرابم رد یلعریش ریما تیقفوم تروص رد .١١

 ،دنشاب لک رادنامرف اب رادید ھب لیام ترضحالاو ھک یتروص رد ،دراد نایرج نمحرلادبع

 نینچ رگا .دوش تباجا دیاب وا تساوخرد و تسا یسایس رما کی نیا مینکیم رکف ام

 باجنپ رادنامرفناوتس دناوتیم وا نیشناج ،دشاب دنیاشوخان لک رادنامرف یارب یتابیترت

 یسرتسد ھک ییاج ،دوش راذگرب رواشپ رد تیزم نیرتشیب اب تسا نکمم تسشن نیا .دشاب

 شیامن یارب یدایز یورین ھک ییاج و تسا یزرم رت هداتفارود یاھشخب زا رت ناسآ

 و اھدیما ،اھهاگدید دناوتیم ریما ،تروص نیا رد .دراد دوجو ھیناترب ذوفن و تردق

 ار یدایز دنمشزرا تاعالطا ،نیاربانب و دھد حیضوت لماک ھنوگ ھب ار دوخ یاھتساوخ

 ،دشابن نکممریغ رگا ،یرگید هار زا اھنآ ندروآ تسد ھب ھک دھد رارق ام رایتخا رد

 یرگید سیئر رھ ای نمحرلادبع ،دسریم رظن ھب دیعب ھک ھنوگ نآ ،لاح نیا اب .تسا راوشد

 ای دنک تیبثت روشک رد ار دوخ رادتقا دناوتیم وا ایآ ھک دید و دنام رظتنم دیاب ،دوش زوریپ

 .ریخ

 

 نییعت یارب یتصرف ترضحیلعا تموکح ھک مینکیم داھنشیپ رتشیب ام تاراھظا نیا اب .١٢

 دوش یریگولج زیگنا ناجیھ تاعوضوم نیا یمیاد رارکت زا ھک دنک داجیا تامادقا ریسم

 ام ھک ھنوگ نآ ؛دننکیم هرادا لحم رد ار دنھ روما ھک دیامن تیوقت ھک ار یناسک تسد و

 دنباپ نآ ھب ھناعطاق و مارتحا اب و تسا اھ فرط ھمھ عفن ھب ھک یتارظن دییات اب ،میراودیما

 .میشاب

 لپمیت ،یچیرتس ،نیام ،دلیفزنم ،سنرال ناج یاضما
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 ١۴ دنس رد ١ ھمیمض
 یزکرم یایسآ هراب رد نوسنیلوار تشاددای دروم رد تاظحالم

 رس تشاددای دروم رد ار دوخ رظن دنا ھتساوخ نم زا ھک لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع

 اب ار دوخ ھنامیمص تقفاوم منکیم شھاوخ ،منک نایب یزکرم یایسآ هراب رد نوسنیلوار

 .میامن ھیارا ھنیمز نیا رد وا یلک یاھهاگدید رد هدنسیون

 

 تاریثات دروم رد و دشاب ھتشاد کیدزن ییانشآ نآ نامکاح و ناتسناغفا اب ھک یسک رھ .٢

 ھک دشاب قفاوم نم اب دیاب ،دشاب هدرک رکف ومآ یاھ ھنارک زا ھیسور یورشیپ یلامتحا

 مکاح ات دشیم هداد هزاجا اھناغفا ھب ناخ دمحم تسودریما گرم اب ھک دوب نیا بولطم

 ریما دزمان ،ناخ یلعریش زا رثوم و عیرس تیامح نامز نونکا اما ،دننک باختنا ار دوخ

 .تسا هدیسر ارف مدرم زوریپ سیئر و دیقف

 

 ریثات ،دوشیم تخادرپ یدقن ھنوگ ھب ھک ،دایز دنچرھ ،ھنارای ھک هداد ناشن ھبرجت .٣

 نم .دنادنپ یم ار مکاح یروف تابسانم یاھھنیزھ طقف ھکلب ،درادن تموکح رب راگدنام

 ار ام طسوت یھورگ زیھجت و تخادرپ ،یروآ عمج رب ینبم نوسنیلوار لارنج داھنشیپ

 .مینک ھیارا ریما ھب میناوتیم طیارش نیا تحت ھک منادیم یتیامح نیرترثوم و نیرت نازرا

 

 یگرزب شخب ھک تسا یتاذ یدامتعا یب ،ریما اب ھنامیمص مھافت هار رد گرزب لکشم .۴

 و راکشآ ھک وا دوخ عفن ھب ھتخپ و یعطق تاداھنشیپ اما ،تسا ناغفا رھ تیصخش زا

 تسا یکی وا عفانم اب ام عفانم ھک دنک دعاقتم ار یلعریش دیاب تیاھن رد ،هدش ھیارا حیرص

 ناگیاسمھ و ام نیب یناغفا یوق اعقاو تموکح کی ،میراد ار نآ یوزرآ ام ھک یزیچ اھنت و

 .تسا ام یبرغ

 

 یریخات چیھ ،تیعضو ھک تسا یھیدب ،دوش ھتفرگ تموکح یوس زا ھک یمیمصت رھ .۵

 ناتسناغفا رد ار یلاع یسایس ذوفن نآ میھاوخب اعقاو و میشاب یدج ام رگا ،دریذپیمن ار
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 یاھ ھسیسد ربارب رد ام ظفاحم نیرتھب ھک دنا قفاوم تاماقم ھمھ ھک یزیچ ،مینک نیمضت

  .تسا ھیسور

 

 یرابرد منکیم داھنشیپ ،ناخ یلعریش ریما اب لماک مھافت داجیا یارب ماگ نیلوا ناونع ھب .۶

 ناخ یلعریش و لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع نیب تاقالم یارب سایقم نیرتگرزب رد

 ایسآ ھب نآ نامکاح و ناتسناغفا اب هدھاعم ھنامیمص طباور دیدجت دروم رد و هدش رازگرب

 .دوش مالعا

 

 زا ینالوط تدم یارب دناوتیمن یتحار ھب دوجوم طیارش تحت ناخ یلعریش ریما نوچ .٧

 مرک رد تاقالم نیا تسا نکمم ،دوب نآ مزلتسم ربیخ ھناھد زا رادید ھک دشاب بیاغ لباک

 .دوش هداد بیترت

 

 تیھام و نازیم ،رابرد رد هدنیامن کی تالاوس ،ریما اب ور رد ور طابترا ضحم ھب .٨

 تاقالم نیا و دوش هداد بیترت دناوتیم یتحار ھب هریغو دوشیم ھیارا وا یارب ھک یتیامح

 راکفا حالصا یارب و شا ینونک تیعقوم رد وا یارب یرامش یب یایازم زا ییاھنت ھب

 .تسا رادروخرب ھیسور تالیامت دروم رد دنھ رد یمومع

 

  :تسا نیا وا ھب نم تاداھنشیپ .٩

 و زیھجت ام طسوت ھک تسا رورض ھناخپوت ود و هدایپ جوف جنپ وا نتشاد ھگن یارب ،لوا

 ھک نامدوخ یاھ تیالو رد یمیاد ھنوگ ھب یکی و هریخذ یارب گنھ کی ،دوشیم تخادرپ

 .دنوش ضیوعت دیاب ھنالاس

 مظنم ھنوگ ھب وا قیرط زا ھک وا رابرد رد بسانم نانابھگن و نانکراک اب یهداتسرف ،مود

 .دوشیم تخادرپ ورین ھب
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 تنامض وا ھب ار لباک نم ،دوش داجیا تموکح ود نیب لماک مھافت قوف تامادقا اب یتقو .١٠

 رد ار تسوخ و مرک )میھدب ماجنا ار راک نیا میناوتب ھکنآ یارب( ھکنیا رب طورشم ،منکیم

 تفایرد نآ زا رازھ ١۵ زا شیب وا نونکا( دھدب ام ھب ھیپور کل کی ھنالاس تخادرپ لدب

 ییامیپھار تشھ اھنت ھک مینک داجیا مرک هرد رد هاگرارق کی میناوتیم نآ زا سپ ؛)دنکیمن

 .تسا لباک یاھ ھگلج رد نآ ییامیپھار راھچ ھک دراد ھلصاف تختیاپ زا

 

 دیاب ،ام تاطابترا یارب یرطخ نیرت کچوک ای هاگرذگ کی ھب دورو نودب ،نیاربانب .١١

 تختیاپ رد ام ذوفن و مینک یھدنامرف الماک ار راویپ لتوک میناوتب ھک میریگ رارق یتیعقوم رد

 دھاوخ دمآرد ھظحالم لباق شیازفا اھنت ھن ناخ یلعریش هدیاف ھک یلاح رد ،دوش ساسحا

 یرادھگن یارب نونکا ھک وا یاھورین زا ھجوت لباق ھندب کی یدازآ نانچمھ ھکلب ،دوب

 .تسا مزال مرک و تسوخ

 

 یاھتنا رد طقف ،تسا زارتمھ ھتیوک حرط اب هرازگ نیا« ھک دننک هراشا یخرب نکمم .١٢

 زرم زا رتولج لیام ۴٨ اھنت مرک نوچ ،درادن دوجو اھنآ نیب یتھابش چیھ اما ،»ام طخ

 رارق ونب ای تاھوک قیرط زا ناسآ و هدش نیمضت تاطابترا یرارقرب اب زاب هرد رد ام

 .دراد

 

 نآ رد یباھو ناگدنھانپ ھنال و ام عابتا یالاب هاشزوریف کانرطخ ذوفن ھب ھطبار رد .١٣

 کی ھک نونکا ،منکیم داھنشیپ ،تسا هدرک هراشا نآ ھب نوسنیلوار لارنج ھک زرم یوس

 هدافتسا تصرف نیا زا تسا نکمم ،میراد دلیاو لارنج یھدنامرف تحت لحم رد یفاک یورین

 لیابق مامت اب باسح ھیوست یارب ھکلب ،تافآ نیا رش زا ندش صالخ یارب اھنت ھن ،دوش

  .هدش هرصاحم

 

 رھ دیدش تازاجم و یناتسودنھ نایباھو نیا زا زرم یصالخ یارب ار دوخ مزع نم .١۴

 اب ار دوخ دیدھت و منکیم مالعا ،دننکیم کمک اھنآ ھب یگدنھانپ ای ھقوذآ ،رفن اب ھک یھلیبق
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 مدقتعم نم اما ،دنکیم ینالوط یکدنا ار تایلمع ،کش نودب رما نیا .منکیم یلمع ھمان

 ھب دنچ رھ ھک تسا زرم رد ھنالاس یورین زکرمت زا رت یسایس و رت نازرا شالت نیا ھک

 سک چیھ .دنراد یناوارف یاھ ییاسران ارھاظ ،دشاب زیمآ تیقفوم و هدش ماجنا یبوخ

 یدج ھبرض رثا زگرھ ھک دنک ھبساحم یدحرس رد ار لمع نیا زا لصاح دوس دناوتیمن

 .تسا هدرکن ساسحا ار ھیناترب تموکح یوس زا

 

 ریاس و ناتسناغفا اب ام طباور رد تیمھا رظن زا سراپ رابرد رد ام ذوفن ھلئسم .١۵

 اب ھنامیمص نم .تسا هدرک عافد تراھم اب نآ زا نوسنیلوار لارنج ھک تسا ام ناگیاسمھ

 رد مھم ذوفن یبایزاب ھک منکیم رکف و مقفاوم ،تسا ھتفگ ھنیمز نیا رد وا ھک یاھزیچ ھمھ

 .دوب دھاوخ نازرا نیگنس ھنیزھ زا ینونک عطقم رد اجنآ

 

 ھمھ ابیرقت ھک منک دراو تداع نیا ھب ار دوخ ضارتعا ،منکیم سامتلا نایاپ رد .١۶

 ریسم ھب یمومع ھنوگ ھب نوسنیلوار لارنج نانچمھ و دنھ زا عافد عوضوم رد ناگدنسیون

 و دنرگن یم ،باجنپ یاھ ھگلج ھب مجاھم شترا یارب یدورو ود اھنت ،نالوب و ربیخ یاھ

 ار تاج هرید رد یرالوگ لتوک بوخ هزادنا نامھ ھب ابیرقت یاھ ھناھد دوخ تابساحم رد

 کالواھ تیاور« ھب ار وا ،دراد دیدرت ریسم یا ندوب یلمع رد یسک رگا .دنریگ یم هدیدان

 .منکیم توعد ٣٩ – ١٨٣٨ ،٢٠۵ ص ،١١ .ج ،»ناتسناغفا رد گنج زا

 

 زا لیام ٢۵٠ ھک )هژر( یماظن ناکم کی ناونع ھب ھتیوک لاغشا هژورپ یارب .١٧

 قیرط زا طابترا اھنت و ولج رد زیچ چیھ نودب مھنآ و دراد ھلصاف هاگھیکت نیرتکیدزن

 وجگنج و یشحو لیابق هار زا ،بآ نودب طاقن زا یرایسب رد و راوشد ،ینالوط هاگرذگ کی

 رایسب شزرا رگید یاج رد ھک عبانم و اھورین ھیور یب نتخادنا رود زج یزیچ نم نھذ ھب

  .دشابیمن ،دراد یدایز
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 اجنآ ات ،تسا دیفم ھک مدید ار ویلیب رتکد زا یهوزج ،قوف تاراھظا نتشون نامز زا .١٨

 کی هدننک هریخ تکرح اما ،دھدیم ناشن ار یسایس یروف مادقا عفن ھب یمومع ساسحا ھک

 .تسا نکممریغ داھنشیپ

 

 یاھ ھپت رد ار وجگنج رازھ ١٠٠ ،میریگ دوخ رایتخا رد ار اھرذگ ھمھ ھکنیا یارب .١٩

 رد ھک میراد ھگن دوخ لورتنک ریز ینامز رد ار اھنآ و میروآ دوخ ھطلس ریز اھنآ دنت

 ھک تسا یراک ؛میشاب دوخ تایالو بلق رد یلامتحا مایق و برغ زا یدج مجاھت عفد لاح

 دح زا شیب یمدرم یارب نآ داھنشیپ رکف ھب ،یگدنسیون یادیش کشزپ کی زج یسک چیھ

 .تسین مرحم

 پیترس ،ندزمل یاضما

 ١٨۶٨ ربمتپس ٢١

 

 

 ١۴ دنس رد ٢ ھمیمض
 یزکرم یایسآ رد ھیسور یورشیپ هراب رد نوسنیلوار یرنھ رس تشاددای

 

 الماک ،هدمآ ھلاقم نیا رد ھک یلمع جیاتن اب ،ھتیوک لاغشا ھب ھطبار رد داھنشیپ یانثتسا ھب

 نم .متسین قفاوم الماک هدنسیون اب نتم رد هدش حرط یاھهاگدید زا یخرب اب اما .مقفاوم

 یرنھ رس ارھاظ ھک نانچ یحاون نآ رد لیابق طباور و اھیگژیو اب ھک منک دومناو مناوتیمن

 دراوم یخرب رد شیب و مک وا اب ارچ ھک منکیم نایب ار یلیالد ،ھجیتن رد و متسھ انشآ ،دراد

 .مراد توافت

 

 یاھیورشیپ اب هژیو ھب ،تسا هدش داجیا دنھ لامش نانکاس نھذ رد یقیمع ریثات ھکنیا .٢

 یدنھ عابتا نھذ رد یمومع روصت .درادن دوجو یدیدرت ،ھتشذگ لاس دنچ رد ھیسور عیرس

 ھک یتشادرب ؛میشاب ھتشاد دیاب و میراد ینمشد ھیسور اب ام ھک تسا نیا کش نودب ام
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 دعاقتم اھنآ زا یرایسب ،دنکیم دیئات مییوگن رگا ار دنھ تاعوبطم زا یگرزب شخب تارظن

 .میسرت یم رتدنمتردق و رترب تلم ناونع ھب اھنآ زا ام ھک دناهدش

 

 ،دناهدش سامت رد یگزات ھب اھنآ اب ھیسور نونکا ھک یاھ داژن ھک منکیمن رکف نم اما .٣

 یلم نمشد ام اب ار دوخ اھناغفا ھک یلاح رد ،دننیب یم سرت ای تموصخ نودب ار وا

 .دننادیم

 

 ندروآ تسد ھب رداق عوضوم نیا دروم رد ھک یتاعالطا مامت ،یلبق تاکن ھب ھجوت اب .۴

 نیرتذوفن اب ناھذا رد ،یزکرم یایسآ رسارس رد ھک دناسریم رواب نیا ھب ارم ،متسھ نآ

 ھب تبسن یهدرتسگ یرازیب و یدامتعا یب ساسحا کی ،نآ تیعمج دارفا نیرتھاگآ و

 ابیرقت ار دوخ نانیدمھ ھک دراد دوجو نادجو یب و زواجتم تردق کی ناونع ھب ،اھسور

 یرایسب .تسا هدناشک ریقحت و یھابت ھب ،تسا هدش تیبثت اھنآ ھطلس ھک یقطانم ھمھ رد

 یاراد ھک ھیسور یبونج تایالو و ھینطنطسق زا دنور یم ھکم ترایز یارب ھک یناسک

 نامکاح متس و ملظ زا تشحو تاراھظا یخرب نم و دننکیم ندید ،تسا ناناملسم تیعمج

 بذج یارب یفاک یاھ ھبذاج دناوتیم ھیسور ھک مرادن دیدرت .ما هدینش ار ھیسور تاماقم و

 تمدخ رد ار اھنآ و دشاب ھتشاد ،تسا هداد رارق دوخ نامرف تحت ھک یمدرم زا یشخب

 زا رت بولطمان رایسب وا ھب تبسن یمومع ساسحا ھک متسھ نیمطم نم اما .دھد رارق دوخ

 .میراد نامدوخ ھب تبسن ھک تسا یساسحا

 

 مدرم ھک مراد دیدرت رایسب هدش زاربا رظن تحص دروم رد نم ،مود ھتکن ھب رذگ اب .۵

 .تسا هدوب ھچ ھتشذگ رد ھکنیا زا ادج ،دنادیم یلم نمشد ام اب ار دوخ امومع ناتسناغفا

 اھنآ نارفاسم ای نارجات ھک یتخاونکی تظافح و تیندم زا الماک نونکا اھنآ ھک مدقتعم نم

 ار لباک تخت ھک یلعریشریما ندید اب و دنیامنیم ینادردق ،دننکیم ھبرجت ام ورملق رد

 طباور ھب لیامت زج ،دھدیمن ناشن ار یرگید زیچ اعطق ،تسا هدروآ تسد ھب هرابود

 وا ھب ام ھک دراد تیاکش نیا زا وا .تسا ھتفگ نونک ات شدوخ ھک اجنآ ات ام اب ھناتسود
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 رھ رد اما .میدرکن یدردمھ وا اب تسا ھتشذگ نآ زا ھک یتالکشم رد ای میدرکن کمک

 هدرک مالعا ھناعطاق ،ھتفگ نخس ام و ناغفا تموکح نایم ریخا یاھلاس یتسود زا تبسانم

 تسا هدرکن تیامح یاضاقت یرگید تردق چیھ زا و هدرکن فارحنا نا زا زگرھ ھک تسا

 .تسا هدرک زاربا ارسیاو اب یروضح تاقالم یارب یدیدش لیامت و

 

 یاھ قاچبق و اھزیغرق ،اھ گیبزوا و اھ تراس ھک تسا نیا ھیسور تشونرس ھک نیا .۶

 اتبسن یلیم یب و یگبرجت یب زا نم رظن ھب ،دروآرد دوخ ھطلس تحت ار اھ ھگلج و یراتات

 مظنم یاھورین اب ھلباقم رد اھنآ قلطم یناوتان و »رھنلاروام« یاھ تیعمج مظنم گنج ھب

 ھیسور ھک دروآیم دوجوب ار ناکما نیا ناشروشک یزیخ لصاح و هدوب یدعب یاھنآمز رد

 و دایز یاھراک نآ مدرم ھک مدقتعم نم اما .دنک ناربج ار یلاغشا ورملق دناوتب تیاھن رد

 رادقم زا یمظنم دمآرد دننک فارتعا و دنزاس نما نانچ ار دوخ ات تفای دنھاوخ اسرف تقاط

 ھتشذگ نورق رد یدایز یاھزوجم زا نونک ات ھک دنا هدروآ تسدب یاھ داژن ھجوت لباق

 رتشیب ورملق شرتسگ رھ اب اھسور تالکشم ھک مراد نانیمطا نم .دنا هدوب رادروخرب

 دوکر و یناریو نینچ ھب رجنم اھنآ تموکح ھک دوش صخشم رگا هژیو ھب ،دش دھاوخ

 هریحب[ نیسکوا زرم مھ یاھنیمزرس لاغشا زا یشان دوشیم ھتفگ ھک هدش یلم یگدنز

  .تسا هدوب ]هایس

 

 رمتسم یاھراکھاش و اھسور ییایسآ ھمین تیصخش دوجو اب ھک مراد رواب نم ،ھصالخ .٧

 زواجتم تردق کی نیب داضت ،دوشیم ینیبشیپ رگید لاس دنچ یارب ھک اھنآ یماظن ناوت

 نیمخت یمود ھنوگ ھب یلک دروآرب رد و دوشیم نایامن رتشیب و رتشیب زواجتمریغ و

 تموکح راتفر و تسایس ھسیاقم یارب اھهزیگنا ،دوشیم رتشیب اھتصرف ردق رھ .دوشیم

 .دوشیم رتشیب ینونک نامز رد ھیناترب دنھ و ھیسور

 

 زکرمت ومآ زا رتارف یورشیپ یارب ھیسور ریذپان تمواقم یاھهزیگنا دروم رد ھلاقم نیا .٨

 رد اھناغفا اب سامت اب ھک دوشیم هدھاشم اما .دش رقتسم نآ یور رب ھک ینامز ،دنکیم
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 نیب روشک هدننک لاغشا للجم اتبسن تیعمج زا توافتم رایسب یداژن اب ،ناشدوخ یاھ نیمز

 هدز رس گنج ھب یناوج زا ھک یداژن ،دوشیم ھجاوم ،)رھنلااروام ای( سوسکا و تراسکژ

 رایسب ،دنکیم تمواقم مجاھت ای لاغشا دنام یزیچ رھ ربارب رد ھک تسا نیمطم الماک و دنا

 درک ھبرجت اھ سکرچ یوس زا دوخ نطو رد زارد نایلاس یارب ھیسور ھچنآ زا رت بیھم

 ،دوش یراکتسد نآ رد تسا نکمم ھک ار یاھھنیزھ دناوتیمن زگرھ روشک نیا ھکیلاح رد

 نکمم ردنق و خلب ھلمج زا ،دوشیم هدیمان ناتسکرت ھک ناتسناغفا زا یشخب نآ .دنک ناربج

 ناتسناغفا مدرم لک تموصخ الامتحا نآ رد ھلخادم ھنوگرھ اما ،دشاب هدننک ھسوسو تسا

 ھک یتردق اب کیتامولپد طباور داجیا یارب یتح مدرم نآ لیامت رد دیاب نم .دزیگنارب ار

 بحاصت ار اھنآ تیاھن رد و هداد ماجنا دوخ زرممھ یاھروشک ھمھ ھب ار یتازواجت ھتسویپ

 .دوش هداد قوس ریسم نآ ھب ام بناج زا یلومعم لیالد اب ھکنیا رگم ،منک کش ،تسا هدرک

 

 دنکیم داھنشیپ نوسنیلوار رس ھک ھنوگ نآ ،دنک شالت دیاب ھیسور رگا ،رگید یوس زا .٩

 لواپچ لحم ناونع ھب ناتسودنھ لامش نداد ناشن اب ،دھد ماجنا ار راک نیا تسا نکمم ھک

 ار اھنآ وا کمک اب ھک دزیگنا رب ار ناتسودنھ لامش یاھ داژن مشخ ،یزکرم یایسآ یتنس

 دنھاوخن تسس هژورپ نینچ یارجا جیاتن ھب ندرب یپ رد دنھ مدرم .دنشاب ھتشاد رایتخا رد

 رت بیھم بتارم ھب اما .دوب دنھاوخ ھباشم تالمح یلصا ناینابرق امازلا اھنآ اریز ،دوب

 ،نیاربانب .دندرک ناریو ھتشذگ یاھنآمز رد ار اھنآ یاھرھش و اھنیمزرس ھک یناسک زا

 .درادن دوجو سرت یارب ییاج ،دشاب سیلگنا رانک رد دنھ تیعمج یتقو

 

 طخ مادقا اب ھلباقم یارب ھیسور ھک یریسم دروم رد فیروگیرگ یاقآ یاھ لالدتسا .١٠

 یاھ هرصبت زا دایز لامتحا اب ،تسا ھتفرگ شیپ رد ام تموکح بناج زا یضرف

 یتایضرف ،لاح نیا اب .تسا هدش یشان یسیلگنا ناگدنسیون یاھھتشون و ام یاھھمانزور

 اب ،درک نایب نوسنیلوار رس ھک ھنوگ نآ و هدش در تیارد اب الماک ،دراد دوجو ھمان رد ھک

 تمواقم رد اھ گیبزوا ھب ای میوش لسوتم هدوھیب کیتامولپد ضارتعا ھب ام ھکنیا ضرف

 یارب ار دوخ مزع ھیسور رگا .دھدیم ام یارب یدایز رابتعا ،مینک کمک ھیسور دض رب
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 تیعقوم لک تروص نیا رد ،دنک مالعا سیلگنا اب ھنامصخ ھیحور اب ام زرم ات لاغشا ھمادا

 رایسب یاھ داژن طسوت یشحو یاھ داژن ریذپان بانتجا ارھاظ بذج .درک دھاوخ رییغت

 دھاوخن ھمادا ییایسآ یاھنیمزرس رد هدمع یریگرد و دشاب بوخ دناوتیمن رگید ،ھتفرشیپ

  .تفای

 

 طوبرم یکی .تسا حالصا لباق نم رظن ھب ھک دراد دوجو قوف ھلاقم رد رگید ھتکن ود .١١

 رینوب و تاوس رد ھک تسا ھیناترب دنھ رد بصعتم ناناملسم ھب طوبرم یرگید و ریمشک ھب

 .دنراد رارق

 

 یاھشالت زا« ھجاراھم ھک دنکیم ناشن رطاخ نوسنیلوار رس ،ریمشک ھب ھطبار رد .١٢

 هرکاذم دوخ یاھورملق رد یتیزنارت ضراوع شھاک رب رارصا اب تراجت یاقترا یارب ام

 دنکرای رد یراجت ناگدنیامن ھک تسا ھتساوخ اھنآ زا و هدرک بیغرت ار دنکشات تاماقم اب

 رکف ،دشاب هدمآ دوجوب الاب دروم رد ھک ھعیاش رھ ،تیعقاو رد اما .»دننک نییعت هریغو

 ھک تسام مادقا زا شیپ هرود ھب طوبرم و دنشاب ھتفرگ دوخ ھب یصخشم لکش ھک منکیمن

 یشان دایز لامتحا ھب ھک مرادن رواب تاعیاش نآ ھب مدوخ نم .تسا هدش نیھوت ثعاب ارھاظ

 مرحم نیرومام و ناناگرزاب قیرط زا ام تساوخرد ھب ھجاراھم ھک تسا تیعقاو نیا زا

 یاھاج و هزنوھ ،تیگلیگ رد .تسا هدرک قیقحت رگید یاھاج و دنکشات تیعضو هراب رد

 ھک ھتشاد ناملسم یشحو یاھداژن اب دروخرب یراوشد زا یناوارف ھبرجت ھجاراھم ،رگید

 یزیچ نیرخآ ماهدش دعاقتم نم .تسا هدوب اھنآ نایم رد ییودنھ تموکح فلاخم تدش ھب

 یمجاھت راتفر کی ذاختا یارب شیاھزرم رد اھداژن نینچ قیوشت ،دنیبب دھاوخیم وا ھک

 .دشاب ھیسور ذوفن ھجیتن دراد راظتنا انیمطم ھک تسا

 

 ریمشک رد ار یناراب لصف ھک نیاتشلھ گیوزلش کیردیرف هدازھش ترضحالاو .١٣

 ھب شیپ یدنچ ،تسا هدش طولخم رایسب مدرم اب و یمیمص رایسب ھجاراھم اب ،تسا هدنارذگ

 .تسا نارگن رایسب دوخ ترواجم رد اھسور روھظ زا ریمشک سیئر ھک تشون ھلمیس
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 و تفرگ رارق لاوس دروم ریمشک رد ام هدنیامن طسوت دروم نیا رد ھجاراھم مرحم ریزو

 ھجاراھم اما ،درک دھاوخ بحاصت ار دنکرای هدنیآ لاس ود رد ھیسور ھک دوب نیا وا خساپ

 ایوق نم و درادن سرت یارب یزیچ ،دراد رارق ھیناترب تموکح تیامح ھیاس ریز رد ھک

 .دھدیم ناشن یتسرد ھب ار وا یعقاو ساسحا ھک مدقتعم

 

 یشخب نانخس و سیلگنا ناگدنسیون زا یخرب یاورپ یب یاھھتشون زا کش نودب وا .١۴

 یایازم ھب لماک رواب ھب زونھ ھک یلاح رد .تسا هدش تحاران رایسب یمومع تاعوبطم زا

 ورملق ھب راچوک و نافروت بوغرم مشپ ادابم ھک دوب نارگن ،دوب هدیسرن دازآ تراجت

 تموکح نیب طباور ھک مدقتعم نم اما .دناسرب یدج بیسآ شورملق و وا یارب ،ھیناترب

 اتعیبط ھک ھجاراھم نظ ءوس .تسا هدوبن رت ھنامیمص نونک دننام تقو چیھ ام و ریمشک

 دریذپی ار نیا دیاب وا نھذ و تسا نتفر نیب زا لاح رد ،تسا ھناتسود رایسب ھیحور یاراد

 یتراجت یاھالاک لخادت زا وا فارطا تاماقم .تسا وا یمیمص تسود ھیناترب تموکح ھک

 رظن ھب اما .دیآیمن ناش شوخ ،تسا یل رد ام هدنیامن روضح زا یشان اموزل ھک خادال

 ھک تسا تراجت شیازفا و ھقالع زاربا یتح و ام تارظن قاتشم ھجاراھم دوخ ھک دسریم

 .تسا هدش ذاختا ام یاھتساوخ ھب مارتحا رد ھک تسا یتامادقا زا یشان

 

 یم "یناطیش بصعت" ار اھنآ نوسنیلوار رس ھک ناتسودنھ نایباھو یعقاو تیعقوم .١۵

 لباق حوضو ھب ،دھدیم ناشن دوخ زا هدنیازف یتایح یاھ ھناشن نونکا ھک تسا دقتعم و دمان

 نآ نایاوشیپ دروآرب رد شنزرس و زیمآریقحت ار نآ ھتفرشیپ تیباھو لوصا .تسین کرد

 نایم رد ات دناهدرک کرت ار ام ورملق ور نیا زا و تسا ناملسم تردق کی عبات ھک دنادیم

 تلع ھب تیباھو ھناتخبشوخ اما .دنا ییاسانش لباقریغ دنچرھ ،دنوش هدنھانپ دوخ ناشیک مھ

 یاھداژن ھمھ زا شیب و باجنپ مدرم دنسپ دروم زگرھ دوخ ھناریگتخس و ھنادھاز تلصخ

 رد .دنا هدنام یقاب جنر اب اھنت اھناغفا نایم رد نیلقان نیا ھک یروطب ،تفرگن رارق ناغفا

 و زیمآریقحت ییانتعا یب اب اما ،دنتفریذپ ار اھنآ کمک لیم لامک اب لیابق ھک ییاج ،الیبمآ

 .دنراد یمک ساسحا اھنآ ھب تبسن ردقچ ھک دنداد ناشن ناگدش ھتشک داسجا ھب یھجوت یب
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 ثعاب و دنتشادنپ یم هدش ماجنا ھک ار یاھکمک نیلقان ھک دسریم رظن ھب نامز نآ زا

 زا سپ ،تاوس و رینوب لیابق رگید و اھ یازاشا کمک اب تاوس دنوخآ ،دندش یگدرزآ

 اھنآ ،رخاوا نیا رد اھنآ دایز دادعت ندرکیمخز و نتشک و گنج رد اھنآ نداد تسکش

 یلحم رد ،ھنادیمون رایسب تیعضو رد نونکا اھنآ زا یگرزب شخب و هدنار نوریب الماک ار

 میناوتب یدوز ھب ھک میراودیما .دنراد رارق هرازھ لقتسم لیابق ھب قلعتم دنس پچ لحاس رد

 نداد هزاجا اب ھچ و اھنآ ترواجم رد دوخ یاھورین ندروآ اب ھچ ،میسرب مھافت ھب اھنآ اب

 یم هاش زوریف ار دوخ ھک یصخش .ناتسودنھ رد ناش یاھ ھناخ ھب تشگزاب یارب اھنآ ھب

 هدیسر لباک ھب و هدش جراخ تاوس زا یلیلد رھ ھب ،تسا هدش رکذ اھنآ اب طابترا رد و دمان

  .تسا هدش وربور یلعریش ریما لابقتسا اب ھنافساتم ،میراد عالطا ام ھک اجنآ ات .تسا

 

 یرنھ رس ھک نانچنآ ھجوچیھ ھب ار عضوم نیا نم ھک دوشیم مولعم قوف تاراھظا زا .١۶

 و یمجاھت ریغ تسایس ھب تدش ھب ام ھکنیا رب طورشم ،منادیمن یدج دنیبیم نوسنیلوار

 یاقآ تاراھظا ھب ممصم یدنباپ لیلد ھب و تسا هدش زاغآ ریخا یاھلاس رد ھک ضرغیب

 دنباپ ،دشاب تسرد ام یھتشذگ خیرات زا یاھشخب اب ھطبار رد تسا نکمم ھک فیروگرگ

 اب میناوتیم ھک میاهدرک ھیارا ناھج ھب ھجوتلباق دھاوش نانچ ریخا یاھلاس رد ام .میشاب

 .مینک یشوپ مشچ ،دننک لیمحت ام ھب نانمشد تسا نکمم ھک یاھدنیاشیپ زا تحار لایخ

 

 هدمآ تسد ھب یلمع جیاتن اب ،انثتسا کی اب نم ،مدرک رارکت الاب رد و دش ھتفگ ھچنآ اب .١٧

 یریگرد رد ھنالوجع ھلخادم ھنوگرھ ھک یلاح رد .مقفاوم ھنامیمص ،ھجوت لباق ھلاقم نیا رد

 رد بوخ تسایس تاظحالم مھ ھک مدقتعم ،منادیم شزرا یب ار ناتسناغفا یلخاد یاھ

 ھک دنکیم باجیا ناتسناغفا عفانم دروم رد ھناتسود تاظحالم مھ و نامدوخ عفانم اب ھطبار

 وا ھک میشاب یضار و میھد ناشن وا اب ار دوخ یدردمھ و کمک تسا قحرب مکاح یتقو

 ناوتیم ار نیا منکیم رکف نم .تسا دوخ مدرم یاھدزمان نایم رد درف نیرت لوبق لباق

 شیپ یدنچ ،ناخ ملسا دمحم ،وا یلصا دنواشیوخ و رواشم ھک یلعریش ریما دروم رد العف

 عطاق ھنوگ ھب سیلگنا نارسفا ھجوت و ینابرھم زا یمرگ اب ،دوب هدنھانپ ھیناترب ورملق رد
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 ظفح ار ام ھنالقاع تسایس اھنت نم ھک یلاح رد ،منک ھفاضا مناوتیم نینچمھ .درک ینادردق

 نآ لالقتسا نیمضت موزل تروص رد و لوقعم دح کمک ،ناتسناغفا اب ھناتسود طباور

 ؛مھدیم رارق مود ھجرد رد تیمھا رظن زا ار دنکرای ھب ھطبار رد ھباشم شالت ،منادیم

 ناسآ یسرتسد ھکنآ اب ،درادن ام یاھزرم لخاد رد لاعتشا لباق داوم هزادنا نامھ ھب اریز

 شقن ،نیا زا سپ الامتحا و دنکیم مھارف تاھج یخرب زا ار ھیناترب دنھ ھب هدننکتوعد و

 .دراد عبانم و تیعقوم هاگن زا یزکرم یایسآ تراجت رد یمھم

 

 ،یدحرس ماوقا ھمھ اب ھناتسود طباور یرارقرب یارب ھک دوب دھاوخ ھنالقاع نینچمھ .١٨

 ھب تبسن ،دشاب بسانم ھک یتصرف رھ رد و میھد ناشن یرتشیب یگدامآ ،بدایب دنچ رھ

 ھناتسود البق ھک( رینوب نداد یتشآ یارب شالت منکیم رکف .میشاب نابرھم و هدازآ اھنآ

 العف ھک لیابق ریاس و اریت یاھ یزکروا ،اھیدیرفا ،لارتچ ،رید ،نآ دنوخآ و تاوس ،)دوب

 اھنآ هدمع دارفا و نارس ھب هاگھگ ھک بسانم و عقوم ھب یایادھ ،دنتسین ریمشک ای لباک عبات

 یلیخ لاح نیع رد میناوتیمن ام منکیم رکف .دراد یعطق و دیفم رایسب ریثت ،دوشیم اطعا

 ھک یدراوم رد و میوش هدرزآ اھنآ یاضعا زا یخرب یاھراتفر ءوس زا ات میشاب بقارم

 یاھاج رد نم .میوش لسوتم نآ زا یلکش رھ ھب ھنامصخ دورو زا شیپ ،دوشیم مزال رابجا

 نیا زا اتدمع ھک ماهدرک عافد رواشپ ھیحان یارب یدحرس نایماظن ھبش لیکشت زا رگید

 ربارب رد ام تینوصم دیدش شیازفا رب هوالع ،مادقا نیا ھک مدقتعم و دنوش مادختسا لیابق

 یدحرس لیابق اب ام طباور دوبھب رد ار رثا نیرتمھم ،تاجهرید دننام ،یدحرس نارگتراغ

 .تشاد دھاوخ

 

 رسیمک یاھراک و اھتیلوئسم ھک تسا مھم عوضوم نیا ھب رتشیب ھجوت نم رظن ھب .١٩

 و ھتفای شیازفا رایسب اھنآ اب طابترا رد و یزکرم یایسآ تسایس هدنیازف تیمھا اب رواشپ

 ھک اھنآ اب ام طباور و ام یدحرس لیابق نایم زا ،نآ اب طابترا رد و تسا شیازفا لاح رد

 ھب فیاظو نیا ھب ات دزاسیم رداق ار وا و دوشیم تیادھ و تراظن رسفا نآ طسوت اموزل

 کی باصتنا اب وا ھک تسا یرورض الماک نونکا منکیم رکف نم .دزادرپب ھنالداع ھنوگ
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 یاھراک هدمع شخب زا ار وا ھک دوش صالخ ییاضق فیاظو راشف ریز زا یهرود یضاق

 ییارجا فیاظو زا مھ و دنک صالخ الماک یاھشخب نینچ زا موزل تروص رد و ییاضق

 یمومع لورتنک تحت ھشیمھ ،تروص رھ رد ھک دوشیم ھتشاذگ وا هدھع رب ھک شخب

 .دنکیم لمع رسیمک

 

 سراپ تین نسح لماک یبایزاب یارب شالت دروم رد نوسنیلوار رس رظن اب الماک نم .٢٠

 ھنادازآ یاطعا قیرط زا و ھفقو یب و موادم ھجوت اب و میدوب رادروخرب نآ زا البق ھک

 نارسفا مادک ھکنیا .مقفاوم الماک مزال یاھ تبسانم رد نآ فارشا و مکاح ھب ایادھ و فیاحت

 دیاب ،دنھدیم رارق شخبتیاضر تیعضو رد ار روشک نآ اب ام طباور دایز لامتحا اب

 نم رظن ھب ھنیمز نیا رد نوسنیلوار یرنھ رس تاداھنشیپ اما ،دیامن تفایرد تموکح

 .تسا قیقد یسررب راوازس

 

 و روھال ھب رواشپ زا نھآ هار طابترا عیرس لیمکت دایز رایسب تیمھا ھب نینچمھ وا .٢١

 هاگدید نیا اب ھنامیمص ھک منک ھفاضا مناوتیم یتخس ھب نم و تسا هدرک هراشا رحب لحاس ات

 تیعضو رد دیاب لحاس اب طابترا اما ،تسا هدش ماجنا تموکح طسوت یلبق راک .مقفاوم

 لصتم یرتوک ھب ار ناتلم ھک یناسآ و هاتوک اتبسن طخ ھک ینامز ات دنامب یقاب بسانمان

 ییالاب نیمخت ینونک نامز رد منکیم رکف .دنک رپ ار دوجوم فاکش و لیمکت ،دنکیم

 لوا ھلھو رد باجنپ ھک ھنوگ نآ و تسا نکممان ابیرقت راک ود نیا دروم رد باجنپ تیمھا

 تیالو نیا عفانم اب دیاب یتسیلایرپما عفانم ،دھد صاصتخا دوخ ھب ار تادحرس زا عافد دیاب

 .دوش ھتفرگ رظن رد

 

 تیعقوم کی ناونع ھب ھتیوک لاغشا زا ھجوچیھ ھب نم ،متفگ الاب رد ھک یروط .٢٢

 هاگدید زا یخرب رظن زا تیعقوم نیا تسا نکمم دنچ رھ ،منکیمن عافد یماظن کیژتارتس

 تسد زا رطخ تروص رد ھک دنکیم فارتعا نوسنیلوار یرنھ رس .دوش یقلت مھم یسایس

 الماک نوچ .میوش ھیجوت ماگ نیا نتفرگ رد دیابن ،ناتسچولب ای لباک اب ھناتسود ھطبار نداد
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 رد ،دوشیم لوا دروم رد دیدش یتحاران و نظ ءوس داجیا ثعاب رما نیا ھک ماهدش دعاقتم

 رد هاگیاپ ھب یبایتسد یارب ار نآ ھباشم ای حرط نیا ھب طوبرم راکفا مامت ،تروص رھ

 دوجو نونکا ھک یتلاح عوقو و مجاھت اب ھکنیا رگم ،منکیم در تدش ھب یجراخ ورملق

 هافر یارب مھ و نامدوخ عفانم و رابتعا یارب مھ ھک مدقتعم نم .دوش لیمحت ام رب ،درادن

 زا هویش نیرت قیقد اب ھک تسا یرورض الماک ،تسا هدش دھعتم ام ھب ھک ینیمزرس هدنیآ

 .مینک یراددوخ نآ بحاصت یارب لیامت ھنوگرھ زاربا

 

 رظن ھب دنیاشوخان ،منک نایب نایاپ رد مھاوخیم ھک دراد دوجو رگید ھتکن کی طقف .٢٣

 یقرش تاعوضوم رد ام ناگدنسیون و یموب و یسیلگنا نابز ھب ام یاھھمانزور ھک دسریم

 و ھیسور نیب تموصخ و ینامگدب حور ھک دنشاب ھتشاد ار یدروم رھ رد نتشون تصرف

 نیا زا ار یمومع راکفا ات دیامن شالت ام تموکح ھکنیا نودب ،دنکیم تیوقت و داجیا ار ام

 ھک دسریم رظن ھب .دشاب ھتشاد دوجو دیاب ای دراد دوجو یساسحا نینچ ھک دنک عنم ھشیدنا

 روشک نآ ھک ام نانطومھ زا ھتسد نآ اما .تسا هدشن کرد الماک ھیسور لاعف یاھهزیگنا

 نآ ندوب بوطم ھب ھک دسریم رظن ھب ،دنسانش یم ار نآ زا یخرب ای دنسانش یم رتھب ار

 و تناتم دسریم رظن ھب .دراذگیم ریثات ام رب ھک اجنآ ات لقادح ،دننکیم رکف اھهزیگنا

 تاعالطا اب ھک یلیامت ،تسا هدش هداد ناشن ھیسور یاج ھمھ رد ام نارسفا ھب دامتعا

 ھک یدازآ و دوشیم لقتنم ام ھب نآ نارسفا طسوت ،هدمآ تسدب یفارگوپوت و ییایفارغج

 وا ھک دھدیم ناشن ،دننکیم ثحب یزکرم یایسآ یاھدادیور دروم رد یسور یاھھمانزور

 لیام یتسرد ھب و یعیبط ھنوگ ھب وا ھک مھ ردق رھ .دنک ناھنپ ام زا ار شتاکرح دھاوخیمن

 مناوتیمن نم ،دنک نیمضت ار قطانم نآ اب تراجت یارب دوخ نما راتفر و دورو ھک دشاب

 اھروشک نامھ ھب نتفای هار لابند ھب ھک ار ام تراجت دھاوخب ای دنک شالت وا ھک منک رواب

 ،تاھج یرایسب زا .دراد دوجو ود رھ یارب یدایز یاضف مدقتعم نم .دراذگب رانک ،تسا

 فرط ود رھ ھک یھناتسود تباقر ھک مدقتعم نم و دشاب یرگید عفن ھب تسا نکمم مادک رھ

 .تشاد دھاوخ هارمھ ھب ار جیاتن نیرتشیب ،دننکیم قیوشت و فارتعا

 دول کم یاضما
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 باجنپ رادنامرفناوتس

 ١٨۶٨ ربوتکا ١٠

 

 اب یماظن ای یسایس یطایتحا تامادقا ھلئسم ھب ،دوخ قوف تاراھظا رد نم – تشونیپ

 منکیم رکف ،لاح نیا اب .مدرک افتکا ام طسوت یزکرم یایسآ رد ھیسور تفرشیپ ھب ھجوت

 دوش رضاح لاح زا رتبوبحم دنھ رد ام یلخاد تیریدم نآ ھلیسو ھب ھک یلیاسو عادبا ھک

 یھلیسو ناونع ھب ،درک یریگولج مدرم یهدوت یارب نآ ندش دنسپان زا ناوتب نآ ھلیسوھب و

 نم .دراد تیمھا رگید تاظحالم ھمھ زا شیب ،یرطخ عون رھ زا ام تینوصم یارب

 یارب ھلیسو نیرتھب ھک ما ھتشاد دیکات نآ رب لاح ھب ات و ما هدوب هدیقع نیا رب تساھتدم

 یرتشیب رایسب مھس روشک نایعا و طسوتم تاقبط ،مدرم ھب ھک تسا نیا ،فدھ نیا ماجنا

 ،دیمان روشک یعامتجا هرادا ار نآ ناوتیم ھک ھچنآ هژیو ھب ،میھدب تیریدم تایئزج رد

 یاھ ھتیمک لیکشت رد یبوخ عورش .دنراد رایتخا رد رضاح لاح رد ھک ھچنآ زا شیب

 ھک مراد نانیمطا بلق میمص زا نم و تسا ھتفرگ تروص هریغو اھرادریگاج ،یرادرھش

 .تسا ریدقت لباق اھنآ تیمھا و تفرگ دھاوخ تروص یدعب یاھشالت اتسار نیا رد

 

 ھب گرزب فدھ ود ،عیسو حطس رد نآ یفرعم و لصا نیا ھب لمع اب ھک مراد رواب نم

 ار اھنآ رضاح لاح رد ھک یملظ ساسحا زا یدایز دح ات ار مدرم ام ،لوا .دیآیم تسد

 ،منک ھفاضا دیاش و رتیلمع ،رتیوق رایسب داژن کی و میھدیم ییاھر ،دنکیم هدرسفا

 رد ،دنوشیم لیاق دوخ رطاخ ھب شناد ھب یرتشیب شزرا ھک میروآیم دوجو ھب رترادافو

 اب ار اھنآ ام یشزومآ متسیس رضاح لاح رد ھک ھناگیب تایبدا ھبرجتیب دیتاسا اب ھسیاقم

 ام ،مود .دھدیم شزومآ ناش نامکاح زا داقتنا هدنسبدوخ و یلمعریغ ،نکممریغ یھیحور

 مدرم اب ھنامیمص ییانشآ ات درک میھاوخ مھارف دوخ ییاپورا نارسفا یارب یرتشیب تصرف

 ینوناق لاکشا تیاعر و متسیس تایئزج اب ای دنوشیم رطاخ هدوسآ اھنآ اریز ،دننک داجیا

 زا رتارف یرتمک لیامت ای تغارف تاقوا اھنآ یارب و دنوشیم انشآ ،تسا مزال نونکا ھک

 روصت رگا تسا هدوھیب .دراذگیم یقاب شرازگ و تشگزاب ھیارا و اھ هدنورپ یریگ میمصت
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 رد ،دوش هرادا ناگناگیب طسوت شخبتیاضر روط ھب دناوتیم یقرش داژن کی ھک مینک

 و رتشیب روشک عفانم یدج ررض ھب لاس رھ و دراد ھمادا نانچمھ تیعضو نیا ھک یلاح

 .دوشیم رتشیب

 

 

 ١۴ دنس رد ٣ ھمیمض
 ھلایبما رسیمک ،رلیت گنھرس تشاددای

 

 دنکیم فیصوت ار یزکرم یایسآ تیعقوم لماک ھنوگ ھب نوسنیلوار یرنھ رس ھسلجتروص

 .دنک ھجوت بلج دیاب ھک تسا هدش ھتشون یرابجا و حضاو یردق ھب ھلاقم و

 

 نیا نآ و تسا دنمورین و مھم رایسب نم رظن ھب ، هدرک ھجوت نآ ھب یرنھ رس ھک یھتکن

 و هدوب ھجوت لباق رایسب ناتسناغفا و اراخب نیب ینیمزرس و یسایس دنویپ لامتحا ھک تسا

 اھتدم زا رت یوق تردق کی رگا ،دوشیم اراخب ریخست ھب رجنم ینانیمطا ھنوگ ھب ابیرقت

 .درکیم ھجوت ناتسناغفا روما رد تلاخد ھب شیپ

 

 ھلاقم نتشاد نودب نم .تسا هدشن نایب قوف تاملک رد دنچ رھ ،تسا ناشیا رظن ھجیتن نیا

 .دوش هراشا نآ ھب ھک مسیون یم

 

 کی ،خلب تیالو رد ،تیعقاو رد .دوب دھاوخ حیحص کش نودب رظن نیا ھک مدقتعم نم

 نوریب اراخب موقلح زا اھناغفا طسوت اریخا ھک دراد دوجو لیوحت هدامآ و یروف عازن ھطقن

 .دش هدیشک

 

 مھزاب ،دشاب ھتساوخ ھن ار نآ هداعا و دراد لماک طلست اراخب رب ھک یتردق ھکنیا ضرف اب

 تروص رد ھک دش دھاوخ حرطم یسایس ای یضرا رگید لیاسم ھک تسا نیمطم ابیرقت
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 نیب زا ھک ینامز ات الامتحا و( دش دنھاوخ لح هرب و گرگ ھباشم رایسب کبس ھب دیدحالص

 .)داد دنھاوخن ار نآ ندش دنلب هزاجا ،دشاب تحار نآ ندرب

 

 دروم رد مناوتیم و ماهدرک هدھاشم و ھبرجت نآ درومرد نم ھک تسا یھتکن نیا نوچ

 هزاجا ھک یناگدنسیون رثکا تارظن اب یھجوتلباق ھنوگ ھب نم یاھهاگدید ،مزادرپب عوضوم

 تیعضو نیمخت ھب نم .دراد توافت ،ماھتشاد ار ناش یاھتشاددای و اھھسلجتروص ھعلاطم

 و دننک تکرح نیعم یھطقن ھب دیاب ھک یاھورین نآ ،منکیم هراشا ناغفا یاھورین یماظن

 .دنیامن هزرابم زواجتم یورین کی طسوت لباک لاغشا زا یریگولج یارب

 

 و شزومآ تروص رد ،دنا وجگنج و ھنادرم ،تخسرس اھناغفا ھک تسا نیا یمومع نحل

 راوتسا نیا رب ضرف نیا .دوب دنھاوخ ھیسور تفرشیپ ربارب رد یگرزب عنام ،تسرد تیادھ

 ھک ھنوگ نآ ،دننک ھلباقم اھسور اب روشک رتزاب یاھشخب رد دنناوتیم اھنآ ھک تسا

 .دننکیم باختنا دوخ برقت طوطخ یارب اھسور

 

 و هدیدشزومآ ھمین هدایپ و ھناخپوت ینعی ،ناتسناغفا مظنم یاھ شترا ھک مرادن رواب نم اما

 ربارب رد زور مین یارب دناوتیم ،دشاب دمآراک و عاجش هراوس رھ ،نآ شزومآ نودب هراوس

 لارنج کی تواضق و اھییاپورا طسوت اتدمع ھک یطبضنم یورین رھ ای  یسور نازابرس

 .دننک یگداتسیا ،دوشیم یربھر ھبرجت اب

 

 ییاتدوک لمع کی اب ار ینزغ مکحتسم ھعلق نامز نآ رد ام نادرم ھک مینک نامگ دیاب ارچ

 اب ،دندش ریگلفاغ تیقفوم زا یزوریپ تعاس رد و دنتفرگ یتایلام ینازابرس تسد زا

 ار سیلگنا شترا کی یگزات ھب ھک نیمزرس نآ زا یهدازھش ،زوریپ سیئر کی یھدنامرف

 ییامیپھار ات دندش نوریب ھتسکش ناگداپ زا ھک سویام و هانپ یب نایرارف ،دوب هدرک دوبان

 ار سیئر رداچ و اھنآدمچ ،هاگودرا و ھتخاس ھجاوم روآ مرش تسکش ھب ار اھنآ اما ،دننک

 دیاب ارچ ،میوگیم نم – دندرک اھر یسیلگنا فیعض پیت کی یارب تمینغ ناونع ھب
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 دنناوتیم ،دناهدرکن شیامزآ ھنالداع نادیم کی رد ار ام زگرھ ھک ینادرم نیا مینک روصت

 میمصت اھسور رگا ،دننک ھلباقم اھسور یورشیپ ربارب رد یعقاو عنام کی ناونع ھب

 ؟دنوش اھناغفا ورملق لخاد ھک دنریگب

 

 یاھاج و تاریزوگ ،فلاتسا ،نیزیت ،راھدنق رد دش هدھاشم الاب رد ھک یجیاتن نامھ ابیرقت

 .داد خر رگید

 

 ھیلع راکشآ دربن کی رد ناغفا نازابرس ھک مسانش یمن ار یھنومن چیھ نم ،تیعقاو رد

 یب یب رد .دنشاب ھتفای تسد تیقفوم ھب بسانم یربھر و ھنالداع مظن اب طبضنم نازابرس

 تسود طسوت ھک یتیقفوم هرد-ناورپ رد و دندوب هدش فیعضت لبق زا ام یاھورین ورھم

 ییاراک اب یموب هراوس ھلتک کی یور رب ،دمآ تسد ھب وا ناناغفا نانزریشمش اب ناخ دمحم

 ؛دوب اھنآ زا تیامح یارب کدنا سفن ھب دامتعا و زیچان تازیھجت ،فیعض ،کوکشم

 .دنکیمن تباث ار یزیچ دادیور نیا ،نآربانب

 

 ھنارای اھناغفا ھب دیھاوخب ردق رھ یموب نایبرم قیرط زا رگا ھک تسا نیا نم رواب سپ

 یتقو ،دوشیمن لصاح ھیسور زواجت لباقم رد یدمآراک تفلاخم چیھ ،دینک نیرمت و دیھدب

 رگا اما .دنوش لباک ھب یورشیپ ھب ممصم و دنھد ماجنا بقع رد ار دوخ تابیترت اھسور

 ھتشاد ھباشم یھدنامرف اب یدمآراک ھناخپوت و دنوش هرادا اھسیلگنا طسوت ناغفا نازابرس

 ،دشاب هدش لیکشت بیترت نیا ھب ھک ییورین اھنت اریز .دشاب توافتم ھجیتن تسا نکمم ،دنشاب

 .تشاد دھاوخ تکرح ماگنھ رد یسور یاھورین اب ھلباقم یارب یتصرف

 

 مکحم و مارآ بقع رد ار عاضوا ھک ینامز ات دوشیمن ماجنا ولج ھب ور تکرح نیا ،ھتبلا

 دوب دھاوخ اراخب دحرس رد مکحتسم یاھهاگرارق زا یبوخ متسیس الامتحا هاگیاپ نیا .دننکن

 رد ام تیعقوم .دشیم هریخذ ،دوب مزال نآ یارب ھچنآ مامت اب ھھبج تشپ زا یبوخ ھب ھک

 قیرط زا دیاب یگنج تامھم نیا ھک یراوشد یاھریسم و اھارحص و ینالوط یاھ تفاسم
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 ھب قلعتم امامت هداج رگا ،تسین یمھم زیچ ھیسور یارب نیا .درادن هدیاف ،دوش هدروآ اھنآ

 دراوم ای ییاھن تیقفوم دروم رد تارظن .تخاس دھاوخ ای و تسا ھتخاس ار نآ ھک دشاب وا

 و دنارذگب ار دوخ تقو دناوتیم وا اما ،دنک رییغت وس نآ و وس نیا ھب تسا نکمم رگید

 نیا وا .دھد ھمادا ،دراد زاین ھھبج رد شتازرابم یارب ھچنآ مامت ھب ادص و رس یب ھشیمھ

 نییاپ شراک لحم ھب و دراد رارق یناوریش ریز رد و الاب ھقبط رد ھک دراد ار تیزم

 یدح ات وا تیعقوم لیلد ھب ،دناهدرک لاغشا ار وا ریز یاھ تمسق ھک یناسک ام .دوشیم

 .دننکیم ماحدزا ساسحا

 

 ھک یراوشد و کیراب یاھ ھلپ زا دیاب و میراد رارق نابایخ رد و نییاپ ھقبط رد ھنافساتم ام

 .میسرب لوا ھقبط ھب یتح ات میورب الاب دشاب ھتشادن دوجو اھنآ یور یبسانم دورف ناکم

 ھب ار نام یاھنآوراک دیاب و میناوتیم ام .دشاب یجنشت ھشیمھ دیاب هار نیا رد ام شالت

 ھب تبسانم رھ رد دیاب و دوشیم ماجنا دایز تمحز و شالت اب راک نیا اما ،مینارب شیپ

 اھنیا ھمھ .میاهداد روبع هداج تارطخ زا تیقفوم اب ار اھنآ اریز ،مییوگب کیربت نامدوخ

 تاعوبطم ھنوگ چیھ نودب ھیسور نآ رد ھک تسا یشوماخ کیتامتسیس شور فلاخم الماک

 دوخ ھتفرشیپ عضاوم ھیذغت ھب دناوتیم ،دھد باتزاب ناھج رد ار شیاھراک ھمھ ھک یلحم

 ھچنآ مامت اب دوخ یاھ ھناخدور ات و دوخ یاھ لیھج قیرط زا ،دوخ یاھ هداج دادتما رد

 .دھد ھمادا ،دنادیم یرورض اھنآ ھعسوت و تیامح یارب ھک

 

 نکمم و دنک یور هدایز یظفاحادخ و دیدمت دروم رد دیاش وا ھک تسا تسرد الماک نیا

 یم قافتا نیا ینامز ھچ ھک مینک باسح نیا یور میناوتیمن ام اما ،دنکشب ار شدوخ رمک

 یراذگ جات یزارفارس و یزوربپ اب ینالوط تدم یارب وا تفرشیپ و اھورین دیاش و دتفا

 ھتشاد راب ود ام ھک دزومایب ار یدنیاشوخان سرد دشاب روبجم زونھ دیاش وا .دشاب ھتشاد

 یگیاسمھ رد ار ناھج لک ناھگان ھک نازابرس نیرتھب رب ھبلغ و هدننک جیگ ریثات زا ،میا

 .مارآ نامز رد تیقفوم زا و نطو زا رود و دناهدش حلسم اھنآ ربارب رد ھک دندرک ادیپ دوخ
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 دوخ یاج رب ار اھ یوکسم ،دنھد ناشن دوخ زا تمھ تسا نکمم ناناملسم ،بیترت نیا ھب

 .دننادرگرب بقع ھب ینالوط تدم یارب ار وا یزاب و دنراذگب

 

 لامتحا ھب ندرک رکف ،هدنیآ رد ھک مرازیب ردقنآ ییارگمالسا زا ھک منکیم فارتعا نم

 یدادرارق ای هدھاعم ساسا رب ھک مراد تسود و دھدیمن تیاضر نم ھب ھثداح نینچ عوقو

 ھتشاد رارق یطیارش رد تسا نکمم ام .میشاب نینچ ،تیحیسم ناھج رھاوخ تلم ود نیب

 و تفرشیپ و ندمت یارب یتخبدب ناونعھب ،ایسآ رد ھیسور یتخبدب ھب میناوتب ھک میشاب

 لاح ھب هدش اھر هرابود نابایب ھب ھکنیا یاجھب ،مینک هاگن شھاک یب رش ناونع ھب نیاربانب

 .مینک یداش ،شدوخ

 

 یایسآ یشحو قطانم رد ھک یحیسم تلم ود فرط زا لباقتم شرگن نیا منکیم رکف نم

 تبحص ات دراد یرتشیب رابتعا ام لباقتم نامیا و ندمت یارب ،دننکیم تاقالم مھ اب یزکرم

 یراسمرش و ام یابقر ربارب رد مایق یارب یشحو یاھ هورگ و ناملسم تیعمج راکش زا

 .دننزب ھمدص اھنآ ھب یھابت و راتشک اب ھک مییوگن رگا ،اھنآ

 

 نکممریغ ابیرقت ینامیپ نینچ ھب یبایتسد تسا نکمم ھک منک کرد مناوتیم یتحار اب نم

 ،میروآ تسد ھب ار نآ میھاوخب رگا .دراد زاین نآ ھب ھک دنکن رکف تسا نکمم ھیسور .دشاب

 یریگولج نینچمھ و فلخت اب دروخرب موزل دننام ،دشاب یاھ یتحاران لماش ،تسا نکمم

 نیا :دننک لاغشا ار لیاح قطانم دنھاوخیم ھک یتاقبط طسوت ھیسور کاخ ھب زواجت زا

 طسوت اروف یسور تابیترت رد هابتشا ای صقن نیرتمک .میھد ماجنا میناوتیمن ام ار یمود

 هرابکی طوقس و فشک رد هژیو ھب اھنآ تردق ھک دوشیم هدافتسا وا فارطا دنمتردق لیابق

 نیا بوکرس ھب مادقا ،میراد رارق ھک یتیعقوم رد ام یارب و دوشیم نایامن فعض ھطقن

 .دوب دھاوخ نکممریغ الماک یرگید ھفیاط و ھلیبق رھ ای اھناغفا لمع
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 یایسآ رد وا راتفر هوحن دروم رد ھیسور اب ام ھک تسا نکممریغ نم رواب ھب ،نیاربانب

 یراددوخ ھب مزلم ار دوخ دناوتیمن مھ وا و میوش تخس و مکحم دادرارق کی دراو یزکرم

 ھک دوش لیمحت وا رب یھنوگ ھب و یدوز ھب تسا نکمم اریز .دنک تسایس نآ ای نیا زا

 صالخ ،دوش رش ثعاب تسا نکمم ھک یراشف زا ار وا میناوتیمن ام و دشاب ریذپان بانتجا

 .مینک

 

 تسد ھب فرط ود رھ زا یلک یاھ ھیمالعا یخرب تسا نکمم منکیم رکف نم ،لاح نیا اب

 طسوت ھکنیا رگم ،دنک ناتسناغفا دودح ھب مارتحا ھب مزلم ار دوخ تسا نکمم ھیسور و دیآ

 لورتنک زا رتارف و دتفیب قافتا نیا رگا ،سپس و دریگ رارق ضرعت دروم نآ مدرم ای نامکاح

 میناوتیمن لباک رد یموب هدنیامن کی دوجو اب یتح .میشاب دنباپ نآ بقاوع ھب دیاب ام ،دشاب ام

 ھیسور رگا .میروخب بیرف فرط ود رھ یمجاھت تاکرح و یعقاو تیصوصخ دروم رد

 ھب وا مادقا تیھام ،لاح رھ ھب ،دنک زواجت دوخ قفاوت فالخرب کیرحت لباقریغ هویش ھب

 .مینک دروخرب نآ اب نکمم لکش نیرتھب ھب دیاب ام و دش دھاوخ مالعا یفاک هزادنا

 

 یتحاران و ناجیھ ھک ددنویپب یتابیترت ھب دشاب بوخ ھیسور یارب تسا نکمم نم رظن ھب

 یتامادقا تسا نکمم یتحاران نیا اریز ،دربب نیب زا وا یورشیپ دروم رد ار ام و اھناغفا

 ھتشادن نیریاس و ناغفا مدرم ناھذا رب هدنھدرازآ ریثات دناوتیمن ھک دنک لیمحت ام رب ار

 .دشاب

 

 مینک زاب هرابود ار دوخ لوپ فیک میوش روبجم تسا نکمم ،ھجوت لباق ثکم کی زا سپ

 .تسین وا رب تبحم یارب افرص نیا ھک دننادیم یبوخ ھب اھناغفا .مینک تخادرپ هرابود و

 ار ام ھک تسا یچیپ نامھ نیا ؛»میتحاران اھنآ تفرشیپ و اھسور زا ام ؟تسا ھچ سپ"

 یراج ھب عورش هرقن نایرج یتقو ؛دنامیمن ماکان هزادنا ھب راک رد و دروآیم رد تکرح ھب

 یاھ ییامنزاب و اھدنفرت اب لاس رھ رگا ،دوشیم ھتشاد ھگن دوخ لماک مجح ات ،دنک ندش

 .دنکن ادیپ شیازفا نیغورد
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 دنراد ھگن رود ار اھسور دنھاوخیم ھک مھدیم رابتعا ھلتک کی ناونع ھب ،اھناغفا ھب نم

 نودب ار یاھراک ،هریغ و دوخ یاھھعلق تیوقت ،دوخ یاھورین نیرمت اب کش نودب اھنآ و

 داجیا و اھراک تفرشیپ اب ھک دراد دوجو ناکما نیا .دنھدیم ماجنا تسرد ریسم رد لوپ

 .دنوش ییاپورا ھناخپوت و نارسفا ناھاوخ اھنآ ،ام نیب رتشیب سفن ھب دامتعا و رتھب ساسحا

 دیاش و دوب دھاوخ روآ نایز وا یارب اعقاو ،دشاب ھیسور ھیلع اھنیا ھمھ رگا ،نیاربانب

 روط ھب تسا نکمم ھک ینامز ای ،دشاب ھتشاد دوجو نآ یارب یترورض ھکنیا زا شیپ یلیخ

 .دوش ام نیب دروخرب ھب رجنم ،دوش بانتجا نآ زا لماک

 

 بارطضا عفر رد ھنالقاع تسا نکمم ھیسور ھک منکیم رکف نم ،قوف دراوم ھب ھجوت اب

 و تاین دروم رد ام نھذ ندرک مارآ اب ھک دنک لمع ام ھب دامتعا لباق یاھنیمضت نداد و

 ھمین تاقبط نیا شزومآ رد ار ام ھنیجنگ و و نادرم زاین تسا نکمم ،دوخ یاھ هژورپ

 یورشیپ لباقم رد نسحا وحن ھب ھک میزاس رداق ار اھنآ ات دنک فرطرب عاجش اما ،یشحو

 یدج کمک دوخ نانید مھ ھب ،دنھاوخیم اھنآ ھک ھنوگ نآ ؛دنشاب هدامآ و دننک تفلاخم وا

 رس رب ھک نوعاط ای یطحق ،گنج زا هدیدان ثداوح هدنشک میالع و اھ تیزم زا ات دننک

 اھ انگنت نآ زا یخرب ھب ار وا رود یاھ ییادج نیاربانب ؛دننک هدافتسا ،دیآیم ناش نارسپ

 ھتفرگارف ایسآ کاخ رد ار ام یھاگ ھک دھدیم شھاک هدشان ینیبشیپ یرارطضا طیارش و

 .تسا

 

 یاھ ھمیخ رد و هدش گرزب ام ،لاح نیا اب ؛دراد دوخ رد یدایز یگنج طاشن ییارگ مالسا

 نامرآ ھب )منک ھفاضا دیھد هزاجا( و رترب شور و ماظن ،شنم ،ملع اب و میاهدش نکاس نآ

 هوبنا نیا زا میناوتب ام ھک اجنآ ات ،مینک لورتنک ار اھنآ و میراد ھگن ار نامدوخ ،تشھب

 یارب ھک ییوگ ،مینک هدافتسا ،دنا ھتخادرپ ھحلسا زا هدافتسا ھب یکدوک نارود زا ھک ینادرم

 ریجنز نیا نتسسگ یارب یجنشت یاھشالت تسا نکمم اما .دنا هدمآ ایند ھب ام روتسد ماجنا

 اتبسن اھلاس یارب ھک ینازابرس طسوت شیوخ هدرتسگ تاطابترا اب اھسور و دریگ تروص
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 ماجنا ام ھچنآ زا رتشیب ای هزادنا ھب ار راشف تسا نکمم ،دوب دنھاوخ دوخ راک رد دیدج

 اھنت نامدوخ ورملق رد ناملسم مدرم نایم رد نادرم گرزب یاھ ھلتک .دننک ساسحا ،میھد

 رگا .دنراد ام ھب تبسن یرتشیب ترفن و دننکیم یگدنز شالت نیا زیمآتیقفوم ماجنا دیما ھب

 ھک تسا رتھب رایسب ام یارب ،تسین ام ھیلع ھیسور یاھھشقن ھک میشاب نیمطم میناوتیم

 مھ رد ار نآ تردق ،دنیشنب یزکرم یایسآ ییارگ مالسا رس رب ندمتم و یحیسم تلم کی

 ھییطنطسق ات سودنا زا یعقاو دنمرواب مدرم و للم نایاپ یب ھنیشیپ ھب راختفا نیا و دبوک

 ھب روبجم و ھتشاذگ تماخو ھب ور ندمتم تردق ،مینیبب ھکنیا ھب تبسن ؛دزاس شزرا یب ار

 یقرت و تفرشیپ ھنوگرھ فلاخم ھک ینامیا و تیربرب ھک یلاح رد ،تسا هدش ینیشن بقع

 .تسا هدش زوریپ ،تسا

 

 تبسن ار وا درکیور دیاب ھک دوش لصاح ھیسور اب یدامتعا لباق مھافت ھک ملیام انیمطم نم

 دنبرمک کی دیاب ھک تسا یرورض رایسب شمارآ و حلص یارب اعقاو اریز ،دنک دودحم ام ھب

 میراد یدایز یاھراک ود رھ ام سپس و دشاب ھتشاد دوجو ام نیب رد لقتسم روشک ای بوخ

 میقتسمریغ و میقتسم تموصخ یاھدیدھت اب ھکنیا نودب ،میھد ماجنا یندمت میکحت هار رد ھک

 .مینک فیعضت و جیگ ار رگیدمھ

 

 گنج لاح رد اپورا رد تسا نکمم روشک ود ھک درادن زاین ینامز ھب یدادرارق نینچ

 .دنشاب

 

 اھنآ ھک دشاب مارتحا لباق تلم ود رھ یارب تسا نکمم ندمت ھیضق رد ھک تسا تسرد نیا

 ھک ار یاھ ترارش ،دشاب نکمم رگا ات دنھد تیاضر ییایسآ الماک هدھاعم کی داقعنا ھب

 یاھ تلم طسوت ام ھکیلاح رد ؛دنربب نیب زا ،دیآیم دوجو ھب رگیدکی اب ام دروخرب رد

 فعض ھطقن رھ زا هدافتسا قاتشم ھک میاهدش ھطاحا ھنامصخ تیاھن نامیا اب و یشحو ھمین

 .تسا رگیدکی ھب تبسن ام بسانمان تداسح و

 



 149 

 نودب ،یسور نارادمتسایس .دشابن یدیما یرابدرب و یتسود ناسنا مجح نیا ھب دیاش اما

 ،ییاپورا گنج کی عوقو تروص رد ،ایسآ رد وا ھتفرشیپ تیعقوم ھک دننکیم رکف ،کش

 .دننکیم یشوپ مشچ نآ زا تلع نیا ھب و دشخبیم طلست ام رب ار وا

 

 ییاھنت ھب ام دایز لامتحا ھب .مینک یراددوخ بارطضا زا دیاب دروم نیا رد ارچ منادیمن نم

 ای ھناخ رد وا یاھ تسد الامتحا نیاربانب ،دش میھاوخن اپورا رد ھیسور اب گنج دراو

 داوم ای غراف تاقوا ،تروص نیا رد و تسا رپ یلمحت لباق روط ھب دوخ ھناخ کیدزن

 یارب ناغفا یاھ هاگرذگ قیرط زا یورشیپ کانرطخ تایلمع یارب لاسرا لباق یفاضا

 .تشاد دھاوخن سودنا طخ ای اھھیاپھوک رد ام ھب ھلمح

 

 ناغفا مظنم شترا دروم رد زیمآریقحت هویش ھب الاب رد نوچ ھک میشاب ھجوتم دیاب اجنیا رد

 اب دروخرب رد ھناگیب تلم رھ ھک ار یلکشم ھجوچیھ ھب نم ھک درک روصت دیابن ،متشون

 مریگ یم هدیدان ،دنکیم ھبرجت نآ یناتسھوک راومھان دنبرمک رد نکاس ناغفا لقتسم لیابق

 دوخ ینیشن بقع مھ و دیامیپب ناتسودنھ ھب ار دوخ ریسم نآ قیرط زا دیاب مجاھم رھ ھک

 ار نآ فعض و تاھج یخرب رد ار ناتسناغفا تردق ھک دنا نادرم نیمھ .دنک نیمضت ار

 .مینک هابتشا نامکاح شترا اب ار اھنآ نونکا ھک تسا هابتشا .دنھدیم لیکشت رگید تاھج رد

 ناھدنامرف اما ،دنشاب هدش مادختسا یناتسھوک لیابق زا اتدمع یمود ،تسا نکمم ،تیعقاو رد

 تردق نداد اب ھک دنتسین رادروخرب ھیناترب نارسفا ییاناوت زا ناغفا یاھورین نایبرم و

 طابضنا و مظن یفاک رادقم ھب اھنآ .دنشخب یم یرتشیب تردق نادرم نینچ ھب هدنیازف و دیدج

 دیاب ھک یلاح رد ،دنراد زاین رترب یاھ حالس زا هدافتسا رد تراھم و لماک شناد اب هارمھ

 یاھیگژیو ،دوش تیوقت و ظفح یشحو نازابرس نیا یزیرغ شوھ و یعیبط یورین مامت

  .دھدیم لیکشت ار یناتسھوک یاھگنج یارب اھنآ هژیو یگدامآ ھک

 

 دوخ یموب یاھ هوک زا ار دوخ ،ناغفا مظنم شترا فوفص ھب دورو اب لیابق نشخ نادرم

 دوش هداد هزاجا وا ھب رگا .دگنجب تیزم نیرتھب اب دناوتیم ییاھنت ھب ھک ییاج ،دنکیم ادج
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 زاب قطانم رد هدافتسا یارب فیعض و ھنایشان رازبا اھنآ ،دنک ظفح ار دوخ یاھ حالس ھک

 ھک تسا یزیچ نآ ،دوش هداد وا ھب یدیدج حالس رگا .دنا هدید شزومآ ماظن هدایپ ھیلع و

 ار وا ھب شزومآ تمحز سکچیھ و دنادیمن ار نآ دربراک ای دھدیمن نآ ھب یتیمھا وا

 .دشکیمن

 

 ناش دب یاھ تسکش و اھ یریگتخس اب ناملسم یناتسھوک لیابق ربارب رد اھھکیس

 ھب ،دندرکیم دروخرب زاب یاضف رد اھناغفا اب یتقو اما ،دنھد ماجنا یراک دنتسناوتیمن

 .دندشیم زوریپ اھنآ رب راکشآ ھنوگ

 

 دوش هداد نیرمت ام طسوت یتح ناتسناغفا شترا رگا ھک متفگ حوضو ھب الاب رد نم ،نیاربانب

 ناوت ،دنوش یربھر ناش دوخ نانطومھ طسوت ھک یتروص رد ،دوش تخادرپ نآ ھنیزھ و

 الماک نم ،رگید یوس زا ،اما .دنرادن زور کی یارب ار یسور نازابرس ربارب رد ھلباقم

 یاھهاگرذگ قیرط زا ھک دوب دھاوخ اھسور یارب شالت نیرتکانرطخ نیا منادیم

 اھنت ھن .دنراذگب دوخ بقع رد ار اھنآ و دنیامن ھلمح ام ھب ات ،دننک یورشیپ ناتسناغفا

 .دھدیم رارق ینارحب رایسب تیعقوم رد ار اھنآ ،هزور دنچ شیامزآ کی ھکلب ،تسکش

 .دوب دھاوخ ناربج لباقریغ و قلطم یناریو نآ سوکعم

 

 دیابن ،دنریگ راک ام رب ھلمح یارب و دنوش مادختسا ایسآ رد ھک یرگید شترا عون رھ زا ام

 تاکیرحت ای تاروتسد ھک دراد دوجو کش رایسب نم رظن ھب ،تیعقاو رد .میشاب ھتشاد سرت

 ھنافصنم هزرابم کی رد دوخ فعض و ام تردق زا ھک ار یزکرم یایسآ مدرم دناوتب ھیسور

 .دنھد ماجنا ار شالت نیا طبضنم یاھورین کمک نودب ھک دنک راداو ،دنا هاگآ یبوخ ھب

 

 دش دھاوخ ناتسناغفا ھب تیادھ ھب رجنم اراخب رد ھیسور یورشیپ ھک متفگ ار ھتکن نیا نم

 راکورس هرب اب ھک تفای دھاوخ یگرگ دننام ار دوخ تردق و تیعقوم اجنآ رد یدوز ھب وا و

 ،لباک دناوتیم ھک دوشیم ھجوتم لوا زا وا ،نیاربانب .درک دھاوخ لمع نآ قباطم و دراد
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 میھد ماجنا بسانم یاھیگدامآ و تابیترت ام رگا ھک ھنوگ نآ ،دراد ھگن ار راھدنق و ینزغ

 ھبساحم و میراد ھگن ار اھنآ میناوتیم ،دریگن رارق کوکشم و بذاک تیعقوم رد ورین و

 دنریگ رظن رد ار ییورین و دنوش لیم یب یطایتحا تامادقا ذاختا زا ناربھر ھک دشاب هدش

 .دشاب دوخ عبانم ھب ھتسباو الماک ھک

 

 بقارم وا .دش دھاوخن یھابتشا نینچ بکترم ،میراد ور شیپ رد ھک یھنومن اب ھیسور

 و تنایخ زا ار دوخ بیترت نیدب و دننک دامتعا ناشدوخ ھب اھنت شنازابرس ھک دوب دھاوخ

 وا ھک متسھ نیمطم نم ،لکش نیا ھب عوضوم نیا میظنت اب .دننک اھر نآ هدننک جلف بقاوع

 نآ ینعی ،دش دھاوخ ھجاوم یمک اتبسن لکشم اب روشک زاب یاھشخب یرادھگن رد ادتبا رد

 .دھدیم تیمھا نآ ھب لوا ھلھو رد ھک یزیچ

 

 دیاب و دھدیم تسد زا ار دوخ ییاریذپ یدایز نادنچ ھن تدم رد ام دننام وا ،لاح نیا اب

 دوخ لورتنک و لاغشا رد ار مھم یاھهاگرذگ ھک یناتسھوک گرزب لیابق .دشاب اغوغ بقارم

 ھک ھنوگ نآ تیعقاو رد و دندرک ام یارب ھک دننکیم تباث وا یارب ار یراخ نامھ ،دنراد

 ،دنشک یم هآ اھناغفا ،دوریم نیب زا یگزات .دناهدرک دوخ نید مھ نامکاح یارب الومعم

 ،متفگ ھک ھنوگ نآ اما .دنوش صالخ نامجاھم رش زا ات دنشک یم ھشقن و دننیچ یم ھیطوت

 شروش رد اما ،دنوش وربور یسور یاھ پیت اب وربور گنج رد زور کی دنناوتیمن اھنآ

 ھک دنا بیھم هزادنا نامھ ھب اھسور یارب اھنآ ،رگید طیارش و مسوم تدش تروص رد و

 لباقم رد زیچ ھمھ دیراذگب .دنھدیم ماجنا یرگید تلم رھ یارب ار نآ و دندوب ام یارب

 یناتسھوک لیابق ،روشک لک و دورب شیپ ھب زور دنچ یتح ای ھتفھ دنچ یارب رگلاغشا شترا

 .دننک ماحدزا مجاھم ریحتم و جیگ یاھھتسد فارطا رد لسع روبنز یودنک دننام ،ھمھ و

 اب تکرح یارجا رد و دنروخ یم تسکش تعرس ھب یلصا ھندب ای دنوشیم عطق اھهاگساپ

 ود ھک ینادرم زا لکشتم یکیرچ یاھ هورگ طسوت لاعف ھنوگ ھب ؛دنوشیم ھجاوم لکشم

 ناحتاف ھب ار ھبرض نیرت فیعض و دنوشیم هرصاحم ،دنتشادن ندز ھبرض ھیحور لبق ھتفھ

 .دننز یم دوخ
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 ناتسناغفا رد ار دوخ دناوتیم ھیسور ھک مراد رواب نم ھچرگا ھک تسا نیا نم رظن ھجیتن

 رایتخا رد یبسن تلوھس اب یتدم یارب ورملق نآ رد لورتنک و ذوفن هدمع طاقن و دنک تیبثت

 و اھیتخس ھنوگ نامھ .تفرگ دھاوخ رارق رطخ ضرعم رد وا تیعقوم اما ،دشاب ھتشاد

 ھک تسا لوئسم یرگید تلم رھ دننام وا و دندرک ساسحا نارگید ھک یگرزب یاھفعض

 نیا دروم رد نم یمومع هدیقع زا یشخب نیا .دتفیب دوخ ناماد رد یدج شروش لباقم رد

 یاھ تیعقوم ای طاقن هدنرادھگن ھناگیب نیا ھیلع یبلق شروش رد ناتسناغفا ھک تسا ھیضق

 ،نیاربانب .دوب دھاوخ وربور یگرزب لکشم اب ھشیمھ ،راھدنق و ینزغ ،لباک دننام ذوفن هدمع

 یتیعقوم ھب ار دوخ یاھ شترا ییاپورا روشک رھ نارادمتسایس ھک تسین ھنالقاع راک نیا

 یعقاو تارطخ ھک یلاح رد ،دنروآ تسد ھب یمک تیزم و راختفا نآ زا ھک دنھد قوس

 .دنوش لمحتم ار یدایز رایسب

 

 ھب دوخ تین و لیم فالخ رب ھیسور ،مدرک هراشا نآ ھب البق نم ھک دراد دوجو لامتحا نیا

 ردقنآ یاھزیچ نینچ .دوش ناتسناغفا رد یورشیپ ھب روبجم ھجیتن رد ھک دوش هدیشک یوس

 ھب روبجم ھک یمادقا رطاخ ھب ار ھیسور میناوتیمن ام ھک تسا هداتفا قافتا ام دوخ یارب

 یدادیور ھجیتن دیاب نیاربانب .مینک شنزرس ،هدوب ھجوت لباق دراوم زا یرایسب رد نآ ماجنا

 تسا نکمم ،دننکیم هزرابم نآ اب تلم ود رھ نارادم تسایس ھچرگ ھک میریگ رظن رد ار

 .دتفیب قافتا ناشیاھشالت و اھتساوخ دوجواب

 

 یاھ هرد یعیبط ھنوگ ھب و هدش ناتسناغفا ھتسبلد دادرارق ای روز اب ھیسور ھکنیا ضرف اب

 دید ضرعم رد یگرابکی ھب وا تاعطق رثکا بیترت نیا ھب دنک ریخست ار تسوخ و مرک

 .درک هدھاشم یعقاو ھنوگ ھب ار ھطقن نیا تسا مزال .دنریگ یم رارق ام یاھ هاگساپ

 

 رارق ام یور شیپ رد یتامادقا ھچ ملسم رش نیا عفد یارب ھک تسا نیا یدعب لاوس سپ

 ار وا مھدیم حیجرت نم ،دشاب وا دوجوم یاھزرم ھب دودحم المع ھیسور ذوفن رگا ؟دراد
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 رایسب ناتسناغفا رد وا روضح ھک تسا ملسم اما .رود ات مشاب ھتشاد تسھ ھک ییاج رد

 .دوب دھاوخ دنیاشوخان

 

 یرنھ رس داھنشیپ .دراد دوجو قوف عوضوم رد یسایس طخ نیدنچ ھک دسریم رظن ھب

 رھ رد هرابود ار دوخ ذوفن و میوش تسود سراپ و ناتسناغفا اب ھک تسا نیا نوسنیلوار

 زا( منکیم رکف نم و دھدیم سراپ شترا یارب ار ییاپورا نارسفا وا .مینک رارقرب ود

 تروص رد ،دنکیم هراشا ناتسناغفا زا یدام تیامح ھب ییاج رد ،)مسیونیم دوخ نھذ

 .دوش دودحم یساملپید بوچراچ رد ام یاھشالت دھدیم حیجرت دنچرھ ،موزل

 

 زا ار وا ناوتیم ،میھد یم سراپ ھب جیلخ رد ییایرد یورین داجیا رد ھک یکمک ام رگا

 و نیرمت ھیناترب نارسفا طسوت وا شترا رگا ؛درک لیدبت ام تسود ھب یساسحا رظن

 رارق سراپ ورملق ھک یتیعقوم رد و تشاد دھاوخ دوجو یدنمشزرا یزاب ،دوش یھدنامرف

 ھنوگ ھب ھک یلاح رد ،دشاب ھتشاد یزکرم یایسآ رد ھیسور دنور رب یصاخ ریثات دیاب ،دراد

 .دراد لیامت ییایسآ تسایس رد ام ذوفن و راختفا ھب یلک

 

 نکمم ھک یهزاس یارب رگناریو ابیرقت و گرزب یاھھنیزھ نودب ناوتیم ار شرگن نیا ایآ

 اریز .دیشخب ققحت ،دوشیم ھکت ھکت یعقاو راشف ضرعم رد نتفرگ رارق تروص رد تسا

 تواضق ماقم رد و مراد یسراپ نایھاپس هراب رد یفیعض رایسب رظن ھک منکیم فارتعا نم

 ساسحا زگرھ ھیسور دننام و هدوب راکشآ و تیعمجرپ نم رظن زا ھشیمھ سراپ .متسین

 ھب یتدم یارب ھچنآ بیترت نیا ھب و میایب رانک یسراپ یسامولپد رد ھیسور اب ھک مدرکیمن

 اجنآ دیاش اما .دنشکب ار نام لوپ و دنراد ھگن یزاب رد ار ام ھک دوب نیا ،میدروآ تسد

 ھک متسھ عالطایب نآ زا نم ھک دشاب ھتشاد دوجو اھخرچ نورد رد یاھخرچ تسا نکمم

 یگناخ یثرا ملاظ .دزاس لیامتم ھناخ زا رترود یتسود لابند ھب ار سراپ اعقاو تسا نکمم

 نیا رد و دشاب ھقلح وضع نیرت ینتشاد تسود مک تسا نکمم رگ ھطلس گرزب ردارب و

 تیعقوم ،تیعقاو رد اریز ،میربب هرھب ھنزور نیا زا لیاسو مامت اب ات دیھد هزاجا ،تروص
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 رد ار ام ات میھاوخیم یسک رھ زا رھ ام ھک تسا هدرک راوشد نانچ ار تامادقا ام راوگان

 .دنک کمک صاخ عوضوم نیا رد ایسآ رد مدرم تاقبط ھمھ دروآرب

 

 ھب ور یزاب ،ھجیتن رد و مینکن یورشیپ ناتسناغفا لخاد ھب اھسور اب رادید یارب ام رگا

 رش دوخ تاذ رد یامنرود نانچ و میشاب ھلمح رظتنم اھھیاپھوک رد دیاب ،میھد ماجنا ار ولج

 ،میتسھ یوق سراپ رد ام ھک دسریم روشک زا جراخ ھب ھعیاش نیا رگا اما .تسا یتخبدب و

 رد وا یزاب یاھشخب ریاس رد ھک مینادب یبوخ ھب دیاب و دیآیم دوجو ھب یگدنز یامنرود

 .میراد رارق اجک

 

 مکاح اب یتسود داجیا و ناتسناغفا ھب ھنارای نداد ،نوسنیلوار یرنھ رس ھمانرب مود شخب

 اھنآ ھب ار دوخ نارسفا ،دش مزال رگا ھک تسا نیا وا روظنم منکیم رکف نم و تسا نآ

 .میھدب زین یرگید یدام یاھکمک و هداد ضرق

 

 هدودحم رد رگا ،مییآرب نآ هدھع زا ھک یتروص رد ،مرادن ھنارای ھب یضارتعا چیھ نم

 هاگن زا ،ھک تسا یمتسیس زاغآ نیا اما .دشابن ینارود شیازفا لومشم و هدوب لوقعم

 نیب زا ار ام تیثیح یدودح ات و دنکمب یکانرطخ دح ات ار ام نوخ تسا نکمم ،تداسح

 ھطبار رد ھنیزھ تخادرپ ھب روبجم ام ھک دننادیم یبوخ ھب نیریاس و اھناغفا اریز .دنربب

 تیاضر ساسحا تباب نیا زا نم ،لاح نیا اب .میتسھ دوخ عفانم اب طبترم یاھ هرھلد اب

 راچد دایز لامتحا ھب اھناغفا نیاربانب ،میدرک فقوتم ار ھنارای راب کی البق ام ھک منکیم

 هرابود تخادرپ ھب اھنآ دروم رد ینارگن رطاخ ھب ام دننک روصت ھک دنوشیمن هابتشا نیا

 .مینکیم عورش

 

 یارب تفگنھ تخادرپ متسیس ھب اعقاو تسا نکمم ھک یتاداریا ربارب رد ،رگید یوس زا

 ناتسناغفا مکاح اب ام مینادب ھک دشاب یعطق تیزم نیا تسا نکمم ،دوش دراو کوکشم تعفنم

 یھجوت لباق ریثات و یدوخ یاھورین دنسپ دروم ھشیمھ ھک یتیعضو - میراد ھناتسود طباور
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 ،دوشیمن اطعا یعقاو یدام تردق چیھ ریما یتسود اب .دراد یزرم لیابق اب ام طباور رب

 اب .دنکیمن کمک اھنآ رابجا رد ای دزاسیمن کیدزن لیابق رب یعقاو یرترب ھب ار ام و وا

 یور رب یشخب مارآ رثا ،میراد ھناتسود طباور ناتسناغفا اب ام ھک تیعقاو نیا ،لاح نیا

 اب ارھاظ ھک دوشیم ینایوجارجام و نایوجھانپ عنام و دراد ام نیب یاھهوک لقتسم دنبرمک

 ار ینیغورد تاراھظا اجنآ زا و دنریگ یم رارق لابقتسا دروم لباک رد ،دنراد ینمشد ام

 تاماقم یدردمھ و ھجوت دروم ،ام ھیلع زرم رد ناش ناتسود یاھشالت ھک دننکیم رشتنم

 .تسا ھتفرگ رارق ناغفا

 

 ھکنیا رب ینبم دوشیم رشتنم اھنیمزرس رساترس رد ھک یھعیاش اب هارمھ ،تیزم نیا

 ھطبار نآ مکاح اب و دنراد طلست ناتسناغفا رب ،سراپ رد هرابود ذوفن رب هوالع اھسیلگنا

 ھنالعفنم الماک ھنوگ ھب اھراک یخرب ماجنا و اجنآ رد ندوب شیاسآ اب نینچمھ .دنراد ھناتسود

 ھک یعضوم – میشاب وا یوس زا ھلمح رظتنم یھنوگ ھب و مینکن هاگن ھیسور تفرشیپ ھب

 نادرم و نارسفا یارب ،دوش رتکیدزن رایسب ام ھب دھاوخب ھیسور رگا منکیم فارتعا نم

 یایازم ناونع ھب اھنیا ھب تسا نکمم ھک میوگیم نم .دوب دھاوخ هدننکدیمون رایسب ام

 روطنامھ ،اما .میروآ تسد ھب تخس یاھ ھکس زا دوخ نیگنس یاھھنیزھ یازا رد یعقاو

 تفرشیپ لباقم رد دناوتب یھنارای ناتسناغفا ھک مرادن یدیما چیھ نم ،مدرک هراشا البق ھک

 ،لاح نیا اب .دشاب هدش ھتفرگ میمصت ولج ھب ور تکرح کی ھک ینامز ،دنک تمواقم ھیسور

 یروشک ھب دورو ھب یلیامت ھیسور ھک دوش ماجنا یتردق شیامن نینچ تسا نکمم الماک

 تحت و ھناتسود طیارش رد و هدش ھتخانش وجگنج مدرم کی اب ھک دشاب ھتشادن نشخ نینچ

 ھب مجاھم تردق ھجوت و هدش بانتجا ھلمح زا تسا نکمم ھجیتن رد و دراد رارق ام تیامح

 .دوش فوطعم یرگید یاج

 

 عمط یردق ھب ناغفا اما .دوش هدروآرب تسا نکمم دیما و تسا ریوصت بولطم ھبنج نیا

 یب یردق ھب و دنراد تراھم یدج یاھدادرارق زا نتفر هرفط و گنرین رد و دنراد لوپ ھب

 لوپ نتفای اب ،نیاربانب .دننک لمع رگید یھنوگ ھب تسا نکمم اعطق ھک دنا ناطیش و اورپ
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 زا و دنھد رارق یرگید لباقم رد ار دنمتورث روشک کی تسا نکمم ،فرط ود رھ زا

 یلک تیصخش ساسا رب ،قیمع یحارط اب ،تسا نکمم یتح ای .دنربب تذل نآ ھلمح ھجیتن

 یاھ هرتسگ رد ،موزل تروص رد ،نما ینیشن بقع نتفای تردق و دوخ »شود ھب ھناخ«

 رگا ،»دورب بآ ھک دنراذگب و دنوش هداتسیا« تحار لایخ اب دنناوتیم نآ رد ھک یناتسھوک

 رد یتح ،تسا نکمم اھنآ ھک میوگیم نم .دشاپب مھ زا یبولطمان روط ھب ناش یاھھمانرب

 زواجتم ود نیا نیب یدروخرب ،ام یارب مھ و ھیسور یارب مھ دنیاشوخان طیارش زا یھلحرم

 .دنربب دوس نآ ھجیتن زا ھک فدھ نیا اب ،دنروایب دوجو ھب

 

 ھک دراد دوجو یبھذم بصعت زا قیمع یتسوپریز نایرج کی ناملسم تاقبط نیا مامت رد

 .تسا ندش رو ھلعش هدامآ ،دوش مھارف نآ زیمآ تیقفوم شیامن یارب یتصرف ھک نامز رھ

 انیمطم نم اما ،مینکیم راک ھیسور ھیلع ام اریز ،دسرب رظن ھب بیجع تسا نکمم نیاربانب

 اھلتوک زا رتارف یھتفرشیپ تیعقوم ام ھکنیا ضرف اب ھک منادیم تسرد ار عوضوم نیا

 ،مینکیم لاغشا ار نآ ھک یروشک رد ام ذوفن و تردق یارب یزیچ چیھ دیاش ،میشاب ھتفرگ

 یورشیپ یاھ هورگ ھعجاف اب هارمھ ام لباقم رد ھیسور ذوفن لماک یشاپورف زا رت بولطمان

 رارق جورع رد اروف یناملسم حور .درکیمن ینارحب ار ام تیعقوم نآ رگا ،دشابن وا

 .دنوشیم یقلت دنیاشوخان هزادنا نامھ ھب نازواجتم زا یھورگ و دریگیم

 

 رد ھک یدرم ود ،شترا هدنامرف ،ندزمل رتیپ گنھرس ،شردارب و ندزمل یرھ پیترس

 و ناتسناغفا روما ھک یماگنھ ،دنادیمن م عوضوم نیا هراب رد یسک اھنآ زا رتھب روشک

 .دنا مرک رد تیعقوم ریخست رادفرط تدش ھب ،تسا ثحب دروم عوضوم یزکرم یایسآ

 تسوخ و مرک ھقطنم ود ھک دنکیم داھنشیپ و دوش ماجنا ریما اب یگنھامھ رد دیاب راک نیا

 .دھدب ام ھب ھنالاس هراجا اب ار
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 یھورگ لیکشت و لباک رد ھیناترب هداتسرف رارقتسا داھنشیپ اب ار حرط نیا ندزمل پیترس

 ماقم رد یسیلگنا رسفا طسوت ھک دنکیم هارمھ ماظن هدایپ و ھناخپوت ،یموب یاھورین زا

  .دوشیم تخادرپ و تراظن هداتسرف

 

 ینونک زرم زا یاھشخب زا ییامیپھار دنچ رد بوخ و زاب هرد کی رد مرک رد تیعقوم

  .تشاد دھاوخ رارق لباک زا ییامیپھار تشھ اھنت ھک یلاح رد ،دوب دھاوخ ام

 

 الماک ،تشاد راظتنا دریگیم ھمشچرس نآ زا ھک یعبنم زا ھک ھنوگ نآ ،لک رد ،هرازگ نیا

  .دوشیم یشان نآ زا الامتحا راظتنا دروم جیاتن زا یرایسب و تسا یلمع

 

 فرصت ار مرک هرد میناوتب یدنمدرخ اب ام ھک منکیمن رکف اریز ،میوگیم یلک روط ھب نم

 بقع اب ام تاطابترا اما ،میراد ھگن ار نآ تسا نکمم ام .میراد ھگن ھعلق اب ار نآ و مینک

 و وگنوھ ھب یزناریم هرد قیرط زا تاطابترا نیا .دوشیم وربور لکشم اب ھلصافالب

 ریغ زیچ چیھ .دوریم رگید یوس زا مرک رتسب رانک رد ونب ھب و فرط کی زا تاھوک

 تمحز ھب ار ام رخآ و لوا راب ،تیعقاو رد یزناریم .درادن دوجو ریسم ود رھ رد یلمع

 رد رگا اما ،دراد رارق یریزو لیابق موجھ ضرعم رد و تسا تخس مرک ھگنت ،تخادنا

 تیعقوم اب ام تاطابترا نتشاد ھگن زاب رد ،نم هدیقع ھب ،ددرگ لمع لباک مکاح اب یگنھامھ

  .تشاد دھاوخ دوجو یعقاو لکشم چیھ ،مرک هرد رد ام ھتفرشیپ

 

 لتوک تمس نیا رد لیام راھچ دودح ار ورین وا ھک مدیمھف ندزمل لارنج تشاددای زا نم

 ھب دورف ھک یلاح رد ،تسا هاتوک اتبسن یقرش تمس رد نآ دوعص ھک دھدیم رارق راویپ

 ھب ار هاگرذگ یھدنامرف رما نیا ھک مھدیم هزاجا نم .تسا ینالوط رگول هرد تمس

 ھک منکیم ھجوت اما ،دھدیم یبرغ یاھورین ھب ھسیاقم رد ھندرگ یقرش تمس یاھورین

 رد ھک روطنامھ .تسین یناسآ راک ورین کی یارب ھندرگ کی لاغشا و نوتناک زا جورخ

 هاگرذگ ریز رد تیعقوم کی زا دیاب نم ،هدعاق کی ناونع ھب ،نیاربانب و میتفای تاھوک
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 تسا دنیاشوخان هزادنا نامھ ھب ؛تسین تحار نآ یور رب نتسشن و ندمآ نوریب ؛مرفنتم

  .دننک لاغشا امش ھیلع ار نآ ھک

 

 ھک دراد دوجو رواب نیا نم نھذ رد ھک تسا نیا مرک حرط ھب قیقد ندیشیدنا ھجیتن اما

 رتگرزب رایسب یورین کی یارب یساسا ھطقن کی ناونع ھب اھنت ،تیعقاو رد مرک ناگداپ

 زا ھک مھدب هزاجا دیاب نم و دریگیم رارق هدافتسا دروم زاین تروص رد ییامیپھار یارب

 نیا ام لیامت رگا ،دنکیم مھارف ام یارب ار نکمم شرگن نیرتھب ،تاناکما و تیعقوم رظن

 یدام کمک ناتسناغفا ھب یرارطضا عقاوم رد میناوتب ھک میریگ رارق یتیعقوم رد ھک تسا

 .مشاب ھتشاد یداع یاھنآمز رد ار نآ نامکاح یاھاروش رب یدام ذوفن افرص ای ،مینک

 

 رب ار دوخ ھک رھ ینعی ،ماهدرک هراشا نآ ھب رگید یاج رد نم ھک دراد دوجو زین یھتکن

 ونب یالاب ھلصافالب ھک دوشیم زین تسوخ و مرک یاھهرد کلام ،دنکیم طلسم ناتسناغفا

 اب ۴٩ - ١٨۴٨ یاھلاس رد ،ناخ مظعا دمحم رادرس ،تسود رسپ .دراد رارق یزناریم و

 کش نودب و دمآ دورف ونب رد مرک زا هریغ و ییارحص یاھ گنفت اب زھجم الماک یورین

 ینارگن ثعاب زگرھ تیعقاو نیا .دنک یط ار ریسم نیمھ دناوتیم یگرزب زواجتم شترا

 یاھورین اریز ،دندوب ام ھیاسمھ ییاھنت ھب ناتسناغفا شترا ھک یلاح رد ،تسا هدشن ام

 رایتخا رد ناتسناغفا ھکنیا ضرف اب اما ،دننک ھلباقم اھنآ اب دنتسناوتیم ام یلومعم یزرم

 و ؛دوش توافتم رایسب ھیضق تسا نکمم ،دشاب ییاپورا تلم کی طبضنم یاھ شترا

 رایسب ام یارب کش نودب ،مرک هرد رد تیعقوم کی نتشاد ،لاثم ھنوگ ھب ،اھسور

 تیامح یانعم ھب مرک رد ام تیعقوم ھک ینامز ات ،رگید یوس زا .دوب دھاوخ دنیاشوخان

 ار نآ زا هدافتسا دیابن نم ،دشابن اھ هاگرذگ زا رتارف ناتسناغفا شترا زا ھبناج ھمھ یدام

 ھب ندیسر یارب ام یارب یبسانم تیعقوم دایز لامتحا ھب انیمطم اریز ،مریگب رایتخا رد

 هوالع و ،دنیآیم دورف مجاھت یارب ھک یگرزب یاھورین .دوب دھاوخن بسانم تیعقوم کی

 روطنامھ ،دزاس ریگرد ناتسناغفا ناحتاف اب ار ام دعوم زا رتدوز دیاش و ھلصافالب ،نآ رب
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 ناتسناغفا دندرکیم اعدا ھک ینادراوهزات و میشاب ناتسناغفا کاخ رد دیاب ،تیعقاو رد ھک

  .دراذگب اھنت ار ام دناوتیمن ،دناهدروآ تسد ھب نآ تیمامت رد ار

 

 بولطمان راک کی نیا .مشاب هدرک نایب اتبسن ار مرک تیعقوم یایازم الاب رد ھک مراودیما

 هرد کی لاغشا یارب ام تکرح ھب رجنم دناوتیم ھک یتارطخ و بیاعم یور ھک تسا

 ،میتشادن یراک اھنآ اب لاح ھب ات ھک دوش یدنمتردق لیابق طسوت هدش ھطاحا و یناغفا یشحو

 دیاب ھک یایزاب .تسین لیصفت ھب یزاین و تسا روصت لباق تالاکشا نیا .مینک تبحص

 نآ دراو ھک یھمانرب رھ ھک میشاب ھتشاد راظتنا دیابن و تسین یناسآ یزاب میھد ماجنا

 هداد هزاجا نم ھب دیاب ھک دراد دوجو ھتکن کی اما ،دشاب یراوشد و رطخ زا یلاخ میوشیم

  .تسا مھم رایسب نم رظن ھب نآ و مشاب ھتشاد یصاخ دیکات نآ یور ھک دوش

 

 قلطم زاین مزلتسم عون نیا زا ولج ھب ور تکرح کی ھک منکیم هراشا تیعقاو نیا ھب نم

 .دھدیم خر یعقاو راشف ھک تسا ینامز رد رتهدرتسگ تایلمع

 

 زا یورشیپ مدع رب ینبم دوخ تسایس ھب و هدوب دنباپ دوخ یزرم طخ ھب ام ھک ینامز ات

 ام .دنھاوخب اھ هاگرذگ زا رتارف یدام یاھکمک ام زا دنناوتیمن اھناغفا ،میشاب دنباپ نآ

 یکرحتیب اب فاصنا نودب میناوتیمن و مینکیم عافد یزیچ ھچ زا ھک میاهدرک مالعا المع

 ،دوشن ھلمح ام ھب ھک ینامز ات میریگب میمصت رگا ،میریگ رارق رخسمت دروم یتوافتیب ای

 ندنار ھب عورش ،ھنارایشوھ یشم طخ نیا زا جورخ اب ،رگید یوس زا رگا اما .مینک ربص

 عضاوم ھب ار ام راک نیا ھک لیلد نیا ھب ارھاظ ،مینک یناغفا یاھ هرد ھب دوخ یاھ ھتسد

 ھک منکیم رکف نم ،دناسریم ام یور شیپ رد ناتسناغفا رتایت ھنحص رد یھدنامرف و دیفم

 ربارب رد تمواقم رتلاعف تسایس تیلوئسم ناونعھب نامفارطا ناھج یوس زا دیاب ام

 .دوش یقلت ھیسور زواجت
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 یورشیپ اراخب زا ھک یسور یورین کی ،لباک رد ھیناترب رسفا هداتسرف کی ھک دینک روصت

 ورشیپ یاھهورگ رد ،دنکیم تکرح لباک تمس ھب سپس و دبوکیم ار خلب ادتبا ،دنکیم

 و دنکیم نآ کیدزن ای نایماب رد زاستشونرس یدربن ھب دیدھت و هددومن یگدننار ناغفا

 یاھزیچ ھک دنگنجب یھھبج رد ات دننکیم تکرح ھھبج ھب تین نسح اب ناغفا نازابرس

 اعقاو طیارش نینچ تحت ،مسرپیم نم .دراذگب ریثات ام و اھنآ عفانم رب دناوتیم یدایز

 ھچ و دریگیم رارق مرک هرد یالاب رد ،یزیچ نینچ یارب دمآراک و بوخ یورین ،مھم

 راک نیا ؟دوشیم ھجیتن ربخ رظتنم و دنکیم تحارتسا هدوسآ شھاگرارق رد ؟دنکیم

 عوقو زا لبق اھتدم ،ھک دراد دوجو لامتحا نیا منکیم رکف نم و دوب دھاوخ یفیعض

 ،نارحب یتایح تیمھا ھب نامدوخ داقتعا ساسا رب و هداتسرف تساوخرد ھب ،یعقاو دروخرب

 نآ جیاتن زا ھک ار یهزرابم یسایس و یگنج تارطخ و مینک تیامح دوخ نادحتم زا دیاب

 .میراذگب کارتشا ھب مینیب یم بیسآ ای میدرب یم دوس رایسب

 

 یعقاو تعاس ھک ینامز رد یدام تیامح دیما ھب ار اھناغفا ،نامز نآ ات رگا منکیم رکف

 روشک و ناتسناغفا شترا ،نطو ھب یمومع رواب رگا و میدرکیم تیوقت ،دسریم ارف یتخس

 نینچ دوخ یلبق راتفر اب ھک نیا زا سپ رگا اریز ،دوب دھاوخ نینچ ام لمع ھک دوب نیا ،ام

 تباث اھنآ ھب ار ھتسکش ین کی ،دسر ارف لمع تعاس یتقو ،میتخیگنارب ار یاھدیما

 ھیحور و میناسر یم بیسآ دوخ تیثیح و راختفا ھب یندرکنرواب روط ھب ام .مینکیم

 .میھد یم شھاک ار دوخ یاھورین

 

 ،دتفیب قافتا دش هداد حیضوت الاب رد ھک یطیارش زا یبیکرت نینچ رگا ھک میوگب دیاب سپ

 اھ هاگرذگ یالاب رد ام گنج مزلتسم رما نیا اما .دوب دھاوخ یتسرد راک یورشیپ هاگنآ

 ھتشاد ار اھناغفا لماک یلدمھ و دشاب ام رایتخا رد درم و لوپ رگا دیاش – دوب دھاوخ

 کشیب و راختفا نودب ھن و میاهدیگنج نیمز نامھ رد البق ام .تسین یگرزب عوضوم ،میشاب

 و تسا یدج رایسب رما کی نیا لاح رھ ھب اما ،میھد ماجنا ار راک نیمھ هرابود میناوتیم

 یا هزرابم نینچ .میھد رارق دوخ یھصرع ار ناتسناغفا یاھتشد ھکنیا بیاعم و ایازم
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 میھد رارق یاھ تیعقوم رد ار دوخ ام ھکنیا زا لبق ،دوش هدیجنس تقد اب و یبوخ ھب دیاب

 روط ھب ام دیاش ھک یلاح رد ،دناسرب یھجیتن نینچ ھب ار ام امیقتسم دیاب ،نم داقتعا ھب ،ھک

 .میدرکیمن رکف هدرتسگ تایلمع نادیم نینچ لاغشا ھب لماک

 

 هارمھ ،دندرک داھنشیپ اھ ندزمل ھک روطنامھ ،مرک لاغشا ھک تسا نیا نم ساسحا ،نیاربانب

 ار ام دیاب ،راشف ھنوگرھ زورب تروص رد ،لباک رد یھتسد و ھیناترب هداتسرف رارقتسا اب

 دسریم رظن ھب ھک دنک لیخد اھھاگرذگ زا رتارف یماظن تیعقوم رد لاعف رایسب ھلخادم رد

 .تشاد اھنآ راکنا ھب یدایز لیامت ١٨۶٧ ربتکا رد دوخ تشاددای رد ندزمل گنھرس

 

 رد هزرابم هدامآ ام ایآ ھک تسا نیا هداس لاوس ،دشاب نم اب قح الاب یریگ ھجیتن رد رگا

 ؟میتسھ اھھاگرذگ یالاب

 

 تارطخ اب ھیسور و میوش وربور طبضنم یاھورین زا یدایز رایسب دادعت اب دیابن الامتحا ام

 نآ ،دنک لمحت رامیب سرخ کی دننام دناوتیم وا ینعی .درک دھاوخ هزرابم ام دننام یگرزب

 .درادن یقرف اھ گرگ یارب ،دوش ھجاوم یتخبدب اب ھک یریش ای سرخ .میدرک ام ھک ھنوگ

 زیمآ ھعجاف هزادنا نامھ ھب ،اراخب و خلب قیرط زا ،تسکش رثا رد ھیسور ینیشن بقع

 مھدیم هزاجا نم اجنیا رد( ونب و مرک زا ،ھباشم طیارش رد ،ام ینیشن بقع ھک دوب دھاوخ

 و یگیاسمھ زا و دشاب رتدب الامتحا و )دنک ظفح بوخ تلاح رد ار ام مرک تیعقوم ھک

 سرت ماقتنا تازاجم زا لیابق تسا نکمم ،میراد یزناریم رد یمیاد ھنوگ ھب ام ھک یتیعقوم

 .دنشاب ھتشاد

 

 اب ،ام یاھورین و میشاب ھتشاد رارق یربارب دراوم رد دیاب ام ،رطخ دروم رد ،نیاربانب

 نینچ رد ھلمح یارب یرگید تردق رھ ای ھیسور یارب یبیھم ھندب ،ناغفا شترا کمک

 .دوب دھاوخ یطیارش
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 دشاب یھثداح اھنت ناتسناغفا یاھتشد رد اھسور اب یعقاو دروخرب لامتحا رگا ،نیاربانب

 .تشاد دھاوخن دوجو یصاخ ینارگن یاج ،میشاب ھتشاد مزال یگدامآ نآ یارب ھک

 

 تدم یارب هدرتسگ تیعقوم نیا لاغشا ھک تسا نآ رد یعقاو تارطخ و تالکشم اما

 .درادن یماظن ھبنج افرص ھک تسا ینالوط

 

 یاھهاگدید .دنمان یم ھیلوا داوم ار نآ اھ یدنلتاکسا ھک مینک یراک اب دیاب ام ،لوا ھلھو رد

 ھیطوت زا هدنیآ یاھلاس رد تسا نکمم ھک یتارطخ و روشک رد تیعقوم دروم رد نم یلک

 هزادنا ھب ،میوش ھجاوم نآ اب هریغ و یموب یاسور نایم رد ای شترا رد ییافویب ،یلخاد

 یماظن یاھنوتناک یزادنا هار داھنشیپ ؛تسا هدش نایب ،متشون اریخا ھک یھلاقم رد یفاک

 .تسا ھتفرگ رارق ھنطلسلا بیان بانجیلاع ھعلاطم دروم منادیم ھک ،زاب

 

 ھناقاتشم ادتبا رد و تسا یرادافو اھدرم زا روظنم .متسین دامتعا یب یموب شترا ھب نم اما

 رایسب اھنآ و دنا ام فوفص رد ھک یاھناغفا .دنوریم بلاج و دیدج سیورس کی لابند

 رایسب یاھانگنت ھب ھک ینامز ات درک دامتعا اھنآ ھب ناوتیم و دنوشیم لاحشوخ ،دنا دایز

 تمدخ ینارسفا رظن ریز رگا ،دندرکیمن کرت ار ام تیعقاو رد ،میاهدشن راچد یگرزب

 ھک دننکیم راختفا نیا ھب اھ کیس .دندوب اھنآ ھقالع و ینابرھم ھتسباو البق ھک دندوب هدرک

 دادعت ربارب ھس اب اھنآ گنھ کی .دنبایب لباک زاب یاھ هرد رد و ناتسناغفا رد ار دوخ

 دوخ یاھھوک رد ھک یتلزنم و مان رھھکنیا زا رظنفرص ،تشاد دھاوخ راک و رس اھ ییایسآ

 یداش اب ادتبا اما ،دندروخ یم ھصغ ناشنادنزرف و رسمھ کرت زا اھ ھکروگ .دنشاب ھتشاد

 ندید اب ھیبروپ حور .دنوشیم دنم ھقالع یناتسھوک دیدج قطانم ندید اب و دنور یم

 شرتوجارجام و رتتخسرس ناردارب یداش اب اما ،دوشیم رامیب هرابود ناغفا یاھهاگرذگ

 رتشیب ای لاس کی یارب ھمھ و دوب دنھاوخ ھیحور جوا رد یسیلگنا نارسفا .دوشیم تیامح

  .دنوشیم "داش جاودزا گنز لثم"
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 و ھکروک ،کیس نازابرس یارب اھهداوناخ زا ییادج ،تفر نیب زا یگزات نیا یتقو اما

 ادتبا رد ،دروآیم راشف اھنآ رب ھسسوم ود ھنیزھ .دوشیم ساسحا یکاندرد زرط ھب ھبروپ

 ام یموب شترا .دننک اضاقت دیاش تیاھن رد و تساوخرد سپس ،دنھاوخیم یرتشیب دزمتسد

 ،راب ود ،رابکی اھگنھ ،دوشیم رارکت ررکم لباک ھفیظو ؛تسا کچوک اتبسن نونکا

 .دنوش صالخ نآ زا ات دنداد یم ماجنا دنناوتیم ھک یراک رھ موس راب .دنوریم ھناراکاضر

 ھک یلاوما ،دننک روبع اھنآ نایم زا دیاب اھنآوراک .دوب دنھاوخ لکشم ھشیمھ اھھاگرذگ

 تراغ دننکیم تکرح شترا ھب نتسویپ یارب ھک یدارفا ای اھ ھتسد ،دنوشن یرادھگن بوخ

 ای تیاضر چیھ و میشاب اھناغفا نادحتم ام دوب رارق ھکنآاب ،دنسرن لتق ھب رگا ،دنوشیم

  .درادن دوجو لوصح لباق یعقاو تمارغ

 

 ھفیظو ریگرد ،نآ نامکاح تساوخرد ھب ،دایز لامتحا ھب ام نازابرس ،ناتسناغفا دوخ رد

 تامدخ و راک نیاربانب و دش دنھاوخیمومع تورث یارب ھلیبق نآ ای نیا ندروآ شوھ ھب

  .نامدوخ یاھاوعد یارب حضاو یلیخ ھن اما ،تشاد دھاوخ دوجو نازابرس یارب یدایز

 

 یاھگنج رد راذگریثات اتبسن یاھتیصخش زا یھتسد ترفن دروم اھتنا ات ادتبا زا ارجام لک

 ھب تبسن یمیدق یھنیک اھنآ .دنوشیم ھتخانش هاگودرا ناوریپ ناونع ھب ھک تسا ییایسآ

 زا یمھس یارب الومعم ھک رگید یاھاج دننام یناگراچیب ،لیلد نودب ھن ،دنراد ناتسناغفا

 قوش و روش ھک تسین نینچ اتدعاق ،اھنآ شاداپ نازیم ھک یلاح رد ،دنوشیم دراو دگل رھ

  .دنک داجیا ار کانرطخ و رود هار زا تامدخ یارب

 

 اھنآ .دنتسین ناشدوخ رظن نودب و »گنگ و هدنار یاھواگ« افرص ام هاگودرا ناوریپ

 اب ھک یاھورین اب تفلاخم رد ار اھنآ و دنھدیم لکش دوخ یارب یوق یاھهاگدید یھاگ

  .دننادیم اھنآ زا لقتسم الماک ای ،دننکیم تمدخ اھنآ
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 هاگودرا ناوریپ )مشاب هدرک هراشا قوف رفن ود ھب دعب ھب نامز نآ زا منکیمن رکف( ھلیبما رد

 ،دندرکیم هدافتسا ءوس ناناملسم نازابرس زا )ناناررتش( اھنآوراس .دندش افو یب تدش ھب

 یادص مدوخ نم .دنگنج یم یعقاو ناناملسم ھیلع نارفاک یرادفرط ھب ھک دش مولعم اریز

 یهزات یاھ یلود اب ھک مدینش ار شتآ فارطا رد یلحم ناراکتمدخ و ناناررتش زا یگنز

 ،رگید تصرف رد .دندرکیم یخوش ،دنتفر یم تشد تمس ھب ھک یمخز و ھتشک زا رپ

 ھک دندرکیم تبحص مھ اب نادرم زا یھورگ ھک مدینش ،دش مارآ اھ باصتعا ھک ینامز

 رد رضاح لاح رد اھنآ" :تفگ یکی "!مالس" .دمآرد ادص ھب اھنآ زا یکی زا قوب یادص

 و "تسا کمک ای ددم یارب نیا ،هوا" :تفگ یرگید ؟"دنریگ یم داریا یزیچ ھچ دروم

 نیا زا یگرزب شخب ھک تیعقاو نیا یواح اما ،دنا یکچوک لیاسم .یمومع هدنخ کی سپس

 ای ،دنا افویب ام اب ابلق ،دنراد دوجو ام یاھهاگودرا رد ندش نازیوآ اب عقاو رد ھک ناتخبدب

 ار اھنآ تسا نکمم تخس گنج و یعقاو یتخس زور دنچ ھک دنھدیمن تیمھا ام ھب ردقنآ

 .دنک ھناگیب

 

 اھ تیعطق مدع نیا ھب نادرم هزادنا ھب ام ،تلم کی ناونع ھب ،منکیم رکف نم ،بوخ

 رود دوخ هاگیاپ زا و مینکیم زاغآ ار یتسدرود یاھرفس یتقو اما .میھد یمن تیمھا

 ھب اھنآ بذج ھک مینکیم ینادرم تریغ و یرادافو ھب ھتسباو تدش ھب ار دوخ و میوشیم

 فارتعا ،دنکیم فیعضت ار نآ تیقفوم مدع زور دنچ اھنت ھک دراد مک ھشیر ردق نآ ام

 ناوریپ ،ناتسناغفا رد ھک میوگب دیاب ،لاح نیا اب .تسا بسانمان اتبسن ام تیعقوم ھک منکیم

 ھک لیلد نامھ اب ،دنبسچیم دوخ یاھگنر ھب انیمطم ،دنوشیم روشک دراو یتقو ،هاگودرا

 هار گالکمارد رد تسکش زا سپ دوخ قیرغ تاجن زا نانیمطا ساسحا اب سواھروالک

  .درک ادیپ گنھ رقم ھب ار دوخ

 

 ناشن دوخ زا یدایز یتیاضران تسا نکمم ،دوخ فیاظو رد ندنام یقاب اب ،لاح نیا اب اما

 لیاسم تسا نکمم نیاربانب .دراذگب ریثات اھورین رب یتدم زا سپ اھنآ یاھ ھمزمز و دنھد

 ترورض و یفاضا ھنیزھ کمک و دزمتسد رب ھک میشاب ھتشاد یراوشد و فیرظ رایسب
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 دننام ،ام دیدج یموب شترا یارب ساسح تاظحل رد اھورین یوخ و قلخ ظفح یمومع

 فارتعا و فرط کی زا تردق زا کانرطخ شناد کی زاغآ و دراذگب ریثات ،میدق شترا

 تیریدم رد ار یخلت تارمث یتدم زا سپ تسا نکمم ھک رگید یوس زا نآ نادقف زا یزاجم

  .دروآ راب ھب نامدوخ ورملق و شترا رد نامدوخ یلخاد

 

 رتارف اھهاگرذگ زا میناوتیمن درخ ساسارب ھک مدقتعم ایوق نم ،یلعف طیارش ھب ھجوت اب

 ساسحا الماک نم .میوش هدامآ اھسور اب گنج یارب و مینک لاغشا ار ھنحص و میورب

 ار شدوخ یزاب ھک دوب دھاوخ یروشک رھ یعقاو تسایس نیا ھک مھدیم هزاجا و منکیم

 ییاپورا اتدمع بوخ یورین کی میناوتب رگا نیاربانب و دھدیم ماجنا شدوخ یاھ ھتشاد اب

 اب ار ورین نیا ،موزل تروص رد و دنھ ناگداپ فیعضت نودب ،اھهاگرذگ یالاب ار

 دیاب ار یزاب نیا کش نودب ،میراد ھگن لماک تردق اب نییاپ زا اھ ھتسد و یریگزابرس

 بولطمان طیارش تحت نایودرو ھمھ ربارب رد ار راھدنق راب کی ام نازابرس .داد ماجنا

 بوخ تشد نآ رد ام رابتعا .دنھد ماجنا ار راک نیا هرابود دنناوتیم انیمطم و دنتشاد ھگن

 ھک تسود یاھناغفا اب ،طخ پچ تمس رد ام تیعقوم ،بسانم یماظن تابیترت اب و تسا

 یارب ھھبج نیا و دوب دھاوخ یوق رایسب ،دنراد یم ھگن لباک و ینزغ رد ار تسار تمس

 یاھتیعطق مدع و تارطخ و دشاب ھتشاد ار دوخ یبقع تاطابترا دناوتب ھک یروشک رھ

 کی ،دنک ھلخادم نآ رد دیاب ھک یروشک رھ ربارب رد ،دنکیم مھارف نآ یارب ار یرگید

 تعسو اب ات میھد لکش طایتحا اب ار دوخ سابل دیاب ام ،ھنافساتم ،اما .دوب دھاوخ بیھم ھھبج

 ھب نیا .دشاب ھتشاد تقباطم ،دوش ھتخاس نآ زا تسا رارق ھک یهدام زا یصاخ تیفیک و

 نادرم زا و دنرامشب ار اھ لاخ افرص رود هار زا نادرم ھک تسا یعیبط یفاک هزادنا

 ثکم ھظحل نامھ رد ام ھک تسا یرورض الماک نیا نم رظن ھب اما ،دنسیونب رفن نارازھ

 نیا ھب تبسن ام شترا زا یگرزب شخب ساسحا لاس دنچ رد ھک میریگب رظن رد و مینک

  .دشاب دنیاشوخان و رود تمدخ
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 ام یموب یاھورین اریز ،درک یقلت ھناخ ھب کیدزن تمدخ کی ناونع ھب ار هابتشا نیا دیابن

 نینچ یگژیو .دنا ھتفر رحب قیرط زا ھشبح و نیچ دننام رترود یاھناکم ھب یداش اب

 بلطواد ھفیظو ماجنا یارب الومعم اھگنھ ای نادرم .تسا توافتم یدودح ات یتامدخ

 یتبقارم رھ .دنربیم تذل اھنآ ششخرد و دنھدیم ماجنا یبوخ یاھراک ھجیتن رد ،دنوشیم

 سپ و دنکیم لاغشا ار یدودحم تدم الومعم یراوشد و دوشیم ماجنا اھنآ شیاسآ یارب

 .دوشیم هدنادرگزاب دوخ یاھ ھناخ کیدزن ھب ییورشوخ و بوخ مان اب گنھ نآ زا

 سپ ،ام یموب نازابرس یارب و دوب دھاوخ گرزب راک کی طقف ناتسناغفا ھفیظو ،سکعرب

 یم نیب زا ار تمحز ششخرد ،ییامیپھار یلومعم ھفیظو دنسپان ندش ینالوط ،یتدم زا

 ،مدرک هراشا نآ ھب الاب رد ھک یاھ یدب ،دنامیم یقاب دنیاشوخان دراوم ریاس و تبیغ و درب

 رب ھک یعضاوم زا ،طیارش نیا رد .دوب دھاوخ ینالوط نآ دمایپ کش نودب ،نم داقتعا ھب

 ای ،هدنیآ رد .منکیم بانتجا ،دنک ناتسناغفا لیاسم ریگرد ار ام تسا نکمم ام لیم فالخ

 یرتھب یاھدیما زا ،ھجیتن رد و مینک یراددوخ ای ،میگنجب ھقیضم رد و میورب ولج ھب دیاب

 یاھورین ھیحور ،ساسح نامز کی رد دیاش و میھدب تسد زا ار دوخ رابتعا و مان ،میتشاد

 .مینک راد ھشدخ ار یدوخ

 

 اراکشآ اھنآ ھک تسا نیا ناغفا نارس اب یگنھامھ ھنوگرھ داجیا رد نم لیامت ،نیاربانب

 تحار ار نآ ام رگا ،ھتبلا .میرادن دوخ یاھزرم زا یورشیپ یارب یدصق چیھ ام ھک دننادب

 اھناغفا ھک یناکما ھنوگرھ زا نم اما ،میھد ماجنا ار راک نیا میناوتیم تیاھن رد ،میدید

 ین کی ھک میدوب هدرک تباث اھنآ ھب ،دیسر ھطقن نیرتدب ھب ناش تالکشم یتقو دنیوگب

  .داد تسکش ار اھنآ دندوب هدرک باسح نآ یور ھک یکمک بیترت نیا ھب و تسا ھتسکش

 

 یبوخ زج یزیچ ،میدوب هداد رادشھ دوخ تاین دروم رد اھنآ ھب لماک روط ھب ھکنیا زا سپ

 تایلام دوخ دارفا زا میشاب روبجم ھکنیا نودب میناوتب ام رگا و مینیب یمن اھنآ اب یتسود رد

 طسوتم ھنارای تخادرپ رد یداریا ،مینک ھیھت لوپ لصاح یب ھعرزم نیا یارب ات میریگب

 و دشاب دیفم تسا نکمم اریز ،متسھ یضار اما ،مرادن تسود ار نآ زونھ نم .منیب یمن
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 دنکیم یضار ار یناسک و تشاد دھاوخ یتایح یرھاظ .دشاب ھتشاد یدایز بیسآ دناوتیمن

 تخت و جات و شناردارب اب دروخرب لیاسو ناخ یلعریش ھب ام ھکنیا زا دندوب فساتم ھک

 ھفیظو یوحن رھ ھب دیاب نیا ارچ ھک منک روصت مناوتیمن نم .میدرکن مھارف ار شدوخ یارب

 دای ناخ دمحم تسود ینعی شردپ ھفقو یب یتسود زا نوسنیلوار یرنھ رس .دوش یقلت ام

 ام تالکشم زا هدافتسا رد وا ھناتسودریغ رایسب شالت زا ادمع دیاش ای ارھاظ اما ،دنکیم

 شنازابرس ھک دیوگیمن ام دض رب اھ ھکیس شروش ھب کمک یارب ۴٩ - ١٨۴٨ یاھلاس رد

 .دندیگنج تریزگ رد ام دض رب و دندرک هرصاحم ار کتا

 

 تسایس اب نامز نآ رد نم و درک تفایرد یدایز ھنارای سراپ گنج نامز رد دمحم تسود

 رگا اما .دوب بوخ ام فادھا یارب وا یتسود مان اریز ،مدوب قفاوم الماک وا ھب نآ نداد

 تفای ناوتیمن الامتحا ،دیآ تسد ھب لوپ ندرک جرخ هوحن دروم رد یدامتعا لباق تاعالطا

 سپ .دشاب هدش ماجنا یدایز راک نآ نداد رد ام دصقم و حرط دربشیپ یارب ام جنگ اب ھک

 زیمآریقحت ھن و دوب یعیبط ،دش فقوتم ھنارای ،مدرکیم رکف یتسرد ھب ھشیمھ ،گنج زا

 رابتعا ندمآ نییاپ ثعاب و دوب ھناراقویب اعطق اما ،میزادرپب لوپ یصاخ دصقم یارب ام ھک

 رظن ھب اھنت و تشادن لوصح لباق و صاخ تیزم چیھ ھک دوب ینامز رد نآ ھمادا یارب ام

 ھک دیسر یم فرصم ھب ناتسناغفا فیعض مکاح اب نداد یتشآ یارب فارطا تاقبط

  .دنک دروخرب گنج نادیم رد ام یاھورین زا رکشل کی اب یتح تسناوتیمن

 

 ھب ات میھدیم ماجنا ار راک نیا ام ھک دننادیم اھ ییایسآ ،مینک تخادرپ رضاح لاح رد رگا

 یزکرم یایسآ رد ھیسور تفرشیپ ھب ھجوت اب و ھتشاد ھناتسود ھطبار اھناغفا اب یلک روط

 هژیو ھب ،درادن دوجو ام یاھهزیگنا دروم رد یھابتشا چیھ دایز لامتحا ھب نیاربانب .تسا

 تسایس نیا تسا نکمم ھک منادیم .تشادن دوجو یعقوت نآ لباقم رد ھکنیا لیلد نیا ھب

 تخانش رب اعقاو دیاب نم ،تفلاخم نیا اب هزرابم رد اما ،دوش هداد هولج ھناھاوخدوخ و لخب

 تسا یراتفر اھنت نیا ،اھنآ اب دروخرب رد ھک منک اعدا و متسیاب یناغفا تیصخش زا دوخ

 یرظن رگا ،مراد لیامت رتشیب نم .مینک ظفح ار دوخ رایتعا و تیثیح میناوتیم نآ طسوت ھک
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 ییاعدا ھچ اھناغفا ھک مسرپب مھاوخیم ،دوش هدیمان تواخس و یگدازآ دوبن ،ماهدرک نایب ھک

 ھناتسود ریغ و ھنانئاخ ام اب راب ود اھنآ ؟دنراد ام اب ھسیاقم رد یدرمناوج ای تزع رد

 نتفرگ زا سپ یتح ،دننکیم نینچ مھ زاب دشاب بسانم اھنآ یزاب یارب رگا و دناهدرک راتفر

 یایسآ رد اھسور رگا ھک منک ھفاضا ار دوخ داقتعا نیا زا رتشیب مناوتیمن نم .ام لوپ

 ربارب رد مسانش یم نم ھک یهزادنا ھب اھناغفا ھک دشیم روصت و دنتشادن دوجو یزکرم

 نارادمتسایس ،مینکیم یروآ عمج یتخس ھب ام ھک یدیاوع دایز رادقم نیا ،دنا فیعض زواجت

 .دوش ریزارس یناغفا یاھ هاگرذگ رد ھناھام ھک دندرکیمن ھیصوت یسیلگنا

 

 ،میتخانش وا نیشناج ناونع ھب ار ناخ یلعریش ام ،شردپ گرم زا سپ ،یلعریش دروم رد

 دایز تایلام ھک میھدب یتابیترت ات دوبن ام ھفیظو نیا انیمطم اما ،دوب شردپ دزمان وا اریز

 کی زا سپ ،نونکا وا تخت .تسا هدش اقبا دوخ تخت رد وا ھک میوش هدنمرش و میریگب

 منکیم رکف ھک یلامعا اب و تفر یم راظتنا ھک روطنامھ ،ھناعاجش و ھجوت لباق هزرابم

 تیامح و کمک ھب تدش ھب ،میدوب دازآ اھنآ اب طابترا نیرترود زا یتح ام ھک دوب بوخ

 و یعیبط ھمھ رظن زا ام ھلخادم و میراد رظن رد ار دوخ فدھ ام ھک اجنآ زا .دراد زاین

 .منیبیمن وا ھب کمک یرادقم ھیارا اب یناربج لباقریغ تفلاخم چیھ نم ،تسا ھیجوت لباقریغ

 ،دشاب وا ھب یگرزب کمک و هدوب ام تین نسح عبات دیاب ھک مینک نییعت یهزادنا ھب ار ھنارای

 دراو ینیگنس راب و تایلام دننکیم کمک ام ھنازخ ھب ھک یناسک ای ام رب دیابن ھک یلاح رد

 ناتسودنھ ناگدنھد ھیلام ،دوش ھتخانش نیگنس راب کی ناونع ھب لباک ھنارای رگا اریز .دنک

 جاتحیام ات دنریگ یم رارق راشف تحت و دنا رادافو یایاعر ھک اھنآ ھک درک دنھاوخن دایرف

 رد زگرھ و دننکیمن ھیارا یسوملم تامدخ چیھ نآ یازا رد ھک دننک نیمات ار یاھناغفا

 یتحار ھب ناوتیمن ھنعط نیا ھب و دننک یریخ یسک ھب ھک دناهدشن ھتخانش دوخ خیرات مامت

  .داد خساپ

 

 تایلک اب ھک منک ھجوت دول کم دلانود رس تشاددای رد ھتکن ود ای کی ھب راصتخا ھب ملیام

 نارسفا .دیآیم ناشدب ام زا یدرف روطھب اھناغفا ھک منکیمن رکف نم .مقفاوم الماک نآ
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 و حیرص نارادرس .دنا هدوب میھس ناغفا نارادرس اب ھنامیمص طباور رد ھشیمھ يسیلگنا

 ،بسا ،تخاسشوخ مرگ حالس ھب قشع ھب اھنآ .دنا ھنادرم یلومعم شزیمآ رد و هدوب دازآ

 .دننک هاگن »داتسا« مشچ ھب ام ھب دنلیام لیاسم نیا ھمھ رد و دنا دنباپ هریغ و شزرو ،گس

 یتمسق ھک ار یشترا ھک دننکیم راختفا اھنآ رگا و درادن دوجو یداژن ضقانت چیھ ام نیب

 ھجوت لباق يھتسد کی تیامح و مھافت اب ،دوب هدروآرد دوخ لاغشا ھب ار ناشروشک زا

 ھب ادص و رس یب دناوتیم اھسیلگنا ،دندرب نیب زا ،دندرکن کمک زاین تعاس رد ھک ناغفا

 ھب رداق ،ناشروشک یعیبط تردق کمک ھب ناتسھوک لیابق لک ھک دیوگب کیربت دوخ

 تسود ھک یراک رھ ماجنا و ناشروشک بلق ھب وجماقتنا یورین کی تکرح زا یریگولج

  .دندوبن ،دنتشاد

 

 دنکیم ماود ینامز ات طقف و تسا یحطس رایسب عوضوم کی ناغفا سیئر کی یتسود اما

 منادیم ناتسناغفا دروم رد دوخ یلبق ھطبار زا ار نیا نم .دشاب بسانم وا دوخ یارب ھک

  .تشاد دوجو ناشخرد یانثتسا ود ای کی ھک

 

 دنریگ یم ار یفرط و دنا رادمتسایس دوخ یناوج نارود زا اھنآ ،ھقبط کی ناونع ھب اما

  .تسا نیرتھب ناشدوخ عفانم یارب دسرب رظن ھب ھک

 

 یاھهرھچ هرابود ندش رھاظ و دنا دامتعایب ام ھب ھلتک کی ناونعھب اھناغفا ،رگید یوس زا

 یقلت لاغشا ناماگشیپ ار اھنآ اریز ،تشاد دھاوخن یتیبوبحم لباک یاھنآبایخ رد ابیز

 ھک تشاد دنھاوخ دوجو نادرم زا یدایز دادعت مھ نامز نآ رد یتح ،لاح نیا اب .دننکیم

 تراجت جورم و نایماح ناونع ھب ام ھب تبسن ،دنکیم روصت دولکم دلانود رس ھک روطنامھ

 ساسحا .دوب دنھاوخ تیلقا رد اھنآ اما ،تشاد دنھاوخ ینابرھم تلادع و مظن نابابرا و

 رد ار اھنآ ام رگا .مینک رکشت دوخ زا دیاب الامتحا و تسا یرازیب و ینامگدب یعون یلم

 ھب ھنامصخ ینمشد تسا نکمم ،مینک دییات ناتسود ناونع ھب یمومع یدنمقالع ھک ینامز
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 نکمم و دنازوسیم ،یتیاضران ھنوگرھ زورب تروص رد اما ،دوشن هداد شیامن یگرابکی

 .دنک ناروف تسا

 

 ناینادنز و نانز اب اھنآ ھک تشاد رطاخ ھب ھشیمھ دیاب اھناغفا ربارب رد تلادع یارب اما

 نایم رد یگدنز و دنراد یبوخ رایسب یاھیگژیو نادرم .دندرک ینابرھم و یدرمناوج ام

 .درک دامتعا اھنآ ھب دیابن ،دوشیم هریت یسایس قفا یتقو اما ،تسا نیشنلد و دنیاشوخ اھنآ

 

 لیابق لابق رد ار یرتھنایوجیتشآ تسایس دیاب ام ھک تسا نارگن هرابود دولکم دلانود رس

 .مینک ذاختا یناتسھوک

 

 هدمآ سیلگنا زا اریخا ھک تسا ینادرم ،نم رظن ھب ،الومعم اما ،تسا یرایسب هدیقع نیا

 عالطا یب ،میا هدنارذگ نادرم نیا اب ام ھک یمھم اعقاو و ینالوط هزرابم زا نیاربانب و دنا

 .دنتسھ

 

 سیلگنا رد تسا نکمم ،دنکیم دییت ار هدیقع نیا دول کم دلانود رس ھک دسریم رظن ھب

 ھک یهدیا دننک رکف ھک دنک لیامتم ار الاب رادتقا نابحاص ھک دشاب ھتشاد نیا رب یریثات

 ام تیریدم یگژیو ھک تسانعم نیا ھب دناهدرک ھیارا اھزرم دروم رد ناگدنسیون زا یخرب

 ینارسفا ھمھ یارب نیا ھک منکیم رکف نم .تسا هدوب فاطعنا لباقریغ و نشخ دح زا شیب

 .دوب دھاوخ ھنالداعان رایسب دناهدرک راک ھنیمز نیا رد ھک

 

 هدنورپ نیا تالکشم اب یرگید صخش رھ دننام دولکم دلانود رس ھک منادیم یبوخ ھب نم

 روبجم اریخا و تسا هدوب ھجاوم یتوزب و لیخ نیسح ،تاھوک رذگ تالکشم اب وا .تسانشآ

 یھنادنموربآ نادنچ ھن راک اب ھک دنادیم یبوخ ھب وا سپ .تسا هدش هایس هوک اب گنج ھب

 ھچ ،دنکیم عانتما نآ نتفرگ زا ھک یدرم یوس ھب زور لوط مامت رد تتسد ندرک زارد
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 ھک منادیم یبلق یوزرآ نآ نایب اھنت ار دلانود رس تاراھظا نم ،نیاربانب .دراد یلکشم

 .تفای تسد یرتھب کرد ھب لیابق اب ناوتیم ھک نیا - مینک ساسحا دیاب ام ھمھ

 

 یتشآ ھک منادیم اما ،تسا هدیسر دوخ تیاھن ھب ھحلاصم ھک منیبیم لیم لامک اب مدوخ نم

 .تسا راوشد ردقچ ندرک هابتشا نودب نداد

 

 رد چولب لیابق اب ام طباور لک .منکیم هراشا ناتپ لیابق ھب هژیو ھب نم ؟مینک عورش ھنوگچ

 یخرب رد بآ و تسا رتناوارف نیمز .تسا یرگید ھیاپ رب دنیس و ناخ یزاغ هرید زرم

 ھب لیابق قیوشت اب ھک مدقتعم نم تالحم نیا رد .دشاب سرتسد رد دناوتیم دراوم

 .داد ماجنا یدایز یاھراک ناوتیم ام ورملق رد یشخبناکسا

 

 رد ار یمھم ھقبط چیھ نم ؟مینک عورش اجک زا ،متفگ ھک روطنامھ ،ناتپ لیابق دروم رد اما

 ام فطل ھک دشاب یسک نیلوا ھک دھدب نآ ھب ار قح نیا نآ ماجنا ھک مسانش یمن زرم دادتما

 هدرکن کرد ار یاھ تفرشیپ نینچ الامتحا ھک مسانش یمن ار یھقبط نم و دنک تفایرد ار

 حالصا ناوتیم ار تیدودحم ای نوناق مادک و دیھدب ھمھ ھب دیاب دیھدب یکی ھب رگا .دشاب

 یتامادقا اروف ،دنتفرگیم رتشیب دیاب دندرکیم رکف و دنتشاد ار رادقم نیرتمک ھک یناسک .درک

 .دینک رپ شمارآ و حلص یارب ار اھنآ ھنامیپ ھک دننک راداو ار امش ات دنھدیم ماجنا ار

 

 نانچ نآ ھجیتن انیمطم و تسا هدوب تاھوک هاگرذگ رد تخادرپ ھنیمز رد ام ھبرجت اھنت

 .مینک ذاختا یرگید یاج رد ار متسیس نیا ھک دنک قیوشت ار ام ھک تسا هدوبن

 

 نینچ نونک ات ھک منیمطم و منکیم عافد ھنایوجیتشآ راتفر کی زا تدش ھب نم ھتبلا

 رایسب فدھ نیا جیورت یارب یرورض تامادقا زا یکی ،لاح نیا اب .تسا هدشن یھتساوخ

 رواشپ رسیمک ھک تسا نیا ،هدش داھنشیپ دولکم دلانود رس طسوت ھک روطنامھ ،بولطم

 دوخ روما ھب رتشیب ھجوت یارب یتصرف دناوتب ات دوش اھر ییاضق یلومعم راک زا دیاب
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 ناگدننكدیدزاب اب وگتفگ و ندید يارب يرتشیب نامز ھجیتن رد و يسایس فیاظو .دشاب ھتشاد

 یگنل زا بسانم کچوک یایادھ اب ار اھنآ و دشاب ھتشاد هریغ و اھهوک ناگناگیب ،يسایس

 دودحم یصوصخ رظن زا ھک دھدیم شیازفا ار ام تیبوبحم اھنیا ھمھ .دتسرفب نآ دننام و

 ماجنا للجم لکش ھب ادتبا رد دیابن ار نیا یتح اما .دوشیم ینادردق و کرد الماک و تسا

 وا ،تسا ھتشاد ھگن زاب ار ھناخزپشآ رسیمک ھک دوش رشتنم ربخ نیا رگا ،نآریغ رد ،داد

 - دریگیم رارق تیذا و رازآ دروم ھلحم هدیافیب و نیشنرس یب یاھامیپاوھ ھمھ طسوت

 رد دنتشاد راظتنا ھک ینامز ات رگا ای و دننکیم ریقحت ام یزاون نامھم ھب ای ھک ینادرم

  .دنور یم یضاران ،دنوشن یرادھگن دازآ یاھ ھلحم

 

 یریگجاب متسیس ھب دح نیرتمک رد ھک تسا یزیچ منکیم ییانتعایب نآ زا نم ھک یزیچ اما

 مروتم یتحار ھب ھک ار ناتپ زغم تسا نکمم عقاو رد ھک یزیچ رھ ،دوشیم کیدزن

 قاتشم ام ھکنیا ینعی ،تسا یعیبط شیارب طیارش نیا رد ھک دھد قوس یھابتشا ھب دوشیم

 رھ .میتفرگ رظن رد ینارگن اب ار وا یتیاضران ام نوچ ،میتسھ شبحاص تین نسح دیرخ

 یبوخ ھب تسا نکمم ،داد ناشن هدیا نیا ندرک حرطم نودب ار لمع یدازآ ناوتب ھک اج

  .دوش اطعا

 

 نادرم ھب ام ،ھنادنمتفارش لاس ٢٠ نم رظن ھب اما ،تمحز رپ اتبسن هزرابم کی زا سپ

 ییافوکش ھب ام ،یماظن رظن زا و مینک ظفح ار نامدوخ میناوتیم ھک میداد ناشن ناتسھوک

 ھک تسا هدیسر ارف ینامز نونکا رگا .میھد یمن یتیمھا اھنآ ینمشد یارب ھجنپ کی

 روطنامھ ،اما .دوش هدافتسا نآ زا اروف دیھد هزاجا ،مینک راتفر اھنآ اب رت ھنادازآ میناوتیم

 یاھراک ناوتب نآ رد ھک منیبیمن ار نآ زا یشخب نم ،زرم نییاپ ھب ینھذ هاگن رد ،متفگ ھک

 اھنآ ناگیاسمھ و ناگدنریگ ھک دوش رکذلا قوف رطخ لمحتم ھکنیا نودب ،داد ماجنا یدایز

 .تسا فعض ساسا رب تیعقاو رد ام یدازآ ھک دننک روصت هابتشا ھب
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 رد تشک لباق بیرج رھ .میھدب اھنآ ھب ھک میرادن نیمز بجو کی ام ،ناتپ لیابق دروم رد

 ھکنیا زا لبق و دنا ام عبات نونکا ھک دوشیم یرادھگن ینادرم طسوت ناش یاھهوک لباقم

 تسد رد توافتم یاھھنیزھ و تورث اب ار اھنیمز و اھھمشچ ،اھهاچ نیا ،دنوش نینچ

 نامگ .ناشرس یالاب دنمتردق یھوک ھلیبق فالخرب ،رگید یاھ جنر و یناج تافلت .دنتشاد

 نیا ھک دنکیمن ھیصوت ام ھب ،دسیونیم یزیچ ھچ هرابرد ھک دنادیمن یسیلگنا چیھ منکیم

 رایسب نم .میراپسب ناشیثرا نانمشد تسد ھب و میریگب ناش عاجش ناعفادم زا ار اھنیمز

  .دنکیمن تیامح یتسایس نینچ زا دول کم دلانود رس ھک متسھ نیمطم

 

 اب و یعقاو یاھیتخس رد عقاوم یخرب رد .تسا هدوب تخاونکی ام راتفر زرم رسارس رد

 ات میدرک کمک میدومن ادیپ ار شکلام ھک نیمز نارگلاغشا ھب ،ناوارف تالکشم و اھھنیزھ

 اب ار یزاب نیا ،لماک تیقفوم اب ،رضاح لاح رد و دنھد ھمادا رتلماک و رترثؤم یلکش ھب

 و نوناقیب یھوک لیابق ربارب رد بوخ یاھنیمز و زیخلصاح یاھھمشچ نتشاد ھگن

 تسین مزال .دنربب شیپ ھب دوب هدش راذگاو اھنآ ھب اھلسن زا ھک ناشرس یالاب رگھطلس

 .دش ھبساحم ناتسناغفا زرم رد ام راختفا ھب تیاھن رد ھک دوب یلمع تامادقا نیا ھک میوگب

 

 لاربیل تسایس عفن ھب تسا نکمم اریز ،موشیم ھجوتم نم ھک دراد دوجو رگید دروم کی

 .منکیم هراشا هرازھ رد اھدمآرد ھیوست ھب نم .دوش حرطم

 

 هدروآ راب ھب یلاع یهرمث و دوب ھنالقاع دروم نیا رد یگدازآ ھک مھدیم هزاجا الماک نم

 رد و دنشاب ام عبات دیاب دارفا نیا ھک تسا نیا موش لیاق مھاوخیم ھک یزیامت اما ،تسا

 یلام لیاسم زا ام .مینک راتفر اھنآ اب لاربیل هزادنا نامھ ھب میناوتیم ام ،یطیارش نینچ

 قیرط ھب ،موزل تروص رد ،یوق یتسد اب ار تعاطا ھک میتشاد یگدامآ اریز ،میدوب دونشخ

  .مینک ارجا یرگید
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 .ما ھتشون یتوزب یارجام و تاھوک ھندرگ اب ام طابترا دروم رد یاھتشاددای اریخا نم

 یارب ،دھدیم رارق ریثات تحت ار ھلیبق ود ای کی طقف و ام زرم ھب کیدزن لیاسم نیا رگا

 ھک یناتسھوک دنبرمک مامت دروم رد یدنمدرخ اب میناوتیم ھنوگچ ،تسا یعقاو لکشم ام

 نیا ھجوت لباق یاھیراجنھان زا یکی نیا ؟میشیدنیب ،دنکیم ادج ناغفا یاھ هرد زا ار ام

 رود رایسب دنچرھ ،یزکرم ذوفن طاقن اب ار ناتسناغفا زاب یاھهرد میناوتیم ھک تسا ھیضق

 ھک میراد ھگن اریت یاھهوک و ربیخ ھندرگ لورتنک و فرصت زا رتتحار ،دوخ هاگیاپ زا

  .دنراد رارق رواشپ رد ام نوتناک لباقم رد اھنآ یود رھ

 

 نم .مھد ھیارا راوشد ھطقن نیا رد دوب منھذ رد ھک ار ھچنآ اقیقد ھک مدرک رکف تسرد نم

 رارق نآ رد ھک یلضعم نایب زا شیب تردن ھب ،هدنورپ یاھ یجیگ ھب ھجوت اب ھک منادیم

 تسا نیا مھد ماجنا دیاب ھک یراک نیرخآ .میاهدرکن داھنشیپ ار یسوملم لح هار چیھ ،میراد

 رارق اھندزمل و دولکم دلانود رس دننام نارگید تواضق ربارب رد ار دوخ تواضق ھک

 رکف نم .ما هدیدن نم ھک دناهدید ار ناتسناغفا لخاد اھندزمل .دنراد یرتشیب ھبرجت ھک مھد

 و ماهدرک فرص نآ رد ار مرمع زا بوخ لاس هد ھک مسیونب زرم زا مراد قح منکیم

 درونھوک نایوجگنج و ناغفا مظنم یاھ شترا نیب زیامت رت حضاو روط ھب متساوخیم

 ھلمح دروم دوخ تردق اب یتقو ھک ار ام یاھ هاگساپ لباقم رد نشخ روشک لقتسم دنبرمک

 زاب نیمز رد گنج ای زواجت یارب اھنآ .منک میسرت ،دنتسھ بیھم رایسب ،دنریگ یم رارق

 ربارب رد ناتسناغفا یاھنیمزرس دمآراکان و فیعض ناعفادم ور نیا زا و دنا ناوتان ابیرقت

 .دنا ییاپورا تردق کی طبضنم یاھ شترا

 ،رلیت گنھرس

 ھلابما رسیمک

 ١٨۶٨ ربمون ٢٣
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 ١۴ دنس رد ۴ ھمیمض
 سنرال رس تشاددای

 

 ھب ار نوسنیلوار یرنھ رس عماج و اناوت ھلاقم دروم رد رظن راھظا ھنوگرھ نونک ات نم

 رد ھیسور تفرشیپ و تیعقوم گرزب ھلئسم دروم رد ار وا یاھهاگدید ات متخادنا قیوعت

 ھتشذگ ربتکا لیاوا رد ھک یخساپ مدوب راودیما .منک نایب دنھ رب اھنآ ریثات و یزکرم یایسآ

 یدنپلوار ای رواشپ رد وا اب تاقالم یارب ار دوخ یگدامآ و مدوب هداد یلعریش ریما ھب

 ھک متشاد دصق ،دوش رجنم ام نیب ھناتسود یوگتفگ کی ھب نآ زا لبق ،مدوب هدرک مالعا

 تردق دناوتب ات دوش کمک وا ھب تازیھجت و تامھم ،ھحلسا ،لوپ لکش ھب یدام یاھکمک

 ھب لیام ھکنآ اب ریما .مدش دیمون راظتنا نیا زا نم اما .دنک تیوقت شروشک رب ار دوخ

 ،شردارب دحتم یاھورین طسوت نونکا وا .تسین نآ ماجنا ھب رداق لاح ،تسا نم اب تاقالم

 ،شموحرم ردارب رسپ( ناخ نمحرلادبع رادرس ،شا هدازردارب و ناخ مظعا دمحم رادرس

 اب و اناوت زابرس کی ثیح ھب ار دوخ رابتعا و ترھش ھک یسیئر ،)ناخ لضفا دمحم

 دوریم نامگ امومع و دراد لامتحا .دراد رارق ھلمح و دیدھت دروم ،تسا هدرک بسک ھیحور

 داینب رب وا ھکنیا زا اما .دزادنیب ریخات ھب راھب ات ار لباک رد دوخ یورشیپ نمحرلادبع ھک

 مادختسا و عبانم یھدنامزاس یارب یتصرف شیومع ھب ھک هداد صیخشت نینچ تحلصم مادک

 ناش یاھهداوناخ زا یرایسب ھک شنازابرس و نارسفا طسوت ھک نیا ای ،دھدن دوخ شترا

 ،شردام اب دروخرب تلع ھب دیاش ،دناهدش نیگمشخ و دنراد رارق یلعریش ریما تمحر ریز

 قبط و ھتفرگ یروف ھلمح ھب میمصت وا ھک تسا ملسم نیا .دشاب روھشم دیراورم یب یب

 ھلابما ھکنیا زا لبق ،تیعقاو رد .دراد رارق لباک تمس ھب ییامیپھار رد اھشرازگ نیرخآ

 ،رواشپ رد سپس ،باجنپ رادنامرفناوتس زا یفارگلت ،مھدزناش زور حبص ،منک کرت ار

 .دنا هدروخ تسکش ریما نایھاپس ھک تشاد دوجو اجنآ رازاب رد یھعیاش ھک مدرک تفایرد

 یب لامتحا ،تسا هدشن دییات زونھ نوچ و دراد دییات ھب زاین شرازگ نیا ھک دوب هدش ھفاضا

 .دراد دوجو نآ ندوب ساسا
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 ای قفاوم یاھلالدتسا شزرا ھچ رھ ھک تسا تسرد اجنیا رد نآ یروآدای منکیم رکف .٢

 شیپ ،دشاب شردپ گرم زا سپ ،لباک ریما ناونع ھب یلعریش ماگنھدوز ییاسانش فلاخم

 ادمع یتدم ،کش نودب .دوب هدش راکشآ عوضوم نیا ١٨۶٣ ربمسد رد دنھ ھب نم دورو زا

 یلعریش ندیسر تردق ھب امسر دنھ تموکح ھکنیا زا شیپ ات دوش یرپس دش هداد هزاجا

 سار رد ھک یکانلوھ بیکرت و سیئر نیا تیصخش تشاد رظن رد اب .دسانشب تیمسر ھب ار

 ھنافاصنا ھک منکیمن رکف ،دندرک دیدھت ار وا سپس و دنتشاد رارق وا رتگرزب ردارب ود نآ

  .تسا هدوبن ھجوم طیارش ساسارب و هدوب لوقعم ریغ تموکح راتفر ھک تفگ

 

 رد یلعریش ریما رگا ھک - تسا ضحم سدح نیا - متسین قفاوم هدیقع نیا اب نم .٣

 اب ابقاعتم ھک ار ینافلاخم ات تخاس یم رداق ار وا ،دشیم کمک ام طسوت لوا یاھزور

 ھک تسا نیا رتیقطنم منکیم رکف نم .دش میلست وا ،دھد تسکش ،دش وربور اھنآ

 ءوس زا یشان یعیبط یاھدمایپ و وا تیصخش رد صقن زا یشان اتدمع وا یاھیتخبدب

 مظعا دمحم .تسا نادان و قمحا کی ناخ لضفا دمحم ،وا گرزب ردارب .دوب وا تیریدم

 تیحالص ھک داد ناشن اما ،تسا ناخ لضفا زا رت تیصخش اب ھچ رگ ،مود ردارب ،ناخ

 نیرت تخسرس .تسا کدنا تعاجش و تیفرظ یاراد زابرس کی و درادن یراد تموکح

 یدودح ات ردارب ود نیا عفانم .دوب ناخ نیما دمحم ،وا یردام و دیقف ردارب ،ریما نمشد

 .دزاس ھتسباو وا ھب ار سیئر نیا تسناوتیم ریما بوخ اتبسن تیریدم الامتحا و دوب ناسکی

 دراو دوز یلیخ ناردارب .دادن ماجنا مھم فدھ نیا ماجنا یارب یعقاو شالت چیھ ریمآ اما

 ،ناخ یلع دمحم دوخ تسد اب ناخ نیما دمحم ،دمآ شیپ ھک یدربن رد .دندش گنج

 شدوخ دعب یتاظحل و دناسر لتق ھب ار ریما شکرس اما رکتبم و عاجش رسپ ،شاهدازردارب

 یلصا دیما ھک ار دوخ گرزب رسپ ،مادقا نیا رد ریما .دش ھتشک زابرس کی ھلولگ کیلش اب

 نیرتھب دوخ نشخ و جازم یمدمد راتفر اب نآ زا سپ اروف ابیرقت و داد تسد زا ،دوب شا

 وا ھب یراکادف و ییاناوت اب نامز نآ ات ھک ار ناخ قیفر دمحم ،دوخ لارنج نیرتدمتعم و

 و لباک نتفر تسد زا ،متفگ البق ھک ھنوگ نآ ،ھصالخ .داد قوس شروش ھب ،درکیم تمدخ

 و نشخ ،جازم یمدمد ینامز وا .دوب ریما دوخ گرزب صقن لیلد ھب حوضو ھب راھدنق
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 روتسد شدوخ ھن ،دوب یرورض یروف و یساسا یریگ میمصت ھک ینامز و دوب تخسرس

 ھنیمز البق وا ھک دوشیم ھتفگ .دنوش راک ھب تسد ھک داد یم هزاجا یسک ھب ھن و داد یم

 نارسفا نم داقتعا ھب نونکا و تشاد ار ناخ یلع بوقعی شرسپ ھب یدامتعا یب یارب یفاک

 کی ناونع ھب یلک روط ھب ھک لباک ھب تشگزاب نامز زا .دراد رارق وا رانک رد یدودعم

 دوخ تموکح هاتوک نارود رد ناخ مظعا دمحم اریز( تفرگ رارق لابقتسا دروم یجان

 رد .تسا هداد تسد زا ار دوخ ریخا تیبوبحم ھک مدینش ،)دوب هدش زیگنا ترفن رایسب

 ،دوب لطاع و شوماخ راھدنق رد وا ھک یتدم وا ھک دراد دوجو عیاش شرازگ نیا ،تیعقاو

 یخرب انیمطم ریما ھک منک ھفاضا دیاب ،مھ نآ اب .تشاد رارق نونج داوم ریثات تحت وا نھذ

 تسا رادروخرب ییالاب هدارا و تعاجش زا ارھاظ وا .دراد نزاوتم و بوخ یاھیگژیو زا

 .تسا بوبحم یداع مدرم و نازابرس نایم رد ھک دوشیم ھتفگ و

 

 یاھزادنا مشچ و عبانم ھب و یلعریش ریما ییاورنامرف تیعقوم و تیصخش ھب هاگن اب .۴

 دوب یقطنمریغ ایآ ،ناخ مظعا دمحم و ناخ لضفا دمحم شناردارب ،تردق یارب وا یابقر

 تمحازم نودب ھک داد هزاجا اھنآ ھب و ھتشاد ھنالقاع ریسم و ساسحا نینچ دنھ تموکح ھک

 ھنالقاع نیا ،رظن رھ زا مھ زونھ و نامز نآ رد ھک منکیم فارتعا ؟دنزادرپب دوخ دربن ھب

 رد ار ناخ دمحم تسود ریما یتقو .دشیم لابند دیاب ھک دوب یریسم نیرت یسایس و نیرت

 اھناغفا مامت و وا یوزرآ نیا ،تفگ نم ھب وا ،مدرک تاقالم رواشپ رد ١٨۵٧ یروربف

 یاھینارگن ات میھد هزاجا اھنآ ھب دیاب ھکلب ،مینک ھلخادم اھنآ یاھعازن رد دیابن ام ھک تسا

 ھب وا .دننک لح دوخ شور ھب ار دوخ یگناخ تارجاشم و دنگنجب ،دننک تیریدم ار دوخ

 هدز تشحو اتدمع یروما نینچ رد تلاخد زا ناتسناغفا مدرم و نارس ھک داد نانیمطا نم

 رد ار دوخ ھک دوب دنیاشوخان رایسب زین ام یارب نینچمھ .دش دنھاوخ نیگمشخ تدش ھب و

 .مینیبب لباک تخت یارب قفومان دزمان کی زا تیامح

 

 کی اھناغفا نایم رد رگا ،ناتسناغفا مدرم یاھھتساوخ و اھهاگدید نتشاذگ رانک اب اما .۵

 ار وا ھک دنشاب لیام اعقاو مدرم گرزب هدوت ھک دشاب ھتشاد دوجو یعقاو تیصخش ای سیئر
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 میوگب مناوتیم ،دشاب ھتشاد دوجو دیاش ھک منکیم فارتعا نم ،دنریذپب دوخ مکاح ناونع ھب

 دوخ تیعقوم ظفح یارب یگنج داوم و لوپ اب یسیئر نینچ ھب کمک یارب یوق لیالد ھک

 نیب بوخ اعقاو باختنا .دوب سکعرب الماک ھیضق ،لاح نیا اب ،تیعقاو رد .دراد دوجو

 ھب ار فرط ود رھ ھک دوب نیا ھنالقاع هار ھک مدقتعم نم و دوب نکممریغ بیقر یاھحانج

 زا ارھاظ و تفرگ سپ ار دوخ تخت یلعریش ریما ھک ینامز ،ادعب .مینک اھر دوخ لاح

 لباک ھب دندوب هدرک کرت ار وا ھک یدارفا و نازابرس یتح و تفای یرترب شنانمشد ھمھ

 کمک وا ھب لیلد نداد ناشن اب ،میناوتیم ھک هدیسر ارف ینامز دیسریم رظن ھب ،دنتشگزاب

 .دزاس مکحتسم ار شتردق و مکحم ار شاهدش یبایزاب تیعقوم ات مینک

 

 رد ھچنآ زا توافتم تسایس رادفرط ھک یناسک یاھ لالدتسا و اھهاگدید نتفرگ هدیدان .۶

 ھک منکیم فارتعا احیرص نم .تسا ھنالقاعریغ میوگب دیاش و نکممریغ ،دش ھتفرگ شیپ

 رد اھسور روضح اب دوشیم ھتفگ ھک مینبب یرطخ کانلوھ تیصخش رد ار دوخ مناوتیمن

 زا ام ھک منک کرد ار یعقاو رطخ مناوتیم رگید یوس زا .میوشیم دیدھت یزکرم یایسآ

 یتسایس رگا هژیو ھب ،میتسھ نآ ضرعم رد دنھ رد دوخ یاھزرم لخاد رد یفلتخم بناوج

 ،منکیم رکف نم .دشاب راوشد نآ زا ینیشن بقع تسا نکمم ھک مینک ذاختا ناتسناغفا رد ار

 دوجو ھب ام یارب یزکرم یایسآ زا هدنیآ رد تسا نکمم یرطخ ھک دوش فارتعا رگا یتح

 یعقاو تسایس ،دنھ رد ام صاخ طیارش رد میریگب میمصت ھک تسا نیا یعقاو یراوشد ،دیآ

 روط ھب میناوتیم ام ھک هدیسر ارف نآ نامز نم رظن ھب اریخا .تسیچ نآ اب ھلباقم یارب

 ،هدش رتلقاع و هدومزآ اھیتخس رد ھک لباک ریما ایآ ھک مینک صخشم ات مینک شالت یقطنم

 تفایرد و ھناتسود طباور یرارقرب یارب یدج لیامت ،یتخبدب یور زا تسا نکمم

 وا تموکح تحت ناتسناغفا زا زونھ ھک ار ھچنآ ات ،دشاب ھتشادن ام زا لدتعم یاھکمک

 ماجنا ار شیامزآ میھاوخیم ھک یھظحل رد دسریم رظن ھب نونکا .دنک ظفح ،هدنام یقاب

 ھجیتن ینیبشیپ یارب شالت .دنکیم عورش ندش درخ ھب عورش هرابود ریما تردق ،میھد

 ینامز ات .تسا هدوھیب روشک ییاھن تشونرس و اھیزکراب نایم لباک رد هدشایحا تباقر

 ھک نیا زج میرادن یهراچ ،میشاب ھتشادن دروم نیا رد لوقعم یریگھجیتن یارب یھنیمز ھک
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 یریگولج هار ھناگی نیا نم رظن ھب .دنک ادیپ طلست یرگید ای یکی ات میراد ھگن ار دوخ تسد

 تسا ریما ھمان نیرخآ رد طخ نامھ نیا ،نیا رب هوالع .تسا یدج ضراوع و تالکشم زا

 دوخ ھیلع ینونک شبنج یتقو ،دیوگیم نم ھب وا .دوش لابند تسا لیام ،دیوگیم شدوخ ھک

 دھاوخ دوخ یاھتساوخ و اھهاگدید حیضوت و لک رادنامرف اب رادید هدامآ ،درک بوکرس ار

 .دوب

 

 هرود کی یارب ،ناتسناغفا رد یوق و دحتم تموکح کی ظفح ،نم رظن ھب نینچمھ .٧

 رد ناتپ لقتسم عماوج نامدرم و نارس غوبن .دوب دھاوخ راوشد هداعلاقوف ھشیمھ ،ینالوط

 تیالو یتدم یارب ھک دیآ دیدپ یسیئر هاگیب و هاگ تسا نکمم .تسا رما نیا هاوگ ،دحرس

 ییادج شیارگ هرابود ،تفر ایند زا یتقو اما ،دنک دحتم تموکح کی تحت ار فلتخم یاھ

 ،درادن هدیاف ھشیمھ زین طرش نیا ھک کرتشم نمشد کی دوجو یانثتسا ھب .دوشیم عورش

 خیرات .درادن دوجو رگیدکی اب اھناغفا نداد دنویپ یارب یھتشر چیھ ھک دسریم رظن ھب

 نانمشد نیرتدب ھشیمھ یزودس ناردارب .تسا یلخاد گنج و جرم و جرھ خیرات روشک

 هداوناخ کی نیشناج ھک دوب رادروخرب زایتما نیا زا ناخ دمحم تسود ریما .دندوب رگیدکی

 زا ار اھنآ و درک گنج اھنآ اب ھک تشاد ینمشد شناردارب زا یخرب اب وا .دش روفنم

 ھب رمع نایاپ ات وا .تشاد ار لکشم نیرتشیب نارگید لورتنک رد وا .دومن نوریب روشک

 و دندوب هدرک ینیبشیپ ھمھ ،وا گرم زا لبق اھتدم .درک ظفح ار مظن رھاظ ،یتخس

 اعقاو ایآ .دوب شنارسپ نیب رد گرم ات گنج و یریگرد ،بوشآ نیب شیپ زین شدوخ

 یسیئر ایآ ؟میھد دنویپ مھ ھب ار یراگزاسان رصانع نینچ میناوتب ھک دوب راودیما ناوتیم

 ؟دشاب تسرد روشک رد وا لماک تردق ظفح یارب ام شالت ھک دوشیم ادیپ

 

 خیرات اب طبترم تاعوضوم دروم رد وا دایز شناد و نوسنیلوار رس عیسو براجت .٨

 یجیاتن ھب ندیسر و اھهاگدید ذاختا رد ارم امومع ،یزکرم یایسآ و سراپ ،ناتسناغفا ھتشذگ

 اب مراک لوط رد نم اما .دنکیم دیدرت راچد یدودح ات ،تسا هدرک نایب اھ ھچنآ اب ھک

 یاھتصرف ھتشذگ لاس ٢٠ رد و دناهدرک تمدخ لباک رد ینامز ھک ما ھتشاد سامت ینارسفا
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 زا ینیمخت یھدلکش و ناتپ یاھداژن ریاس و اھناغفا تیصخش ھعلاطم یارب یدایز

 .دنکیم داجیا رضاح لاوس یارب یتسرد لح هار ھک دنا ھتشاد یتالکشم

 

 یعوضوم یزکرم یایسآ رد ھیسور یورشیپ ھک دنک راکنا دناوتیمن سک چیھ ھتبلا .٩

 درادن کش سک چیھ .دھدیم رارق ریثات تحت تدش ھب ار دنھ رد ناتسلگنا عفانم ھک تسا

 تالکشم اب ار ام تسا نکمم دنھ رد ام یبرغ لامش تادحرس ھب ھیسور ندش کیدزن ھک

 دنھ نیب ھناتسود الماک تردق کی ظفح یارب شالت ،تروص نیا رد و دنک ریگرد یگرزب

 نیا اب .دوب دھاوخ ھنالقاع و تسرد تسایس کی یزکرم یایسآ رد ھیسور تافرصتم و

 یبایتسد دروم رد نانیمطا زا یاھ ھجرد اب ھک تسا ام ناوت زا جراخ نم رظن ھب ،دوجو

 دراد دوجو یگرزب رایسب رطخ مدقتعم ھک یلاح رد :مینک باسح بولطم رایسب فدھ نیا ھب

 ،دنکیم ھیصوت فدھ نآ نیمات تھج رد نوسنیلوار یرنھ رس ھک یتامادقا زا یخرب ھک

 رد یدایز شالت ھک تسا نیا هار نیرت ھنالقاع ،لک رد و دوش یسوکعم جیاتن ھب رجنم

 دوبھب یارب ،دنھ رد دوخ تردق میکحت یارب ھکلب ،میشاب ھتشادن دوخ تادحرس زا رتارف

 تاقفاوت ھب ات مینک شالت نانچمھ .مینک شالت دوخ تموکح اب مدرم نداد یتشآ و دوخ هرادا

 یورشیپ ھک مینامھفب تردق نآ ھب دیاب ،یماکان تروص رد .میسرب ھیسور اب مھافت و لباقتم

 سیلگنا اب ناھج طاقن مامت رد وا گنج مزلتسم ،نیعم ھطقن کی زا رتارف ،دنھ یوس ھب

 .دوب دھاوخ

 

 شیپ یمیظع یاھماگ اب رخاوا نیا رد یزکرم یایسآ رد ھیسور تاحوتف ،کش نودب .١٠

 ھک میرادن ار قح نیا نم رظن ھب اما .تشاد دھاوخ ھمادا نانچمھ دایز لامتحا ھب و ھتفر

 اراکشآ یورشیپ نیا ھک ینامز ات ،میوش نآ عنام ای میربب لاوس ریز ار یورشیپ نیا اراکشآ

 .دوب دھاوخ هدوھیب ناھج شخب نیا رد ام یوس زا یشالت ھنوگرھ و دشابن ام عفانم ھیلع

 ،اما .دیاین دوجو ھب زگرھ تسا نکمم ،دننکیم ینیبشیپ اھ یخرب ھک ار یرطخ الامتحا

 رد ام لاعف تامادقا اب ھیسور یورشیپ راھم یارب یدج شالت ھنوگرھ ھک نیا ھب فارتعا

 ھک ھنوگ نآ ،دوشیم روشک نآ ییاھن لاغشا تسایس ھب رجنم اعطق نم رظن ھب ،ناتسناففا
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 دییات و دننادیم خوسنم ار جیاتن نیا مدرم رثکا منک رکف دیاب .داتفا قافتا ١٨٣٨ لاس رد

 تسا نیا یعقاو ھتکن ،تروص رھ رد .دنھاوخیم ھک تسا یزیچ نیرخآ نیا ھک دننکیم

 نینچ ھب ،دشاب دودحم و لدتعم لوا ھلھو رد دنچ رھ ،ناتسناغفا روما رد ھلخادم ایآ ھک

 .دوشیم رجنم یھجیتن

 

 و نشور تروص ھب نوسنیلوار رس طسوت دنھ اب ھیسور یکیدزن تالکشم ھک نآ اب .١١

 یایسآ رد ھیسور تامادقا زیمآ هرطاخم تیھام ھک دسریم رظن ھب ،تسا هدش نایب حضاو

 دوخ یاھزرم ندرک رتگرزب اب ھیسور تالکشم ایآ .تسا هدشن کرد یبوخ ھب یزکرم

 یبرغ لامش یاھزرم ھب ھیسور ندش کیدزن ضراوع و تارطخ رگا ؟دبای یمن شیازفا

 رد دوخ تافرصتم رد یھباشم تالکشم اب زین ھیسور ایآ ،تسا ینیبشیپ لباق دنھ رد ام

 و رتدرمتم ،رتمواقم ،عومجم رد وا یاھورملق تیعمج ؟دشابیمن ھجاوم یزکرم یایسآ

 یلک روط ھب ار اھنآ ناوتیم ،ھسیاقم رد ھک تسا ھیناترب دنھ مدرم ھلتک زا رتبصعتم

 یبرغ یاھزرم رد طقف اتدعاق .درک فیصوت رادتقا یارب دیدش مارتحا ھب ھتشغآ و عیطم

 تنوشخ ،یبلط لالقتسا ھیحور اب اھزرم نآ دننام یاھداژن زا ھتساخرب ماوقا نایم رد ای دوخ

 .دراد ھبلغ یزکرم یایسآ مدرم نیب رد امومع ھک میوشیم ھجاوم مکاح تردق ریقحت و

 

 تینما نیمات یارب ،دزادرپب دنھ رد یورشیپ ھب ورین رھ اب ھیسور رگا ،انیمطم .١٢

 ھب ،تشاذگ دنھاوخ دوخ رس تشپ شنازابرس ھک یعیسو ھقطنم تینما و دوخ تاطابترا

 یب و رگتراغ یاھداژن طسوت یعیبط ھنوگ ھب تصرف نیا ایآ .دراد زاین یدیدش تایلام

 اھروشک نآ رد ھک یرطخ ؟دوشیمن هدافتسا وا غوی نتخادنا رود یارب قطانم نآ رارق

 ینامز ات دناسرب نایاپ ھب ار دوخ تاحوتف ھک تسا ینامز زا رتشیب ،دوشیم ھیسور ھجوتم

 تسد رد ،دنا روشک رد وا یاھورین زا یمظعا شخب یتقو ات .دروآ تسد ھب ار اھنآ ھک

 تمواقم چیھ ای مک رایسب تمواقم دسریم رظن ھب ،دننکیم دراو تابرض و دنراد رارق

 دوخ هدنکارپ شترا اب ار روشک دیاب وا ،دش لیمکت تاحوتف یتقو اما .درادن دوجو یرثوم
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 ھک دنکیم شالت یتقو ،مالک کی رد .دنک داجیا دمآراک یرادا متسیس کی و دریگ تسد رد

 .دش دھاوخ زاغآ وا تالکشم ھک دسریم رظن ھب ،دنزادرپب ار دوخ تیعبات یاھھنیزھ مدرم

 

 رد ھیسور تردق میکحت فادھا ھب یبایتسد ھک دسریم رظن ھب نکمم لوا هاگن رد .١٣

 تفگنھ غلابم فرص مزلتسم و روآ تریح اھنآ ،تیعقاو رد ،اما .تسین راوشد ناتسکرت

 دھاوخ رب رد ار یدایز یاھلاس اھنآ ؛دنک فرصم ار نآ تسین روجبم ھیسور ھک دنا لوپ

 .دنوشیم لیدبت کاخ ھب علاط و تخب یدج و سوکعم تشگزاب رھ زا سپ الامتحا و تفرگ

 صاصتخا دنھ رد دوخ تموکح ھعسوت ھب ھک ینامز و ھنیزھ ،راک یسررب اب میناوتیم ام

 رد ندمتم امومع و اشوک مدرم و روشک ھب یسرتسد رد ھک یگرزب یایازم اب یتح و میداد

 .مینک تواضق ار ھیسور یارب نآ ھنیزھ ،میرک ادیپ زیخلصاح کاخ

 

 یاھداژن ھب دنھ ھک دنکیم هراشا یریذپان تمواقم یاھ ھسوسو ھب نوسنیلوار یرنھ رس .١۴

 .مقفاوم الماک اھهاگدید نیا اب نم .دنکیم ھیارا ناتسناغفا هژیو ھب و یزکرم یایسآ هدنرد

 رگتراغ ،نوناق یب مدرم ناونع ھب اھنآ یمومع یگژیو لیلد ھب مھ و لیالد نیمھ ھب اقیقد

 اب کیدزن طابترا ھنوگرھ زا اما ،متسین راودیما بوخ ھجیتن ھب نم ھک تسا دھعت یب و

 نیگمھس مجاھت کی رگا ھک مرادن کش چیھ نم .منکیم ینیبشیپ ار یدایز رایسب رش ،اھنآ

 مالغ ات زور نآ ریما زا ،یعمج ھتسد روط ھب اھناغفا ،دشاب عوقولا بیرق دنھ ھب برغ

 .دندنویپ یم نآ ھب یناسآ ھب ،یگناخ

 

 ریثات دنناوتیمن ،دنشاب رگتراغ و ممصم ،مواقم دنچ رھ ،اھھلتک و اھھفیاط نیا مامت اما .١۵

 و باجنپ یاھتشد رد میناوتیم ام ھک دنراذگب ینینھآ و هدید شزومآ فوفص رب یعقاو

 )يزكرم يایسآ نارودزم ھب هراشا( ھناخپوت و ماظن هدایپ رد اھنآ .مینک ھلباقم اھنآ اب دنھ

 هراوس نیرتھب ھک هدش تباث بلغا .دنشاب ھتشاد يجراخ نازابرس ھباشم زیچ چیھ دنناوت يمن

 یربھر سیلگنا رسفا دنچ طسوت یتقو ،دنیایب رانک ام یموب ناراوس اب دنتسناوتن اھنآ ماظن

 .دندشیم
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 دنھ رد ھیناترب یاھورین زا ،لدتعم دنچرھ ،یفاک یورین ظفح بقارم طقف ،لاح نیا اب .١۶

 یموب شترا کی میناوتیم ،میھد ماجنا بسانم طیارش تحت ار راک نیا ھک ینامز ات و میشاب

 ھک ار مجاھم نانابزیم مامت دنناوتیم مھ اب ود نیا ؛میشاب ھتشاد اھورین نیا لیمکت یارب

 دنھاوخ دوخ یور شیپ زا ،دنوش رھاظ نادیم رد و دننک تارج یھظحل یارب تسا نکمم

 .تشادرب

 

 یبرغ یاھزرم رد ھک مصاختم مجاھم کی ندش کیدزن ھک منک راکنا مھاوخیمن نم .١٧

 هرخالاب اما .دوش یدایز تالکشم و اھ شروش ثغاب تسا نکمم دسریم تردق ھب ام

 ایازم ھک مینک صخشم و هدومن یسررب ھک تسا نیا هداس ریسم و تسام اب لکشم باختنا

 نیا .مینک ذاختا ار دوخ تسایس نآ قباطم و تسا رتمک اجک رد و رتشیب فرط مادک رد

 ھب ھلجع اب ھک )مشاب هدناوخ تسرد ار نآ خیرات رگا( تسا دنھ فلتخم یاھداژن یگژیو

 ات دوخ عفانم یارب بلغا ،دننکیم یرود ،سکعرب ھکلب .دندنویپ یمن مصاختم یاھتردق

 نیا منکیم رکف نم .دنوشیم حتاف میلست سپس و دوشیم بلاغ کی مادک دننیبب ھک ینامز

 ،نیا ھب فارتعا اب .دوشیم لابند یلک روط ھب ،هدش ینیبشیپ طیارش رد ھک تسا یریسم

 هدش هدیشک ریوصت ھب لپمیت رس طسوت ھک ھنوگ نآ ناملسم فلتخم تاقبط شنم و تقیقح

 ھلمج زا ،دنھ مدرم بلاغ تیرثکا ھک تشاد رطاخ ھب دیاب ،هدرک لقن نوسنیلوار رس و

 یاھکیس هزادنا ھب دنھ رسارس رد یمدرم چیھ .دنا ودنھ یبھذم و یداژن هاگن زا نارس

 یم ام .دنرادن ینمشد ناناملسم اب ،روشک یوجگنج داژن ود ،لاپین یاھھکروگو باجنپ

 و ناییاتسور زا لکشتم عومجم رد ابیرقت ،اھ نویساردفنک نشخ متسیس رد اھ کیس میناد

 اب ھکلب ،دنتسکش باجنپ رد ار ناناملسم تردق اھنت ھن ،ھقبط نامھ ناربھر تحت ناناقھد

 بسانم نزاوت ام رگا .دندرک تمواقم برغ مجاھت ربارب رد رتشیب ندش یوق و رتھب شزومآ

 ھک دراد دوجو لامتحا نیا ،مینک ظفح یسیلگنا بسانم یورین کی بلاق رد ار دنھ رد اوق

 رد ھکنیا کرد اب ،دوب دنھاوخ ام رانک رد و هدوب جوجل رتمک و رادافو رتمک اھ ھکیس نیا

 تیقفوم ،رگید یوس زا و هدش ھطاحا ام یاھمچرپ رد یزوریپ دص رابتعا ،دروم کی
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 ھلسلس کی اب تسا نکمم .دوشیم اھنآ عرازم ندش ناریو و اھھناخ تراغ ثعاب نامجاھم

 ھیحور اب و وجگنج داژن رھ نآ رد ھک دوش داجیا یتیعضو ،یسایسریغ و ھناقمحا لامعا

 نامدوخ اب رگا ،رگید یوس زا ،انیمطم اما .دنوش دوخ لالقتسا ناھاوخ دنھ رد قاتشم و

 دنھ رد مجاھم رھ رب ار دوخ یرترب ھک دوب میھاوخ رداق ،دنوادخ تکرب ھب ،میشاب قداص

 .مینک تابثا

 

 رس ھک یصاخ یاھ هرازگ دروم رد ار دوخ هاگدید ات درک مھاوخ شالت نونکا .١٨

 شیپ رد ھک ار ھتیوک دیاب ام ،دسریم رظن ھب .مھد حیضوت ،تسا هدرک حرطم نوسنیلوار

 رد شنانکراک اب ار ھیناترب رومام کی دیاب ام .مینک لاغشا ،دراد رارق نالوب هاگرذگ یور

 .مینک یھدنامزاس روشک نآ رد تمدخ یارب ھتسد کی موزل تروص رد و مینک رقتسم لباک

 دیاب یسیلگنا نارسفا ؛دوش راذگاو دنھ رترکس ھب سراپ رد تئیھ ای تیرومام لورتنک

 رتنارگ و رتگرزب هاگیاج رد دیاب تیرومام نآ و دنوش نایسراپ تامدخ دراو ات دنوش قیوشت

 نم .منکیم حرطم ار سراپ ھب طوبرم تاداھنشیپ ادتبا نم .دریگ رارق یلعف هاگیاج زا

 رس ھک یلیالد رب انب ،دنھ یارب ھجراخ ریزو لورتنک ھب یسراپ تیرومام لاقتنا رادفرط

 قیوشت داھنشیپ زا اما .دشابیمیاد تابیترت نیا ھکنیا رب طورشم ،متسھ ،درک نایب نوسنیلوار

 لوپ ندرک جرخ تسایس اب و منکیمن تیامح نایسراپ تامدخ رد سیلگنا نارسفا دورو

 رد یعقاو تیزم چیھ یمتسیس نینچ ھک مدقتعم نم .مفلاخم الماک سراپ رد دنھ یاھدمآرد

 دحرس رد ھنیزھ نینچ ھک منکیم رکف انیمطم و تشاد دھاوخن سراپ رد ام ذوفن تیوقت

 ردق نآ ینورد فلتخم لیالد ھب سراپ ھک دسریم رظن ھب .دوب دھاوخ رتدنمدوس نامدوخ

 نآ ذوفن ربارب رد تمواقم ھب رداق و تسا ھیسور لورتنک تحت المع ھک تسا فیعض

 ھیسور تاروتسد زا اعطق سراپ ،دشاب ناتسناغفا اب طبترم ھک یگرزب هزرابم رھ رد .تسین

 .دشابن نآ ماجنا ھب لیامتم یلیالد رب انب رگا یتح ،درک دھاوخ یوریپ

 

 یارب وا یعقاو هزیگنا .تسا هداد ناشن تارھ ریخست ھب یدیدش لیامت ابلغا سراپ .١٩

 وا ناسارخ یاھزرم تینما یارب ریخست نینچ ھک دنکیم اعدا ،دشاب ھچرھ تسایس نینچ
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 نیا نم رظن ھب .دنک عافداھنمکرت تالمح ربارب رد دوخ مدرم زا دناوتب ات تسا یرورض

 طاقن ریاس رد عقاو رد و زرم نآ رد اعقاو سراپ ھچنآ .دسریم رظن ھب یور هرفط کی

 .تسا بوخ یماظن نامزاس کی و یوق تموکح کی ،دراد زاین دوخ نیمزرس

 

 تکرح کی نیا ھک متسھ هدیقع نیا رب ھناعطاق نانچمھ نم ،ھتیوک لاغشا اب ھطبار رد .٢٠

 تارھ ھب دیاش و راھدنق ھب ام یورشیپ یھمدقم ار نآ اھناغفا انیمطم .تسا تسردان الماک

 لباق تالق مدرم و نارس یارب ھتیوک رد ورین روضح ھک متسین دقتعم نم ،هوالعرب .دننادب

 دشاب ھیناترب نازابرس ھجوت لباق شخب زا لکشتم و گرزب ورین نیا ھکنیا رگم ،دشاب لوبق

 عطق تسا نکمم دنمورین مجاھت تروص رد اما ،دنریگ رارق مکحتسم تیعقوم کی رد ھک

 لقادح اب و نونکا دننام ھن اما ،مینک لاغشا ار دنس دیاب ام ،یطیارش نینچ رد .دنوش طابترا

 زا ھتیوک لاغشا .مینک ینابیتشپ ھتیوک زا میناوتب ات ورین ھجوت لباق شیازفا اب ھکلب ،ورین

 .دوب دھاوخ بولطمان مادقا یموب و یسیلگنا نازابرس و نارسفا یارب ام یوس

 

 ناتسناغفا رد تمدخ یارب ھتسد لیکشت و لباک رد ھیناترب رومام باصتنا اب نم ،هوالعب .٢١

 رد ھک مھدیم حیجرت ار یتابیترت نم ،دوش یریگ میمصت ریخا عون دروم رد رگا .مفلاخم

 نیا وا داھنشیپ .دوشیم ھسلجتروص نیا ھمیمض و هدش حیضوت ندزمل پیترس تشاددای

 رواجم قطانم و لباک نایموب ای ناغفا دیاب هورگ ای ھتسد نیا نادرم و نارسفا مامت ھک تسا

 ھک متخومآ یصخش تاطابترا زا اما ،تسین نشور الماک وا تشاددای طیارش نیا .دنشاب

 .تسا نینچ وا یانعم

 

 ھنوگرھ زا رود ھلصاف رد ،یموب ھتسد کی اب سیلگنا نارسفا ھک منکیمن رکف نم .٢٢

 دوخ دارفا رب یبسانم ذوفن دنناوتیم ای دنشاب ناما رد ،سیلگنا نازابرس زا یدام ینابیتشپ

 یارب ،دشاب هدش لیکشت یموب نازابرس و نارسفا زا فرص ھک ھتسد کی .دننک لامعا

 دھاوخ یگدرزآ و یدامتعا یب عبنم روشک مکاح یارب و کانرطخ یورین لباک رد ام هدنیامن

 .دوب
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 وا ،میھدب ھنارای ریما ھب رگا ھک تسا تسرد ندزمل پیترس هدومرف نیا کش نودب .٢٣

 اما .میھاوخیم ام ھک ھنوگ نآ ھن ،تفرگ دھاوخ راک ھب دوخ فادھا یارب ار لوپ نیا

 رد .دشاب روشک مکاح ناونع ھب وا تین نسح نیمات و تیعقوم تیوقت دیاب ام فدھ هرخالاب

 امیقتسم ھک یھورگ .دشاب دوخ هاگیاج یاھزاین دروم رد یضاق نیرتھب دیاب وا ،تیاھن

 .دوشیم نازابرس زا یھندب ناونعھب ریما طسوت ،دوشیم تخادرپ ھیناترب رومام کی طسوت

 اھنآ اب ات درک دنھاوخ شالت وا نانمشد .درک دھاوخ ھسیسد نادرم و نارسفا اب انیمطم وا

 ،یطیارش نینچ رد ریما .دننک هدافتسا وا تردق یزادنارب یارب اھنآ زا و هدومن ھلماعم

 کی هدنیامن ناونع ھب دیاب ھک دوخ تسود ھن ،تسناد دھاوخ دوخ بیقر ار ھیناترب رومام

 ینماان زا دوخ تموکح ھب الامتحا زین رومام دوخ ھک یلاح رد ،دنک هاگن تسود تموکح

 یشیامزآ نینچ ھک مراد یوق داقتعا نم .درک دھاوخ تیاکش شدوخ تیعقوم دروم رد دیدش

 هارمھ ھب یرابھعجاف جیاتن نانچ تسکش نیا ھکنآ اب ،دش دھاوخ ھجاوم تسکش اب اعطق

 .تشاد یم یسیلگنا رسفا کی هورگ کی رگا ھک تشاد دھاوخن

 

 ربوتکا رد ھک یتارظن ھب ھناعطاق ،لباک رد ھیناترب هدنیامن کی باصتنا دروم رد نم .٢۴

 نارومام نتشاد ،دنامب یقاب لکش نیمھ ھب طیارش ھک یتروص رد .مدنباپ ،مدرک نایب ھتشذگ

 یموب ناگدنیامن ھک مدقتعم نم .مھدیم حیجرت ار کانرطخ یاھ تیعقوم نینچ رد یموب

 زا یخرب رد ھکنآ اب ،دنھد ماجنا نسحا وحن ھب ،میراد زاین ام ھک ار یفیاظو مامت دنناوتیم

 داقتعا .دوشیم هداد حیجرت ھیناترب نارسفا ھب ،یسررب دننام یطیارش تحت و مھم تایئزج

 رطخ رد ١٨۵٧ لاس رد راھدنق رد تئیھ و نارسفا و ندزمزل درگرس ھک تسا نیا نم

 رارق یھباشم تیعقوم رد ھک ینارومام دروم رد الومعم و دنتشاد رارق یگرزب یصخش

 الماک اھنآ ھک مدش دعاقتم رتشیب نم .دوب دھاوخ نینچ ،بوشآ عقاوم رد هژیو ھب ،دنراد

 زا رتشیب رواشپ رد دنتسناوتیم اھنآ .دنتشاد رارق یلمع سبح طیارش رد و دندوب هدنامرد

 یصخش رطخ رد یموب کی یطیارش نینچ رد .دنداد یم ماجنا ،دنھد ماجنا راھدنق رد ھچنآ
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 یزیچ ،دروآ تسد ھب تاعالطا و ذوفن و دشاب ھتشاد یناتسود دناوتیم وا ،دریگیمن رارق

 .تسا نکممریغ ییاپورا کی یارب ھک

 

 ھنالداع لیلد ام ھب ھک یھوک لیابق تازاجم یارب ندزمل پیترس تاداھنشیپ ھب ھجوت اب .٢۵

 ھسلجتروص نیا رد ار وا ھخسن ھک ویلیب رتکد تاداھنشیپ ھب مھ و دناهداد دوخ تازاجم یارب

 دننام ،ھبرجت اب رایسب و ھتشکراک زابرس کی یارب یتح ھک موشیم رکذتم ،منکیم ھمیمض

 طسوت اھھشقن نینچ یارجا ھب تبسن یھوک لیابق رابجا یارب یاھھمانرب زا تیامح ،یلوا

 ،دادعت و تازیھجت ،طابضنا و مظن ظاحل زا رترب یورین چیھ .تسا رت تحار ردقچ نارگید

 رد اریخا ھک تسا هدشن هدافتسا یبرغ لامش دحرس رد ام یاھھوک زا کی چیھ رد الامتحا

 ھبرجت اب و اناوت رسفا کی دلیاو پیترس .تسا هدرک لمع نآ رواجم یاھهرد و هوک هایس

 یبرغ زرم یاھهوک نیا ھب باجنپ قاحلا نامز زا وا .تسا یناتسھوک یاھگنج رد یلاع

 یخرب ریخا یشکرکشل صاخ فادھا .تسا ھتشاد روضح اھییامیپھار ای تامجاھت رثکا رد

 ھجیتن مھ نآ اب و تشاد رب رد ،درک هراشا اھنآ ھب ندزمل پیترس ھک ار یصاخ تاکن زا

 دنس دور زا یگرابکی ھب ،ام نایھاپس ندش ادیپ اب ،یناتسودنھ نابصعتم ؟تسا رارق ھچ زا

 ھب رداق ام ،لاح نیا اب .دندش قفاوت ھب رضاح و دندش قرفتم زواجتم لیابق ،دندرک روبع

 ھک نامرجم ھب نداد ناشن ینعی ،یشکرکشل یلصا فدھ اما ،میدوبن دیدش تازاجم لامعا

 .دش لصاح ،مینک ناش تازاجم موزل تروص رد و مینک ھلمح ناشروشک ھب میناوتیم ام

 ،لاس دنچ یارب میشابن روبجم ھک دراد دوجو لامتحا نیا و دوب دھاوخ دنمدوس انیمطم ھجیتن

 .مینک رارکت ار ھلمح

 

 نینچ یبرغ لامش دحرس رد فلختم یناتسھوک لیابق ھیلع اھ یشکرکشل یلک روط ھب .٢۶

 رازآ ھکنیا ھب تبسن ،میناسرتب دح زا شیب ار اھنآ ھک هدوب نیا ام تسایس ریثات .تسا هدوب

 ماجنا اھنآ اب ھحلاصم یارب یدایز یاھراک ام ،هدوب یلمع ھحلاصم یتقو .میھد تیذا و

 یماظن ،نارسفا رثکا .میاهداد رارق ریثات تحت دوخ تردق ھب مارتحا اب ار اھنآ ام .میاهداد

 تسایس نیا ھک دندقتعم ،دنا هاگآ تسایس نیا یعقاو یگژیو و تیھام زا ھک یماظنریغ ای
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 لابند دیاب ھک تسا هدوب یبسانم تسایس نیا ھک مدقتعم دوخ ھبون ھب نم .تسا هدوب دنمدوس

 تبسن لیابق نیا لمحت و راتفر ھک داد ناشن و درک نایب ناوتیم ار یرایسب طیارش .دوش

 هدش یلاخ اھورین زا تدش ھب دحرس ھک شروش نامز رد .تسا ھتفای دوبھب رایسب ام ھب

 شترا رد ناتسھوک نادرم نیا زا یرامش .دش هداد ناشن یعطق روط ھب ساسحا نیا ،دوب

 راظتنا میناوتیمن ام اما .دناهداد ناشن تباث و عیطم نازابرس ار دوخ و دننکیم تمدخ یموب

 ار یزرم یاھنآتسھوک نادرم دننام ھک یناسک تیھام ،هدنیآ لاس دنچ رد ھک میشاب ھتشاد

 ،زواجت ھب تداع و دوخ ھب یکتم لسن رد لسن ھک دنا یداژن ھب قلعتم ھک میھدب رییغت

 .دنا ھتشاد یزیرنوخ و تنوشخ

 

 ھنافصنم روط ھب و دراد رارق بسانمان تیعضو رد دحرس ھک منکیم در الماک نم .٢٧

 تیعضو دوبھب و تسا نما اتبسن ،یلک روط ھب و سکعرب ھک مدقتعم نم .دوشیمن تظفاحم

 ھک تشاد رطاخ ھب دیاب .تسا ام گرزب رایسب جراخم ھب ھجوت لباق ندوزفا مزلتسم ینونک

 نیا یاھ هرد و اھ یداو نایم و اھ هوک یاپ ات دوخ یاھاتسور یاراد اھ ھگلج نانکاس

 یشوپ مشچ تالحم نیا عتارم زا دنناوتیمن اھنآ یاھ ھمر و اھ ھلگ .تسا اھھوک ھلسلس

 ،عقاو رد .دننکیم کمک و دنیامنیم راک اھنآ تظافح رد دارفا نیا ،نیا رب هوالع .دننک

 کرتشم راک ناتسھوک نادرم اب دوخ براقا اب ھک دندوبن اھ ھگلج نانکش نوناق و نادزد رگا

 .دوب یم رت لماک لاح ھب تبسن راومھ یاھ نیمز تینما ،دننک

 

 مدوب یم نآ شھاک لابند ھب نم ،دشاب بولطم ام یبرغ تادحرس رد یرییغت رھ رگا .٢٨

 ار ام تیعقوم دابآ لالج لاغشا ھک مینک روصت رگا تسا هابتشا الماک نیا .نآ شرتسگ ات

 ھک ام دحرس شرتسگ نینچ زا مدرم نھذ رد نکمم تشادرب نیلوا زا ادج .دنکیم تیوقت

 تالکشم تدش ھب نیا .دنوشیم راکشآ یدوز ھب نآ صقاون ،تسا تسردان تکرح کب

 یھیناترب ،ام یاھورین ھجوت لباق ندوزفا مزلتسم اروف رما نیا .دھدیم شیازفا ار ام ینونک

 ھک دنکیم هدنز ار اھناغفا ناھذا رد ام تازواجت زا سرت ھک یلاح رد ،دوب دھاوخیموب و

 .تسا مارآ یدح ات نونکا
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 دننک لاغشا ار یبسانم عضاوم دیاب ام یاھورین ،یزرم لیابق لورتنک و ندناسرت یارب .٢٩

 اھھگلج رد تایلمع تیزم اب ،ینونک طیارش رد یتح .دنشاب تعاس کی رد تکرح هدامآ و

 یارب اما .تسین ناسآ ھشیمھ هاتوک رادشھ اب یفاک یورین یروآ عمج ،زاب یاھیداو و

 راوشد هوک رھ نوچ .دراد زاین یدج یسررب ھب ھشیمھ مزال تابیترت ،یناتسھوک رازراک

 رد ناوتیم ھجرد اب .تسا ناسآ دنت بیش رھ زا عافد و درک لیدبت ھعلق کی ھب ناوتیم ار

 دادعت تسا مزال ،مینک لمع بوخ ریثات و تینما اب اھ هوک رد میھاوخب رگا ھک تفرگ رظن

 یتقو ،یدیرفا ھلیبق یھاپس شخب ءوس راتفر زا سپ .دنوش عمج مھ درگ اھورین زا یدایز

 .تفرگ رارق لمأت دروم اھنآ تازاجم و نافلختم نیا ھب ھلمح ،دش ھتشک نوتسکار ناتیپاک

 .تسا زاین یرفن رازھ ٢٠ یورین ھب فدھ نیا یارب ھک درک نیمخت دلیاو لارنج ھک منادیم

 نم ھب وا .درک دییات ار رظن نیا ،تخانش یم یبوخ ھب ار دحرس ھک رلیت لنیر گنھرس

 ھلیبق یاھشخب مامت بیکرت ھب رجنم اعطق اھ هوک تمسق نآ ھب تکرح رھ داد نانیمطا

 طیارش مناوتیم یبوخ ھب و ماهدید ار زرم تمسق نیا نم .دش دھاوخ ام ھیلع یدیرفا گرزب

 گنج نیا تیھام تسا نکمم .دنوش ھجاوم نآ اب دیاب ام یاھورین ھک منک کرد ار یکانلوھ

 تواضق ،میدرک ھبرجت تاھوک لتوک رد اھیدیرفا اب دروخرب رد ھک یتالکشم ساسا رب ار

 ار اھنآ ام نامز نآ زا .درک ھلمح اھنآ ھب کدنا تیقفوم اب ریپان زلراچ رس یتح .مینک

 راک ھب ار یھلیسو رھ ام .میا هدیگنج اھنآ اب ام .میاهداد ھنارای اھنآ ھب ام .میاهدرک دودسم

 اما ،مینک ام اب ھناتسود طباور ظفح و دوخ تادھعت ھب یدنباپ ھب راداو ار اھنآ ات میاھتفرگ

 ار دوخ زرم رگا ھک میزومایب ھبرجت نیا زا تسا نکمم ام .تسا ھتشادن یمیاد رثا چیھ

 عون کی ھمادا اب .دوشیم ربارب دنچ و دبای یم شیازفا ام تالکشم ھنوگچ ،مینک رت گرزب

 .دبای یم شیازفا تدش ھب ام تالکشم مامت اما ،داد رییغت ار یرگید عون ناوتیمن ھضراع

 یھیناترب ،یروھمج تسایر شترا لک الامتحا میوگیم یتقو ھک دشاب قارغا منکیمن رکف

 دنک ریخست ار باجنپ یبرغ لامش دحرس دادتما رد یناتسھوک لیابق ات تسا مزال ،یموب و

 ای ھعبت نارازھ دیاب طقف ،میوش قفوم یتدم یارب رگا یتح .دراد ھگن دوخ نامرف تحت و

 نتفر نوریب و عطق هدامآ ،تصرف نیلوا رد ھک میروآ تسد ھب ار یضاران و وجگنج تیعر
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 رتشیب ربارب دص یمتسیس نینچ رد ،تسا هدشان تظفاحم و نماان نونکا زرم رگا .دنا

 .دوشیم

 

 ھب لباک زا میقتسم ریسم کش نودب ،یفاک یورین اب و دابآ لالج رد تیعقوم نتشاد .٣٠

 لاغشا نینچ ھک تسا حضاو اما .داد دھاوخ نامرف ار هریترات لتوک قیرط زا مھ و رواشپ

 لتوک و مرک یداو ای لارتچ و تاوس قیرط زا ھک دشاب ھتشاد ریثات یناسک رب دناوتیمن

 یحاون و تاج هرید ھب فلتخم یاھ ھندرگ قیرط زا ھک یاھورین ای و دنرذگ یم راویپ

 ربیخ یاھ ھندرگ قیرط زا کالاپ لارنج ھک یماگنھ .دنور یم دنس یاروام یھوکریز

 تحت ام یاھورین یتقو .تشادن یریثات چیھ وا یارب دابآ لالج ریخست ،درک یورشیپ

 رد ،دنراد ھگن ار دوخ دنتسناوتیم یتخس ھب ،دندش عمج اج نآ رد لیس لارنج یھدنامرف

 زا سپ ،لیس لارنج .دندنار بقع ار دوخ نامجاھم و دندش جراخ نآ زا یتخس ھب تیاھن

 تسرد ،درذگب رواشپ ھب اھھندرگ نیا زا روز اب ات درک شالت ،ناخ ربکا دمحم تسکش

 رگا نیاربانب .دندادیم ماجنا دیاب لباک زا تشگزاب رد تان و کالاپ لارنج ھک ھنوگ نامھ

 اھ ھشوگ مامت ات دشاب یوق یفاک هزادنا ھب دیاب ،میھد رارق دابآ لالج رد یناگداپ دشاب رارق

 لورتنک ار فارطا قطانم مھ و دراد ھگن زاب ار لباک ات رواشپ یاھ ھندرگ ،دنک تراظن ار

 .دوب دھاوخ ام یارب ینارگن گرزب عبنم ،لباک زا یدج زواجت ھنوگرھ تروص رد و دنک

 لامعا دابآ لالج لاغشا دروم رد یرتشیب رابجا اب ھتیوک لاغشا دروم رد تاضارتعا مامت

 .دوشیم

 

 ھک هدش ھتفریذپ یلک روط ھب دنھ نانکاس طسوت لقادح ،منکیم تواضق نم ھک اجنآ ات .٣١

 یایسآ یاھداژن ریاس ھب تبسن یصخش تردق و یتخسرس ،تعاجش رظن زا اھناغفا

 اب ،دنوش دحتم اھ ن اغفا رگا ای .تسا تسردان هدیقع نیا منکیم رکف نم .دنا رترب یزکرم

 ھلمح اھنآ ھب ھک ینمشد رھ ربارب رد دنناوتیم ناشروشک ریگمشچ تردق تشادرظن رد

 هدشن لیکشت ییاپورا یاھورین نیرتھب زا اتدمع شترا نآ رگا هژیو ھب ،دننک تمواقم ،دنک

 نآ اب .تفرگ رظن رد ار ھنادحتم مادقا نینچ ناوتیم یتخس ھب ھک منکیم فارتعا نم .دشاب
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 هدوت تمواقم اب ،دنیآ یم ھنامصخ تین اب ھک ینامجاھم ھک دراد دوجو لامتحا نیا ،مھ

 لامعا زا رت ناسآ رایسب ناتسناغفا رد دوجوم تیعضو ینماان و فعض کرد .دنوش ھجاوم

 زا یوریپ ھب راداو ار یوق هورگ کی دناوتب ریما بیقر ھک ینامز ات .تسا لح هار کی

 یاھگنج نینچ رد .تشاد دھاوخ ھمادا یلعف هزرابم ،دنک دیدجت ار گنج و هدومن دوخ

 شزاس یارب یدیما چیھ اریز ،دباییم نایاپ فرط کی لماک یدوبان اب اھنت عازن ،یلخاد

 دھاوخ یجراخ کمک تساوخرد هدامآ ،دروخب تسکش ھک یھورگ رھ .درادن دوجو یتشآ و

 .دوب

 

 یاھاج ای اراخب زا نمحرلادبع و ناخ لضفا دمحم ھک یکمک ھک دسریمن رظن ھب .٣٢

 نامھ ریما .دشاب ھتشاد گنج رد یدایز ریثات ،دنشاب هدرک تفایرد ناتسکرت رد یرگید

 لیلد ھب اتدمع نیا و داد تسکش ار ناخ نیما دمحم مھ و اھنآ یود رھ متفگ البق ھک ھنوگ

 یوس ھب فلتخم لیالد ھب ھک دوب ناغفا مدرم کمک و وا نازابرس و نارس یتیاضران

 .دنک ظفح ار دوخ تردق تسناوتن ریما و دندروآ یور شناردارب

 

 دروم ،دش هدنھانپ باجنپ ھب ناخ مظعا دمحم رادرس یتقو ھک دوشیم ھتفگ سپس .٣٣

 کش نودب .درادن دوجو باستنا نیا یارب یربتعم لیلد چیھ اما .تفرگ رارق ام یراتفردب

 رگا اما .تشاد راظتنا ،تفرگ ام تسد زا ھچنآ زا شیب و دوب یضاران ام راتفر زا سیئر

 رد ریما .ناخ مظعا دمحم ھن ،دوب ریما وا ،تشاد تیاکش یارب لیلد ھناگی نیفرط زا یکی

 وا ھب ھک یطیارش و ناخ مظعا دمحم رب ام تراظن یتسس ھک درکیم ساسحا دیاب تیعقاو

 ناراداوھ اب ات داد ناکما وا ھب ھک دنامب یدنپلوار دننام ،دحرس یکیدزن رد ات دش هداد هزاجا

 تیعقاو .دنگنجب روشک مکاح اب و ددرگزاب اجنآ ھب ماجنارس و دنک ھیطوت لباک نایضاران و

 لباک رد ام عفن ھب شروش نایرج رد ھک ناخ مظعا دمحم یاعدا ھب ھجوت اب ھک دوب نیا

 راظتنا الامتحا وا و دراد یبوخ راتفر ام ھب تبسن وا ھک دشیم روصت امومع ،درک ذاختا

 قفوم وا یتقو ،لاح نیا اب .مینک تیامح ریما ھیلع رب وا زا دیاب ام ھک دوب راودیما ای تشاد

 ناشن تاھج یرایسب زا ،دش ناتسناغفا رد دشرا سیئر و دنارب تردق زا ار سیئر ھک دش
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 .درک تیاکش باجنپ رد روضح ماگنھ نشخ یاھراتفر زا و دراد ینمشد ام اب اعقاو ھک داد

 یارب یرازبا دنناوتیمن دوز ای رید ھک یدیعبت یاسور تلاح دراد دوجو لامتحا نینچ

 اھنآ ھب تبسن ام راتفر دنچ رھ ،دنروآ تسدب ام زا دوخ ھتفر تسد زا رادتقا یبایزاب

 .دشاب ھظحالم اب و ھنادنمتواخس

 

 ،دشیم هدنھانپ ھیناترب ورملق ھب و هدنار لباک زا یلعریش ریما رگا ،دایز لامتحا ھب .٣۴

 دمحم تسود ریما موحرم ،شردپ اب ١٨۵۶ هدھاعم ھک دزاس دعاقتم ار ام ات درکیم یعس

 دودحم وا نیشناج ینعی شرسپ ھب دیاب نآ یایازم و هدش دقعنم ھناگادج تروص ھب ،ناخ

 یضاران ام راتفر زا ،بسانم تصرف رد وا ،میدرکیمن لمع نانخس نیا ھب ام رگا .دوش

 ار راک نیا البق یلعریش ریما ھک نیا .داد ماجنا ناخ مظعا دمحم ھک ھنوگ نامھ ،دشیم

 دیاش ،اتدمع و هدادن تسد زا ار ام کمک راظتنا وا ھک تسا لیلد نیا ھب اھنت ،هدادن ماجنا

 یقطانم نآ یارب ار وا قح صخشم روط ھب ام ،ناخ مظعا دمحم تخانش رد ھک لیلد نیا ھب

 .میتشاد ظوفحم ،تشاد رایتخا رد زونھ ھک

 

 ھیسور تفرشیپ زا دیدش سرت نآ اعقاو ایلع دنھ رد یموب ھعماج ایآ ھک مراد کش نم .٣۵

 یساسحا نینچ زگرھ نم .دننکیم ساسحا ،دننکیم روصت اھسیلگنا یخرب ھک ار دنھ رد

 دامتعا ام عبانم و تردق ھب ،هدعاق کی ناونع ھب ،اھنآ ھک مدقتعم و ماهدرکن هدھاشم ار

 ھب تبسن نایموب نایم رد یدردمھ چیھ ھک متسھ نیمطم نم ،رگید یوس زا .دنراد یدایز

 طسوت ھک یدنمقالع زا یرایسب ھک مرواب نیا رب نم ،لک رد .درادن دوجو ھیسور

 ،تسا هدش زاربا یزکرم یایسآ رد ھیسور تاکرحت دروم رد دنھ رد یموب ناراگنھمانزور

 .دنرادن نآ ھب ینادنچ ھقالع نایموب ھک تسا سیلگنا تاعوبطم هدشسکعنم تارظن افرص

 نیا ھب یهراشا چیھ وا ،ھلمیس رد یاھاس الاواج ناوید اب نم ھتشذگ هام رادید رد نیاربانب

 .دوب دول ما رس ھب وا خساپ رارکت ،دش ماجنا میقتسم قیقحت ھک یماگنھ و درکن عوضوم

 طباور ھب افرص ھک دوب یلیاسم زا رپ نم اب شفلتخم یاھھبحاصم لوط رد ناوید نھذ

 دروم رد یسیلگنا تالجم رد اریخا ھک یتارظن و دشیم طوبرم ھیناترب تموکح اب شیاقآ
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 ینارگن چیھ ھجاراھم ھک منکیم تواضق نم ،نیاربانب .دوب هدش نایب ومج و ریمشک هرادا

 رد ام یزور ھک تسا سرت نیا ریثات تحت تدش ھب اما ،درادن ھیسور تاکرحت ھب تبسن

 ھک دنکیم رکف ترضحالاو ھک تسا نیا نم رواب ،تیعقاو رد .مینک تلاخد وا تارایتخا

 .تسا عوقولابیرق یاھتلاخد نینچ یارب یھمدقم اھھمانزور تاداقتنا یتح

 

 رد ھنادنمتواخس و لاربیل تسایس کی زا یرادفرط ھب تدش ھب باجنپ رادنامرفناوتس .٣۶

 یدایز دح ات نم .تسا ھتشاد زاربا ،ھن ای دنشاب ھیناترب عبات اھنآ هاوخ ،تادحرس مدرم لابق

 مدقتعم نم .تسا هدوب نینچ ھشیمھ ام تسایس ھک مراد یوق روصت و مقفاوم تارظن نیا اب

 تامدخ بلاق رد رگید یوس زا و کبس تایلام لکش ھب ار دوخ هرادا وس کی زا رگا ھک

 ام تسایس ،میریگ رظن رد یزرم مدرم عفن ھب تامدخ و تازایتما ھنالداع اتبسن و هدرتسگ

 رد دارفا زا یرایسب ھک منکیم کرد نم .مدرک فیصوت ھک تسا یتیھام نیمھ یاراد

 یسایس لیالد زا اتدمع رما نیا ھک مدقتعم اما ،دنا ضاران ،یفلتخم لیالد ھب ،یدحرس یحاون

 رد هژیو ھب ،تسا هارمھ ھناگیب تموکح اب ریزگان یترارش نینچ .دوشیم یشان یبھذم و

 تیکلم رگا .دوشیم هراشا اھنآ ھب نونکا ھک بصعتم و لقتسم ،نشخ مدرم نینچ نایم

 نیا رد ام تالکشم ،میھد شرتسگ برغ تھج رد هژیو ھب رتشیب ھچ رھ ار دوخ یاھ

 ھک مدرک هراشا باجنپ رادنامرفناوتس ھب راب کی زا شیب نم .دش دھاوخ رتشیب ھنیمز

 دروم رد .مریگب رظن رد ،دنادب بولطم دحرس مدرم عفن ھب وا ھک ار یمادقا رھ مرضاح

 ھتساوخ وا زا ،رواشپ یداو ات یماظن ھبش متسیس کی شرتسگ یارب وا صاخ تاداھنشیپ

 .دھد شرازگ لیصفت ھب ،دنکیم داھنشیپ ھک ار ھچنآ ات ما

 

 ریما ھب کمک ای ھنارای حرط ھک متسین نیمطم ھجوچیھ ھب نم ھک یلاح رد ،تیاھن رد .٣٧

 ھک ھنوگ نامھ ،تشاد دھاوخ هارمھ ھب یعطاق جیاتن و درک دھاوخ راک یبوخ ھب یلعریش

 تسکش ھب قفوم ریما رگا .دوش ناحتما دیاب ھک هدیسر ارف نآ نامز ،دوشیم ینیبشیپ

 اب ھک تفرگ دھاوخ رارق یتیعقوم رد یدوز ھب ،دوش ناخ نمحرلادبع ،دوخ هدازردارب

 .دیامن نایب ار دوخ یاھتساوخ و تارظن اصخش و دنک تاقالم وا هدنیامن ای لک رادنامرف
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 اب ات دوب مھاوخ هدامآ نامز تشادرظن اب ،مشاب دنھ لک رادنامرف مھزونھ نامز نآ رد رگا

 یریگ میمصت ،مھد ماجنا ار راک نیا مناوتن رگا ،لاح نیا اب .مدرگزاب باجنپ ھب فدھ نیا

 ھک دش ھتفرگ میمصت رگا .دریگیم شیپ رد ار یریسم ھچ ھک تسا نم نیشناج اب

 ،دھد بیترت وا اب ار روما و دشاب ھتشاد رایتخا ریما اب تاقالم یارب باجنپ رادنامرفناوتس

 ھک یلکشم رھ و دوش لاسرا دولکم رس ییامنھار یارب و ھیھت یلک یاھلمعلاروتسد دیاب

 .ددرگ لح یفارگلت طابترا اب ،دمآ شیپ وگتفگ لوط رد

 

 تموکح نیب ١٨۵۶ لاس رد یمومع تاقفاوت دیدجت زا رتشیب راک منکیمن رکف نم .٣٨

 ھب ھک منکیمن ھیصوت ھجوچیھ ھب نم .دشاب ترورض ناتسناغفا تموکح و ھیناترب

 ھقفاوم ھیناترب تموکح و وا نیب یعفادت و یمجاھت داحتا یارب ریما یلامتحا تساوخرد

 ،دشاب وا رادتقا ظفح یارب ام بناج زا تیلوئسم نمضتم ھک یدھعت ھنوگرھ اب نم .دوش

 نیمضت ھلاس دنچ هرود کی یارب ار ھنالاس ھنارای تخادرپ یتح نم .منکیمن تقفاوم

 ،میشابن یضار دوخ ھب تبسن وا لمحت و راتفر زا ھک ینامز ات مھدیم حیجرت نم .منکیمن

 ای 10 زا رتمک غلبم نیا منادیم دیعب .میھدب ریما ھب ینیعم غلبم ھنالاس ھک میوشیمن دھعتم

 قباطم ،ام اب وا طباور رد یمومع یرادافو زا رتارف یطرش چیھ نم .دشاب ھیپور کل 12

 طیارش نیا ھک دنک کرد حوضو ھب منکیم راداو ار ریما اما ،منکیمن قاحلا ،هدھاعم دافم اب

 ھیناترب تموکح اب یتسود فارتعا فرص ھک منامھفب وا ھب نیاربانب .دوش تیاعر الماک دیاب

 یلورتنک نانچ دیاب ریما اما .تسین یفاک ،لباک رابرد رد یموب هدنیامن ھب تبسن تین نسح و

 کاخ ھب نامز رھ رد اھنآ تالمح زا ات دنک لامعا دنا وا عبات ھک یدحرس لیابق مامت رب

 .دنھدب هاگھانپ ام قطانم ناراکتیانج ھب لیابق نیا ھک دھدن هزاجا وا و دنک یریگولج ھیناترب

 ینامز رھ رد ار یموب نارومام میناوتیم ام ،لیامت تروص رد ھک منکیم حیرصت نینچمھ

 رد تسا نکمم طیارش نیا .میتسرفب ناغفا ورملق رد مھم طاقن ریاس ای تارھ ،راھدنق ھب

 .دوش اضما تموکح ود رھ ناگدنیامن طسوت و میظنت ھمانقفاوت داوم بلاق
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 نم .میھدب تامھم و تازیھجت ،حالس ریما ھب دیاب ام ھک منکیم داھنشیپ نینچمھ نم .٣٩

 .دوش یروآ عمج روظنم نیا یارب رواشپ رد ھحلسا ھیاپ رازھ ۶ ھک ماهداد روتسد

 

 یم عانتما لباک ریما اب یعفادت و یمجاھت داحتا ھب ندش دراو زا تدش ھب ھک یلاح رد .۴٠

 رد وا یاھورملق تینما ھب ام ھک دوش هداد حیضوت وا ھب تقد اب دیاب منکیم رکف ،مزرو

 ،دنامب رادافو دوخ تادھعت ھب الماک وا ھکنیا طرش ھب و میدنم ھقالع یجراخ مجاھت ربارب

 .دشاب ھتسباو نامدوخ ھب دیاب راک نیا ماجنا هوحن اما .میتسھ وا لالقتسا زا تیامح هدامآ ام

 

 ،دریگیم رارق لباک ریما ناونع ھب ھک ناغفا سیئر کی اب اھ یریگرد مامت یتحاران .۴١

 رگا و دنکیم دح زا شیب یاھھتساوخ ام زا یھاگ دنچ زا رھ وا ھک دوشیم یشان اجنآ زا

 یتروص رد ،ام دض رب مادقا و تالماعت نیا راکنا یارب بسانم تصرف رد ،دوش دیماان

 دھاوخ ذاختا ار یتسایس دایز لامتحا ھب ریما ھک اجنآ زا .دوشیم هدامآ ،دشاب وا عفن ھب ھک

 ام طباور ھک تسا بولطم ،دھد رارق راشف تحت فرط رھ زا ار وا یرطخ رگا ھک درک

 رد ،تسا وا عفانم ظفح تسا یھیدب ھک دشاب ھتشاد هارمھ ھب ار یساسا و یعقاو عفانم وا اب

 ھجوتم ھکیتروص رد ،دنک دنب ریجنز و لغ رد ار ام ھک دشاب ھتشاد یتیھام دیابن ھک یلاح

 دننام زاب تابیترت کی منکیم رکف نم .دنکیمن راتفر ام ھب تبسن تین نسح اب وا میوش

 مازلا هزادنا نامھ ھب ناغفا سیئر یارب ،تسا ھنافصنم ام دوخ یارب طقف ھک یلاح رد ،نیا

 وا ھچ رھ ھک دسریم رظن ھب ،تیعقاو رد .تسا هدش میسرت تدش ھب ھک دوب دھاوخ روآ

 یارب شناوت مامت ماجنا ھب وا لیامت ،دشاب رت ھتسباو ام ھب یدنمدوس طباور نینچ ظفح یارب

 ھیناترب تموکح اب ار دوخ تادھعت ریما ھک ینامز ات .دوب دھاوخ رت یوق ام تین نسح ظفح

 رابتعا یارب و زیمآریقحت ام تیصخش یارب وا ھب ھنارای تخادرپ ،دھدن ماجنا یتسرد ھب

 .دوب دھاوخ رضم ام

 ،١٨۶٨ ربمون ٢۵ ،ھتکلک

 سنرال ناج یاضما
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 رسیمک ،رلیت لنیر گنھرس زا یتشاددای نم ،ھسلجتروص نیا لیمکت نامز زا – تشونیپ

 دروم رد نآ تارثا و یزکرم یایسآ ھلئسم دروم رد وا اب ھک مدرک تفایرد ھلابما شخب

 ھتشون عوضوم نیا دروم رد لماک روط ھب ھکنیا ھب ھجوت اب .مدوب هدرک تروشم دنھ عفانم

 رارق ناگمھ ھجوت دروم ،ناتسودنھ کرت زا لبق و ناکما تروص رد ھک مقاتشم و ما

 مھاوخن عوضوم رد نادنم ھقالع قیقد ھجوت یارب ھلاقم نیا ھیارا زج یزیچ رگید .دریگ

 تفرشیپ رلیت گنھرس ھک یدراوم زا یرایسب رد یلک روط ھب نم ھک منک ھفاضا و تفگ

 .مقفاوم تسا هدرک

 

 

 ١۴ دنس رد ۵ ھمیمض
 ١٨۶٨ ربمسد ٨ ،لپمیت رس ھسلجتروص

 زا معا ،نامز نآ دارفا نیرت برجم طسوت عوضوم نیا ھک ما هدینش ١٨۵٢ لاس زا نم

 یارب باجنپ تموکح رترکس ناونع ھب نم و تسا ھتفرگ رارق ثحب دروم یموب و ییاپورا

 یارب یدایز یاھزیچ تسا نکمم نم نیاربانب .مدوب انشآ روما نیا اب اموزل ،لاس دنچ

 ھتخادرپ یبوخ ھب لاوس نیا لک ھب میراد ور شیپ ھک یتالاقم رد اما .مشاب ھتشاد نتشون

 لک رادنامرف بانج طسوت ایوق نانچ ،تسا نیرتھب مدوب دقتعم ھشیمھ نم ھک یتسایس و هدش

 رد یزیچ ،مرظن تبث ای نآ دییات زا شیب منکیمن یعس ھک هدش حرطم )سنرال ناج رس(

 .میوگب یلصا تاکن دروم

 

 دنھ یالاب یسایس تاقبط ناھذا رد ھیسور زا سرت ،١٨۵۴ لاس رد ھمیرک گنج زا لبق

 تسکش ھیسور ھک دمآ دوجوب رواب نیا و تفای شھاک ساسحا نیا نآ زا سپ .تشاد دوجو

 سرت ھک دش ثعاب یزکرم یایسآ رد ھیسور یاھتیقفوم ١٨۶۵ لاس زا اما .تسا هدروخ

 رابتعا و تردق ،لاح نیمھ رد .دوش هدنز دنھ رسارس نایموب یسایس تاقبط نیب رد یمیدق

 رارق ھیسور تفرشیپ ریثات تحت یدودح ات ھک یلاح رد نایموب و ھتفای شیازفا دنھ رد ام

 ناوتیم یتخس ھب ،لک رد و دنراد رارق ھیناترب عبانم تاروصت ریثات تحت زونھ ،دنا ھتفرگ
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 نانیمطا مدع و ناجیھ یخرب اب یتحاران یعون ،لاح نیا اب .درک تواضق عوضوم نیا رد

 و رتشیب ،دبای شرتسگ رتشیب یزکرم یایسآ رد ھیسور تردق رگا و تسا شیازفا لاح رد

 تموکح طسوت یتسرد ھب دناوتیمن ایاعر نایم رد یساسحا نینچ دشر .دش دھاوخ رتشیب

 .دوش ھتفرگ هدیدان دنھ رد ھیناترب

 

 نودب .تسا هدش ایسآ رد ھیسور تردق ھب یعقاو نتسویپ ثعاب ریخا یاھدادیور ،اددجم

 مار ای نیرت لورتنک لباقریغ زا یخرب رب تیمکاح ندروآ تسد ھب لاح رد ھیسور ،کش

 .داد دھاوخن یتشآ ار بصعتم ناناملسم نآ زگرھ وا .تسا ناھج رد تاقبط نیرت یندشان

 شزاس بوخ تموکح کی اب دنناوتیم قطانم نآ مدرم تاقبط زا یخرب ،رگید یوس زا

 دایز یعونصم و یعیبط یاھ تیلباق یاراد و بوخ اھشخب زا یرایسب رد روشک نیا .دننک

 تراسکژ ،لارآ رد راخب یاھیتشک زا هدافتسا اب تسا نکمم یماظن یطابترا لیاسو .تسا

 میکحت .دشاب ھجوت لباق ،هدش ینیبشیپ ای تخاس لاح رد یاھنھآهار شرتسگ اب و سوسکا و

 ھچرگا ،نیاربانب .تسا هدش اھ یسکرچ دایقنا نامز زا رتناسآ قطانم نآ رد ھیسور تردق

 تحت دح زا شیب ار دوخ عبانم و دوش وربور تالکشم اب تسا نکمم وس کی زا ھیسور

 قفوم دوخ رارقتسا رد یدنمدرخ و ربص اب تسا نکمم رگید یوس زا اما ،دھد رارق راشف

 .دوش

 

 ام یارب تسا نکمم ھک دنکیم ام اب ترواجم دراو ار وا اعقاو یداھن نینچ ،نیا رب هوالع

 ار ھیسور تموکح ھک میشاب لاحشوخ تسا نکمم ،اھهاگدید یخرب زا .دشاب دنیاشوخان

 رظن زا ار ھیسور تسا نکمم یتح .دنکیم ییارگمالسا یسایس یاھترارش نیزگیاج

 .مینادب یلعف یموب یاھتموکح ھب تبسن یرتھب ھیاسمھ ،زیمآ حلص تاطابترا و تراجت

 ینورد تباقر ناونع ھب اھربرب یارب ار یهرظنم نینچ ھک میشاب نیگمغ ام تسا نکمم

 قافتا تاقباسم نینچ ھنافساتم اما .میریگب رظن رد ایسآ رب طلست یارب یحیسم تلم ود نیب

 رد ھیسور دیاش .میشاب هدامآ دوخ فرط زا دیاب ام .دوش رارکت هرابود تسا نکمم و هداتفا

 وا یمومع تاعوبطم انیمطم .دشاب ھتشادن ام ھب تبسن یھنامصخ حرط چیھ رضاح لاح
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 نکمم و ھتفرگ رارق طیارش ریثات تحت وا کش نودب .دنھدیمن ناشن ار یلم ساسحا نینچ

 اریز ،دشاب ھتشادن دنھ رد یورشیپ زا یروصت چیھ وا الامتحا .دورب رتشیپ مھ زاب تسا

 تسا نکمم وا اما .تسا هدننکدرسلد دوجوم طیارش رد یشالت نینچ ھک دنادیم یبوخ ھب

 رد تسا نکمم ینالوط تدم یارب ،دنھ رد تفرشیپ و دنکیم رییغت طیارش ھک دنک ھبساحم

 ناحتما ام اب ار یریگھجیتن نینچ ھک دریگن رارق یتیعقوم رد رگا وا اما .دوش نکمم تیاھن

 ،یمومع تباقر ھنوگرھ زورب تروص رد یزکرم یایسآ رد وا یاھدرواتسد مھزاب ،دنک

 شیب لاغشا اب وا ھک دوشیم مولعم ھچرگا .دھدیم ام ھب تبسن وا یارب ار یرترب تیعقوم

 یارب ،دنک تیذا ار ام دناوتب تسا نکمم لاح نیا اب ،دشاب هدرک فیعض ار شدوخ دح زا

 و مینک سوبحم قرش رد ار یگرزب یاھورین دنک روبجم ار ام ،دنک داجیا رسدرد ام

 ناھج رد ار ام هاگیاج ،ھجیتن رد و دنک تمحازم ار ام یاھشالت ،دنک ترپ ار نامساوح

 نکمم و دراذگب ریثات دح نیا ات دناوتیم ام تردق یاھزور نیا رد یتح وا .دروایب نییاپ

 رد دوخ یاھشالت یارب یفاک ھجیتن کی ھب و یسایس تعفنم کی ناونع ھب ار نیا تسا

 یاھزور نینچ رگا ،دسیونب ھلاقم رتشیب ام فعض یاھزور رد دناوتب وا دیاش .دریگب رظن

 دراد ار ششزرا اما ،تسین مھم دایز ،دنکیمن زاب دنھ ھب ار هار ومآ رد رارقتسا رگا .دیایب

 یارب اجنیا ات و دورب شیپ دح نیا ات ،یمومع گنج تروص رد ام رب یرترب رطاخ ھب ھک

 هار ومآ رد رارقتسا ،ینیبشیپ لباقریغ و یفداصت روط ھب ،سپ نیا زا رگا .تسا بوخ وا

 ھتشاد تیزم ود وا تسا نکمم نیاربانب .تسا رتھب وا یارب مھ زاب ،دنک زاب دنھ یارب ار

 یارب یمود رگا .صخشمان و طورشم یرگید ،یعطق ای لمتحم و کیدزن یکی :دشاب

 .دنکیمن لطاب ار یلوا مھ زاب ،دشاب ینتفاین تسد ھشیمھ

 

 خساپ ،دنرگن یم یزکرم یایسآ رد ھیسور تفرشیپ ھب ینارگن اب ھک یناسک یارب ،نیاربانب

 لاح رد ناکما مدع نیا دیراذگب .تسین یفاک ،تسا نکممریغ دنھ رب مجاھت ھک نیا ھب

 یاھدادیور دروم رد یدج لمأت یارب یھنیمز مھ زونھ و دوش ھتفریذپ لماک روط ھب رضاح

 .دراد دوجو ریخا
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 اریز .دوشیم روصت بلغا ھک تسین حضاو ردق نآ ھجوچیھ ھب قوف نکممریغ ،لاح نیا اب

 ھنوگرھ و ھمھ میناوتب ھک میتسھ یوق یفاک هزادنا ھب ام ،تلم ھب تلم ھک تسا تسرد ھچرگا

 رسدرد ھب ار ام ھک دشاب لوجع ردق نآ دیاب ھیسور ارچ اما ،مینک عفد ار ھیسور ھلمح

 ؟میروایب وا لمحت یارب دوخ تردق مامت ھکنیا زج میرادن یراک چیھ ام ھک یلاح رد ،دزادنیب

 ریگرد رگید یاھتردق اب ام تسا نکمم ھک دنک باختنا ار یتیعقوم دھدیم حیجرت وا

 اب ھطبار رد ھیسور تصرف هاگنآ ،میوش جیگ و لوغشم بیترت نیا ھب دیاب ام یتقو .میشاب

 .دیآیم دوجو ھب دنھ

 

 ١٨۵۴ لاس رد یلوا ،دنداتسرف ام دزن ار دوخ ناریفس اراخب و دنقوق یاھنآخ ھک یماگنھ

 ینیبشیپ ھیسور یروتارپما رد بذج یارب ار دوخ تشونرس ،١٨۶۵ لاس رد یمود و

 زین نونکا انیمطم .مینک یریگولج رما نیا زا میتسناوتیمن زگرھ الامتحا ام .دندرکیم

 .مینک شالت راک نیا یارب یتح میشاب ھتشادن قح ام دیاش .مینک یریگولج نآ زا میناوتیمن

 ھب ندیسر ای خلب رب فرشم و ومآ رد رارقتسا زا ار ھیسور دناوتیمن زیچ چیھ ارھاظ

 یدوز ھب نیاربانب .دنکیم تیادھ ار دنکرای ھگلج ھب دنقوق هداج ھک دراد زاب یاھ هاگرذگ

 ھیسور دنقوق و ام نیب دنکرای زج یزیچ و ھیسور یاراخب و ام نیب ناتسناغفا زج یزیچ

 .دنام دھاوخن یقاب

 

 دنکرای و ناتسناغفا رد ھلخادم ھب عورش کش نودب ھیسور ،ھطقن نیا ھب ندیسر زا سپ

 میناوتن رگا .مینک ھلخادم ای و میراذگب نایم رد یوحن ھب میناوتب ام ھکنیا رگم ،درک دھاوخ

 یدایز یسایس تالکشم یارب دیاب ،مینک عنم راک نیا ماجنا زا ار ھیسور ھک میوش قفوم

 وا اما .دشاب دنکرای زا رتزاسرسدرد ناتسناغفا رد ام یارب تسا نکمم ھیسور .میشاب هدامآ

 و وماج ھجاراھم ورملق اب نآ اریز ،دوب دھاوخ زاسرسدرد یفاک هزادنا ھب ،دنکرای رد یتح

 ھتسباو ،تیعقاو رد اما ،دوشیم هرادا یموب مکاح کی طسوت ھکنآ اب ،تسا زرم مھ ریمشک

 کی رھ رد ھیسور ذوفن شرتسگ و ھیسور نارومام روضح .تسا ھیناترب یروتارپما ھب

 رد ار دیدرت و کش لیاسو مامت دناوتیم نوچ ،دشاب بولطمان ادج دیاب ،روشک ود نیا زا
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 گنج ماگنھ رد و دنک ھیوقت ار ام نانمشد مامت یراودیما و هدش ثعاب ام یدنھ عابتا ناھذا

 .تسا کانرطخ ام یارب یھاگن رھ زا ھصالخ و هدیدرگ ددعتم تالکشم ثعاب

 

 نیا قح ام ،دھدیم ماجنا اراخب رد ھیسور ھک یفادھا مامت تشادرظنرد نودب ،نیاربانب

 لومش ھب( ناتسناغفا رد تالخادم مامت زا دیاب ھک میراد دوخ تینما و عفانم یارب ار لاوس

 ھناتسود رضاح لاح رد ھیسور اب ام تابسانم ھک اجنآ زا .دنک یریگولج دنکرای و )تارھ

 تیلوقعم نوچ .میتسرفب وا دزن عوضوم نیا دروم رد کیتامولپد ناگدنیامن دیاب ام ،تسا

 شخب تعانقریغ و مھبم رگا وا خساپ ،درک راکنا راکشآ ھنوگ ھب ناوتیمن ار ام یاضاقت

 عقوم ھب رادشھ دناوتیم تساوخرد نینچ تقیقح .دشاب ھناتسودریغ دناوتیم یتخس ھب ،دشاب

 یرورض دراوم رد ھک دنادیم ار ھیناترب یاھاضاقت اب تامادقا عاونا ھبرجت وا نوچ ،دشاب

 ،دزرو رارصا عونمم هدودحم رد دوخ تالخادم رد نآ زا سپ وا رگا .دوشیم لابند

 یاھماگ ھچ ھک دنادیم ام تموکح و هدش ھتفرگ رظنرد ام ھب یناسر بیسآ هاگن اب دناوتیم

 دوخ تینما ھب دیاب ھیسور تروص نآ رد .درادرب عاضوا و طیارش تشادرظنرد اب بسانم

 .دنک هاگن ناھج فلتخم یاھشخب رد

 

 هداد عالطا دنکرای و ناتسناغفا رد یموب یاھتموکح ھک منکیم ھیصوت نم ،نامز نیع رد

 ھب رضاح و دنشاب لقتسم اھنآ ھک میھاوخیم و میراد مارتحا اھنآ لالقتسا ھب ام ھک دنوش

 هریغو کمک هدعو ھنوگ چیھ نآریغرد .میتسھ دراوم نینچ رد اھنآ یارب بسانم یاھکمک

 دناوتیمن یعافد ای یضرعت داحتا چیھ .دوب دھاوخن نایم رد یموب یاھتموکح نینچ یارب

 درک دیاب ھچ تبثم ھمانرب چیھ .دنک ھیوقت دوخ هداوناخ ای عابتا لباقم رد ار زور مکاح کی

 ماگنھ ھب یریبادت ھچ ،تیعقاو رد .تباث ھنارای ھن و درادن دوجو ام بناج زا درک دیابن ای

 ینیبشیپ ام طسوت دناوتیمن یتح ،ددرگ ذاختا دیاب اھنآ لالقتسا رب ھیسور ضقن ای دیدھت

 قوف رد هدش هداد یاھنیمضت ھب اھنآ ھک دراد لامتحا .دشاب نامز طیارش عبات دیاب و دوش

 .تسا بسانمان رتشیب یراذگاو ،طیارش تشادرظن اب اما .دنشابن یضار الماک
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 ،صاخ دھعت ھنوگرھ زا یراددوخ طایتحا اب اما ،یموب یاھتموکح نیا ھب نانیمطا نداد اب

 افرص و یتقوم یاھکمک ار تامھم و تاحیلست مھ و بسانم نامز ررد ار یلوپ یاھھنارای

 .دوش دودحم تقد اب دیاب یلوپ نینچ رادقم اما .منادیم ھیناترب تقو تموکح تساوخرد ھب

 ،دشاب فارسا رگا .)تسا صخشمان رایسب ھچرگا( دشاب دیفم تسا نکمم ،دشاب طسوتم رگا

 .دوشیم رجنم یهزات تالکشم ھب و دناسریم ررض

 

 نامکاح یاھرابرد رد یموب یسایس نارومام موادت ای باصتنا دھاش لیم لامک اب نم

 اھنآ روضح ھک یلاح رد ،دنا دیفم رایسب یتاماقم نینچ .دوب مھاوخ دنکرای و ناتسناغفا

 .دوشیمن یتداسح چیھ ثعاب

 

 اجنیا رد .درک یشوپ مشچ سراپ تیعقوم زا ناوتیمن ھتبلا ،عوضوم نیا اب طابترا رد

 ود قاروا نیا رد اما .تسین رما نیا رد لاح و ھتشذگ فلتخم تاظحالم ھب دورو ھب یزاین

 یارب ود رھ ھک هدش رکذ سراپ جیلخ و سراپ رابرد اب ھطبار رد یروف یاھدمایپ اب ھتکن

 .دراد یدایز تیمھا ھیسور اب شطباور رد ھیناترب تموکح

 

 و دنھ یارسیاو رظن ریز لماک روط ھب نارھت رد سیلگنا ترافس نتفرگ رارق ،ھتکن کی

 رابرد نآ رد ھیناترب ریفس .متسھ رظن نیا رادفرط الماک نم .تسا دنھ یارب ھجراخ ریزو

 نیرتھب ھب دنھ تموکح رظن ریز مھم یاھراک و تسا دنھ رد ھیناترب عفانم رطاخ ھب اتدمع

 اھیقرش دزن رد تیرومام نینچ رابتعا یارب یورض ھنیزھ نینچ .دش دھاوخ ماجنا ھجو

 و دوش ھتشاد ھگن لوقعم یاھهدودحم رد ھشیمھ ھکنیا رب طورشم ،دشاب زاجم تسا نکمم

 سراپ رد دنھ لوپ ھجوت لباق رادقم جرخ دروم رد نم .دشابن زاجم اوران فارسا ھنوگ چیھ

 رظن زا روشک نآ ،دامتعا لباق ارھاظ و ریخا یاھشرازگ مامت ساسا رب .مشاب یم طاتحم

 یارب هدننک راودیما ھنیمز یتخس ھب نیا .تسا لاوز ھب ور شتردق و فیعض رایسب عبانم

 اجنآ رد دوخ ذوفن شیازفا و ظفح یارب دیاب اعطق ام ھچرگ .تسا ھیناترب لوپ یاھھنیزھ

 .مینک تباقر ھیسور اب اج نآ رد المع ھک میشاب راودیما میناوتیمن زونھ ،مینک شالت
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 جیلخ رد نآ ییاراک اب قباطم و طسوتم تردق اب ھیناترب ییایرد یورین رارقتسا ،رگید ھتکن

 تموکح فرط زا ھک تسا هداد ار یورین نینچ تساوخرد اریخا سراپ هاش .تسا سراپ

 نیا ھنیزھ دناوتیمن اعقاو هاش اریز ،تسین ارجا لباق اقیقد داھنشیپ نیا .دوشیم تخادرپ وا

 اما .دوشیم یدیدج ضراوع ھب رجنم وا یوس زا تیلوئسم ھنوگرھ و دزادرپب ار ورین

 ھب ھک دھد نانیمطا هاش ھب و هدومن هدافتسا تصرف نیا زا تسا نکمم ھیناترب تموکح

 راک نیا ماجنا یارب رگید لیلد کی .درک دھاوخ ظفح ار مزال ییایرد یورین ،دحتم ناونع

 ییایرد یورین زا یخرب تسا نکمم ،مینک ینیشن بقع ام رگا ھک دشاب ینارگن نیا دیاش

 یوسنارف تاماقم زا یخرب لقادح ھک میراد یعقاو تاعالطا ام و دنوش لمع دراو ییاپورا

 .دناهدرک رکف یزیچ نینچ ھب

 

 یزکرم یایسآ رد ھیسور تامادقا زا یشان یعقاو رطخ نیمخت زا شالت نمض ،لاح نیا اب

 یخرب زا مناوتیمن ،رطخ نیا اب ھلباقم یارب صاخ تامادقا زا تیامح و ھیناترب عفانم یارب

 نیرتھب یارب ار اھنآ زا یخرب اریز ،منک تیامح ،هدش رکذ قاروا نیا رد ھک رگید تامادقا

 .مزادرپ یم رصتخم یلیخ اھنآ ھب .منادیم رضم ھیناترب دنھ عفانم

 

 دراوم مامت رد ،حلص نامز رد ار ناتسناغفا ھب یسیلگنا زابرس ای رسفا کی نداتسرف نم

 ھب نونکا ،دشابن ای دشاب یرورض گنج نامز رد تسا نکمم ھچ نآ .منادیم شزرا یب

 هدیاف ھکنیا زا رتشیب حلص نامز رد راک نیا یارب شالت نم رظن ھب اما .درادن زاین ثحب

 دسریم ام ھب ناتسناغفا یماظن لاغشا زا ھک یاھ یدب ،تیعقاو رد .دراد ررض ،دشاب ھتشاد

 یزیرنوخ زا و ام عبانم ھناملاظ ھیلخت زا ،مینکیم داجیا اھناغفا اب ھک یلم تموصخ زا –

 شیپ اجنآ ات سک چیھ الامتحا ھک تسا حضاو ردق نآ – دتفا یم قافتا امیاد ھک بالقنا و

 بلغا ،دوجو نیا اب .دنک ھیصوت ھتشذگ یاھرادشھ زا سپ هژیو ھب ار نیا ھک دوریمن

 رجنم ھجیتن نیا ھب میقتسمریغ ای میقتسم روط ھب ،یسررب اب ھک دوشیم داھنشیپ یتامادقا

 هرد لاغشا ،لاکشا زا یلکش ھب یناغفا ھتسد کی لیکشت زا دنترابع تامادقا نیا .دنوشیم
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 و ھتیوک لاغشا ،لباک رد هداتسرف ناونع ھب ھیناترب رسفا کی باصتنا ،مرک و تسوخ یاھ

 .ھیناترب عفانم یاتسار رد ناتسناغفا رد یوق یموب تموکح کی ظفح ،یلک روط ھب

 

 یبرغ لامش زرم رد صاخ روط ھب و یلک روط ھب ایسآ رد ھیناترب یسایس روما ھعلاطم

 ھتخیگنارب ار ام ھشیمھ ھک دھدیم رارق یولج ھب ور شیارگ سح ریثات تحت ار نم ،دنھ

 ھن و( ناکما طقف ،دوشیم هدھاشم تخس و تفس یاھزرم زا یخرب ھک ینامز ات .تسا

 لیامت ،تفر نیب زا اھ هدودحم نیا ھک یماگنھ .دراد دوجو لیامت نیا یسررب )رتشیب

 رید ناتسناغفا یزرم یاھورین ،دننک روبع یسیلگنا نارسفا رگا .دوشیم تمواقم لباقریغ

 نآ لک ھک ینامز ات ،دوش لاغشا ناتسناغفا ردنب کی رگا .تفر دنھاوخ نآ لابند ھب دوز ای

 .تفای دھاوخ شرتسگ طاقن ریاس ھب لاغشا ،دیایب دوجو ھب یمیظع بقاوع ای دوش لاغشا

 راھم لباقریغ دروم نیا رد دنکیم زیامتم ار ام نانطومھ ھک ینیرفآراک ھیحور و یژرنا

 دھعتم دوخ نامداخ تامادقا اب ،دنک زاغآ ار یریسم نینچ ھک یماگنھ ،تموکح .دوب دھاوخ

 شخب ،نیا رب هوالع .دشابن نایم رد مھ یرگید زیچ رگا یتح ،دنھد ھمادا ھک دش دھاوخ

 راشف رضاح لاح رد .دوب دھاوخ مھ زاب و هدوب یورشیپ رادفرط یمومع راکفا زا یگرزب

 اھنیا ھمھ ربارب رد تمواقم نونکا .تسا هدش دراو تموکح رب اتسار نیا رد یھجوت لباق

 اجنآ ات ھک درک لالدتسا مادم ناوتیم و تسا هدش میسرت نشور طخ کی اریز ،تسا رتناسآ

 ،میوش ناتسناغفا لخاد رگا و تفر رتارف طخ نیا رگا اما .رتشیب ھن ،تفر میھاوخ شیپ

 دیاب ات درک صخشم ار یانزارد ھک تسین نکمم رگید و تفر دھاوخ نیب زا ھشقانم تابث

 دھاوخ لکشم رایسب ھماع راکفا راشف لباقم رد تمواقم ،تیعقاو رد سپس .ریخ ای داد ھمادا

 .دوب دھاوخ رتراوشد رتشیب و رتشیب یورشیپ لیالد ھب خساپ و دوب

 

 ایوگ ھک دوشیم تبحص ناتسناغفا رد ھناتسود و یوق تموکح کی داجیا دروم رد ابلاغ

 نآ خیرات رد یزیچ نینچ .تسا نکممان ابیرقت ھکیلاح رد ،تسا نکمم یقطنم هاگن زا

 علاط ای غوبن قیرط زا رگم ،تسا ھتشادن دوجو زگرھ دیاش و هدوب ردان رایسب روشک

 یارب یشالت ھنوگرھ .دگنج یم عون نیا زا یزیچرھ لباقم رد مدرم یگژیو .یدرف
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 ھب رجنم نانیمطا لامک اب و دراد ماکان نایاپ ھنانیمطم ابیرقت ام بناج زا نآ یرازگرثا

  .دوشیم یسایس تالکشم و تفگنھ ھنیزھ

 

 کی نینچ .دوشیم رتشیب تالکشم ھب رجنم انیمطم لباک رد ھیناترب هدنیامن کی مازعا

 سپس و دوش ھیوقت ورین یخرب طسوت دیاب وا .دشاب ھناوتشپ نودب دناوتیمن یلاع رازگراک

 ھطاحا یھوبنا تالکشم اب یرسفا نینچ ،هوالعرب .دوشیم یماظن لاغشا زا یعون ھب رجنم

 تاکرح یضعب ھکنیا نودب ،دزاس جراخ نآ زا ار دوخ دناوتیم یتخس ھب ھک دش دھاوخ

  .دنک ھیصوت ار یورشیپ

 

 ھتشاد ار تراسج و تعاجش مھ و یراد نتشیوخ و تراھم ،یرابدرب مامت تسا نکمم وا

 و هدومزآ تدش ھب وا اما ،دنا زیامتم نآ رطاخ ھب ھیناترب یسایس نارسفا الومعم ھک دشاب

 .دھد شرتسگ رتشیب و رتشیب ار ام یسایس یاھ دمایپ ھک دوشیم ھسوسو

 

 تسود ام اب تاھج یضعب زا یتح ،دنرادن یلم ینمشد ام اب اھناغفا ھک دشاب تسرد دیاش

 و دننک لمحت دوخ روشک رد ار اھییاپورا روضح دنناوتیمن اھنآ ھک تسا ملسم اما .دنا

 رید ،اھتصرف ھب ھجوت اب ،دشاب هدش ھفخ عمط ای سرت زا یتدم یارب ساسحا نیا یھاگرھ

 .دنکیم ناروف کانتشحو شیب و مک یھلعش دننام دوز ای

 

 داھن طسوت دشاب رارق رگا .تسا هارمھ یتالکشم اب زین ناغفا ھتسد ای ھعطق کی لیکشت

 ھلسلس کی سپس .دوب دھاوخ مظنمان اھ تخادرپ نآ ،دوش تخادرپ نآ قیرط زا یتح ای ریما

 رگید یاھاج و دابآردیح رد ھک ھنیمز نیا رد یتالکشم و دیآیم دوجو ھب ریما اب تافالتخا

 قیرط زا ھیناترب تموکح دشاب رارق رگا .دوشیم رارکت لباک رد ،دوب هدش ھتخانش دنھ

 یاھورین زا یھعومجم ناونع ھب ریما طسوت اجنآ رد ،دنک تخادرپ ار نآ ھیناترب رسفا کی

 یھورگ دینک ضرف .دراد لابند ھب ینارگن ای تداسح و دوشیم ھتفرگ رظن رد یجراخ

 یتقو ،داد خر ریخا لاس دنچ رد ھک یاھگنج دننام یلخاد یاھگنج رد و هدش لیکشت
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 دوخ یاج دوخ ھبون ھب ھک یسک ،دوشیم قفوم یرگید و دروخیم تسکش اھریما زا یکی

 نآ نداد تسد زا ھب دیدھت یدج روط ھب ،تردق ھب ندیسر اب وا و دھدب یلصا ریما ھب ار

 ،دنشاب رگید فرط رد مدرم و اسور تیرثکا و دوش ھتفرگ فرط کی بناج رگا .دوشیم

 رد روفنم یاھتموکح مامت ھک دریگیم رارق یتیعقوم رد ھیناترب تموکح تروص نآ رد

 ؟دنک کمک ھیسور اب هزرابم رد ام یارب دناوتیم ھنوگچ نیا و دنکیم ظفح ار ناتسناغفا

 دزاس رداق ار اھناغفا دوخ دناوتب یھورگ نینچ ھک تشاد دھاوخن دوجو یدیما چیھ نینچمھ

 کیچیھ اب دنناوتیمن ،وجگنج و عاجش دنچ رھ ،اھناغفا .دننک تفلاخم ھیسور مجاھت اب ات

 .دننک ھلباقم اھ یداو یاراد و زاب یروشک رد یتح ای ،زاب روشک رد ییاپورا یاھورین زا

 

 ھک دھدیمن تیاضر زگرھ وا ،لوا – ریما زا مرک و تسوخ یحاون نداد هراجا دروم رد

 ھب .دشابیم فلاخم امتح دوخ لد رد ،دھد تیاضر یظفل رگا ای ،دھد هراجا ام ھب ار اھنآ

 یم یبوخ ھب ام .دننادیم ناشروشک ھب مجاھت اجنآ رد ار ام تیعقوم وا مدرم ،بیترت نیمھ

 عوضوم نیا دیاب ارچ و دناهدرک یبایزرا ھنوگچ ار یتامادقا نینچ ھتشذگ رد اھنآ ھک میناد

 ،اھناغفا دننام یمدرم یدامتعا یب و یھاوخدب ھب ھجوت اب .دنریگ رظن رد رگید ھنوگ ھب ار

 دوجو لامتحا نیا ،نیا رب هوالع ؟دنکیم کمک ھیسور اب هزرابم رد ام ھب ھنوگچ رما نیا

 رد ھتفرشیپ تیعقوم کی ،دنک تکرح دنھ تمس ھب ناتسناغفا قیرط زا ھیسور رگا ھک دراد

 ،دنکیم ناتسناغفا رد یاج رد ھیسور یاھورین اب هزرابم تسایس ھب ار ام مرک ای تسوخ

 .رواشپ یکیدزن رد نامدوخ گنج نادیم باختنا یاج ھب

 

 سرت ثعاب رما نیا .دنکیم قدص زین ھتیوک لاغشا داھنشپ دروم رد تاراھظا نیمھ ابیرقت

 ار ررض نیا دیاب ام ،مھزاب ،اجنیا رد .دوشیم ھتفرگ رظن رد راھدنق دیدھت و هدش تالق

 نیا یتقو و میزیگنارب ار اھناغفا ھب یدامتعایب ،ھیسور اب گنج نامز ات ھک میشاب ھتشاد

 تکرح ھتیوک رد دوخ ھتفرشیپ هاگتسیا باختنا یاج زا دوب میھاوخ روبجم ام ،دتفیب قافتا

 .نالوب هاگرذگ ھناھد یکیدزن رد دوخ نیمز باختنا ضوع ھب ،مینک
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 تخادرپ ھیناترب دنھ یاھدمآرد زا دیاب ،دوش ماجنا ھک تایلمع نیا زا کی رھ ای مامت ھنیزھ

 اما .دوش نیمات قیرط نیا زا دیاب تسا مزال روشک تینما یارب اعقاو ھک ھنیزھ رھ .دوش

 رد ،دنھ یاھزرم زا جراخ رد ،دوشیم ھتفرگ دنھ مدرم زا ھک یتفگنھ غلابم ندرک جرخ

 یمومع هوجو یلوتم ام ،تیشم ساسا رب .تسا یدج راک کی ،ھناگیب و یجراخ یاھروشک

 و دیفم رایسب یاھزیچ دنھ دوخ لخاد رد یتقو .میتسھ اھنآ قیقد لامعا لوئسم و دنھ

 قطانم رد یلوپ نینچ جرخ ،درک نآ فرص ار لوپ نیا ناوتیم ھک دراد دوجو یرورض

 لوپ نویلیم دنچ .تسا یتخس راک ،تسا کوکشم اھنآ تحلصم ھک یاھزیچ یارب یجراخ

 مامت اب ،ھیسور ،رضاح لاح رد ؟دنھ مدرم ھب یتشگزاب ھچ اب و دش قرغ ناتسناغفا رد دنھ

 ریاس رب هوالع .تسا ام زا رتریقف رایسب هاگن نیا زا و دراد لوپ دوبمک ،شا یمدرم عبانم

 اب یریگھجیتن ھب رگا ،میراد یعطق یرترب ،رابتعا و یلام عبانم هاگن زا زونھ ام ،اھتیزم

 و جنگ ھک دننک راداو ار ام ناتسنغفا دننام یروشک رد ھنافساتم رگا اما .میزادرپب ھیسور

 یزادنا بقع اب ،ھصالخ .میھدب تسد زا ار زایتما نیا دیاب ،میربب نیب زا ار دوخ ھنازخ

 یارب ار اھنآ یزاب دیاب ام ،دوخ نانمشد حطس رد دوخ ھنازخ یزاسریقف اب و دنھ تفرشیپ

 .میھد ماجنا اھنآ

 

 زا ام یاھزرم زا رتارف یاھناکم لاغشا یارب یاھورین ،دوش ادیپ لوپ رگا یتح ،مھ زاب

 لاغشا یارب یفاک تردق اب یشترا ظفح رد ریبک ھیناترب .دنک نیمات دناوتیمن دنھ ؟دنیایب اجک

 یاھورین ھک دوش ھتفگ دیاش .دراد لکشم ،ناتسناغفا یارب یورین چیھ زیھجت نودب ،دنھ

 ناوتن ار ییاپورا یورین رگا اما .دنوش مھارف ام یبرغ لامش زرم رد دیاب ییایسآ یلاع

 یاھورین تبسن ھب یموب یاھورین دح زا شیب دادعت نتشاد یمیدق لکشم ،داد شیازفا

 .دوشیم رارکت ییاپورا

 

 محر یب و هدنرد ھشیمھ لثم ار اھناغفا دیاب ام ،ناتسناغفا یارب یراکادف ھمھ نیا زا سپ

 دونشخ ھیسور ھب اھنآ نتسویپ زا ،دنھ تراغ رد ندش کیرش دیما ھب ،تیاھن رد و میبایب

 .میشاب
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 هدنمرش و ریقف ،شیامزآ تعاس رد ار ام ھیسور ،مینک ناتسناغفا ریگرد ار نامدوخ ام رگا

 ،یوق شیامزآ تعاس رد ار ام ھیسور ،مینک یرود ناتسناغفا زا ام رگا .تفای دھاوخ

 دیاب اتعیبط ،دھاوخیم ضیرم ار ام اعقاو وا رگا .تفای دھاوخ دنھ رد ھفرم و دنمتورث

 زا ھک تسام ھفیظو نیا اما .مینک لابند ار یلبق ریسم ھک میشاب ھتفیش ردق نآ ام دنک وزرآ

 ھیسور رضاح لاح رد .مییامن بانتجا ،مینک لابند ار نآ دنا لیام ام نانمشد ھک یریسم

 روشک کی قیرط زا دناوتیم طقف وا .دراد رارق گرزب فعض ھطقن کی رد دنھ ھب تبسن

 و یماظن یاھ تیزم مامت زا گرزب تیعقوم اب ام ھک یلاح رد .دوش کیدزن راوشد رایسب

 طیارش نیرتالاب رد ام زا و دش دنھاوخ ردھ و هدوسرف وا یاھورین .میرادروخرب یدام

 و مینکیم کرت ار دوخ رترب تیعقوم ،میوش ناتسناغفا دراو رگا اما .تشاد دھاوخ رارق

 .میھد یم رارق دوخ فیرح اب ربارب تیعقوم رد ار دوخ

 

 اب ار دوخ و مینک عیاض ناتسناغفا رد ار دوخ ھنیجنگ و نازابرس ،نارسفا دیابن ام ،ھصالخ

 دوجو یمومع تاداھنشیپ ھک ھنوگ نآ ،میزاس ریگرد اھناغفا دننام ریذپان نامرد یمدرم کی

 یدایز یاھزیچ تیعقاو رد ھک دوشیم داھنشیپ اھ یھگآ دننام یصاخ تامادقا زونھ .دراد

 .دنکیم تیادھ نآ ھب ار

 

 اب قیقد ھنوگ ھب نم .منکیم یریگ ھجیتن نام دنس زا رتارف دحرس تسایس ھب یھگآ اب نم

 منکیم دییات و متسھ انشآ دحرس نآ لقتسم لیابق و یلحم تموکح نیب تالسارم مامت ابیرقت

 زا هدافتسا .تسا هدوب مکحم و ھنالداع ،ھظحالماب لیابق نآ اب ھیناترب تالماعت ،لک رد ھک

 هدش صخشم اھیگژیو نیا اب ام تسایس و تسا مھم رایسب مدرم نیا اب یتشآ و ینابرھم

 بانتجا روز لامعا هاگھگ ،رگید یاھ لح هار ھمھ تسکش زا سپ ،رگید یوس زا .تسا

 هدش ھتفرگ رظن رد نشور ھیجوت اب روز ذاختا ،دراوم نیا زا کی رھ رد .تسا هدوب ریذپان

 یوس زا تبالص و وس کی زا یرابدرب بیکرت ،لاس دنچ تشذگ زا سپ نونکا .تسا

 زا یزواجت و یطخت چیھ .تسا هدش لصاح مدرم نیا راتفر رد یدایز تفرشیپ ،رگید
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 لالقتسا .دریگن تروص یزیچ نینچ زگرھ مراودیما و ھتفرگن تروص اھنآ ھب ام فرط

 ار ام ،ام یدحرس تسایس جیاتن ھک دوب راودیما ناوتیم و هدش هدرمش مرتحم الماک اھنآ

 .مینک هزرابم ھیسور اب ایسآ رد یزور رگا ،دنک ظفح نام دوخ یاج رد

 

 دایز تسا نکمم .دوش یزادنا هار تسا رارق و هدش هداد روتسد رواشپ ھب روھال نھآ هار

 مامت بوخ تقو رد کش نودب .دوب دھاوخ یسایس و یماظن نآ تیمھا اما ،دشابن دنمدوس

 .دش دھاوخ

 لپمیت

 

 

 ١۴ دنس رد ۶ ھمیمض
 ام یبرغلامش تادحرس عافد و یزکرم یسایسآ رد ھیسور تفرشیپ هراب رد ھسلجتروص
 

 ،یزکرم یایسآ رد ھیسور یورشیپ دروم رد نوسنیلوار یرنھ رس ریخا دنمشزرا ھلاقم

 دروم رد بانجیلاع یاھهاگدید نایب و ھسلجتروص کی نتشون ھب ار ارسیاو رگید راب

  .داد قوس نآ زا رتارف ای یبرغ لامش دحرس رد ام بسانم تسایس مھم عوضوم

 لنیر گنھرس و باجنپ رادنامرفناوتس یوس زا یتالاقم اب هارمھ بانجیلاع ھسلجتروص

 تسا عوضوم نیمھ رد )تسا هدرک تمدخ دنس دور یاروام یاھزرم رد اھلاس ھک( رلیت

 هرود نایاپ زا لبق دیاب تموکح یاضعا ھک تسا نیا ارسیاو یوزرآ ھک منکیم کرد نم و

 .دننک نایب ھنیمز نیا رد ار دوخ رظن ،بانجیلاع هرادا

 

 ١۴ دودح رد ھک یناسک و ارسیاو طسوت لماک روط ھب لاوس نیا ھک تسا یروآدای ھب مزال

 رد تموکح رترکس ناونع ھب ،نامز نآ رد نم .دش حرطم ،دندوب تموکح رد شیپ هام

 ھیارا مینک لابند دیاب ھک یریسم دروم رد ار دوخ رظن ھک متشاد ار راختفا نیا ،یماظن رتفد

 .منیبیمن ماهدش نایب یاھهاگدید رییغت یارب یلیلد نونکا و مدرک
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 یتالاقم اب وا ھک دوش طابنتسا نوسنیلوار رس تشاددای زا یصاخ یاھشخب زا تسا نکمم

 ھجوتم الامتحا ،دید یم ار اھنآ وا رگا .تسا هدوب عالطایب ،دش هراشا اھنآ ھب اریخا ھک

 دسریم رظن ھب ھک داد یم خساپ اھنآ ھب ای ،دشیم تالاقم نآ رد ھتفر راک ھب یاھ لالدتسا

 .دندوب هدرک ینیبشیپ ار وا یلعف تاداھنشیپ زا یخرب

 

 عوضوم نیا رد طبریذ تاماقم و نادنمقالع ریاس و وا ھب تالاقم نآ رگا دوب یم بوخ دیاش

 رظن زا ھک دنا یلمع طخ رادفرط اتدمع یمومع تاعوبطم رد ناگدنسیون .دشیم لاسرا

 کانرطخ و یسایسریغ ،دشاب ھتشاد یشزرا دیاب اھنآ شناد و ھبرجت ھک تاماقم زا یرایسب

 رارق یناگدنسیون ریثات تحت ،دنھ رد مھ و ناتسلگنا رد مھ ،مدرم مومع ،نیاربانب .تسا

 یعوضوم زا یھاگآان اب فلتخم قرط ھب و دنا یمسر تیلوئسم نودب امومع ھک دنریگیم

 زا ھچنآ ھک یلاح رد .دنوشیم یرگاشفا ای تنایخ بکترم ،دنزادرپیم نآ دروم رد ھک

 اھنآ زا یخرب و دنا ھتشاد عوضوم نیا ھب یدج ھجوت یدامتم نایلاس ھک ینالوئسم یوس

 یم ھتخانشان ،فالخ رب ،دناهداد ماجنا ار راک نیا راچان ھب دوخ یمسر فیاظو یارجا رد

 .دننام

 

 منادیمن تحلصم زین ار نیا اما ،دشاب یتسرد راک اھھتشون نیا مامت راشتنا منکیمن نامگ

 و دوشیم تیامح روشک اھنآ تاماقم طسوت ھک یتسایس زا مدرم مومع ،یدودح ات ھک

 .دنشابن هاگآ ،دننکیم نایب دوخ هاگدید یارب یلیالد

 

 ،نیاربانب و دننکیم تیامح ام زرم رد لاعف شیب و مک تامادقا زا نونکا فلتخم ناگدنسیون

 تفرشیپ اب ھلباقم یارب ار هار نیرتھب ناوتیم ھنوگچ ھک میریگب رظن رد دیاب اھنت ھن ام

 یبرغ لامش تادحرس لیابق دروم رد دوخ تسایس یلک ھلئسم ھب دیاب ھکلب ،داد ماجنا ھیسور

 .دوشیم هدناوخ صقان و ھتفرگ رارق ھلمح دروم ھک درک یگدیسر زین
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 رد یرت ھناعطاق رظن مناوتب دیاش و مھد خساپ ھسلجتروص نیا رد ریخا دراوم ھب مھاوخیم

 ات ١٨۴٩ چرام رد ھک رواشپ لاغشا نیلوا زا اریز ،مشاب ھتشاد دوخ یدحرس تسایس هراب

 ابیرقت ،ماهدرک تمدخ یبرغ لامش دحرس رد ١٨۵۶ لاس زا یشخب رد مھ زاب و ١٨۵۵

 ھیلع اھ یشکرکشل و روما زا یرایسب رد ،مدوب شترا هدمع رسفا نم ھک یهرود مامت رد

 .متشاد روضح یناتسھوک لیابق

 

 ندرک ھفاضا یارب یمک زیچ اعقاو نم ،ھیسور یورشیپ اب دروخرب هویش نیرتھب ھب ھجوت اب

 .تسا هدش هداد ھجراخ ریزو ھب البق ھک مراد ١٨۶٧ ربوتکا ۵ تشاددای ھب

 

 رس ،اھنآ رفن ھس( هدش ھیارا فلتخم تاماقم طسوت ھک ار یفلتخم یاھھمانرب نم

 نزو رد ییاناوت و شناد ھب ھجوت اب ھک ندزمل گنھرس و ندزمل رکشلرس ،نوسنیلوار

 یارب ای ،دابآ لالج ای ھتیوک ،تارھ رد ورین ییاجباج دروم رد )دننکیم تبحص ھنالداع

 نیمات یارب ای ،نآ نودب ای یموب یاھورین زا یھورگ اب لباک رد ھیناترب هداتسرف نتشاد

 هدیاف یب دیاش و یرورضریغ ھک مرک لاغشا یارب ای ،یسیلگنا نارسفا اب سراپ شترا

 .مھن یم جرا ،دنک جراخم و تالکشم ریگرد ار ام و تسا رظن دروم فدھ یارب

 

 یاھورین ھک تسا مزال مھ و تسا رگید یاھاج زا یرایسب لاغشا مزلتسم تارھ لاغشا

 مزلتسم یمادقا نینچ ھک مدقتعم نم .دنشاب هدامآ اھنآ زا تیامح یارب شابهدامآ ھشیمھ رگید

 یرگید تالکشم مھ و هدش رکذ ١٨۶٧ ربوتکا مجنپ رد نم تشاددای رد ھک تسا یھنیزھ

 تارھ ام رگا ،تیعقاو رد .دنکیم فیعضت ار ام یعافد تردق و هدمآ لیصفت ھب نآ رد ھک

 یارب دوخ تاناکما مامت زا ابیرقت ھک دنک روبجم ار ام تسا نکمم ھیسور ،مینک لاغشا ار

 ،میشاب لوغشم ام ھک یلاح رد سپس و مینک هدافتسا ناکم نآ رد یماظن یاھورین زا تیامح

 یکدنا عناوم اب توافتم الماک ھقطنم کی رد  )دوجو تروص رد( ام ھیلع وا یاھحرط

 .دوشیم لابند
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 دابآ بوقعی ای رواشپ لاغشا زا رت لوقعم ریثات دناوتیمن ود رھ ای دابآ لالج ای ھتیوک لاغشا

 ھب ار ود رھ ناوتیم ،دیایب شیپ یسایس ترورض رگا .دشاب ھتشاد ھیسور یورشیپ رب

 نودب مادقا نیا ماجنا و درادن دوجو یسایس ترورض چیھ نونکا اما ،درک لاغشا تعرس

 .تسا بسانمان نم رظن ھب یوق لیالد

 

 ای ،ناکم رھ رد ،درم رازھ ۴ الثم ،تاحیلست ھمھ اب یوق رایسب پیت کی لقادح دیاب ام

 رد دیاب زین ربارب یورین کی .میھد رارق ،دوب هدش لاغشا اھنآ زا یکی طقف رگا یکی رد

 لوصف رد ناکم ود رھ ھک هدش تباث .دشاب تکرح هدامآ و هریخذ نامدوخ یاھزرم لخاد

 ھنیزھرپ ار مادقا نیا اھهداج یتخس و تفاسم .دنا ملاسان رایسب ام نازابرس یارب یصاخ

 رد دزد لیابق ھک یاھهوک دننام ،دوشیم عطق اھلتوک قیرط زا ررکم تاطابترا و دزاسیم

 .دنراد لباک مکاح ھب کدنا یرادافو اما ،دننکیم یگدنز نآ

 

 ھب مادقا نیا دروم رد ار اھناغفا تیاضر ادتبا ھک تشاد دھاوخ دوجو یرتشیب یراوشد

 اھ مھافتءوس نتشاد ھگن رود یارب رت ینالوط و رتشیب یراوشد نآ زا سپ و میروآ تسد

 .اھنآ اب

 

 ناشن ھک منک ادیپ مکحم لیلد کی مناوتیمن نم ؟دوش ماجنا دیاب یفدھ ھچ یارب اھنیا ھمھ و

 ھب افرص ھک یداھنشیپ یاھورین و دھدیم رارق ریثات تحت ار ھیسور ،تامادقا نینچ دھد

 اب طبترم تاظحالم زا لقتسم ،دنوشیم ذاختا ینونک یاھزرم یزاس مارآ ای نما روظنم

 .دنوشیم ھتخادنا رود ،ھیسور

 

 .تسا لباک رد یموب یاھورین زا هورگ کی و هداتسرف کی نتشاد یارب یدعب تاداھنشیپ

 اھداھنشیپ نیا یود رھ دروم رد دوخ یلعف ھسلجتروص ٢۴ ات ٢١ یاھدنب رد ارسیاو بانج

 ھب ود نیا زا کی رھ روضح .متسھ قفاوم الماک بانجیلاع تارظن اب نم و هدرک تبحص
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 لورتنک رد ای دنکیمن تیوقت ار ام ھجوچیھ ھب و هدومن ھجاوم تالکشم ھب ار ام دایز لامتحا

 .دنکیمن کمک ام ھب ھیسور یورشیپ

 

 ،میشاب ھتشاد ھناتسود طباور اھناغفا اب ھک تسا نیا میھاوخیم رضاح لاح رد اعقاو ام ھچنآ

 تاعالطا ام .میروآ تسد ھب درذگیم ھچنآ زا یتسرد تاعالطا و مینک ھیوقت ار اھنآ نامکاح

 یم تسد ھب شخبتیاضر روط ھب یرگید یاھهار زا ای دوخ یموب رومام طسوت ار مزال

 ھلخادم وا روما رد ھک تسا نآ زا رتھب رایسب ،مینک تیوقت العف ار مکاح میناوتیم و میروآ

 ای اجنآ رد ھیناترب هدنیامن کی روضح لامتحا دروم رد فالتخا یارب یلیالد ای ،مینکن

 .مینکن داجیا ،دوشیم تخادرپ ام طسوت ھک یھورگ

 

 و لوپ و ھحلسا اب نونکا ھک ھنوگ نامھ ،مینک تیوقت رگید یاھهار زا ار ریما میناوتیم ام

 ناغفا مدرم اب ندش ریگرد رطخ ھکنیا نودب ،دشاب شیایاعر و وا دنسپ دروم ھک یهویش اب

 .میوش لمحتم ار

 

 الماک ارسیاو اب یسراپ یاھورین رانک رد یسیلگنا نارسفا نداد رارق مدع دروم رد نینچمھ

 نکمم کش نودب ،دنک ادیپ شیارگ ام تمس ھب سراپ و دیایب شیپ یا هزرابم رگا .مقفاوم

 یسیلگنا نارسفا روضح تسا نکمم اما ،مینک هدافتسا وا تیوقت یارب یاھرازبا زا تسا

 رجنم رظن فالتخا ھب تسا نکمم ،شریذپ تروص رد ای و دوشن ھتفریذپ رضاح لاح رد

 دنوش ام رادفرط ات دھد رارق ریثات تحت ار سراپ دناوتیمن اھنآ مادختسا ھک یلاح رد ؛دوش

 .دننکیم رانکرب ار نارسفا نیا دوخ تیاضر اب ،دنشاب ھتشاد ار ام اب تفلاخم دصق رگا و

 

 میھاوخن نیقیتم ام .دوب دھاوخ نارگ یمادقا نیچ .تسا مرک لاغشا یور ثحب یرخا داھنشیپ

 و دھدیم شرتسگ ار ام یدحرس تالکشم ھقلح ھکنآ اب ،دشاب یضار نآ اب ریما ھک دوب

 نیا رد ام نازابرس هدوھیب ندش روصحم ناکما مادقا نیھجیتن کی ھک تسا ناسآ نآ کرد

 اھبنارگ رایسب یرگید یاج رد لاعف تامدخ یارب ھک تسا ینامز رد مرک ھتفرشیپ تیعقوم
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 یاھاج ھب نازابرس یرورضریغ یورشیپ رھ دروم رد نم رواب ھب ھشقانم نیا .دنشاب یم

 ھیسور یورشیپ ریسم ھک مینک ییوگشیپ میناوتیمن ام ھکیلاح رد ،تسا قیبطت لباق صاخ

 .دوب دھاوخ تھج مادک زا

 

 نانچ طیارش .دراد ھلصاف لباک اب ییامیپھار دنچ طقف ام دوجوم یاھنآگداپ ھب ھتبسن مرک

 فالخرب اما .میوش لباک دراو زور دنچ نایرج رد و اروف دزاس روبجم ار ام ھک تسین

 رد یداع تروص ھب ام ھک یورین نآ ،دیآ دوجوب یطیارش نینچ رگا ،لدتسم تاعقوت مامت

 رواشپ اب تالاصتا میکحت و دنمدوس دصاقم یارب ھک تسین یوق ردق نآ ،میراد یم ھگن مرک

 ضیوعت ملیج و یدنپلوار زا اعیرس رواشپ نازابرس ھکیلاح رد ،دنک تکرح لباک ھب

 ھک یدوز نامھ ھب لقادح ،دنسرب لباک ھب امیقتسم مارتحا لباق توق اب دنناوتیم ،دنوشیم

 .دننک یورشیپ ریسم نآ زا مرک نازابرس ندش اجکی اب دنناوتیم اھنآ

 

 نانمشد و عناوم ھک میراد ھگن رواشپ دننام یلحم رد ار دوخ نازابرس تسا رتھب ھکنیا زا

 دشاب هدش زیھجت بوخ تروصب ییورین نینچ ھک یتروص رد و دنراد رارق نآ لباقم رد

 هدش ھتفگ رلیت گنھرس تشاددای ٧ ھحفص رد ھک دشاب یتوق نآ یاراد ای دنک ھبلغ دناوتیم

 تالکشم نودب امتح و هدش عطق بقع زا امامت مرک یورین ھک دوشیم هدید نآ زا و تسا

 رانک ار مرک« ،میوگیم گنرد نودب نم اما .تسا یرظن ھلئسم ،دشابیمن ور شیپ زا

 .»دیراذگب

 

 یوریپ رضاح لاح رد ار تسرد تسایس ام ھک میوگیم طقف ،عوضوم نیا یریگ ھجتن یارب

 رتشیب نازابرس نتشاذگ اب اج نآ رد ار دوخ ام .مینام یم یقاب دوخ یاھزرم رد ام .مینکیم

 یناتسھوک یاھگنج یارب ھک نازابرس نآ زا یشخب اب ،دنراد ناسآ یسرتسد لباق ھک

 ام .مینکیم ھیوقت رواشپ ماکحتسا و میکحت اب و نآ طخ تاطابترا دوبھب اب ،دنراد تازیھجت

 رھ زا ام .مینک ھیوقت ار وا و میشاب ھتشاد ناغفا تموکح اب ھناتسود طیارش ات مینکیم شالت

 ربمسد ٢۶ ھلسارم رد تموکح ریزو ھک ھنوگ نآ و میشاب یم ربخاب و رظان درذگیم ھچنآ
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 ،دنک باجیا ترورض و تصرف رگا ،تسا هدامآ ترضحیلعا تموکح ،تفگ دوخ ١٨۶٧

 ،دش میھاوخ یزکرم یایسآ رد وا یاھیورشیپ دروم رد ھیسور اب ھناتسود تاطابترا دراو

 .مینک یریگولج تامھافت ئوس رطخ زا ات

 

 رارق یتیعقوم رد ام ،دروآ راشف یدج ھنوگ ھب ام دیدھت ھب ھیسور و دنوش ماکان اھنیا رگا

 ھلباقم رد ھچنآ هراب رد نم .میورب نآ گنج ھب ھتشاد تسد عبانم مامت اب ھک تشاد میھاوخ

 نیا رد میناوتیم ام اما .میوگیمن یزیچ ،درک میھاوخ دنھ رد رگید یاھاج رد ھیسور اب

 ،موزل تروص رد و مینک یروآ عمج دوخ تادحرس رد بوخ زابرس رازھ ٨٠ ات ٧٠ اج

 دراو یسور یورین رھ لباقم ھب طیارش و تازیھجت ،رامش رد یرترب یاراد یورین کی اب

 ام ناوارف عبانم طسو رد و هدوب رارق سرتسد رد و کیدزن زین ام ریاخذ .میوش ناتسناغفا

 .دنراد رارق

 

 فرص ھک دننکیم رکف اھ یخرب .دشاب نآ ھجیتن زا سرت یارب یترورض منکیمن رکف نم

 .دشاب ام تایالو هدودحم رد گرزب تالکشم میالع دیاب ام و ھیسور نیب ھعزانم تاعیاش

 ام زا یدایز رامش .میشاب نارگن رایسب دروم نیا رد میراد زاین ام ھک منکیمن رکف نم

 نایرج رد ام نازابرس ھک دننک یرودای ١٨۴۵ رد ھکیس گرزب یورین مجاھت زا دنناوتیم

 ندنار نوریب رد ،دندیشک یم رجز ادیدش و دندوب گرزب گنج فورصم ھکنآ اب هام ود

 تایالو نایموب ،مینک ضرف ھک درادن دوجو یلیلد چیھ انیمطم .دندش ماکان ام ورملق زا اھنآ

 طیارش ھکنآ اب مھ زونھ و دنراد اھ ھکیس اب ھسیاقم رد اھسور اب یرتشیب یدردمھ ام

 ،اریز ،مینک یلاخ ییاپورا نازابرس زا ار دوخ یاھنآگداپ ھک تخاس روبجم ار ام یدعب

  .درک هدھاشم مایلیو تروف و جیلتس نیب رد ناوتیم تردن ھب ار دیفس نازابرس

 

 مدرم مدقتعم نم ؟دیسر نایاپ ھب روپنید رد ھیطوت کی و داتفا ناجیھ زا رتارف یقافتا ھچ

 یلاوتم یایالب راچد دنھ رد رگا اما ،دنرادن نارگید ای اھسور ھب یلیامت ھجوچیھ ھب دنھ

 زا ناوتیمن اما .دننکیم کرت ار ام زین ام یموب ناتسود ھک میشاب ھتشاد راظتنا دیاب ،میوش
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 نآ زا ناوتیمن یداھنشیپ یاھ تحلصم زا کی چیھ اب انیمطم و درک بانتجا رما نیا

 تسا کوکشم یاھ تحلصم یارب ریبادت ذاختا مدع یارب یمکحم لیلد نیا .درک یریگولج

 .دوش متخ ھعجاف ھب تسا نکمم ھک

 

 ھب یلام و یماظن ،یسایس تاظحالم و میراد دنھ رد نداد ماجنا یارب یدایز یاھراک ام

 هدنیآ یاھزور رد رگا اما .دنراد هراشا ام ینونک تادحرس رد ندنام ھب ناسکی روط

 زا ،نم رظن ھب ،دنوش دنھ یاروام رد ھیسور اب ھھجاوم و یورشیپ ھب روبجم ام نانیشناج

 نانمشد اب میناوتیم ھک مینک نانیمطا ساسحا یلبق یاھگنج دننام تسا نکمم ،یناسنا رظن

 .میراد ھگن تیقفوم و راختفا اب ار روشک و میوش ریگرد دوخ

 

 مزادرپ یم یبرغ لامش تادحرس زا تظافح یارب ام تسایس دروم رد ثحب ھب نونکا نم

 اھ پیت رارقتسا اب ،دراد ییانشآ زرم نآ اب الصا ھک یسک متسین دقتعم ھک میوگیم ادتبا و

 زا ار دوخ یاھزرم ام ھک دنک روصت ناتسناغفا رد رگید یاھاج ای دابآ لالج ای ھتیوک رد

 زا یاھشخب ای لیابق مامت .مینکیم ظفح ،تسا رضاح لاح رد ھچنآ زا ،رت نمیا تالمح

 ھب اھنآ .تفرگ دنھاوخن رارق یمادقا نینچ ریثات تحت المع ،دنھدیم رازآ ار ام ھک لیابق

 زا یگرزب یاھ هوک ھلسلس اب اما ،دنا کیدزن دحرس نآ رد ام یاھورین ھب و ام تادحرس

 ھب ورین نداتسرف سکچیھ منکیم نامگ .دنوشیم ادج و دنا رود ناتسناغفا رد ام یاھورین

 نانیمطا اب اما .دنکیمن داھنشیپ ام ینونک دحرس رد حلص ظفح یارب افرص ار ناتسناغفا

 نینچ رد ھک یاھورین ،دنوش مازعا اجنآ ھب یرگید لیلد رھ ھب رگا ھک درک اعدا ناوتیم

 رد ،دنراذگیمن ام تادحرس شمارآ رب یدیفم ریثات ھجوچیھ ھب اقلطم ،دنراد رارق یتیعقوم

 دنکیم نام یناتسھوک یاھھیاسمھ ریگرد ار ام اھلتوک قیرط زا اھنآوراک روبع ھک یلاح

 .دنراد تراغ ھب روشرپ لیم یارب یگرزب رایسب یاھ ھسوسو بلغا ھک
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 لخاد رد ولج ھب ور تکرح قیرط زا دحرس حلص دوبھب رب ینبم روصت نیا نم ،نیاربانب

 حالطصا ھب زا یکی طسوت ھک منکیم هراشا یهژورپ ھب نونکا و منکیم در ار ناتسناغفا

 .تسا هدش ھیارا  دنس و یز فسوی نیب یناتسھوک روشک لاغشا یارب "باجنپ ماقم"

 

 رایسب مادقا کی تسا نکمم ،میھد ماجنا ار نآ میناوتب ھک میتشاد ینادرم و لوپ ام رگا

 درم رازھ دص ،طسوتم ھبساحم کی رد ،ھک اجنآ زا اما .دشاب یلعف زرم دروم رد دمآراک

 یدج یسررب ھب زاین هدیا نیا منکیم رکف ،تسین یفاک زیچان رایسب رش کی ناربج یارب

 یاھورین ندنار شیپ اب دناوتیم ام یزرم متسیس ھک تسا نکممریغ الماک هژیو ھب ،درادن

 دوخ فارطا رد مھ و ولج رد مھ ار نانمشد اھنآ ھک ییاج ،دبای دوبھب ینیعم ھلصاف رد ام

 ھگلج رد ندنام یاج ھب ھک یقطانم رد و اھنیمز نیرتتخس رد مھ نآ و تشاد دنھاوخ

 ھلمح اب رگم ،دوشیمن داجیا نمشد بناج زا یتحاران چیھ ھک زاب تشپ و ینونک زیخلصاح

  .دنوشیم عفد و تازاجم  تعرس ھب دروم ١٠ رھ زا دروم ٩ رد نامجاھم ھک یھاگھگ یاھ

 

 یلمعریغ ماجنا فرص ار یناسنا یورین رازھ هد ھنالاس نکمم ھک تسا نیا نم داقتعا

 .مینک ویلیب رتکد داھنشیپ نیرت

 

 هاگساپ زا یطوطخ یاراد یدحرس یاھنآگداپ .تسا حیضوت لباق یناسآ اب ام یلعف متسیس

 .تسا زرم مھ دنس دور اب قرش رد ھک تسا یزفسوی ھقطنم ات دنس رد دابآ بوقعی زا اھ

 اھنآ ھب ھک یاھنآگداپ زا ،دنوش ییاسانش تالکشم رگا اما ،دنا یفاک الومعم اھهاگساپ نیا

 .دنوشیم ینابیتشپ ای تیوقت ،دنا ھتسباو

 

 ،ناخ یزاغ هرید ،روپنجار ،دابآ بوقعی ینعی هاگودرا تشھ ھب هدش لاسرا یاھورین لک

 لماش[ دراد قلعت نادرم و هرھشون لومش ھب رواشپ ،تاھوک ،ونب ،ناخ لیعامسا هرید

 و لیام اھدص زا شیب دحرس یارب گرزب نادنچ ھن یورین – ]دنا ددعتم یاھ ھناخپوت

  .دننکیم ساسحا ار دوخ یبسن تینما ھک وجگنج رایسب لیابق نانکاس
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 نایموب اریز ،تسا ھنالقاع نیا و دنا یموب اجنیا رد اھورین هدمع شخب ھک دوشیم هدھاشم

 اما ،دنا رت بسانم روشک نیا رد یھاگساپ ھفیظو ماجنا یارب ھیناترب نازابرس ھب تبسن

 رد ار هرازھ نم .تسا یھیناترب یاھورین زا رتشیب رایسب تبسن لماش ینابیتشپ شخب

 ھک یشحو لیابق اب یدنبزرم دوجو اب اریز ،ماهدرکن دراو دحرس زا عافد نازابرس شرازگ

 هدوب سودنا-یراوام و دحرس زا عافد مظنم متسیس زا ادج ،دنتخادنا رسدرد ھب ار ام اریخا

 ھکنیا زا لبق .دراد رارق اھ هوک رد دابآ توبا یماظن هاگتسیا .درادن یھاگساپ طخ چیھ و

 نونکا ام ھک میوگب ھشیمھ یارب و راب کی تسا نکمم ،مراذگب رانک ار هرازھ عوضوم

 ،میاهدرک ظفح یموب جوف ود ای کی زا لکشتم یلومعم ناگداپ کی اب ار نآ ھک تسا لاس ٢٠

 رد راب ود اھنت ام .دندرکیم ظفح کچوک شترا اب یتخس ھب ار دوخ اھھکیس ھک یلاح رد

 ھک ینامز ،١٨۵٢ لاس رد ،لوا :میدش تموصخ ھب ندش لسوتم ھب روبجم هرود نآ لک

 ییاج ،دنتفر کانرطخ ریسم کی ھب و رتارف ام زرم زا ھک پت و ھنراک نایاقآ لتق ھجیتن رد

 هایس هوک یاھ یزنسح ،مینک داجیا کرمگ طخ کی میھاوخیم ام ھک دندرکیم رکف مدرم ھک

 ریپان درال ،لاح( ریپان و نوسکم گنھرس یگدرکرس ھب یموب دارفا زا یورین طسوت

 ھب ریخا تاقافتا ھک یلاوحا و عاضوا ھک ینامز ،رگید یزور و دندش تازاجم )الادگام

 ھب یگرزب یورین یروآ عمج ھب رجنم ،تسین اھنآ ندرک وگزاب ھب یزاین و تسویپ عوقو

 نکاس ام زرم یوس نآ هایس هوک رد ھک ار یفلتخم لیابق ات دش تیاو پیترس یھدنامرف

 .دننک تازاجم ،دندوب

 

 ١٨۴٩ لاس رد نآ لاغشا نامز رد ار هرازھ خیرات ھک یناسک زا یمک دادعت ،تیعقاو رد

 یناتسھوک بصعتم ناناملسم نآ نانکاس ھک ھنوگ نآ ھک دندرکیمن روصت زگرھ ،دنتسناد یم

 ھتخیر ینوخ زگرھ و میدش حالس ھب لسوتم دروم ود رد طقف لاس ٢٠ نایرج رد ام ،دندوب

 مناوتیم ،درذگ یم دحرس نیا رد ھچنآ دروم رد هدش رشن یقارغا تاشرازگ زونھ .دشن

 ھک درک نالعا رگید زور دشیم ینابیتشپ بوخ تاماقم طسوت ھک ھیرشن کی ھک مھد رکذت

 ،تفگ هدنسیون ھکیروط ،میشاب ھتشاد هرازھ رد لاس ١۵ رد مجاھت ھس ات میاهدش روبجم ام
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 ٣ ضوع ھب .تسا هرازھ رد روھشم هوک نیا ھک دنراد رواب اصخشم »نوباھوم« هوک رد

 .دندشن ھتشک رفن ٢٠ دروم ود رھ رد مراد رواب ھک میتشاد لاس ٢٠ رد مجاھت ٢ ام ١۵ رد

 

 زا ،دننکیم یگدنز ام دحرس زا رتارف یناتسھوک ھقطنم رد ھک یلیابق زا شرازگ ھنوگرھ

 نیمھ .تسا عوضوم نیا جراخ ،دناوتیم ،دنس ات ،دنکیم کرت ار هوک ھک ییاج ،دنس دور

 ریقف و ناملسم اھنآ ھمھ ،دنا هدنرد شیب و مک ھمھ ،دنا وجگنج شیب و مک اھنآ ھمھ ھک سب

 .دنا

 

 ھن ،تلاح نیرتھب رد و میشاب رسدرد عقوتم دیابن ھکنیا یارب تسا یلیلد طیارش نیا ھمھ

 یتقو .نامدوخ رتزیخلصاح و راومھ روشک ھب ررکم نادنچ ھن ھنارگتراغ یاھ شروی

 و اجنیا .تسا راومھ ام یدحرس روشک مامت ھک میمھفب روطنیا دیابن ،راومھ روشک میوگیم

 رد و دننکیم ادج مھ زا ار ام یاھهرد و دنیآیم نییاپ ھک دنکیم یقالت یاھھوک اب اجنآ

 ھگن ار اھیراومھ ام ،یلک روط ھب اما ،دنتسین ام عابتا اھهوک نیا نانکاس دراوم یخرب

 .مینکیم اھر ار اھهوک و میرادیم

 

 ،دنوشیم کمک یزرم نایماظن ھبش کچوک یاھھلتک طسوت یاھاج رد ام یاھهاگتسیا

 رد رقتسم یاھ ھتسد ،فلتخم یاھ تبسانم رد و دنا اھنآ لاوما و مدرم زا تظافح لوئسم

 یاھ اتسور ام ھکنیا ھب ھجوت اب ،اھشروی نیا .دناهدش زیامتم رایسب تالمح عفد رد اھنآ

 لیابق طسوت ھک دنا یاھهوک یلیام ود ای کی ھلصاف رد واگ گرزب یاھھلگ یاراد ھک میراد

 .دناهدنام تازاجم نودب تردن ھب و هدوب کدنا اعقاو ،دناهدش لاغشا دزد

 

 اجنآ زا .تسا نآ هرصاحم ،دنکیم زواجت نآ زا یشخب ای ھلیبق کی یتقو ھک یلومعم شور

 ،تسا یرورض رگید یایشا نتخیر رود و  جاتحیام ھیھت یارب اھ یراومھ رد ددرت ھک

 رد .تسا هدرک تراسخ ناربج ھب راداو ار فلختم ھلیبق ابلاغ و تسا رثؤم تازاجم نیا

 تازاجم و اھ هوک ھب دورو یارب یمجاھت ھک تسا نیا لومعم شور ،تیقفوم مدع تروص
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 نوچ ،دنوشیم ھتشک تردن ھب نمشد یدایز دادعت دراوم نیا رد .دریگ تروص نافلختم

 اب ھکنیا رگم ،دنوشیمن کیدزن زگرھ و دنگنجیم کبس یاھیریگرد اب اھهوک رد اھنآ

 ،دنوشیمن نییاپ بلغا اھنآ ،دنشاب ھنابش ھلمح یارب ای یتخس رد ھک یاھهورگ زا یخرب

 و تسا کدنا دروم نیا رد اھانثتسا .دنریگ رارق ام یاھورین یاھ ھلولگ ریز ھکنیا رگم

 ام اب ای ،دننکیم ھلمح ام یالاب ،دنوشیم روسج ام ھب تبسن رامش هاگن زا ھک ینامز اتدمع

 .دنوشیم وربور زاب اتبسن نیمز رد

 

 رظن دروم تامجاھت یفاک ۀجیتن ،جراخ ناھج رظن ھب زگرھ دیاش ناگدشھتشک دادعت ھکنآ اب

 تازاجم ناونع ھب و هدش ماجنا تیقفوم اب ھشیمھ ابیرقت تازاجم ،دشابن یوق یورین کی اب

 تسا نکمم ،دننک رود ار دوخ ھمر و نانز و هدش دعاقتم نادرم رگا .دوشیم ساسحا

 و رجفنم )اھنآ یلخاد یاھاوعد رد دیفم( ناش یناب هدید یاھ جرب ،ناریو ناش یاھاتسور

 ندیسر هار ام ،دراد زیچ رھ زا رتیوق یرثا ھچنآ دیاش و دوش بیرخت ناش ھلغ یاھرابنا

 ھب تبسن رتشیب رایسب تلوھس اب میناوتیم موزل تروص رد و میاھتخومآ ار اھاتسور نآ ھب

 .میورب اجنآ ھب ،لوا تیعقوم

 

 تسا نکمم یناتسھوک یاھگنج زا ربخ یب یهدنسیون ھکنآ اب و تسا نینچ لومعم ھجیتن

 نافلختم ،تسا هدمآ تسد ھب ام فادھا ،دنک رخسمت هدش دوبان نانمشد دادعت ندوب مک ھب

 .تشاد دنھاوخ یبوخ راتفر ینالوط رایسب تدم یارب و دناهدش تازاجم

 

 یتقو یتح ،تسا یناتسھوک یاھ یشکرکشل زا ام ریذپان رییغت ھبرجت نیا ھک میوگب دیاش

 هدشن یفاک تازاجم لورتنک لباقریغ طیارش لیلد ھب نانمشد دیاش ھک دسریم یخرب رظن ھب

 ،دنتخانشیم ار زرم ھک یناسک راظتنا زا رتارف و بوخ متسیس نیا ھک مدقتعم نم .دنشاب

 .میتفرگ هدھع رب ار نآ تیلوئسم راب نیلوا یارب ام ھک ینامز ؛تسا هدوب قفوم
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 دحرس رد یناتسھوک لیابق ھیلع رب یشکرکشل ٢٣ ام ھک تفگ شیپ زور ،ناگدنسیون زا یکی

 نم یور شیپ ١٨۴٩ لاس زا مجاھت رھ زا یتسرھف نونکا .میا ھتشاد دوخ یبرغ لامش

 مھ ار دنا هدوب رتمک ای ھتفھ کی دیاش ھک ار کچوک یاھ مجاھت زا یخرب ھکنیا .دراد رارق

 .تسا زیمآ قارغا انیمطم ،میمانب "مجاھت"

 

 ،تسا هدوب دروم ١٨ لاس ٢٠ رد ھک دسریم رظن ھب ،دلیاو لارنج ریخا مجاھت باسح اب

 )اھ هاگساپ یئزج روما زج ھب( ام یاھدروخرب مامت لماش نیا و لاس رد مجاھت کی دودح

 .تسا دنس ات ریمشک و هرازھ یاھزرم زا ھلیبق رھ اب

 

 ٢٠ زا شیب ،دروم ود رد اھنت دسریم رظن ھب و دنا ناسآ اھ مجاھت نیا زا یخرب فیصوت

 تسا یریزو و دوسحم ماھت یئانثتسا دراوم .رتمک رایسب دراوم رثکا رد و دناهدش ھتشک رفن

 و دندوب ھنابش یدج ھلمح کی عفد و لمحت ھب روبجم ورین یهدش ادج شخب کی نآ رد ھک

 رایسب نیمز کی رد ار ام یاھورین ،یفارحنا تنامض قیرط زا نم رظن ھب ھک ھلابما مجاھت

 .میتشادن اھنآ اب یعازن چیھ ھک دندروآ یاھ هوک رد لیابق نیرت یوق زا یکی اب بولطمان

 

 .تسا یعطق تازاجم ھک دنا ھتخومآ البق یرایسب ،تیعقاو رد و دنا یریگدای لاح رد لیابق

 لصف راظتنا رد ار دوخ تقو یھاگ و دنریگ رارق وفع دروم میارج یھاگ تسا نکمم

 ھنوگ ھب ھمانرب رگا .دسرب تازاجم و ھیبنت نامز ات مینارذگ یم بولطم ھجیتن ای دعاسم

 ھک منک فارتعا مناوتیمن نم اریز .تشاد میھاوخن ینادنچ تیاکش ،دوش لابند ھتسویپ

 یهدیاف ھچ ھک منادیم یبوخ ھب و تسا گرزب رایسب رش کی یمجاھت رھ ماجنا ترورض

 تامجاھت نینچ اب و میا ھتشاد دوخ یزرم ھسردم رد یماظن یاھورین و نارسفا شزومآ زا

 .میاهدرک تداع
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 نامھ ،مینامیم یقاب یعفادت تلاح رد ای لاعفریغ اھهوک رد و میوشیم دراو ھک ینامز اھنت

 یارب نامز ،تروص نآ رد اریز ،دراد دوجو یعقاو رطخ ،میداد ماجنا ھلایبما رد ھک ھنوگ

 .دراد دوجو ام یاھورین ندش شابوا و بیکرت

 

 ندرک رکف ھب زاین یتخس ھب نامدوخ یاھ ھگلج رد ام ھیلع یناتسھوک لیابق مادقا ھنوگرھ

 تسکش ،یفاک بسانت اب بسا ھناخپوت و ماظن هراوس اب ،ام یاھورین پیت کی یارب .دراد

 بوخ زور کی زا رت راوشد یتخس ھب ،اھ ھگلج رد یناتسھوک نادرم زا یورین رھ نداد

 .تسا لاعف نادیم رد

 

 اما ،تسا سودنا-ارف رد ام باجنپ تادحرس دروم رد اتدمع لاح ھب ات نم تاراھظا

 ماظن هراوس زا اتدمع اھهاگساپ اجنآ رد .میزادنیب دنس ھب یھاگن ھظحل کی یارب میناوتیم

 ینابایب قطانم عیسو دنبرمک کی زا دیاب دزد لیابق اریز ،تسا تسرد نیا و هدش لیکشت

 نیا رد ھک دسریم رظن ھب ،تیعقاو رد .دننک روبع ام یاھهاگتسیا و اھهوک ھنماد نیب

 یشروی یتقو ھک تسا نیا اھدادیور لومعم أشنم و تسا دروم یب اھھوک رد مجاھت ،تالحم

 بیقعت و دروخرب دروم هاگتسیا نیرتکیدزن هراوس طسوت نارگتراغ ،دریگیم تروص

 .دنراد ار ھجیتن نیرت شخب تعانق تالومعم ھک دنریگ یم رارق

 

 یھلباقم مجاھت ١٠ اب نم ،لاس ٢٠ نایرج رد ،دنس زرم رد ناگدننک ھلباقم تشگزاب کی رد

 زا یورین یاراد ھک تسا ھتشادن ام نازابرس یارب یتافلت چیھ اھنآ زا یخرب ھک مدروخرب

  .دناهدشیمخز و ھتشک رفن ٣٨ اھدروخرب نیا مامت رد .دنا هدوب ریشمش ١٣٣ ات ١٧

 

 ھکیلاح رد .تسین دحرس شخب نآ تظافح یارب نوخ گرزب رایسب مجاھت کی نیا انیمطم

 هاگآ یناتسھوک گنج تالکشم زا الماک ،منکیم عافد موزل تروص رد تامجاھت زا نم

 نتسناد اب ،دشاب هدید ار لاعف نانمشد طسوت هدش لاغشا یاھھوک رد گنج ھک یسکرھ .متسھ

 برجم و یکذ ،اناوت ناھدنامرف ھب اھ تایلمع نیا .دنکیم نیمخت رتمک ار تالکشم نیا نآ
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 .دنراد زاین بسانم تازیھجت ھب و هدوب ورشیپ و لاعف ،بوخ نازابرس یاراد ھک دراد زاین

 چیھ رد اریز .دنا تارطخ یاراد ھشیمھ اھنآ .دنوش نیمخت کبس دیابن زگرھ اھ مجاھت

 ،زاین تروص رد و عیرس تاعالطا ھب دح نیا ات رازراک تیقفوم و ورین تینما ،یگنج

 نودب و هرظتنمریغ طیارش رد امیاد ھک درادن یگتسب تسدریز نارسفا ھنادنمدرخ یوق مادقا

 .دنریگیم رارق اھهورگ رانک رد شرافس یارب عاجرا ناکما

 

 و اج ھمھ رد ھک تسا تیعقاو نیا و تسا ھتخانشان لبق زا الومعم ھک نیمز یاھ یراوشد

 هدافتسا دعاسم یتصرف رھ زا ات تسا هدامآ و تسا ناھنپ لاعف عاجش نمشد کی یکیدزن رد

 لیم لامک اب هدنامرف کی ھک یطیارش رد ،درادرپب شناوریپ ای نانادرگرس لتق ھب ای ،دنک

 اب ار تاموزلم ریاس و اذغ هرذ رھ تسا روبجم ،دنکیم رظن فرص یھشوت عون رھ زا

 ھک رگید عناوم زا یرایسب و هاگیاپ اب زاب طابترا تاقوا یھاگ ناکما مدع ،دنک لمح دوخ

 زگرھ و تسین لیلد نیا .دنکیم تیمھا یب ار ناغفا یاھھوک ھب دورو ،دنیآ یم شیپ انیمطم

 باجیا بوخ تسایس کی ھک یعقاوم رد راک نیا ندادن ماجنا یارب یلیلد ناونع ھب دیابن

 ار تموکح ھک تسا یاھدایرف ھب ندرکن شوگ یارب یبوخ لیلد اما ،دوش ھتفریذپ ،دنکیم

 راشف شخبتیاضر ھجیتن نودب لوپ و نوخ ھنیزھ الامتحا و یرورضریغ راتفر کی ھب

 .دھدیم

 

 و یرورض تسایس کی یارجا رد رگم ،اھ هوک ھب دورو لیامت ھک مراد نانیمطا نم

 یاھناکم لاغشا مراودیما و دوشیم یسررب ترضحیلعا تموکح طسوت ھشیمھ ،ھنالقاع

 عونمم ھتسویپ روط ھب ،دوشیم حرطم فلتخم یھاو یاھھناھب ھب ھک ناتسھوک رد صاخ

 .ددرگ

 

 ،یزکرم یایسآ رد ھیسور یورشیپ ھب ھجوت اب و دحرس لیابق اب ام تسایس یارب نیاربانب

 .مدرک نایب دوخ بسانم یشم طخ دروم رد ار دوخ ھناعضاوتم رظن نم

 نمرون
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 ١۴ دنس رد ٧ ھمیمض
 اروش وضع ،رلیت یاقآ طسوت ھسلجتروص

 دروم نیا رد رگید تاماقم طسوت ھک یتالاقم و نوسنیلوار رس دنمشزرا تشاددای ھعلاطم

 .تسا هدادن رییغت ار یزکرم یایسآ ھلئسم ھب طوبرم یاھهاگدید ،تسا هدش ھتشون

 

 ات ،تسا هدش تبث ریخا هام ٢۵ ھسلجتروص رد بانجیلاع طسوت نونکا ھک یتاراھظا رد

 .مقفاوم ھنامیمص و الماک ،دوش لابند دیاب ناتسناغفا اب ھطبار رد ھک یتسایس ھب اھنآ ھک اجنآ

 نانچمھ بانجیلاع و دوب هدش ھتفرگ رظن رد ھلمیس زا تموکح کرت زا لبق ھک یتامادقا

 و یلعریش تیعقوم تیوقت اھنآ فدھ ،دوش ماجنا بسانم نامز رد دیاب دننکیم ھیصوت

 رجنم تامادقا نیا ھک مدقتعم ایوق نم .تسا راوتسا و مکحم ھیاپ رب ریما اب ام طباور داجیا

 تیامح نوسنیلوار رس طسوت رابجا ھب و بولطم حوضو ھب ھک دش دھاوخ یھجیتن ھب

 .تسا ناتسناغفا رد ھناتسود و یوق تموکح کی میکحت - دوشیم

 

 ام .تسا مزال نامدوخ زرم زا تظافح یارب ھک میھد یم ماجنا ار یاھراک ام ،ھیقب یارب

 نیع رد ،ھک یلاح رد .میتسھ رواشپ ناگداپ تیوقت و یدحرس یاھهاگرارق تیوقت لاح رد

 ام .تسا نامدوخ یلخاد هرادا دوبھب تھج رد ھتسویپ روط ھب تموکح یاھشالت ،لاح

 دنا مامتا ھب ور رگید مھم طوطخ .میاھتفرگ هدھع رب ار رواشپ ھب روھال زا نھآ هار تخاس

 لابند نامز لوط رد کش نودب ،تسین مربم نادنچ نآ ترورض ھک دنس دور یداو طخ و

 .دش دھاوخ

 

 ناگیاسمھ اب داحتا و ھناتسود یتشآ ینونک تسایس ھب و مینامب یقاب دوخ زرم رد ھک ینامز ات

 لاح نیا اب .میرادن ھیسور زواجت زا یسرت چیھ ،میھد ھمادا زرم یوس نآ رد دوخ کیدزن

 یاھماگ یقرش ناتسکرت رد البق وا .درک هاگن وا تباث یورشیپ ھب لماک یتوافتیب اب ناوتیمن

 نآ یارب تسا نکمم وا یدصت نارود ھچرگا .دوریم ولج ھب نانچمھ و  ھتشادرب یعیرس

 ار یتیعقوم و دنک تیبثت ار دوخ تردق ات دنکیم ار دوخ شالت مامت وا ،دشاب نماان نامز
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 تامادقا ای ریبادت ھچ ھک تسا نیا لاوس .دنک میکحت ،تسا هدروآ تسد ھب اھروشک نآ رد ھک

 ،مینک راھم ار وا یولج ھب ور تکرح افرص ھن ات مینک ذاختا میناوتیم عورشم یطایتحا

 ؟مینک لورتنک ای یثنخ ار یزکرم یایسآ رد اوق نزاوت ظفح و بلاغ ذوفن ھکلب

 

 و ناتسناغفا اب ار دوخ داحتا و یتسود ات میھد ماجنا تسا مزال ھک یراک رھ مدقتعم نم

 یاھتساوخرد و تاداھنشیپ ھچرگا ،سراپ یسامولپید اب ھطبار رد و مینک تیوقت ریمشک

 تقفاوم لک رادنامرف اب مراد لیامت نم ،دشاب ھتشاد یدایز شزرا دناوتیم نوسنیلوار رس

 ھب ھجوت اب .دوش لقتنم دنھ رتفد ھب رابرد نآ اب ام طباور ،رضاح لاح رد لقادح ھک منک

 ھب ھیناترب تراجت شرتسگ ھب ھجوت اب دوخ ذوفن لامعا لاح رد ام ،رتیلامش تادحرس

 ریسم نیرتھب شیاشگ ھب کمک ،ددرت دازآ ریسم لیھست قیرط زا یزکرم یایسآ قطانم

 ام .میتسھ قطانم نآ ھب هدنیآ و هدنور ناناگرزاب زا تیامح و ریمشک قرش تمس ھب دوجوم

 دوخ توعد ھب انب و میاهدرک رارقرب دنکرای مکاح اب یزیمآ تملاسم یراجت طباور البق

 وا تختیاپ رد یسیلگنا ناناگرزاب عفانم زا تظافح یارب ار یموب لسنوق کی ،یگیبشوق

 دیاب ام .تسا تھج نیمھ رد رتشیب تکرح ،تسا رظن دروم نونکا ھچنآ .میاهدرک میقم

 رد وا تامادقا اب تفلاخم یاج ھب .مینک تاقالم شدوخ نادیم رد ،تدم هاتوک رد ار ھیسور

 و تلم ود نیب یراجت طباور ھک دنسرب قفاوت ھب وا اب و دننک کمک تفرشیپ و ندمت هار

 .دنک لیھست ار یزکرم یایسآ قطانم

 

 زونھ ات ھک تسا هدیسرارف ممصم کیتامولپد لمع کی یارب نآ نامز منکیم رکف نایاپ رد

 ھجوت ھک تسا هدرک راھظا نمرون گنھرس ھک تسا تسرد نیا .تسا هدشن ھتفرگ تسدیور

 نانچ زا نیا منکیم رکف نم اما .تسا هدش تیادھ تھج نیا رد ترضحیلعا تموکح

 ریزو یدج و یلوا ھجوت دروم ھک دوش تساوخرد تکازن اب ھک تسا رادروخرب یتیمھا

 یراجت تابسانم داجیا ات دریگ رارق یسایس طخ نینچ یراگزاس تشادرظنرد اب ھجراخ

 نم اما .دوشیمن بلاغ کیتامولپد ضارتعا اھنت .دزاس مھارف ار تردق ود نیب ھناتسود

 مھافت ھب رجنم تالامتحا مامت رد ھناتسود و ھنافصنم ھیحور کی اب تارکاذم ھک مراد رواب
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 لدابت ای نویسناونک کی لکش رد هاوخ ،دوشیم یمیاد تابیترت یخرب نیمات و ھنامیمص

 دشخب نایاپ ار دنھ یارب ھیسور ھنامصخ ھمانرب هاگدید ھشیمھ یارب ھک یلسنوق یاھداھن

 .دراد دوجو یدایز رامش ناھذا رد ھک

 ١٨۶٨ ربمسد ١٢ ،ھتکلک

    رلیت یاضما

 

 

 ١۴ دنس رد ٨ ھمیمض
 شسرپ هراب رد نوسنیلوار رس تشاددای داھنشیپ ھب ،دنھ شترا داتس طسوت ھسلجتروص

 ١٨۶٨ ربمسد ٢۴ ،یزکرم یایسآ ھب طبترم
 تادحرس رد دنھ عافد و ناتسناغفا ،یزکرم یایسآ ھلئسم دروم رد نم یلاسرا تالاقم رد

 دوخ تارظن نم ،ھماع یاھراک و یجراخ رتافد ھب ھتشذگ لاس ود نایرج رد یبرغ لامش

 .ماهدرک زاربا نوسنیلوار یرنھ رس طسوت یداھنشیپ لیاسم هراب رد ار

 

 رد یورشیپ ای ھیناترب طسوت ھتیوک لاغشا ھیلع لالدتسا ھک منکیم رکف نم ،نیاربانب

 .دوش داجیا روشک نآ اب طباور رد یعقاو دروم کی ھکنیا رگم ،تسا لماک ناتسناغفا

 

 یب شرگن کی ساسا رب ای دوش راذگاو سناش ھب دیابن طباور نیا ھک مدقتعم تدش ھب نم

 ار لباک رابرد اب کیتامولپید لماعت دیاب ھکلب ،دوش نییعت ام یوس زا ھنامصخ ای یدامتعا

 یھاوگ ار وتکفید تموکح ھب تبسن ھنامیمص یدردمھ ھیبش یزیچ ھکیلاح رد و مینک قیوشت

 ھب تبسن بوخ لباقتم سح و ھیریخ رتافد یلمع یھاوگ و یسایس راشف اب دیاب ،میھد یم

 .مینک داجیا ار نامدوخ

 

 قفاوم الماک ،دوب ھتفرگ شیپ رد ھتشذگ لاس راھچ یط ھک یتسایس رد ارسیاو بانج اب نم

 .مدوب
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 رد ھتسد مادک مییوگب ھک تسا نکممریغ اعقاو و دراد رارق یلخاد گنج رد ھک یناتسناغفا

 فلاخم یاھ فرط میھد هزاجا ھک تسا رورض نم رظن ھب ،تسا یزوریپ ای دوعص لاح

 .دوش تیاعر ام فرط زا لماک یفرط یب و دنوش ریگرد مھ اب

 

 یلخاد گنج مربم ترورض اب دیاب یلاعفنا تسایس نینچ ھک تسا یھیدب منکیم رکف نم اما

 تموکح ھب ار تابث و ماکحتسا دننام یزیچ میناوتب ھکنیا ضحم ھب و دوش دودحم یعقاو

 یونعم تیامح نآ زا دیاب ھکلب ،مینک تبحص یندم رظن زا طقف دیابن ،میھد صاصتخا وتکفید

 .مینک یدام یتح و

 

 ھیاپ رب ھک یتردق و دنھ گرزب تردق ،گرزب تسایس کی ساسا رب اھنت ھن ار رما نیا

 و لباک اب تراجت تاظحالم ھب ھجوت اب ھکلب ،مینک تیادھ ،دراد ھیکت ییایسآ و ییاپورا

 .میریگ رظن رد ،دنراد رارق نآ فارطا رد ھک یاھروشک

 

 بقارم و دشاب لمع یدازآ یانبم رب و لیالد نینچ ساسا رب دیاب لباک رابرد اب ام طباور

 .مینک فذح ار ھیسور تامادقا ھب تبسن یدامتعا یب ای سرت ھنوگرھ روصت ات میشاب

 

 رب اھنت ،نیاربانب و تسا ھیسور زا سرت هدنھد ناشن لباک اب یعفادت و یمجاھت داحتا داجیا

 .تسا لوبق لباقریغ مادقا کی ،ساسا نیمھ

 

 و تسود نیرتھب ناونع ھب ام رب وا ات میراذگب ریثات لباک مکاح رب ھک تسا تسرد انیقی اما

 طورشم ،دنیبب ،درک ھعجارم وا ھب کمک و هرواشم یارب دناوتیم ھک یسک و دوخ نابیتشپ

 لابق رد تلادع اب قباطم تسایس و لوقعم یاھھیصوت دشاب لیامتم ،مھم دراوم رد ھکنیا رب

 .دنک ذاختا یجراخ تادھعت تیاعر و دوخ یایاعر
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 رد یماظن ھیحور نتخیگنارب شالت رد امیاد ھک یناسک ،دوشیم هدید نم یلبق تالاقم زا

 .ماهدرک یراددوخ اھنآ ندرک لابند زا ،دنا ھیسور ھیلع دنھ و سیلگنا

 

 تسا مزال نم رظن ھب ،مفساتم ھنیمز نیا رد هدش ماجنا یاھشالت ندید زا ھک یلاح رد اما

 ھک ھنوگ نامھ ،مینک ظفح ار ایسآ رد روشک نآ تامادقا ھب یگدیسر دنور یرایشوھ اب ھک

 بویناد تایالو اب شطباور رد ھیسور یبلط هاج ضورفم دراوم ھب هراشا اب ھجراخ رتفد

 .تسا ھتفرگ تسدیور یطایتحا تامادقا ،یتروپ و

 

 تفگ ناوتیم یتسار ھب اما .تسا کیتامولپید یرایشوھ نینچ مزلتسم یمومع تاظحالم

 لوقعم ریغ نآ زا شیب ،دنھ رد ھیناترب عفانم رب ھیسور یراذگرثا ھب ھطبار رد یرادشھ ھک

 یانعم ھب ،هدرتسگ و یماظن ،یسایس تردق کی ناونعھب ام .دوشیم فیصوت ھک تسا

 دوخ ینونک هدودحم رد ھیسور هاوخ ،میرادن ھیسور زا سرت یارب یزیچ ھملک یعقاو

 طسوت گرزب تنطیش .دھد شرتسگ ام یاھزرم ات یتح ار دوخ تردق ای دوش فقوتم

 دنھ رد ام فعض نیغورد غیلبت لوغشم ار دوخ یلیلد رھ رب انب ھک دوشیم ماجنا یناسک

 اب ھک یطرش ھب ،میریذپان تسکش ناھج یاھتردق مامت ربارب رد روشک نآ رد ام .دننکیم

 میناوتیم ،مینک زواجت تسایس ھب دھعتم ار دوخ میریگب میمصت رگا .میشاب قداص نامدوخ

 تسایس کی اب رگا ،رگید یوس زا .مینک رقتسم میراد تسود ھکییاج رد ار دوخ و میورب

 و بوخ یراد تموکح موادت اب ار دوخ و مینک دودحم ار دوخ یبلط هاج ،بسانم و تسرد

 ینازرا ای وس کی زا فارسا نودب ،مینک ھیوقت دوخ یماظن یاھداھن ییاراک ھب قیقد ھجوت

 گرزب یروتارپما یارب ھک میھد یم ماجنا ار یراک اھنت ھن ام ،رگید یوس زا ھنادرخبان

 یسایس بارطضا زا ییاھر و تینما یارب مزال طیارش ھکلب ،تسا نیرتھب ام تسایر تحت

 .مینکیم تیاعر ار

 

 رب ار ھیسور اب دوخ ییایسآ تاطابترا میفظوم ام ھک منکیم رارکت رظنم نیا زا لالدتسا اب

 .مینک یھدنامزاس یلسنوق و کیتامولپید بسانم یانبم



 228 

 

 تسایس اب طبترم لیاسم دروم رد ،گروبزرتپ تنس ھنیباک و ام نیب یتابیترت نینچ نادقف

 دنیاشوخان ،یزکرم یایسآ طلسم تردق ھب ھیسور ندش لیدبت زا شیپ دیاش ،یزکرم یایسآ

 و کیتامولپید تاطابترا زا یشوپ مشچ ،هداتفا قافتا اعقاو رما نیا ھک نونکا اما .دوبن

 طاقن ریاس رد ام تامادقا رد ھک روطنامھ ،تسا فلاخم ھیناترب بسانم تسایس اب یلسنوق

 ،مینکیم یسررب ار اھنآ رد ھیسور یبلط هاج الومعم ھک ییاپورا یاھروشک ھلمج زا ،ناھج

 طسوت نونکا ھک ار یتارطخ تدمزارد رد میناوتیمن ،یفذح نینچ اب .تسا هدش هداد ناشن

 دیدشت ،دننکیم غیلبت ار دنھ ھیلع ھیسور یاھحرط ھب تبسن نظ ءوس و رادشھ ھک یناسک

 .مینکن

 

 رادروخرب حیحص تاعالطا تیزم زا رضاح لاح رد ام ھک تسا تسرد رایسب نیا اریز

 اب ھک انعم نیا ھب .دراد ییانیچ تلصخ ابیرقت دوخ یاھزرم زا رتارف دنھ تسایس و میتسین

 رد ،مینکیم تداسح جراخ ناھج و دنھ نیب هدرپ ذوفن ھب تبسن ،ییایسآ هدیا کی زا یوریپ

 .میھد یمن ناشن نآ زا رتارف ذوفن لامعا ھب یلیامت ھک یلاح

 

 ساسارب یرادتتموکح تسایس کی زا روصت ساسا رب ،تیعضو نیا ھک منکیمن رکف نم

 نیا ھب اریز .تسا نآ دودحم یانعم ھب یتح ھناطاتحم ای ھیناترب هدرتسگ تسایس روصت

 نادنزرف نایاپیب یاھتشحو و اھینامگدب و روشک ود رھ ناگدننکتنطیش فطل ھب ام بیترت

 .میاهدش هدرپس لھج

 

 ھک نردم روصت نیا اب مھ و تسا فلاخم ام خیرات یاھتنس اب اعطق دیدرتیب تسایس نیا

 و ورملق رد ھن ھتبلا ،میراد دوخ یور شیپ یندمت تاریثات قیرط زا شرتسگ تیرومام ام

 .ھحلسا روز اب ھن
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 تفرسپ ھک درک راکنا ناوتیم یتخس ھب ،دوش ھتشاذگ رانک نردم موھفم نیا دشاب رارق رگا

 تقیقح رد و ناھج گرزب یاھ یروتارپما زا یکی ناونع ھب ریبک ھیناترب یارقھق ای

 .تسا هدش زاغآ ،یروتارپما نیرتگرزب

 

 سامت رد اھنآ اب ھک یاھروشک رب یندمت ذوفن لامعا زا یراددوخ ینعی ندنام تباث اریز

 یب زا تیامح مالعا یانعم ھب ،دنرب یم رس ھب یشحو ھمین ھناماندب تیعضو رد و میتسھ

 نیا نم ،رگید ترابع ھب .تسا تراجت ھعسوت یارب دیما ندرک اھر و اھ ییانیچ یکرحت

 .منادیم لاوز زاغآ و ناھج رد ام هاگیاج زا ارقھق ار

 

 یلام و یراجت میظع تیلوئسم ،تسا هدش ماجنا دنھ رد ریخا یاھلاس رد ھک یاھراک مامت

 یرھاظ یگناگیب دوجواب ،ام ھب یموب یاھتردق قلطم دامتعا و روشک نیا رد ناتسلگنا

 میاهدیسرن یھطقن ھب ام ھک تسا نآ هدنھد ناشن و ملسم دھاوش ینابز و یداژن توافت زا یشان

 .دریذپب ار یتکرح یب تسایس نینچ دنھ و سیلگنا رد ھیناترب تموکح ھک

 

 ییایسآ-یسیلگنا هدرتسگ تسایس کی ھب ھک اجنآ ات ،تسا نیا نم عضوم نم ،نیاربانب

 ار جیاتن یھاگھگ و مینک هدافتسا دوخ ذوفن زا ھک میشاب ھتشاد تیاضر دیاب ،دوشیم طوبرم

 .میاهدیسر یضرا شرتسگ بسانم هدودحم ھب ام ھک تسا نیا نم داقتعا ھکنآ اب ،مینک لامعا

 

 یسررب رد یھابتشا ،دوشیم ھتفرگ هدیدان یلک روط ھب اجنیا رد زیامت شزرا نم رظن ھب

 ایسآ رد ھیسور تردق ھب ای ھک یناسک زیمآ کیرحت یاھھتشون رد البق ھک تاعوضوم نیا

 تنطیش ھیناترب عورشم ذوفن شرتسگ ندرک دودحم رد مھ و دنسرت یم ای دننکیم تداسح

 .تسا هدرک یدایز

 

 تبسن یعیبط تداسح لیلد ھب یدح ات و ام تموکح سرت زا یشان یدح ات تیدودحم نیا

 .تسین نینچ رگید اما ،دوب ناھج طاقن مامت رد ریبک ھیناترب تسایس ینامز ھک ھچنآ ھب
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 و مک یاھروشک و ھیناترب یاھزرم نیب ییایسآ یاھتموکح تحت یاھروشک ھب ھجوت اب

 یمومع هابتشا کی ندرک صخشم ،دنریگ یم رارق ھلخادم دروم ھک ھیسور ریثات تحت شیب

 .تسین یراوشد راک ،دنکیم روک ار ناتسلگنا رد تواضق یدح ات ھک

 

 کی ییوگ ھک دنا ھتخیر مھ رد نانچ ام یبرغ لامش زرم برغ یاھروشک مامت ،نیاربانب

 .دنھدیم لیکشت ار هدحتم تنطلس

 

 ،تسا هدرتسگ لیام اھدص ھک لقتسم لیابق زا یدنبرمک اب دیاب میناد یم ام ،رگید یوس زا

 اما .دنا دازآ مھ ام زا ،دنا دازآ لباک رابرد زا ھک هزادنا نامھ ھب ھک مینک مرن ھجنپ و تسد

 یھدنامزاس تردق و تاحیلست زا لیابق نیا اریز .تسام عفن ھب ،دشاب ھتشاد دوجو یتوافت رگا

 .دنرادن یسرت الصا ای کدنا ناغفا تموکح زا اھنآ ھک یلاح رد ،دنراد لماک تشحو ام

 

 دوخ فادھا ھب یزرم لیابق نیا بذج رد یتفرشیپ نانچ زونھ دنھ تموکح نم رظن ھب

 .تسا ھتفرگ تروص یدایز رایسب تامادقا ھکنآ اب ،تسا ھتشادن

 

 رد ریذپان تسکش ماکحتسا ھب ،لوا ،لقتسم لیابق نیا رب ذوفن ھک تشاد رطاخ ھب دیاب

 میھاوخیمن ام ھچرگا ،رما نیا ھب نداد هزاجا اب ،مود .دراد یگتسب یزرم یمظن یب بوکرس

 هدنامرف ناونع ھب مینکیم تکرح ھک نامز رھ اما ،مینک ھمیمض ار اھنآ یناتسھوک روشک

 ام رظن نیا زا ،موس و دوشیم تعاطا ام زا یرسدرد و تمیق رھ ھب و مینکیم لمع

 روصت نیا زا ھن و مکاح تردق و تین نسح زا یشان ھحلاصم ،میتسھ ھحلاصم ھب رضاح

 .مینک دروخرب اھنآ اب میھاوخیم ھک روطنآ میناوتیمن ام ھک

 

 هدید هوک هایس یشکرکشل رد اریخا یزرم لیابق اب یگنج تسایس یارجا هویش زا یھنومن

 تازاجم یتقو .تفلاخم روصت رب ھبلغ ھجیتن رد و ھجوت لباق یورین اب تکرح ینعی ،دش
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 بیقعت یارب .نآ زا لبق ھن اما ،دوشیم عورش ھحلاصم ،دش لامعا یدج راتفر ءوس یارب

 رد لقتسم یاھروشک ای ریمشک زا رتارف ھنومن ھب یزاین ام ،مدرم نیا اب حلص تسایس کی

 .میرادن دنھ دوخ

 

 .دوشیم ریبعت هابتشا ،دحرس رد ام یارادم و یرابدرب تسایس ھک دوشیم ھتفگ یھاگ

 

 ھک هداد ناشن براجت مامت مدقتعم نم .مراد لکشم یرظن نینچ یتسرد ھب فارتعا رد نم

 ھنوگ نیا ھک دنریگ رارق یناسک تردق ساسحا ریثات تحت اھنآتسھوک یشحو نانکاس رگا

 .تشاد دھاوخ رادیاپ ریثات ،یتشآ و یرابدرب ،دننکیم لمحت

 

 لامعا زا لبق و تازاجم ررقم نامز رد ھحلاصم یارب شالت اب دیابن تردق ساسحا نیا اما

 یرادافو ھکلب ،رابتعا اھنت ھن ،دھد خر قافتا نیا ھک نامز رھ ،اریز .دوش فیعضت تازاجم

 نیب زا ،دراد شاداپ یرادافو زا رتشیب تسردان راتفر دننک رکف تسا نکمم ھک یناسک

 .دوریم

 

 تسایس یعقاو تیھام ھک میوگیم ار دوخ رظن و مراذگیم رتارف مھ نیا زا ار اپ نم اما

 زا یلامتحا هابتشا چیھ ھک دوش ارجا و نییبت نام ناگیاسمھ یارب یلمع روطھب دیاب ام

 لصا نیا ،منادیم ھفیظو کی ار ام اب یتسود نم نیاربانب .دشاب ھتشادن دوجو اھنآ بناج

 ،دنتسین ام اب ھک یزرم یاھھلیبق نآ ھک دوش لمع نآ ساسا رب و دوش مالعا هدرتسگ روط ھب

 .دوش دروخرب اھنآ اب حالس روز اب دیاب و دنا ام ھیلع

 

 ھب تبسن ار دوخ ھنامصخ شرگن ،تاوس دنوخآ دننام یماقم مھدیمن هزاجا نم ،نیاربانب

 رد یگداس ھب نم .تسا هدوب زاجم ھتشذگ لاس ٢٠ رد ھک یراک ،دنک ظفح ھیناترب تموکح

 راتفر نمشد کی ناونع ھب وا اب ای دشاب تسود دیاب ای ھک میوگیم وا ھب تصرف نیلوا

 رد روما رابتعا یب تیعضو ھب بیترت نیا ھب و منک یورشیپ وا تمس ھب اروف .دوشیم



 232 

 یعیسو دادتما رد و نامدوخ ورملق رد یبرخم رایسب ریثات نم داقتعا ھب ھک یرادتقا نآ دروم

 .مھدیم نایاپ ،دنکیم لامعا اھزرم زا

 

 نیا اب هام ھس تدم ھب رفن رازھ ١٠ مازعا و یشکرکشل کی ھک دراد دوجو لامتحا نیا

 دیاش ھکنآ اب ،میدید هوک هایس رد اریخا ھک یرازراک دننام ،ھصالخ .دشاب یرورض باسح

 .میوش ھجاوم یرتدیدش تمواقم اب

 

 تسا نکمم ،دوش یتسود طباور دراو باجنپ تموکح اب ات دوش توعد دنوخآ زا رگا اما

 زا سپ ،شزیمآ ھنوگرھ زا ییاھن راکنا ھک مینامھفب وا ھب و دشابن رورض ھحلسا ھب لسوت

 .تسناد زاجم ار نآ ناوتیمن ھک دوشیم یقلت یتموصخ ناونع ھب نیا

 

 لبابق ریاس الامتحا و یدیرفا گرزب ھلیبق دروم رد یتامادقا نینچ ھک دراد دوجو لامتحا نیا

 لباک رابرد اب طباور و دنس زرم رد دوجوم تیریدم هویش ھب ارم ،نایب نیا .دشاب مزال

 .دناسریم

 

 رواشپ رسیمک ھب لوا ھلھو رد تاعوضوم نیا اب طبترم تالاوس مامت رضاح لاح رد

 .تسا گرزب ھیحان کی ییاضق و یرادا سیئر ،نیا رب هوالع ھک دسریم

 

 فیاظو نینچ دناوتب ھک تسا نکممریغ درم کی یارب ھک تسا حضاو منکیم رکف نم

 ھک منادیم نم .دنک ادیپ اھنآ ماجنا یارب ار ینامز ای ،دنک بیکرت مھ اب ار یداضتم الماک

 .دنا اھنآ یارجا ریگرد نونکا و دناهدش فیاظو ماجنا ھب روبجم ھک تسا یناسک رظن نیا

 

 ،دوشیم گنج و حلص لماش ھک یزرم لیابق تالکشم مھ و لباک تموکح روما ھب ھجوت اب

 تموکح ھب رواشپ رسیمک زا طسوتم روط ھب دانسا ھچرگا ،تسا یلاع تموکح اب میمصت

 .تسا هدیسر باجنپ
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 کی ناوتیمن ،دسریمن یلاع تموکح تسد ھب لوا ھلھو رد یرما چیھ نوچ ،ھجیتن رد

 ھتشادن دوجو نتخادنا قیوعت ھب لیامت و فعض اب هارمھ یراجت تالماعم زا یرود شور

 دوب یم نآ لوئسم رسفا کی یزرمارف لیاسم دروم رد رگا ،دوش بانتجا نآ زا  ھک دشاب

 .تفرگیم اروش رد لک رادنامرف زا ار دوخ تاروتسد ھک

 

 روما مامت ھک دشاب ھتشاد دوجو لک رادنامرف هدنیامن کی دیاب منکیم رکف نم ،ھصالخ

 رد ام یموب هدنیامن راگنربخ دیاب ھک یسک و دوش هدرپس وا ھب یزرم تسایس ھب طوبرم

 .دشاب لباک

 

 لومعم کچوک تموکح کی ھب حلص و گنج رب رثؤم تامیمصت و یسامولپید ندرپس

 تقیقح رد ،درذگ یم کچوک تموکح کی تسد زا یروما نینچ یتقو ،تیعقاو رد .تسین

 .مادقا و یریگ میمصت ھلیسو ھن ،تسا اھھمان لاقتنا هرادا یعون

 

 شرازگ وا ھب رواشپ رسیمک ھک تسا یعجرم باجنپ تموکح ھکنیا لیلد ھب ،لاح نیا اب

 ینادردق یارب مزال میقتسم عفانم زا ،دنھ تموکح ینعی ،هدنریگ میمصت ییاھن تردق ،دھدیم

 مامت نونکا ،هدش هداد عالطا نم ھب ھک ھنوگ نامھ و دشک یم تسد تسایس تیادھ و

 دعاقتم نم اما ،دشابن تسرد نم تاعالطا تسا نکمم .درادن رایتخا رد ار مزال تاعالطا

 و تاعالطا یفاکان طیارش ھب رجنم دایز لامتحا ھب یراجت تالماعم ینونک هویش ھک ماهدش

 لباک دننام یتموکح نینچ اب ار دوخ طباور میناوتیمن ام ھک یزیچ ،دوشیم فدھ فعض

 .مینک ارجا یزرم لیابق اب تیعطاق تسایس ای

 

 کی نم رظن ھب ھچنآ ھب ار ھجوت افرص ھکلب ،منکیم شنزرس ار یسک نم ھک دوشن کرد

 .منکیم بلج ،تسا صقان متسیس
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 رد ھتشذگ لاس لپمیت رس یتقو ھک دنکیم فارتعا دنھ تموکح ھجراخ رتفد منکیم رکف

 یدایز زاین یزکرم یسایسآ و یدحرس لیابق ،لباک لیاسم اب ھطبار رد ،دش نییعت نامز نیا

 .درک ادیپ دنتسم و یلمع تاعالطا ھب

 

 چیھ اریز ،درک تروشم ھجراخ رتفد اب یلاع شخب سیئر نامز نآ رد ھک مراد رواب نم

 یھلیسو چیھ نوچ ،تشادن یعقاو عالطا تاعوضوم نیرتمھم نیا زا وا رتفد رد یسک

 .تشادن دوجو ھجراخ رتفد ھب یناسرعالطا یارب

 

 قیرط زا مود تسد ھنوگ ھب مھم تاعالطا نیا ھک تسا یھیدب خساپ ؟تسیچ رما نیا تلع

 رابگنز و طقسم روما ھک روطنامھ ،دریگیم رارق دنھ تموکح یور شیپ باجنپ تموکح

 .دسریم ام ھب یئبمب تموکح قیرط زا

 

 یلاع تموکح رد سپس و باجنپ رد ادتبا تیلوئسم فعض و مک ھقالع ،ریخات ،ور نیا زا

 دنناوتیم یناسک طقف ؛زرم تیریدم رد نآ بقاعتم جیاتن و کیتامولپید فعض دمایپ اب

 تبحص اھنآ اب سفن ھب دامتعا اب و دننکیم تاقالم یزرم نارسفا اب هاگھگ ھک دننک تواضق

 .دننکیم

 

 راھدنق رابخا ،هداعلاقراخ متسیس نیا قبط ھک تسا تسرد اما ،تسا یندرکن رواب ابیرقت

 تموکح ھب یئبمب تموکح و دنس رسیمک قیرط زا ،تسا لباک نامکاح زا رتمھم ابلغا ھک

 .دسریم دنھ

 

 نھذ رد ھک دوش تیاعر یطرش نآ تسا یرورض ،نم رظن ھب ،لباک رابرد ھب ھطبار رد

 امیقتسم ھک دننک ساسحا دیاب اھنآ ،لاثم ناونع ھب ،دراد یدایز تیمھا ییایسآ نارس ھمھ

 هدنیامن ھب اھنت ھنیمز نیا رد .عبات تموکح کی قیرط زا ھن و دنراد راکورس اھنآ نارس اب

 .تسا زاین لک رادنامرف
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 ساسا رب ھک رابرد متسیس داجیا منکیم روصت ،دوش ھتفریذپ داھنشیپ نیا ھک یتروص رد

 ،دنوش یگدنیامن دوخ یاھلیکو طسوت دیاب ریمشک ات دنس زا زرم رد یلصا لیابق مامت نآ

 دنھ و اناتوپجار رد لک رادنامرف نارومام طسوت ھک یمتسیس ؛دوب دھاوخن راوشد نادنچ

 لباک رد یموب دنیامن کی طسوت تابتاکم یارب البق ھک یتابیترت .دوشیم لابند یزکرم

 ،باجنپ تموکح یاج ھب وا راگنربخ ھک توافت نیا اب اما .دبای ھمادا دیاب ،تشاد دوجو

 .دوب دھاوخ لک رادنامرف هدنیامن

 

 هاگیاج .دنامب یقاب باجنپ تموکح اب دوخ یلعف طباور رد یتسرد ھب تسا نکمم ریمشک

 هزادنا نیا ھب ھک درادن دوجو قرش رد یروشک چیھ الامتحا و تسا شخبتیاضر روشک نآ

 و هدوب بوخ رایسب ھل رد یلیک رتکد یلسنوق باصتنا .دشاب هدش ھتخانش اھسیلگنا یارب

 چیھ ؛دراد دادتما یزکرم یایسآ ات ریمشک زا ھک باجنپ اب دشر ھب ور تراجت تسا نینچ

 هداد تسد زا یاھزیچ دیاش ھک یلاح رد ،دیآیمن تسد ھب اج نآ رد رییغت داجیا زا یفدھ

 رابرد رظن دروم ھک دیدج یلسنوق تابیترت و طباور فیعضت زا ھناعطاق دیاب ام .دوش

 .مینک یراددوخ ،دوب ھجاراھم

 

 روصت نم رظن ھب ھک تسا یندمت تاریثات نآ ندرک ینابرق یانعم ھب اھنآ زا تشگزاب

 یاھهزیگنا یگژیو ینعی ،دوشیم زیامتم ورملق یارب توھش زا ھک تسا لمع زا ام نردم

 .قباس رصع یجراخ تسایس رد ھیناترب

 

 تموکح تحت نارھت تیرومام ینیزگیاج رد یصاخ تیزم چیھ نم ،سراپ اب ھطبار رد

 نآ یمومع تیامح و ھیکرت اب سراپ تافالتخا ھک مدش رثاتم هدیا نیا زا نم .منیبیمن دنھ

 وغل ای ندرک مرن و فارگلت متسیس یارب زاین دروم راشف ،ھیسور زواجت ربارب رد روشک

 طسوت ھتکلک زا رتھب ناوتیم ار لقتسم لیابق ای دوخ یایاعر ربارب رد ھنایشحو تسایس کی
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 حیجرت هاش ھک درک کش ناوتیم یتخس ھب ،نیا رب هوالع .درک تیریدم تیرتساگنینواد

 .دنک ھلماعم دنھ یارسیاو یاج ھب سیلگنا ھکلم هدنیامن اب دھدیم

 

 ،دراد دوجو سراپ اب ھطبار رد دوجوم کیتامولپید تابیترت ھب یدنباپ یارب یلیلد ،عقاو رد

 تموکح ھب باجنپ رادنامرفناوتس زا لباک رابرد اب میقتسم طابترا لاقتنا یارب ھک ھچنآ ھباشم

 .مدرک رکذ دنھ

 

 فادھا یوگخساپ نم رظن ھب ،تسا دنھ تموکح رازگتمدخ ھک جیلخ رد ھیناترب میقم هدنیامن

 .تسا هریغو طقسم ،برع لیابق لورتنک ،دنھ رحب رد ھنایوج حلص

 

 .منیبیمن هاش یاھورین نداد نیرمت یارب سیلگنا نارسفا مازعا شیامزآ رارکت یارب یلیلد

 ھتخومآ نم ھک ییاج ات ،تسا هدش ناحتما ھیکرت و سراپ رد یلمع ھجیتن چیھ نودب البق نیا

 .ما

 

 رگم ،تسا انعم یب ای درومیب یاھروشک نینچ رد یتامادقا نینچ منکیم روصت ،ھصالخ

 یعقاو ناربھر و ناھدنامرف یجراخ نارسفا ھک دننک تقفاوم اھنآ یاھتموکح ھکنیا

 باجنپ رد ھگنس تیجنر نامز رد ھک روطنامھ ،دنشاب شترا گرزب یاھ ھقرف ای اھرکشل

 .میدید

 

 ناداتسا مازعا یارب ام ندش دھعتم ،تسین ثحب لباق سراپ رد یتابیترت نینچ ھک اجنآ زا

 تموکح یقطنم و دیدش تداسح نتخیگنارب زج ،دھد ماجنا یراک دناوتیم یتخس ھب تانیرمت

 .رگید یاھاج دیاش و ھیسور

 

 ،دراد رظن دیدجت ھب زاین ییایسآ-یدنھ تسایس لک ھک دسریم رظن ھب ،تیاھن رد ،نیاربانب

 .تسا ھتخادرپ نآ ھب نوسنیلوار یرنھ رس ھک ھچنآ فالخرب ییانعم ھب اما
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 دوخ تامادقا ھمھ اما ،مراذگیم رانک ار رگید تایالو ھب تبسن داضت و تداسح نیاربانب

 یم لھج و ینامگدب ،یدامتعایب یاجھب دامتعا ،زیمآحلص یللملانیب تاطابترا ساسا رب ار

 .مراذگ

 

 نونکات ھک یاھروشک نیب دیاب یلسنوق یگدنیامن ،دشاب نکمم ھک نامز رھ و اج رھ ،نیاربانب

 تفلاخم ادتبا رد ھیسور رگا .دوش داجیا ،ھیسور و ریبک ھیناترب ینعی ،دنا رگیدکی بیقر

 .مینک تماقتسا ،میھد ماجنا ار دوخ راک ھک ینامز ات دیاب ھکلب ،میوش درسلد دیابن ،دنک

 

 و ھل رد یلاک رتکد رارقتسا اب نآ ھنومن ھک دوش لابند یقرش یاھروشک رد دیاب رما نیمھ

 .تسا دنکرای رد یموب لوسنک ای لوکسگوا

 

 نآ اب طابترا ات مھدیم رارق لک رادنامرف هدنیامن کی تحت لباک اب ار دوخ طباور نم ،موس

 ھنوگ نآ ،دشاب باجنپ رادنامرفناوتس اب ھکنیا یاج ھب ،دشاب دنھ تموکح اب امیقتسم روشک

 .دراد دوجو نونکا ھک

 

 میقتسم طابترا ،دنک تیادھ ار یزرم لقتسم لیابق اب طباور مامت دیاب رازگراک نامھ ،مراھچ

 حلص ،نیا نودب .دوش لامعا میقتسم راشف اب موزل تروص رد ھکلب ،دوش قیوشت اھنت ھن

 .دتفا یم رطخ ھب و هداتفا رطخ ھب امیاد یزرم

 

 رد .منکیم کرت رییغت نودب ،دوشیم لابند سراپ رد رضاح لاح رد ھک ار یمتسیس ،مجنپ

 تخاس رد ھک ھنوگ نامھ ،میشاب یضار ریخا لاس دنچ جیاتن زا ھک میراد یلیالد عومجم

 یلک ھجوت و نوسیلآ یاقآ اب طابترا رد هاش تموکح نحل ،تارف یدرونایرد ،فارگلت میس

 .تسا هدش هداد ناشن ھیناترب تاداھنشیپ ھب نآ

 ١٨۶٨ ربمسد ٢۴ ،دلیفزنیم یاضما
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 ١۴ دنس رد ٩ ھمیمض
 رد ھیسور تفرشیپ ھب طوبرم نوسنیلوار رس ھلاقم هراب رد سیواد طسوت ھسلجتروص

 ١٨۶٨ ربمسد ٢٧ ،یزکرم یایسآ
 یفاک دروم چیھ ھتسناوتن وا ھک دناسریم ھجیتن نیا ھب ار نم نوسنیلوار رس ھلاقم ھعلاطم

 اریز ،تسین راگزاس شدوخ اب نیا ،تیعقاو رد .دنک ادیپ ،دنکیم داھنشیپ ھک یتامادقا یارب

 ھب یزاین ھک دنادیم ینیبشیپ لباقریغ قافتا کی ار دنھ ھب ھیسور ھلمح وا ھک یلاح رد

 یسراپ زابرس رازھ ۵٠ دورف زا هدننکنارگن یریوصت مھ نآ اب ،تسین نآ زا تظفاحم

 ندوب زیمآ تیقفوم ھب هراشا و دوشیم تیامح یسور نوتس کی طسوت ھک دنکیم میسرت

 .دراد دنھ ناملسم تیعمج جیار یتیاضران لیلد ھب ،نآ

 

 .تسا سراپ و لباک نامکاح رب هدنیازف کیتامولپید راشف یعون لامعا وا یروف فدھ اما

 

 ھک تسا یروشک رد مظن ظفح یلک یایازم ساسا رب لباک رد ھلخادم یارب لالدتسا کی

 نویساردفنک کی داجیا ھب اراکشآ یمود اما .دراد رارق ام یاھزرم ترواجم رد

 فلتخم بیکرت .دنکیم هراشا ام نارومام طسوت ھیسور اب داضت رد ناملسم یاھتموکح

 رظن ھب ،دنریگ رارق تروشم دروم دیاب ھک ینیفرط لماک تین ءوس و داحتا ای ھتسد نینچ

 یدیدھت ار نآ اھسور .درک دھاوخ کانرطخ نینچمھ و یلمعریغ ار یحرط نینچ ،نم

 زیچ چیھ .دننادیم ھنایوج یفالت مادقا ھنوگرھ هدننک ھیجوت و اراخب رد دوخ تیعقوم یارب

 .دنکیمن ھیصوت ار هژورپ نینچ اھنآ یوس زا راکشآ مجاھت زج

 

 یاھشور .دنک فرصت ار تارھ تسا نکمم ھیسور ھک تسا نیا سراپ رد ھلخادم ثحب

 .دنا ام یاھھنیزھ لماش شیب و مک یگمھ ھک دوشیم داھنشیپ ھلخادم زا یفلتخم

 

 ایآ ؟دنکیم نیمضت ار اھروشک نآ روما رد ام کیتامولپید ھلخادم ،ھتشذگ ھبرجت ایآ ،لاح

 ایآ ؟مینک شومارف ار نآ رابگرم یاھدمایپ و ناتسناغفا رد دوخ قباس تسکش میناوتیم
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 ،ھیسور اب ١٨٢۶ لاس رد ،ھیکرت اب ١٨٣٢ لاس رد سراپ یتقو ھک درک شومارف ناوتیم

 فالخرب دروم رھ رد ،دش گنج دراو تارھ ھیلع١٨٣٧ و ١٨٣۶ ،١٨٣٢ یاھلاس رد

 ینیشناج ھب ام ھکنیا زا سپ اروف ،هاشدمحم دروم رد و داد ماجنا ھیناترب ریزو ضارتعا

 زاغآ ار اھ تموصخ ،میدرک کمک تخت رد دوخ نارسفا طسوت ینیرمت نارابرس اب وا

 ؟دشاب رثوم رتشیب الاح ھک دراد دوجو ام یاھھنیزھ و اھشالت یارب یدیما مادک ایآ ؟درک

 دمحم تسود ھب تبسن – رتدامتعا لباق لیاسو – یرتشیب هدنزغل و تابث یب داوم دیاب ام ایآ

 طیارش ھن و یقرش تایصوصخ ھن .مینک ادیپ ھتشذگ هوکشاب ناھاش ای راھدنق ناردارب و ناخ

 یاج رھ ،نآرق ریذپان شمرن نیناوق ساسارب .تسا هدرک ریغت یمالسا یاھتموکح نیا

 فرط یزاس نمشد ،دزمان کی زا یرادفرط .تسا ریشمش اب تباقر لباق دنسم رد یلاخ

 دصقم ندرک نییعت شیپ زا ،مادک چیھ زا یرادفرط .دشاب یوق هورگ کی دیاش و رگید

 مادک ایآ ،تسا وا رظتنم تسکش نھک رصانع مامت نیاربانب ھکیلاح رد و تسا هدننک هرکاذم

 زا ناتسلوغم ای اراخب ،دنقوق رد ھیسور تیعقوم ایآ ؟دراد دوجو رادشھ یارب هزات لیلد

 یم مرق هرق قیرط زا ریمشک ای نایماب قیرط زا لباک ریسم راوشد و یکیزف تالکشم

 تارھ فرصت رد سراپ ھب تسا ھتسناوت یبوخ ھب ھتشذگ لاس ٣٠ نایرج رد ھیسور ؟دھاک

 یراددوخ یاپیس شروش نامز رد یتح وا .درکن یراددوخ کمک ماجنا زا وا .دنک کمک

 یاھلتوک زا ،دشاب ھتشاد ار راھدنق ریسم وا ھک ینامز ات ،درک روصت ناوتیم ایآ .درکن

 نیا اب وا درکیور لاح نیا اب ؟دنکیم هدافتسا مرقارق و شکودنھ راب یب و باتشرپ

 ام زیچان دازام لاقتنا زا تیامح یارب تسا یھناھب ،ام ریذپانریخست و یعیبط تاماکحتسا

 ،هدیاف یب یسامولپید کی زیمآ ھطلاغم یاھ هژورپ ھب یعافد تاکرادت و یمومع یاھراک زا

 .زیمآ تنطیش مییوگن رگا

 

 ناناملسم یتیاضران زا لپمیت رس شرازگ رب نوسنیلوار رس تاراضحا یانبور زا یرایسب

 دروم رد هژیو ھب ،دراد دوجو نآ رد یتقیقح ھک منکیمن راکنا نم .تسا راوتسا دنھ

 رتمک ھجرد رد نینچمھ .دش هراشا اھنآ ھب ھک شروش زا لبق یلھد و دابآردیح یاھرھش

 بیکرت لباق و دنھدیم لیکشت ار طلسم هرمعتسم کی زونھ ھک دنکلیھور یاھنآتپ یارب
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 زیمآ ھغلابم رایسب ،دشاب رکفت رد ناناملسم یمومع عانقا رگا اما .تسا هدافتسا لباق ،دنا

 .دنھدیمن خساپ ھیسور یدردمھ یقرب ھناکت ھب الامتحا دنمتورث تیرثکا .تسا

 

 نم ریقح رظن ھب زین دنکیم رپ ار دنھ تیعمج یاھوزرآ و راکفا رد عوضوم ھک یاضف

 کاوژپ ،دوشیم رھاظ یموب یاھھمانزور رد ھچنآ زا یرایسب .تسا زیمآ قارغا رایسب

 ای یراکناور لوصحم هدمع شخب .تسا یسیلگنا یاھ هدنھدرادشھ شوکتخس هرگ یداع

 نایرازاب یاھتبحص لاس نیدنچ .تسا فورعم نزھنامگ یشنم ود ای کی یراد هدنز بش

 ھنایشحو یسایس ھعیاش رھ ھکنآاب و دشیم شرازگ نم ھب یموب یاھھمانربخ رد باجنپ

 ھب  یسک رگا .دوب نھذ زا رود اھسور مجاھت حبش ،درکیم ادیپ هدنورپ رد ار دوخ یاج

 رد لحاس یاھتشاددای« دننام یتسدرود تایرشن ای تارھ دروم رد یمیدق یبآ یاھباتک

 لابقتسا مھ و راھدنق ریسم زا دنھ ھب ھلمح تاناکما مھ ھک دنیبیم ،دنک ھعجارم »دنھ دروم

 دایرف رد یدیلک یاھتشاددای ھشیمھ و دش مالعا دنھ تیعمج فرط زا اھسور یارب هدامآ

 .تسا هدوب رادشھ

 

 یرگید زیچ نیا ،دشاب لماک ام یماظن یاھیگدامآ رگا .میزیرب رود ھک میراد یلوپ ام ایوگ

 اوھ رد تاھوک .تسا هدش هدز لنوت ھن و هدش لپ ھن تیعقاو رد دنس دور رد کتا اما .تسا

 یارب یھطقن چیھ ،دروخب تسکش ربیخ رد شترا .دراد زاین هرگلوشوخ رد لپ ھب و تسا

 یچارک اب طابترا ،دوشن عطق رواشپ و یچارک نیب نھآ هار ھک ینامز ات .درادن ینیشن بقع

 تسا رتھب ،مینک فرص دیاب ھک یھجدوب رھ انیمطم .دشاب بویعم یکانرطخ روط ھب دیاب

 بالقنا دوسیب بادرگ رد ھکنیا ات دوش هداد صاصتخا اھدوبمک نیا ماگنھرید ناربج یارب

 ،ھیسور ھب ار دوخ تردق تابث ھک میلیام اعقاو رگا ،انیمطم .دوش قرغ ناتسناغفا یاھ

 ام یایاعر ھب دامتعا و زواجت لورتنک یارب هار ھناگی نیا اریز - مینک تباث دنھ و سراپ

 ار دوخ تاحیلست ،یلایخ نمشد کی تشحو رد ناوتان نادحتم ھب کمک زا لبق دیاب - تسا

 زاغآ رد اھسور ایآ ،میتسھ یزاس هدامآ لاح رد ام ھک هزادنا نامھ ھب اقیقد .مینک لماک

 دنھاوخ دیدرت دنس دور و نیپسک نیب بآ نودب لیام ١١٠٠ زارف رب ھنایوجارجام ییامیپھار
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 نآ ایآ ،مینک هدایپ سراپ لحاوس رد یورین ات میا هدامآ ام ھک یتبسن نامھ ھب اقیقد .درک

 یفخم نادحتم نیا یزاب ایآ .درک دھاوخ رود وزرآ ھعلق زا ار دوخ نامشچ زاجمریغ تردق

 تمس ھب ،دوشیم فرصم اھنآ ھنادیمون بیکرت تابثا یارب ھک ار یعبانم ات ،میھد ماجنا ار

 .مینک فرحنم یلایخ فادھا

 

 ای وا ھب ھحلسا نداد اب یتفلاخم چیھ ،ناخ یلعریش ھب ھنالاس ھنارای یاطعا اب تفلاخم اب

 .منیبیمن ،دھد ماجنا هوبنا یتح ای ھنادازآ تروص ھب تسا نکمم ھک یتامدخ ھب نداد شاداپ

 ناراکتیانج میلست ای لیابق راتفر یارب یمومع تیلوئسم ھنوگرھ لیمحت زا ھک مسرت یم اما

 ،لاثم ناونع ھب .تسا هدننکش و کیراب لیابق و لباک نیب دنویپ .دوش داجیا یتالکشم وا ھب

 هدوھیب کمک ناھاوخ ام هرصاحم نامز رد ھکنیا ات ،دندرکن تعیب زگرھ اھ یریزو دوسھم

 راھم ھب فظوم ریما ھک دشیم هدیمھف امسر رگا ،لاح نیا اب .دندش ناخدمحم تسود زا

 رھ نم رظن ھب .دسرب رظن ھب لوبق لباقریغ ھناھب راک نیا ماجنا رد وا یناوتان ،تسا اھنآ

 یارب ،متسین انشآ اھنآ اب نم ھک دراد دوجو یلیالد الامتحا .دوش یسررب ھناگادج دیاب دروم

 اب .تسا راکشآ رما نیا یایازم اریز ،تارھ لالقتسا دروم رد ھیسور اب مھافت رد ریخات

 ام یارب ھک یتمیق رھ ھب ھک متسین هدیقع نیا رب نم ،یتابیترت نینچ بایغ رد ،لاح نیا

 یتسرد ھب .دوش ھنامصخ لمع کی ھب لیدبت اموزل دیاب ھعلق نیا یارب شالت ھنوگرھ ،دشاب

 اما .دراد گرزب مان ایسآ رد و هدوب زیخلصاح ھگلج کیدزن و مکحتسم تیعقوم تارھ ھک

 قداص نامدوخ ھب رگا ،دنکیم ھلمح دنھ ھب ھک یورین و دراد ھلصاف راھدنق زا لیام ۴٠٠

 امیاد اھناغفا رگا .تسا ھتشذگ یلادبا و هاشردان نارود ھک دوشیم ھجوتم یدوز ھب ،میشاب

 یسرت ھچ اھنمکرت ای اھیسراپ زا یھوبنا زا ام ،دندروخیم تسکش ھگنس تیجنر زا

 .منادیم لمتحمان ار نآ نم ھک دنیایب رگا یتح ،میراد

 

 ھگن ریما فرصت رد ار زدنق و خلب ات میوش دحتم ھک متسھ نیا فلاخم نم ،بیترت نیمھ ھب

 طسوت یتحار ھب تسا نکمم و دنا ومآ فرط نیا رد زاب اتبسن یاھروشک اھنیا .میراد

 .میریگب ار نآ یولج میناوتیمن ام و دنوش لاغشا نآ زا رتارف یورین
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 ماگنھبان یایحا ناونعھب زج ار نوسنیلوار رس تاداھنشیپ مناوتیمن ھک مفسأتم ،نایاپ رد

 روبع نآ تاریثات زا دیاب زونھ و درک ناریو ار یروتارپما ابیرقت ھک منادب ١٨٣٨ تسایس

 یم یزکرم یایسآ یاھھیطوت رییغت لاح رد ھشیمھ یاھ گیر ھب ار ام هرابود اھنآ .مینک

 نیمز زا دعوم زا شیپ ار دوخ یاھورین ؛مییآ یمن رب نآ هدھع زا ھک یتمیق ھب ،دنزادنا

 ھمھ ،کوکشم نامجاھم ناونع ھب ام ھیلع هرابود و مینک جراخ یوزنم عضاوم ھب دوخ

 ھب بسانم نامز رد تسا نکمم ھک دننک دحتم ار نیگمشخ تیعمج کی ھنایشحو تاساسحا

 لماش نکمم ھجیتن ھکنآ اب .دنوش لیدبت کرتشم نمشد ربارب رد ام عافد نیرتھب ناونع

 یاھ تفرشیپ یمامت رد ھباشم یگدنام بقع زا دناوتیمن اما ،دشابن یماظن یایالب نامھ

 .دنامب ماکان گنج ھباشم یاھ ھگر نداد ردھ و یلخاد

 سیواد یاضما

 ١٨۶٨ ربمسد ٢٧

 

 

 ١۴ دنسرد ١٠ ھمیمض
 ١٨۶٨ ربمسد ٣٠ ،لپمیت رس بانج طسوت ھسلجتروص

 ھملک دنچ نآ دروم رد مھاوخیم ھک دراد دوجو دلیفزنم بانجیلاع ھسلجتروص رد دنب کی

 لپمیت رس یتقو ھک دنک فارتعا دیاب دنھ تموکح ھجراخ رتفد ،منکیم رکف نم«[ میوگب

 هراب رد رتفد رد دنتسم و یلمع تاعالطا ھب یدایز زاین وا ،دش نییعت شیپ لاس کی دودح

 هدنامرف ھک مراد رواب یارب یلیالد نم .درک ساسحا یزکرم یسایسآ و یدحرس لیابق ،لباک

 یعقاو شناد یاراد دوخ رتفد رد یسک چیھ نوچ ،درک هروشم ھجراخ رترکس اب ادعب رکشل

 .]»تشادن دوجو ھجراخ رتفد ھب یزاسهاگآ یھلیسو چیھ اجنآ رد و تشادن مھم لیاسم نیا رد

 یریگولج لباق صقاون رب تلالد نارگید یارب دیاش ،حیضوت نودب ،دنب نیا ھک منارگن نم

 ھب بانجیلاع دصق زا رود ھب تسا نکمم کش نودب .دشاب دنھ تموکح ھجراخ رتفد رد

 .منک لیمکت ار دوخ حیضوت مھاوخیم مھنآ اب .دنک تلالد رما نیا
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 ،رادنامرف-رکشلرس اب نم ھک تسا تسرد رایسب ،دندرک هراشا بانجیلاع ھک روطنامھ

 نآ .متشاد ینالوط یاھوگتفگ یزکرم یایسآ تاعوضوم دروم رد ،ندزمل رتیپ گنھرس

 رسفا کی وا .میراد یدایز تاکرتشمو میتسھ یمیدق یاھ یباجنپ زا ود رھ نم و رسفا

 .دراد هژیو تاعالطا اھنآ زا رتارف یاھروشک و تبت ،ناتسناغفا زا ھک تسا ھتشکراک

 ھک دوب یماقم رکشلرس ،تشاد یماظن لیاسم اب یدایز طابترا ھک یتاعوضوم رد ،هوالعب

 زا ھک یلمعلاروتسد ھب لیم لامک اب نم .درکیم عاجرا وا ھب یعیبط روط ھب ھجراخ رتفد

 .مراد ناعذا ،متفرگ ندزمل گنھرس اب میاھوگتفگ

 

 ،ناتسناغفا دروم رد .تشاد دوجو ھتکلک ھجراخ رتفد رد یدایز تاعالطا ،رگید یوس زا

 نیرتدیدج دروم رد شیاھھتشون اب ناتسلگنا رد یتح ،قباس رترکس نواعم ،یلیو یاقآ

 .دش ماجنا تقد اب وا نیشناج ،نیو یاقآ طسوت ناتساد عوضوم .دراد ترھش اھناغفا خیرات

 ومآ یاروام تایالو ریخا یاھتسایس و یفارگوپوت ،نیو یاقآ ھک میوگب دیاب نیا رب هوالع

 دروم المع و دوب سرتسد رد اھھشقن و اھ باتک نیرتدیدج .دوب هدرک دوخ صاخ ھعلاطم ار

 رد ناش یاھرفس زا سپ شنانکراک و لوفنوم تیدنپ یاھشرازگ .تشاد رارق ھجوت

 ھتفرگ راک ھب ناتسلگنا رد یهژیو سناژآ .دندش یروآعمج تقد ھب دنکرای و تبت ،ناشخدب

 ھمجرت و دروآ تسد ھب یزکرم یایسآ رد اھسور دروم رد ار تاعالطا نیرتدیدج ات دش

 .دنک ھیارا ،دشاب تاعوضوم نیا دروم رد تسا نکمم ھک ار یسور تاعوبطم تالاقم مامت

 لبق اما ،مداد شرتسگ ار یسور یاھھمانزور یلاعت متسیس نیا یدودح ات نم کش نودب

 لاس دنچ نم ھک رھنلاروام زرم رد لیابق شرازگ ،مھزاب .متفای لماک ارنآ ،نآ ھب نتسویپ زا

 سرتسد رد ھجراخ رتفد رد و هدش زورھب تقد اب نم نانیشناج طسوت ،مدوب باجنپ رد شیپ

 ھیھت اجنآ رد ام یموب هدنیامن طسوت بترم روط ھب لباک تارطاخ یاھرتفد زا یھوبنا .دوب

 اب .دشیم هرباخم دنس تاماقم طسوت بترم روط ھب یبونج ناتسناغفا زا یتاعالطا .دشیم

 روما یلصفم ھچخیرات ھک دوب نیا مدادیم ماجنا دیاب ھک یراک نیلوا ابیرقت ،رتفد ھب نتسویپ
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 یسررب ار رترکس نواعم ،رلیو زیابلت یاقآ طسوت ھتشذگ لاس راھچ رد ھجراخ رتفد زا

 .منک

 

 طیارش رد ار ھجراخ رتفد ،دوخ ناینیشیپ یوس زا نم ھک مھدب تداھش دیاب ،عومجم رد

 دوبھب رتشیب و رتشیب تسا نکمم ،یرگید شخب رھ دننام ،ھتبلا .مدرک تفایرد یلاع یراک

 رد تاعالطا نیرتربتعم و نیرتدیدج یروآدرگ و تایرشن نیرتھب ھعومجم ،عقاو رد .دبای

 رد ھفقو یب یرایشوھ ھب زاین ھک تسا یدراوم ،دنھ یاھزرم زا رتارف یاھروشک دروم

 .دراد ھجراخ رتفد

 لپمیت

 

 

 ١۴ دنس رد ١١ ھمیمض
 ١٨۶٨ ربمسد ٣١ ،سنرال رس طسوت یلیمکت ھسلجتروص

 شترا داتس بانج ھسلجتروص رد ھک ار یتاکن مامت ھک داد دھاوخ هزاجا یتخس ھب نامز

 منادیم مزلم ار دوخ ،لاح نیا اب .منک لیلحت لیصفت ھب ،دش حرطم یراج هام ٢۴ خروم

 ،لوا ھلھو رد ،اما .منک زاربا دلیفزنم رس تاداھنشیپ زا یخرب اب ار دوخ تفلاخم ھک

 ،متسھ لک رادنامرف نم ھک ینامز زا ،دنھ تموکح ھجراخ رتفد ھک منک فارتعا مناوتیمن

 یزکرم یایسآ روما و یدحرس لیابق ،لباک ھب طوبرم تاعالطا اب ھطبار رد ینامز چیھ رد

 رد حیحص رظن راھظا یارب هژیو تصرف ھک درک فارتعا ناوتب دیاش .تسا ھتشاد صقن

 لورتنک تحت ار ھجراخ ترازو ،مدش لک رادنامرف ھک ینامز زا اریز ،ما ھتشاد دروم نیا

 رتفد ھک یتاعالطا ھک هدوب نیا نم صخشم روصت تدم نیا مامت رد و ما ھتشاد ھگن دوخ

 و ھیناترب دنھ نیب یبسن طیارش ھک هدوب قیقد هزادنا نامھ ھب و ھجوت لباق دراد رایتخا رد

 یموب هدنیامن کی ام ،ھتشذگ لاس جنپ لوط رد .دننکیم فارتعا اھنآ مدرم و اھروشک نآ

 نارومام ام .تسا هدوب قیقد ھجوتلباق روطھب وا یاھشرازگ ھک میتشاد لباک رابرد رد

 تاعالطا اھنآ قیرط زا و دندرک رفس یزکرم یایسآ فلتخم قطانم رد ھک میتشاد هژیو
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 یلیو ناج نایاقآ طسوت ،هدمآ تسد ھب قیرط نیا زا ھک یشناد .میدروآ تسد ھب یدنمشزرا

 یروآ عمج یصاخ تقد اب و مضھ رلیو زیابلت یاقآ و ھجراخ رتفد نانواعم  ،نوتسلدریگ و

 نیا اب ام طباور ھک میشاب راودیما تسا نکمم ،نامز تشذگ اب ،کش نودب .تسا هدش

 یبوخ نامھ ھب رضاح لاح رد اھنآ ھک مدقتعم نم اما .دبای یرتشیب دوبھب نانچمھ اھروشک

 ھکنیا ھب دیما نم رظن ھب ،دھدن خر یرییغت ھک ینامز ات و دنکیم ناعذا طیارش ھک دنا

 .تسا هدوھیب ،دھد خر ھیھت لباق تاعالطا رد یگرزب تفرشیپ ھنوگرھ

 

 تاداھنشیپ دروم رد ار یتاکن ،منک نایب رصتخم ناکما دح ات ار دوخ نانخس ھکنیا یارب

 یاھھخسن ھک ماهدرک تشاددای بانجیلاع نانخس یزاوم یاھنوتس رد دلیفزنم رس فلتخم

 .دوش لاسرا ھجراخ ریزو یارب نآ زا

 سنرال یاضما

 ١٨۶٨ ربمسد ٣١

 

 

 ١۴ دنس رد ١٢ ھمیمض
 ١٨۶٩ یرونج ١ ،شترا داتس ،دلیفزنم رس طسوت ھسلجتروص

 یخرب ای ھک مسرت یم دوخ ربمسد ٣١ ھسلجتروص رد ارسیاو بانجیلاع تاراھظا زا نم

 .تسا هدوبن نم دصق اعطق هدش لقتنم تشادرب ای دشاب تسردان نم نانخس زا

 

 تسایس دروم رد میاھهاگدید نایب نایرج رد ،ربماسد 24 رد نم ھسلجتروص رد نیاربانب

 نیرتمھم لاقتنا یارب یداعریغ و دنیاشوخان شور کی  نداد ناشن ترورض ،دنھ یجراخ

 ھب دوجوم متسیس منکیم رکف نم .دریگیم رارق تموکح عالطا تحت کیتامولپید روما

 میسقت دیاب و دوش صخشم حوضو ھب دیاب ھک ییاج رد ،دراد لیامت تیلوئسم فیعضت تمس

 ھب ھلمح انیمطم اما .دوشیم ارجا نارازگراک نامھ طسوت نونکات ھک دریگ تروص فیاظو
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 ھک منکیمن رکف و دوب رود رایسب نم رظن زا میقتسمریغ ای میقتسم ھنوگ ھب ،ھجراخ رتفد

 .مشاب هدرک یراک نینچ

 

 امومع شتیریدم یاھلاس لوط رد ارسیاو بانجیلاع هدرتسگ براجت ھک تسا نیا نم داقتعا

 ارم تاراھظا ھک هداد ششوپ ار ھقطنم اب ھطبار رد رتلماک کیتاملپید متسیس کی ھب زاین

 ییاناوت و یلاع ھبرجت دروم رد نم یوگتفگ اذل .ماهدرک نایب ابلاغ ار نیا نم و هدرک حرطم

 نیا دروم رد نم شناد .تسا ھنامیمص و قیقد رایسب ، هدش ھتفرگ راک ھب ھک نآ یرادا

 ،مدش طبترم بانجیلاع تموکح اب راب نیلوا یارب ھک یتقو ات ینالوط نامز زا اھیگژیو

 عوضوم رد ارسیاو رظن اب یئزج دراوم رد رگا دوخ رظن ھب تبسن ھشیمھ و ھتفای شرتسگ

 .مدرک یدیدش یدامتعا یب ساسحا ،هدوب توافتم دنھ یجراخ تسایس

 

 تیمھا یاراد ھک یجراخ روما ھمھ دروم رد وا اب ھک ما ھتشاد ار یلاحشوخ نیا امومع نم

 نم ھسلجتروص رد ترضحالاو یھیشاح تاراھظا رد رما نیا ،مشاب قفاوم دندوب یعقاو

 ام نیب یتوافت چیھ عوضوم لصا ھب ھجوت اب اریز .تسا هدش هداد ناشن ربمسد ٢۴ رد

 دوجو یکدنا توافت ،تسایس کی یارجا ییزج تاکن زا یخرب رد ھچرگا ،درادن دوجو

 .یوھام رظن زا ھن ،منکیم رکف اما ،دراد

 

 رامشیب شناد ،هداعلاقوف ھبرجت ،ترضحیلعا تموکح ھظحالم یارب ھک منکیم تأرج اما

 ،ناشیا تیریدم هرود نایاپ رد ھک منک راھظا ار بانجیلاع ھک یرادا ییاناوت و تایئزج

 یگدنز یعقاو نیسحت زا ھنامیمص ساسحا کی اب ھک دوش هداد هزاجا نم ھب تسا نکمم

 راظتنا میناوتیم تردن ھب ام .میھد لیکشت ار لاثم یب دیاش و داش فداصت کی مھ اب و مینک

 .مینیبب دنھ لک رادنامرف صخش رد ار طیارش نیا ھمھ ھک میشاب ھتشاد

 

 ھک هدرک روطخ منھذ ھب ترورض نیا ،مناوتان نآ فصو زا ھک یورین اب لیلد نیمھ ھب

 یزرم روما رب تراظن ،نآ زیمآ حلص ھعسوت و روشک نیا شمارآ و یسایس تینما یارب
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 قیرط زا دیاب لباک رابرد و دوش یھدنامزاس دیاب منک میسرت مدرک یعس نم ھک یشور قبط

 رد اروش رد لک رادنامرف اب باجنپ تموکح زا لقتسم و لک رادنامرف یدحرس هدنیامن کی

 .دریگ رارق میقتسم طابترا

 

 نیع رد ھک میتشاد یدحرس نارسفا زا یھلتک ام ،دش ھمیمض راب نیلوا یارب باجنپ یتقو

 طسوت ھک نارسفا تئیھ نآ .دندوب رھام یدحرس یاھ تامولپید و ھتسجرب نازابرس لاح

 یتسرد ھب تسا نکمم ،دوب ھتفرگ ماھلا و لیکشت بانجیلاع دوخ و سنرال یرنھ رس موحرم

 ییایسآ یجراخ روما و لباک زا یمومع ینادردق و اھزرم تیریدم یارب »سنرال ھسردم«

 .دوش هدیمان

 

 دوجو ھب باجنپ قاحلا و قاحلا زا شیپ ثداوح زا ھک صاخ بتکم نآ ھک تفگ ناوتیمن

 وس کی زا نآ یارجا و نیناوق ھب ھجوت اب یزورما نارسفا .تسا ھتفر نیب زا ابیرقت ،دمآ

 ییاضق فیاظو و دمآرد قرغ ابیرقت رگید یوس زا و دوخ مدرم و یحاون یدام فاشکنا ھب

 رد ھمھ ھک منکیم کرد نم ،درک کمک اھنآ ھب ناوتیمن و دنا ناوج اھنآ زا یرایسب .دنا

 مامت تسا نکمم ھک دنا رباربان تادحرس یسایس تیریدم ربارب رد ،مظنم هرادا غوی ریز

 .دشاب هدش هداد صاصتخا نآ یارب نادرم رکف و یژرنا

 

 تمدخ رد یدودح ات ھک میھاوخیم ھناگادج کیتامولپید ای یسایس داھن کی ام ،نیاربانب

 ھجراخ رتفد زا یشخب نیا ،تقیقح رد .مدرک هراشا نآ ھب نم ھک دشاب یھسردم دیلوتزاب

 یاھ داھن نودب ھک ھنوگ نامھ ،تسا صقان الماک نآ نودب دسریم رظن ھب ھک دوب دھاوخ

 .دوب دھاوخ صقان یزکرم دنھ و اناتوپجار رد لک رادنامرف

 

 رد نیا .تسا صقان اھیگدنیامن نآ ھب عاجرا اب بانجیلاع سایق ھک میوگب مریزگان اجنیا رد

 طابترا یاج ھب ،یزکرم دنھ و اناتوپجار رد لک رادنامرف نارومام ھک تسا تسرد یتروص
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 ،دنھد شرازگ دنھ تموکح ھب یبرغ لامش تایالو تموکح قیرط زا ،دنھ اب میقتسم

 .تسا رورض اناتوپجار هزادنا ھب یبرغ لامش دحرس یارب نم رواب ھب ھک یطرش

 

 لاوس نیا رب ھک منک هراشا یصاخ قیاقح ھب تسا نکمم ،مدنبب ار ھلاقم نیا ھکنیا زا شیپ

 .دشاب راذگرثا

 

 دوخ رتفد ،قاحلا نامز زا رواشپ یاھرسیمک زا یکی تردن ھب ،درک اعدا ناوتیم ،نیاربانب

 دوخ تارایتخا زا رتارف ابیرقت ار یرادا و یسایس طلتخم فیاظو ھک دشاب هدرک کرت ار

 .دشاب ھتفاین

 

 زا ھک یدایز نارسفا اب نم .دنا هدرك يرتشیب كمك تساوخرد امیاد يلاوتم ياھ نویسیمك

 یب یخرب و باجنپ تموکح ھب قلعتم یخرب ،ماهدرک تبحص دنا انشآ عوضوم اب کیدزن

 زگرھ نم و دننکیم تبحص یصخش شناد زا و هدوب ھبرجت یاراد یگمھ اما ،نآ اب طابترا

 تلادع یارجا ،ییاضق و یرادا راک نوزفازور یاھاضاقت ینعی ،ما هدینشن رظن کی زج

 مامت ابیرقت ،قاحلا زا سپ اروف ھک تسا هدرک نکممریغ ابیرقت ار اھراک رگید یاھشخب رد

 .تسا هدرک یدحرس تیریدم قرغ ار شنارایتسد و رواشپ رسیمک تقو

 

 نم .منکیم شنزرس نارازگراک زا یھعومجم ای یسک ھب نم ھک درک رکف دیابن ،نیاربانب

 و تسین لاح نامز یاھھتساوخ یوگخساپ شیپ لاس ٢٠ یمسا ماظن ھک مدرک هراشا طقف

 ھک هژیو فیاظو ھب دیاب ،مینکیم ھجوت دوخ یحاون یرادا یاھھتساوخ ھب ام ھک یلاح رد

 دریگ رارق یصاخ ھجوت و یسررب دروم ،دراد یگتسب نآ یارجا ھب گنج و حلص لیاسم

 .دوش لوکوم ھنازور هرادا رد اھ تبقارم ریاس ھب دیابن نیاربانب و تسا نآ راوازس ھک
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 و رتشیب امیاد نیا زا سپ ،منکیم عافد نآ زا نم ھک یرییغت ترورض ھک متسھ نیمطم نم

 ھک ینامز ات مراد نانیمطا نم .دیآرد ارجا ھلحرم ھب ھک نیا ات ،دش دھاوخ ساسحا رتشیب

 .داتفا دھاوخن ریخات ھب ،دھدن خر نآ یپ رد هدوھیب گنج ای ھعجاف

 

 درک دھاوخ رواب کش نودب لپمیت دراچیر رس ،نم یاھهاگدید دروم رد حیضوت نیا زا سپ

 میاھوگتفگ ھب مناوتیم نم اما .مشاب ھتشاد ھجراخ رتفد دروم رد تسردان لمات مرادن دصق ھک

 رد متاراھظا ھب هراشا اب وا مان یفرعم یارب یھیجوت ناونع ھب ھتشذگ لاس لیاوا رد وا اب

 یاھتساوخ ؛منک هراشا ،تشاد هدھع رب ار نآ تسایر اریخا ھک یشخب یاھھتساوخ دروم

 ھک باجنپ دحرس رد و دشیم لابند ییانثتسا روط ھب نامز نآ ات ھک یسایس ماظن کی یتاذ

 .دوش هداد تبسن یصخش تھج ھب دیابن و تسا زیامتم دنھ طاقن ریاس زا

 دلیفزنم یاضما

 ١٨۶٩ یرونج ١
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 فلا ١۴ دنس
 ١٨۶٩ لاس ٢٧ هرامش
 ھجراخرتفد ،دنھ تموکح

 یسایس
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨۶٩ یرونج ١٩ ،مایلیو تروف      ،کوید میاورنامرف

 لاسرا ار یتابتاکم ھخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .میاهداد یرتشیب تاحیلست و لوپ لباک ریما ترضحالاو ھب ھک دوشیم هدید نآ رد ھک مینکیم

 

 ارسیاو بانجیلاع ھطیرخ و ام یراج هام مھن خروم ھمان ھب ار بانج ھجوت میدنمشھاوخ .٢

 لماک یسررب زا سپ ھک تسا یتسایس هدنھد ناشن ھک مینک بلج خیرات نامھ رد ریما ھب

 .دوش یریگیپ و فیرعت ناتسناغفا تیعضو نتفرگ رظن رد اب ھک تسا بولطم

 لپمیت و یچیرتس ،نیام ،دنروید ،رلیت ،دلیفزنم ،ویام یاضما

 

 

 فلا ١۴ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٨ ربمسد ٢١ ،مارگلت

 باجنپ ،رادنامرفناوتس ھب ،ھتکلک ،ھجراخرتفد
 

 .دھدب ،تسا هدش هداد البق ھک کلود لومش ھب ھیپور کل شش یلعریش ھب دھاوخیم ارسیاو

 

 ھعجارم لباک نارجات ھب دناوتیم وا .ریما یاھزاین ھب کمک یارب تسا یھیدھ کل شش

 .دنوش تخادرپ روھال ای رواشپ رد دنناوتیم ھک دنک
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 فلا ١۴ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٢٨۵ نابعش ١٢،لک رادنامرف ھب ،لباک تموکح ،ناخ یلعریش ریما ھمان ھمجرت

 یرجھ
 

 و دش هدروآرب نم یبلق فادھا وا فطل ھب ھک )درادن اتمھ ھک( یدنوادخ زا رازگ ساپس

 .دنادرگ داش ار بناج نیا و بانجیلاع نھذ

 

 یبوخ لیاسم رگیدمھ عالطا یارب ھک  دنکیم مکح ناتسود رب یتسود لوصا ھک اجنآ زا

 نارسفا ھک منکیم سامتلا نآ رد و مسیونیم ار ھناتسود ھمان نیا ،دنراذگب نایم رد ار

 .دنا لیاق یدایز یتسود و مارتحا نیمزرس نیا یارب ھیناترب

 

 رب ار روشک نیا روما و هداد رارق یگرزب فیلکت تحت ارم ،اھنآ یوس زا تبحم نینچ

 .تسا ھتشاذگ داینب یرتمکحم ھیاپ

 

 نیا هراومھ ،دینادیم یمیمص تسود ار بناج نیا ھکنیا ھب ھجوت اب بانجیلاع مراودیما

 یریسم نینچ لابند ھب مادقا .دییامن دونشخ دوخ یتمالس و تحص شرازگ زا ار بناج

 .تشا دھاوخن یتسود دعاوق اب یتافانم

 

 

 فلا ١۴ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٢ ،باجنپ رادنامرفناوتس ماقم ھب ،لباک ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھطیرخ ھمجرت

 ١٢٨۵ نابعش
 

 تاراھظا زا نینچمھ و امش بانج و دنھ لک رادنامرف بانجیلاع ھناتسود تاطابترا زا ھچرگ

 ھک مدش هاگآ سیلگنا تموکح )شیپ زا رتشیب( ھناقداص لیامت زا ھیناترب هداتسرف یھافش
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 نکش نوناق نابصاغ ینابرق ھک( نم یایاعر عاضوا و دوشیم ھیوقت نم تموکح ناینب

 لوکوم ینامز ھب ار ھناتسود روما و طباور ھمھ لح لاح نیا اب ؛دبای یم دوبھب )دندوب هدش

 رفس یارب ندش هدامآ لاح رد .مشاب ھتشاد یصخش یوگفگ امش و بانجیلاع اب ھک مدرک

 ناخ نمحرلادبع دمحم رادرس و ناخ مظعا دمحم رادرس ھنامصخ تامادقا ناھگان ھک مدوب

 ھب .منک تازاجم و ھیبنت ار اھنآ ھک متسناد مزال و درک فوطعم دوخ یوس ھب ارم ھجوت

 .داتفا قیوعت ھب مناتسود اب نم رادید لیلد نیمھ

 

 نتفرگ رظن رد اب و ھناتسود راتفر اب سیلگنا تموکح ھک تسا هدش هداد عالطا نم ھب نونکا

 ھب لوپ یرادقم لاسرا رد ،دوش ماجنا نم تموکح طسوت دیاب ھک یمھم یاھراک زا یخرب

 رد .متسھ دھعتم تموکح ھب تدش ھب ھنانابرھم لمع نیا یارب نم و تسا هدرک ھلجع نم

 نارومام ھک دیراد یھاگآ لبق زا و دیتسھ هاگآ نم روشک عاضوا زا یلاع بانج ھک یلاح

 اب زین ار هدنیآ لاس دیاوع روشک طاقن یخرب رد ھکلب یراج لاس دیاوع اھنت ھن نابصاغ

 نم ناوریپ و ناگتسباو ،نایھاپس دایز رامش ھکنیا ھب ھجوت اب .دناهدرک یروآ عمج روز

 یلمع نینچ ،مشاب ھتشاد یرتشیب یاھاضاقت نونکا نم رگا ،دناهدش ھتخانش الماک امش یارب

 و نازابرس ھب رگا ،لاح نیع رد .تخاس دھاوخ ردبرد ار اھنآ و هدوب ھناملاظ تدش ھب

 ھکنیا ھب ھجوت اب ،نیاربانب .دش دھاوخ فیعض نم تموکح ،مزادرپن قوقح دوخ ناگتسباو

 رد ،نم یاھزاین ھب ھجوت اب ،طیارش نیا رد تموکح رگا ،تسا ناسکی تموکح ود عفانم

 دھاوخن یتسود ماکحا فلاخم یکمک نینچ ،دنک کمک نم ھب تاحیلست و لوپ رتشیب لاسرا

 .تشاد دھاوخ نم تموکح میکحت رد یدایز شقن و دوب

 

 

 فلا ١۴ دنس رد ۴ ھمیمض
 ١٨۶٩ یروبج ٩ ،ھطیرخ

 لباک ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو زا
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 ھعلاطم تقد اب و مدرک تفایرد ار بناجنیا ھب ترضحالاو ١٢٨۵ نابعش ١٢ خروم ھمان

 .مدومن

 

 .مدناوخ خیرات نامھ رد ار باجنپ رادنامرفناوتس بانج ھب امش ھمان نانچمھ نم

 

 دنچ رد ھک فلتخم یاھدادیور مامت قیقد و موادم هدھاشم مھ و اھھمان نیا قیقد ھعلاطم اب

 هدنیآ یاھزادنا مشچ و ینونک تیعقوم اب ،تسا هداد یور ناتسناغفا رد ھتشذگ لاس

 دوجوم یتسود ھک دنلیام ترضحالاو ھک مراد تیاضر ساسحا و متسھ انشآ ترضحالاو

 .دوش ظفح ھیناترب تموکح و امش نیب

 

 داجیا رادیاپ و مکحم ساسا رب ترضحالاو رادتقا ھک تسا نیا دنھ تموکح یدج یوزرآ

 کی ناونع ھب امش بانج و ھیناترب تردق نیب دیاب ھک یداحتا و یتسود یاھدنویپ و دوش

  .دوش مکحتسم ،دراد دوجو لقتسم مکاح

 

 و دیق نودب ھیپور کل شش غلبم ھک دیا هدش علطم باجنپ رادنامرفناوتس طسوت البق امش

 یتخادرپزاب لابند ھب ھیناترب تموکح ،نآ لدب رد و تسا هدش هداد رارق امش رایتخا رد طرش

 .تسین تین نسح و تقادص ،دامتعا ظفح زج

 

 بسانم ناکم رد ترضحالاو اب نم تاقالم عنام روبع لباقریغ تیھام اب یعناوم ھک مفسأتم

 .دش تنطلس ود رھ تادحرس رد

 

 یوزرآ و دسرت یمن یزواجت چیھ زا ھک ھیناترب تموکح لیامت رب رگید تابثا ناونع ھب

 لباک رد ترضحالاو طسوت ھک نابرھم و لداع ،یوق تموکح ندید یارب ،درادن یحتف چیھ

 ،هدنیآ هام ھس یط ھک مناسر یم امش عالطا ھب ،تسا هدش رقتسم ناتسناغفا رسارس رد و

 ھک یھنوگ ھب ،تفرگ دھاوخ رارق امش رایتخا رد کل شش اعومجم ای یکل ود غلبم ھس
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 ار کمک نیرتشیب تسا نکمم و درک دنھاوخ لامعا ،دنھاوخیم ھک یشور ھب ترضحالاو

 .دشاب ھتشاد امش رادتقا تیبثت و عفانم دربشیپ یارب

 

 رد ھک ھچنآ رگم ،تشاد دھاوخن یتخادرپزاب راظتنا دنھ تموکح ،اددجم و لیلد نیمھ ھب

 .تسا هدمآ ھمان نیا یلبق تمسق

 

 نیشناج ھب ار لک رادنامرف و ارسیاو یلاع ماقم و منکیم کرت ار روشک ھلصافالب ابیرقت نم

 .مراپس یم دوخ

 

 تسا یتسایس ،ما ھتفرگ شیپ رد ھیصوت ھنوگ ھب ناتسناغفا اب ھطبار رد نم ھک یتسایس اما

 زین ناتسلگنا ھکلم ترضحیلعا دییات و تقفاوم و ماهدش نآ دراو هدننک نارگن لمات اب ھک

 ھیناترب تموکح اب یعقاو داحتا لیامت ھب دوخ لامعا اب امش ھک ینامز ات .تسا هدش رداص

 تنطلس روما هرادا و یلخاد روما رد ام تلاخد ای تسایس رییغت یارب یزیچ ،دیھد ھمادا

 .دیرادن دوخ

 

 ھب ام لیامت رب ینبم یدھاوش ھچ ھک تسا هدنیآ یاھلاس رد هرادا سیئر ھب طوبرم یقاب

 ،یگنج تامھم ای لوپ بلاق رد ،یلمع کمک نازیم ھچ و دھدیم ھیارا امش تردق تیبثت

 ھنوگ ھب ،امش عورشم ذوفن و رادتقا تیوقت و ام تین نسح رب یھاوگ ناونعھب تسا نکمم

 .دنک لوحم ترضحالاو ھب ینارود

 

 باختنا رد و ھیناترب داحتا ھب هاگن اب دوخ ریسم ھب نداد لکش رد ھک دیشاب نیمطم اما

 ناتسود نیرت یعقاو و نیرتھب ناونع ھب دنھ رد وا یارسیاو و ناتسلگنا ھکلم ترضحایلع

 .درک دیھاوخن هابتشا دوخ

 سنرال یاضما

 



 255 

 

 ١۵ دنس
 ١٨۶٩ لاس ٧٨ هرامش

 یسایس ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨۶٩ چرام ١٣ ،مایلیو تروف      ،کوید میاورنامرف

 تاقالم ھب طوبرم قاروا ھخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد راختفا ام

 رارق رد ھک مینک لاسرا ار لباک ناخ یلعریش ریما اب لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع

 .دوش رازگرب ھلابما رد هام نیا نایاپ رد تسا

 لپمیت و یچیرتس ،نیم ،دنروید ،ویام یاضما

 

 

 ١۵ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٩ یروربف ١٠ ،مارگلت

 باجنپ رادنامرفناوتس ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع زا
 

 زا رت تقوان ھن و چرام ٢۵ یلاوح رد ھلابما رد یلعریش اب تاقالم ھک دوشیم داھنشیپ

 .دوش رازگرب لیرپا لوا

 

 تموکح نارسفا طسوت تالیھست مامت و دوش ییاریذپ اھھاگتسیا ھمھ رد تزع مامت اب وا

 .ددرگ مھارف تشگرب و ھلابما ات وا رفس یارب
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 ١۵ دنس رد ٢ ھمیمض
 ھجراخرتفد ،دنھ تموکح رترکس ،رکنوتیس ھب باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت زا

 

 رد ریما زا ات دش هداد ھفیظو ارسیاو بانجیلاع یمسر ھمین تیادھ ھب لباک رد ام رومام

 .دیامن لصاح نانیمطا بانجیلاع اب رادید دروم

 

 مزاس یم ھمیمض ار یروربف ٧ خروم ،رومام خساپ ھمجرت نم .٢

 

 جردنم یعطق تاداھنشیپ ھب خساپ تفایرد ات ییاھن میمصت ھک دنکیم ضرف ترضحالاو .٣

 رد ریما ھک دیآیمرب نینچ شرازگ زا .دش دھاوخ ذاختا بانجیلاع مھد خروم مارگلت رد

 ات و دوش رازگرب ،هدش داھنشیپ بانجیلاع فارگلت رد ھچنآ زا رتدوز ھسلج ھک ھتشاد رظن

 ناغفا تادحرس زا یھاتوک ھلصاف رد ھسلج ھک دوب دھاوخ شوخ وا ،دراد ناکما ھک ییاج

 .دوش رازگرب

 

 

 ١۵ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨۶٩ یروربف ٧

 ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ،کالاپ درگرس ھب ،لباک رد ھیناترب لیکو ،ناخ دمحم اطع زا
 رواشپ

 

 یارب ار دیتشون ریما و لک رادنامرف بانجیلاع یداھنشیپ ھسلج دروم رد امش ھک ار یبلاطم

 ار بانجیلاع ورملق یاھشخب ھمھ ھچرگا ،دندومرف خساپ رد ترضحالاو .مداد رکذت ریما

 .دننکیم راختفا ،کیدزن ای رود ،دنورب ھک اجک رھ دننکیم ساسحا اما ،دننادیم دوخ ھناخ

 نیا ھک دنا لیام ترضحالاو ،دوش لح دیاب ناتسکرت زرم ھب طوبرم لیاسم ھک اجنآ زا اما

 لح ھب و دندرگزاب لباک ھب تعرس ھب ات دوش رازگرب یلھد ای روھال یگیاسمھ رد رادید
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 ،دیایب یلھد ای روھال ھب دناوتن لک رادنامرف بانجیلاع رگا .دنزادرپب دوخ یزرم روما

 بانجیلاع اب تاقالم اریز ،دنک رفس ھتکلک ھب یتح موزل تروص رد تسا هدامآ ترضحالاو

 تموکح ھناتسود یدردمھ ھب زین نآ ققحت ھک دنادیم دوخ یدحرس روما لح زا رتمھم ار

 .دراد یگتسب ھیناترب

 

 و دنوش هداتسرف )یروربف ٩( لاوش ٢۶ رد ورشیپ یاھ ھمیخ ھک دش ررقم ساسا نیا رب

 لباک زا دوخ ریسم لوا ھلحرم رد دراد دصق ترضحالاو .دنک تکرح مھد زور ریما دوخ

 نونکا .مدرک نایب ار ریما ساسحا نم .دشاب ھتشاد روضح کاختب رد مھدزای رد رواشپ ھب

 .دیھد بیترت ،دینادیم بسانم ھک یشور و ناکم رد ار ھسلج تابیترت ھک تسامش اب

 

 رفس ھکسلاک ای نھآ هار اب دناوتیمن بش نایرج رد ھک دنتفگ تساوخرد نیا ھعلاطم اب ریما

 .دننک رفس ھنازور دنھاوخیم ھکلب ،دننک

 

 .دنھد ماجنا ییامیپھار ١۵ رد ار رواشپ ات لباک ھلصاف ھک دراد دصق ریما رضاح لاح رد

 عالطا ھب و هدش نیعم دابآلالج ھب دورو رد دنسریم رواشپ ھب ترضحالاو ھک یخیرات اما

 .دوشیم هدیناسر امش

 

 

 ١۵ دنس رد ۴ ھمیمض
 ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب ،ینایگوخ ،ناخ دمحم اطع ھمان ھمجرت ھصالخ

 ١٨۶٩ یروربف ١٨
 

 بانجیلاع نیب تاقالم دروم رد امش ١٨۶٩ یروربف ١١ خروم زیمآراختفا ھمان زورما

 رد ریز هدننک اضما طسوت ،ھلابما رد ناخ یلعریش ریما و دنھ لک رادنامرف و ارسیاو

 رایسب ھیناترب تموکح ینابرھم و ھجوت زا ھک دش ھیارا ریما ھب ھمان .دش تفایرد کمدنگ
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 ای ود زا سپ و دیسر دھاوخ دابآ لالج ھب ادرف سپ ھک درک مالعا وا .دوب دھعتم و دنسرخ

 سپ وا .دش دھاوخ راپسھر رواشپ یوس ھب مظنم یاھییامیپھار اب ،اجنآ رد فقوت زور ھس

 .دنکیم نییعت ار رواشپ ھب دوخ دورو خیرات دابآ لالج ھب ندیسر زا

 ینایگوخ ناخ دمحماطع یاضما

 

 

 ١۵ دنس رد ۵ ھمیمض
 ١٨۶٩ چرام ٣ ،مارگلت

 ھتکلک ،ارسیاو بانجیلاع ھب ،رواشپ ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو زا
 

 لارنج و رسیمک اب ھک ھنامرتحم ییاریذپ زا ھک مراد سامتلا و مدیسر رواشپ ھب زورما نم

 .منک ینادردق ،متشاد ار اھنآ تاقالم تذل ھک ینارسفا ریاس و

 

 

 ١۵ دنس رد ۶ ھمیمض
 ١٨۶٩ چرام ٣ ،مارگلت

 رواشپ ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب ،ھتکلک ،ارسیاو بانجیلاع زا
 

 یارب و میوگیم دیدمآ شوخ ار ترضحیلعا ورملق ھب ترضحالاو امش دورو ھنامیمص نم

 .مراد تاقالم هدش نییعت لحم ھب شوخ و رابرپ رفس یوزرآ امش

 

 تماقا و رفس رد .دیتسھ دنسرخ رواشپ رد لابقتسا زا ترضحالاو امش ھک ملاحشوخ

 تفایرد یھجوت و راختفا رھ ،ھیناترب تاماقم زا ،نم لیم رب انب ،روشک نیا رد ترضحالاو

 .درک دیھاوخ
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 ٣ دنس/شخب رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٩ چرام ١٧ رد جرب ناماس رد روھال ھعلق رد ریما طسوت یفخم یاروش

 

 سیئر    لباک ریما ترضحالاو

 وضع    هاش دمحمرون دیس .١

 وضع   ناخ لدریش یساغآ کشیا .٢

 وضع  یشنم ریم ،نسح دمحم ازریم .٣

 

  :ریما شسرپ

 ؟دوش هداد دیاب یخساپ ھچ ،تسیچ امش شھاوخ و فدھ ھک دسرپب ھیناترب رگا

 

 :١ هرامش وضع طسوت هدش هداد خساپ

 طقف اما .تسا عمط ای زاین هدنھد ناشن ھک دوش ھتفگ یزیچ دیابن ،تسا نکمم ھک اجنآ ات«

 دوخ لیامت ھک دوب مزال ،تسا ناتدوخ ھناخ ھیناترب ھناخ امش رظن زا ھک تفگ دیاب ار نیا

 تبسن ار دوخ یتسود و تین نسح و دیدرکیم زاربا یسیلگنا تاماقم اب تاقالم یارب ار

 راک نیا ھب ار دوخ لیامت ادتبا امش بانج ،ور نیا زا .دیدادیم ناشن سیلگنا تموکح ھب

 و دیتسھ دونشخ رایسب امش بانج .دیدمآ نییاپ ،دییایب ھک دش ھتساوخ امش زا و دیدرک مالعا

  .»دشاب امش نابرھم یماح سیلگنا تموکح ھک دیرادن نیا زج یفدھ چیھ

 

 .»دوب دھاوخ یلاع خساپ نیا ؛یلب« :موس و مود هرامش یاضعا و ریما

 و دننک رارصا ھیناترب تاماقم رگا ،نیا دوجو اب « :تفگ مود وضع ،لدریش یساغآ کشیا

 ،دریذپب ار اھنآ ،اھنآ تموکح و دننک نایب ار دوخ یاھتساوخ دیاب امش بانج ھک دنیوگب

 هدومرف امش ھب ترضحیلعا ھک دیتسھ یاھکمک ھب فظوم امش ھک دنیوگب دیاب ترضحالاو

 دنھد ھمادا دیاب ترضحالاو .امش تموکح رد تلاخد یارب یلیامت ھنوگ چیھ نودب ،تسا
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 امش سپس و دنھد عالطا امش ھب ار دوخ تاساسحا لوا ھلھو رد دیاب ھیناترب تاماقم ھک

 .»دیھد خساپ

 

 .دندرک تقفاوم داھنشیپ نیا اب اضعا ریاس و ریما

 

 و دنموم ،یدیرفا لیابق ھیبنت و ربیخ ریسم ندرک زاب یارب رگا« :تفگ هاشدمحم رون دیس

 زا یخرب ھب وگتفگ نیلوا رد رواشپ رسیمک ھک روطنامھ ،دوش تساوخرد امش زا یراونیش

 ،دزاسب هار و دنک زاب ار ربیخ ریسم ھک درک دعاقتم دیاب ار ریما ھک تسا ھتفگ ام نادرم

 دوش یگدیسر نآ ھب دیاب ھک ھلئسم نیرتمھم .دنا تیمھا مک لیاسم اھنیا ھک داد خساپ دیاب

 تارھ و خلب هدودحم ات و دھدیم شرتسگ ار دوخ تاحوتف زور رھ ھیسور ھک تسا نیا

 دنک ذاختا یریبادت تادحرس نآ زا تظافح یارب اراکشآ دیاب ھیناترب تموکح .تسا هدیسر

 یاھتساوخ زا عافد و دوخ روشک ظفح رطاخ ھب ھک دیا هدامآ دوخ لام و لد اب امش و

 زاربا زا ھجوچیھ ھب ترضحالاو ھک نیا رخآ رد .دینک تفلاخم اھسور اب ھیناترب تموکح

 تموکح دیھد هزاجا .دنکن یھاتوک سیلگنا تموکح ھب تبسن دوخ یتسود و تین نسح

 .»درک ھجوت یجراخ نمشد ھب دیاب ادتبا .دنک نایب ار نیا رد دوخ یداھنشیپ تامادقا ھیناترب

 

 .دندومن دییات ار نآ و دندرک تقفاوم داھنشیپ نیا اب اضعا ریاس و ریما

 

 رقتسم لباک رد ییاپورا رومام کی ھک دننک داھنشیپ ھیناترب تاماقم رگا" :تفگ سپس ریما

 .دنا ناطیش و یشروش لباک مدرم اما ،متسھ یبیترت نینچ قفاوم مدوخ نم دنچ رھ ،دوش

 .دوشیم ھتخیر نم یوربآ هدرکان ادخ ،دنیبب ھمدص یوحن رھ ھب ییاپورا رومام نیا رگا

 تختیاپ رد ییاپورا رومام کی نتشاد زا تاظحالم نیمھ رب انب موحرم ریما ،مردپ

 ،دشاب تارھ ای خلب ،راھدنق لثم یاھاج رد روشک لخاد رد یرومام رگا اما .درک یراددوخ

 ھنوگ ھب ؛دوب دھاوخ دنمدوس تموکح ود رھ یارب یتابیترت نینچ .درادن دوجو یتفلاخم

 .دناهدرک زاغآ راھدنق تادحرس ھب ار یتازواجت یلفس ناتسیس مدرم ینونک نامز رد ،لاثم
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 سراپ طسوت ھک تسا یھاتوک تدم و هدوب ناتسناغفا طوبرم ھشیمھ البق یلفس ناتسیس

 دروم رد سراپ و سیلگنا یاھتموکح نیب یقفاوت ھچ ھک میناد یمن ام .تسا هدش لاغشا

 مزال تاعالطا مامت ،دشاب دوجوم زرم رد ییاپورا رومام رگا .دراد دوجو یلفس ناتسیس

 زا رتارف یاھنیمزرس ھب طوبرم روما دروم رد تروشم یارب و ھتشاد رایتخا رد ار

 .»دوب دھاوخ سرتسد رد اھزرم

 

 .دندرک تقفاوم ریما یاھھتفگ اب اضعا ھمھ

 

 ھیناترب تاماقم یاھتساوخرد ھب ھک یخساپ ،دیدرتیب« :دنتفگ مود و لوا هرامش یاضعا

 .تسا روشک ود نیب ھنامیمص و یبلق داحتا ظفح ،فدھ ھک دشاب نیا دیاب ،دوشیم هداد

 تساوخ اب ھک دیھدب نت اج نآ ات ھیناترب تموکح یاھھتساوخ ھب دیناوتیم ترضحالاو

 تابسانم فالخ رب یقافتا چیھ ینامز رھ رد ات تسا راگزاس امش رادتقا و نید ،مدرم

 .»دھدن خر لباقتم ھناتسود

 

 رگا .دشاب ھیناترب تموکح تاساسحا یسررب لوا ھلھو رد دیاب ترضحالاو تسایس"

 نتشون ھب ار اھنآ ھک دوش ھتساوخ اھنآ زا دیاب ،دننک رظن راھظا یھافش تروص ھب تاماقم

 دوخ تارظن دنناوتیم امش بانج سپس و مینک ثحب نامدوخ یاھاروش رد ات دنھد شھاک

 .»دننک نایب مزال یگدیسر زا سپ ار

 

 و تخادرپ سیلگنا تموکح و موحرم ریما نیب هدقعنم تادھاعم ھب ریما بانج نآ زا سپ

 .داد رارق ھعلاطم دروم ار اھنآ

 

 .دنا قفاوم اروش میمامصت اب ھک دندومرف سپس
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 ار ثحب ھجیتن نم .دنکیم مالعا تموکح ھب ار قوف بتارم ریما ھک مراد راظتنا نم

 .منکیم میدقت تموکح عالطا یارب ار نامھ و ماهدرک صخشم

 

 و ناردارب ھب روما زا یضعب رد یلو ،دنا تموکح یمیمص تسود اصخش ترضحالاو

 .دنا کوکشم دوخ لیابق

 یاو ،سکیا یاضما

 ١٨۶٩ چرام ١٨
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 ١۶ دنس
 ١٨۶٩ لاس ٩٨ هرامش

 یسایس ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨۶٩ چرام ٢٠ ،مایلیو تروف      ،کوید میاورنامرف

 عالطا یارب ھک میراد ار نیا راختفا ،٧٨ هرامش ،یراج هام ١٣ خروم ھمان ھمادا رد

 ار لباکریما ترضحالاو دیدزاب دروم رد یرتشیب قاروا ھخسن ،ترضحیلعا تموکح

 .مینکیم لاسرا

 لپمیت و یچیرتس ،نیم ،دنروید ،ویام یاضما

 

 

 ١۶ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨۶٩ چرام ٩ ،تشاددای

 رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،رک نوتیس ھب ،باجنپ ،تموکح رترکس ،نوتنروت یاقآ ھب
 ھجراخ

 

 .دوشیم شکشیپ رواشپ ھب لباک ریما دورو دروم رد کالاپ درگرس شرازگ ھخسن

 

 )ھصالخ( ھنازور تارطاخ

 هار رد یراج هام مود رد ،ارسیاو بانجیلاع اب رادید یارب ،ناخ یلعریش ریما ،لباک مکاح

 درگرس اب ربیخ لتوک ھناھد رد ،حبص 7 تعاس رد ترضحالاو .دیسر رواشپ ھب ھلابما

 رد نایاقآ زا یگرزب هورگ و رواشپ پیت هدنامرف ،تراویتس پیترس و رواشپ رسیمک کالاپ

 .دندرک تاقالم لاگنب مھدزن یاھرسنل یراختفا دراگ اب یھارمھ
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 – ترضحالاو یارب شخبمارآ لابقتسا – ھیناترب ورملق ھب ھنامیمص ییوگدمآ شوخ زا سپ

 ھب دورو ماگنھ .دش ھقردب گنیسیرھ جرب رد شھاگودرا ھب یسیلگنا تاماقم طسوت وا

 یتقو .دش ارجا یتنطلس مالس ،ھیناترب یاھزرم لخاد رد ترضحالاو روبع و دورمج

 لماک تاراختفا اب وا ھک ییاج ،دش ارجا یرگید مالس ،دش هدایپ شھاگودرا رد ترضحالاو

 .دش ییاریذپ رسنل لاگنب مھدزن و ترضحیلعا گنھ زا لکشتم نانابھگن طسوت یماظن

 روضح پمک رد زور لوط رد ،دلیفرتاو ناتیپاک رسیمک نواعم و کالاپ درگرس رسیمک

 .دنتشاد

 

 

 ١۶ دنس رد ٢ ھمیمض
 تموکح رترکس ،رک نوتیس ھب )یمسر ھمین( باجنپ ،تموکح رترکس ،نوتنروت زا

 ١٨۶٩ چرام ١٢ ،ھجراخ رتفد ،دنھ
 

 ٨ و ٧ ،۶ خیرات رد ریما ترضحالاو تامادقا زا کالاپ درگرس شرازگ زا یھخسن نم

 .متسرف یم ارسیاو بانجیلاع عالطا یارب ار یراج هام

 

 رواشپ رد ناخ یلعریشریما

 اب رادید نیا رد ترضحالاو .درک دیدزاب ریما زا ،کالاپ درگرس رسیمک ،مشش خیرات رد

 لابقتسا زا ،یراج هام موس رد دوخ فارگلت ھب ارسیاو بانجیلاع خساپ تفایرد ھب هراشا

 یراودیما زاربا و دندومن یدنسرخ زاربا ترضحیلعا یاھنیمزرس رد بانجیلاع ھنامیمص

 بش ماگنھ ترضحالاو .دوب دھاوخ رادیاپ و مکحم تموکح ود نیب یتسود نیا ھک دندرک

 ھک یکلم حارج ،ویلیب رتکد و ٢٣ ناماگشیپ ،نیلربمچ گنھرس روضح اب زاب ھکسلاک رد

 دادتما رد اھ )نوتناک( شخب نایم زا ترضحالاو .دنتفر ،دنتشاد روضح هژیو تساوخرد ھب

 دیدزاب اھ )کراب( ھناخزابرس رد ترضحیلعا ٣۶ گنھ زا و دندرک یگدننار دیرخ زکرم
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 ،اھ ھناخزابرس قیرط زا ار وا و تفریذپ ار ترضحالاو ،نوھام کم گنھرس .دندومن

 ھب ار ھنادرم تازیھجت و ھبعج ترضحالاو .درک تیادھ هریغ و ھعلاطم قاتا ،ھناخ ماعط

 اب .دندنارذگ )دناب( هورگ ھب نداد شوگ و ھعلاطم قاتا رد ار یتدم و دندرک یسررب تقد

 ترضحالاو ھب بوخ یتمالس ھس ترضحیلعا ٣۶ گنھ نادرم ،ھکسلاک ھب ددجم دورو

 نوھام کم گنھرس ھنابدوم تاھجوت زا و درک ینادردق فیرعت نیا زا ترضحالاو .دنداد

 ناش یاھ ھناخزابرس رد ھناریگلفاغ ھنوگ ھب ار سیلگنا نازابرس ترضحالاو .دومن رکشت

 ھک یشیاسآ و تفاظن ،مظن زا دناوتیمن یزیچ چیھ« :دندومرف ترضحالاو .درک تاقالم

 :تفگ و دش بجعتم دیدج ھناخزابرس هوکش زا ترضحالاو .»دشاب رتارف ،متفای نآ رد

 خاک زا انثتسا نودب ،دنا نم تنطلس رد ییانب رھ زا رت للجم و رت هوکشاب رایسب اھنآ«

 .»مدوخ

 

 کی رد یکلم حارج ،ویلیب رتکد روضح اب رصع ماگنھ ترضحالاو ،متفھ ھبنشکی زور

 ماگنھ و درک روبع دیرخ زکرم دادتما رد اھشخب نایم زا وا .دندنار نوریب زابور ھکسلاک

 درک وگتفگ رایسب دوخ تکلمم روما رد ترضحالاو .تشگزاب دوخ تماقا لحم ھب بورغ

 دوبن زا یشان ار نانآ یاھدوبمک مامت و دومن فسأت راھظا دوخ موق تجاجل و لھج زا و

 .تسناد روشک رد تورث

 

 رسیمک وا اب .دندرک دیدزاب رکیب یاقآ یساکع یویدتس زا ترضحالاو ،متشھ خیرات رد

 رادرس شرسپ و ترضحالاو .دنتشاد روضح ویلیب رتکد ،یکلم حارج و کالاپ درگرس

 سکع ناشرابرد نارومام زا یرامش اب یعمج سپس و ییاھنت تروص ھب ناج هللادبع

 تقد ھب ار نآ تایئزج مامت و دنداد ناشن یدایز ھقالع دنور نیا ھب ترضحالاو .دنتفرگ

 ترضحالاو .تسا هدیسر لامک ھطقن نیرتالاب ھب ام غوبن ھک درک هدھاشم وا .دندرک یسررب

 اھناغفا ام .دننکیم تفرشیپ ندمت و حلص یاھرنھ رد مدرم ھمھ تیعقاو رد« :دندومرف

 .»میا هدوب ھشیمھ ھک مینامیم یقاب ینادان یاھ غالا نامھ
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 ار کیتنالتا ییایردریز میس زا یشخب ،دوخ تماقا لحم ھب ھقردب ضحم ھب ترضحالاو

 تفگش رایسب ،دش هداد حیضوت شیارب ھک نآ یاھدربراک و مسیناکم دروم رد .دندرک ندید

 ٢۴ ضرع رد ار ندنل ھب رواشپ زا مایپ لاسرا لامتحا دنتسناوت یتخس ھب و دندش هدز

 هرد رد گنس لاغز ھک دندرک نایب یلک یوگتفگ نایرج رد ترضحالاو .دننک لوبق تعاس

 وا .دننک هدافتسا نآ زا دنناوتیمن ھک دنا مارآان و هاگآان ردقنآ مدرم اما ،دراد دوجو رگھس

 تصرف رد ترضحالاو .دناهدرک راک ناتسکرت رد نآ نداعم رد اھسور ھک تشاد راھظا

 نآ رد سیلگنا ذوفن ھک دنتشاد راھظا و هدرک هراشا ھیسور زا سراپ لماک تیعبت ھب رگید

 ضوع ھب ھک شناھارمھ مامت و ترضحالاو .تسا زیچان رایسب ھیسور ذوفن ربارب رد روشک

 رواشپ یموب نانکاس یاھ هرصبت ثعاب ،دندوب هدیشوپ ار تارھ مدرم سابل ،یناغفا سابل

 ھب ار سابل نیا ،دنا هدیسر لباک تخت ھب ھک ینامز زا ،دنداد حیضوت ترضحالاو .دندش

 ،تسا یناغفا شوپرس و تخمز ھماج زا رت بسانم یماظن یگدنز یارب ھک یسابل ناونع

 .دنا ھتفریذپ

 

 ھکسلاک کی رد نوترپوا ناتیپاک و نیلربمچ گنھرس روضح اب بش ماگنھ ترضحالاو

 .دندرک ندید رواشپ میزوم زا و دندنار نوریب زابور

 کالاپ درگرس یاضما

 تسرپرس و هدنامرف
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 ٣ دنس/شخب رد ٢ ھمیمض
 ٢٩ ،رصع ۴ ،لباک ریما ترضحالاو و ارسیاو بانجیلاع نیب لوا تاقالم یاھتشاددای

 ١٨۶٩ چرام
 

 :رضاح یاضعا

 لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع .١

 رادنامرف-ناوتس ،دولکم دلانود رس .٢

 ریما ترضحالاو .٣

 دیس ،دمحمرون ،ترضحالاو ریزو .۴

 رک نوتیس ،ھجراخ رترکس .۵

 نامجرت ،یرگ ناتیپاک .۶

 

 هدوب یضار وا ییاریذپ زا ریما ھکنیا رب ینبم یراودیما زاربا و فراعت زا سپ ارسیاو

 ،لداع تموکح کی لباک رد ھک تسا ھیناترب تموکح خسار تساوخ ھک تشاد زاربا ،دشاب

 دیابن و درک دھاوخن لامعا نآ هرادا رد یھلخادم چیھ دنھ تموکح ،دنیبب ار لقتسم و یوق

 دح ات رما نیا ھک دندوزفا بانجیلاع .دوش ظفح یجراخ یاھکمک اب هدمع ھنوگ ھب ارھاظ

 .دراد یگتسب ریما دوخ ھب یدایز

 

 ھک درکیم رارکت مادم و دنک کرد ار بانجیلاع نانخس قیقد توق تسناوتن یتدم ات ریما

 وا ؛دنکیم داھنشیپ دوخ یارب هدنیآ رد ھک دراد یگتسب یشم طخ و دنھ تموکح ھب یلیخ

 ات دشاب زاب دیاب نآ تیامح و کمک و دنک هاگن تموکح نآ ھب زیچ ھمھ رد دراد لیامت

 .دوش عقاو دنمدوس

 



 268 

 ،دش نییبت ترضحالاو یارب حضاو و لماک روط ھب ارسیاو یاھهاگدید ھکنیا زا سپ

 مادک اب ام ھک دنک نایب صخشم روط ھب دیاب نونکا ،تفگ وا ھب زیت ینابز اب بانجیلاع

 .دوش داجیا لباک رد لقتسم و یوق تموکح کی ات مینک کمک وا ھب میناوتیم صاخ تامدقا

 

 ناج رس یارب مھ ار دوخ تارظن وا ؛تسا هدوب دھعتم نتشون ھب البق وا ھک داد خساپ ریما

 یتسود" شردپ اب یتسود ؛تسا هداد حیضوت باجنپ رادنامرفناوتس یارب مھ و سنرال

 نیا رب رتشیب ھکنآاب ،تسین لیام وا دیسریم رظن ھب ؛تسا هدوب ھفرط کی و "کشخ

 ؛دنک نایب رتعطاق ای صخشم ار دوخ یاھتساوخ و تاساسحا ،دروآیم راشف عوضوم

 لباقم رد وا نادناخ و ریما تنامض ،لوا – اھنآ ھک داد حیضوت تیاھن رد شریزو دنچرھ

 ھیارا دناوتیم ھک یتاحیلست و یلام یاھکمک ،مود ؛دنا تخت و جات یعدم ھک یناسک ھمھ

 .دوش

 

 رکف ھک ار یقیقد تلاح صخشم روط ھب ات داد رارق راشف تحت ار ریما اددجم بانجیلاع

 ناروف وا ماجنارس .داد خساپ یلک روط ھب وا اما ؛دنک نایب ،درک کمک وا ھب ناوتیم دنکیم

 ربمون رد ناخ مظعا ماگنھدوز نتخانش تیمسر ھب ھک درک مالعا دایز تدش اب و هدومن

 ؛تسا هداد خر نامز نآ زا ھک تسا یاھیتخبدب و اھیزیرنوخ ھمھ یلصا لماع ١٨۶٧

 نیا و دوبن ینوناق مکاح وا ؛تشادن رایتخا رد ار ناتسناغفا مامت نامز نآ رد ناخ مظعا

 یم رظن ھب .دنک ظفح ار دوخ ماقم لاس ود ات تخاس رداق ار بصاغ ھک دوب امش تخانش

 اب ھطبار رد و دزیم جوم وا نھذ رد زین ١٨۶٣ رد وا دوخ ماگنھرید تخانش ھک دیسر

 .دوب "کشخ یتسود" و ھفرط کی هدھاعم نیا ھک تفگ ١٨۵۵ رد دمحم تسود اب هدھاعم

 

 رایسب ھتفگ نیا زا ھک درک راھظا نم یارب یسیلگنا نابز ھب اج نیا رد دولکم دلانود رس

 و تسا ھتشاد ار طباور نیرت ھنامرحم وا اب ریما دورو نامز زا وا ؛تسا هدش هدز تفگش

 .دوب هدرکن هراشا عوضوم نیا ھب زگرھ
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 زا دھاوخیم ھک دش ھجوتم ار دیدزاب زا وا یعقاو فدھ ھلصافالب ویام درال دروم نیا رد

 یشخب کی ھک ینامز ات و مینکن رارکت ار ١٨۶٧ تسایس یدروم چیھ رد ھک دریگب لوق ام

 ھب دروم نیا رد وا .مینکن قیدصت ار وتکفید مکاح ،تسا یقاب وا تسد رد ناتسناغفا زا

 اھنآ ھک دنتفگ ناشیا ھب بانجیلاع .دش هدز ناجیھ رایسب و درک رظن راھظا ینالوط روط

 یریگولج و لاح نامز اھنآ ھفیظو ؛دنرادن روضح ھتشذگ یاھدادیور دروم رد ثحب یارب

 .تسا هدنیآ یاھیدب زا

 

 درک مالعا ،دمحم رون ،دوخ ریزو اب وتشپ ھب وگتفگ و گنرد یتدم زا سپ وا ،تیاھن رد

 ینوخ ای یبََسن نانیشناج ھکلب ،وا دوخ اھنت ھن دنھ تموکح ھک تسا وا یدج یوزرآ نیا

 ار ترابع نیا وا .دننک دییات و دسانشب تیمسر ھب ار ]»لسن ردنا لسن نم دالوا و نم«[ وا

 ھب ھک داد حیضوت ینالوط و رگید راب وا .درک رارکت ناوارف دیکات و تیدج اب راب نیدنچ

 نتخیگنارب و تخت و جات یارب تباقر ھب توعد وتکفید و یمسر مکاح نتخانش تیمسر

 تیمسر ھب ار شنادناخ و وا ھیناترب تموکح رگا ؛تسا اھدزمان ای نایعدم عاونا یاھدیما

 اب اھنآ زا تیامح و دنھ تموکح یاھھتساوخ زا تعاطا و ینادردق زاربا یارب ،دسانشب

 کرد دیاب ھتکن نیا .دھدن ماجنا وا ھک درادن دوجو یراک چیھ ،دوخ ناج و تاناکما مامت

 نیب زا ار ام یارب تادھعت مامت دیاب شنادنزرف ای وا فرط زا ضقن نیرتکچوک ھک دوش

 .دربب

 

 نامز اب دیاب ام ؛تسا نکممریغ عیاقو ینیبشیپ ای ییوگشیپ ھک دش رکذتم اجنیا رد ارسیاو

 دوش یطیارش ریگرد ھک دشاب ھتشاد راظتنا وا زا دناوتیمن ترضحالاو و مییایب رانک لاح

 .دھدن خر زگرھ تسا نکمم ھک

 

 ناھنپ دناوتیمن اھتموکح و اھتلم نیب یتسود ھک درک دیکات وا ،ثحب زا یرگید رود رد

 دیشروخ ،دوخ یور ربارب رد دوخ تسد نداد رارق اب دنک یعس درم کی ھکنیا لثم ؛دنامب

 ناھنپ دناوتیمن ،دوشیم ھیارا وا ھب ھیناترب تموکح یوس زا ھک یکمک رھ .دنک ناھنپ ار
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 دنھ یاھتموکح ھمھ یارب دیاب اما ،دادیم تسد زا ار دوخ شزرا تسناوتیم رگا و دنامب

 .دوش ھتخانش ایسآ و

 

 یط دیاب ھک تسا یھار نیرخآ یراک ناھنپ ای زار ھک داد خساپ دروم نیا رد بانجیلاع

 زاب وا اب ام یتسود ھک دشاب هداد ناشن ترضحالاو ھب دیاب ھیناترب تموکح تامادقا ؛دوش

 انلع شدوخ و دوب هدش نیمات ھحلسا و لوپ اب تاظحل نیرت ساسح رد وا فلس ؛دوب مرگ و

 اب ؛دوب هدرک ھگن ار دوخ تخت و جات تامادقا نیا کمک ھب اتدمع ھک دوب هدرک فارتعا

 یھاگیاج ھچ رد وا ھک دھدیم ناشن نایناھج ھب ،دش ھتفریذپ ھلابما رد وا ھک یتمظع و هوکش

 زاب ار دوخ تخت و جات وا ھک مینک فارحنا یریسم زا میرادن یدصق چیھ ام ؛دراد رارق

 اب دیاب و دوش رقتسم مکحم ھنوگ ھب لباک مکاح ناونع ھب وا میھاوخیم ام ؛تسا ھتفرگ

 .دزاس رارقرب ار دوخ یاھنیمزرس مامت رد بوخ تموکح و شمارآ ،تعرس

 

 وا تردق تینما یعیبط ھجیتن ،دراد لد رد ارسیاو ھک یتکلمم شمارآ ھک تفگ سپس ریما

 تورث و قنور زا یشان ھک( تراجت شیازفا ھلمج زا زیچ ھمھ و دوب دھاوخ وا نادناخ و

 مکحتسم تموکح کی داجیا زا سپ ،تسا نآ ناھاوخ ھیناترب تموکح ھک )تسا تلم کی

 .دوب دھاوخ نکمم یمیاد و

 

 نآ رد ھک دتسرفب ریما ھب یھمان زور نآ یادرف ارسیاو ھک دش رارق دایز یاھوگتفگ زا سپ

 ،ناتسناغفا روما ھب ام قیمع ھقالع زین و لقتسم و یوق تموکح یارب دنھ تموکح لیامت

 ھک روطنآ ،تموکح ھک دش هداد عالطا وا ھب ؛دوش نایب وا اب یتسود و نتخانش تیمسر ھب

 رد وا ھب دناوتیم ،میقتسم تلاخد نودب ،ھنوگچ ھک درک دھاوخ یسررب ،دھد هزاجا طیارش

 .دنک کمک – لقتسم و یوق تردق کی لیکشت – مھم فدھ نیا
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 سنارفنک شخب نیا رد وا ؛درک یضار ار وا یدح ات نانیمطا نیا ھک دیسر یم رظن ھب

 رظن ھب کوکشم ھک ینامز ،تشاد رارق دوب ادتبا رد ھچنآ زا توافتم تینھذ رد الماک

 .دراد ،دمھفیم وا ای دسریم رظن ھب ھچنآ زا شیب یانعم ام تارابع ھک دیسریم

 

 ناتسناغفا و دنھ تادوارم تاناکما و یناگرزاب و تراجت ھب ار دوخ ھجوت بانجیلاع سپس

 لتخم رایسب یهدور یاھگنج رثا رد تراجت ھک دادیم خساپ ھشیمھ ریما و تشاد فوطعم

 .تفرگ دھاوخ قنور هرابود یناگرزاب و تراجت ،یگنھامھ و مظن اب و هدش عطق و

 

 اھیربیخ ھب یتخادرپ ھنارای یایحا یارب ار دوخ مزع ،دنھ ھب دورو یاھریسم دروم رد وا

 ھندرگ ریسم رب هوالع :تفگ وا .درک مالعا ،دوب شردپ نامز رد ھچنآ ھب نآ شیازفا و

 تردق ھک هدش عطق اھیربیخ طسوت ھک دراد دوجو هدودحم نیا رد زین رگید ریسم ود ،ربیخ

 دوجو تاج هرید ھب یرگید و مرک هرد قیرط زا هداج کی نانچمھ ؛دنراد ار ددرت فقوت

 رد وا اب جاودزا قیرط زا اھنآ سیئر ھک اھدنموم قیرط زا "اپوروک" و "انیتات" ؛تشاد

 ار نآ دوب راودیما وا ھک "راویپ" .دوب ناما رد ھشیمھ و دوب وا لماک ذوفن تحت و طابترا

 اھنت اما ،دھد ماجنا نآ رد یدایز یاھراک تسناوتیم وا ھک ھک "یرایلاوگ" ؛دنک یلمع

 .دنتشاد یوق تسد ھک دشیم ددرت یناناگرزاب طسوت ھشیمھ و دوب اھ هدنیوپ هاگرذگ

 

 قیرط زا ھک درک ھیصوت یلک روط ھب و درک تبحص ناتسکرت ھب یھتنم یاھ هداج زا وا

 ،دوب نما دازیماپوراپ زا روبع یاھریسم مامت .دوب ناسآ و نما نآ رسارس تارھ و راھدنق

 یط الومعم )گرزب گنس( ناغرقشات ای ملخ ریسم .دوب راوشد خلب تشد ھب ندیسر ات اما

 .تشاد رارق وا ھجوت دروم رواشپ و لباک زا ریسم نیرتهاتوک ناونعھب و دشیم

 

 یلبق ماقرا لیلد ھب شردپ نامز زا یکرمگ قوقح ھک دوزفا یو .دنامیم زاب اھنیا ھمھ

 .دوب کل ٣٠ ای ٢٨ دودح ھک ھتفای شھاک رایسب
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 هدیسرپ وا زا و دھدب وا ھب ھناخپوت یرادقم تسا لیام دنھ تموکح ھک دش ھتفگ وا ھب سپس

 لیامت وا .ار رزتیوھ کی و هرصاحم پوت ود ای دھدیم حیجرت ار ینادیم یرتاب کی ھک دش

 .درک زاربا شنانمشد رد تشحو داجیا یارب رادفاکش یاھ پوت ھب یدایز

 

 .درک دھاوخ یسررب ار عوضوم نیا تموکح ھک تفگ وا ھب بانجیلاع

 

 .دیسر نایاپ ھب وگتفگ

 

 

 ٣ دنس/شخب رد ٣ ھمیمض
 یاراد ،یرگ ناتیپاک طسوت یلعریشریما ترضحالاو مرحم ریزو اب وگتفگ تشاددای

 ١٨۶٩ چرام ٣١ ،ارسیاو بانجیلاع اب صاخ ھفیظو
 

 – دنیبب ،دنکیم داھنشیپ وا ھب ھچنآ ساسا رب ار ھیناترب یتسود تیھام ات تسا هدامآ ریما

 اما ،دسانش یم بوخ و وتکفید ار لباک مکاح افرص ھک نونکات ھک دنک لمع ھنوگ نآ رگا

  و هدمآ شیپ نونک ات ھک دنک قیدصت ار ھچنآ رھ( دنک تیامح و دییات ار وا ثراو و وا رگا

 .دشابن نآ قفاوت هدامآ وا ھک درادن دوجو یراک چیھ )تسا هدش یلعف تالکشم ثعاب

 

 کوکشم ھک یلاح رد .تسا دوخ لامش زرم تینما نیمات یارب یداھنشیپ رھ یاریذپ وا

 تامادقا دیاب ھک دنکیم رکف مھ نآ اب ،تسا هدنیآ لاس دنچ رد زواجت یارب ھیسور تردق

 تروص رد و دزاسب یاھھعلق ام تراظن تحت ای شدوخ فرط زا .دریگ تروص یطایتحا

 اجنآ رد ار رظان رینجنا ای رومام کی لیم لامک اب .دریذپیم ار ییاپورا یاھنآگداپ لیامت

 رجنم نامگ نیا ھب تسا نکمم نوچ ،لباک زج ،دنیبیم یرگید یاج رھ ای تارھ ،)خلب(

 اھناغفا ھب اھنآ نوچ ،درادن دوجو یرطخ اھنآ یارب .تسا هدناشن تسد کی وا ھک دوش

 زا رت خلت رایسب اھنآ ناتسود و اھسراپ اب اھناغفا ینمشد و دنراذگ یم مارتحا ناشدوخ و
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 ناتسود ناونع ھب ھک ام ؛دنا هدوب ام ھیلع تلاح نیرت خلت رد ھک تسا یرگید نامز رھ

 روصت میناوتیمن ام ھک یھنیمز رد یژرنا و ھنامیمص یتسود اب اھنآ ،مینکیم لمع اھنآ

 رھ .دنرادن دربن رد یعقاو تریح زج یراک چیھ ام نازابرس .درک دنھاوخ یراکمھ ،مینک

 زا طایتحا ای رکف چیھ ھک دشیم نیمات رثؤم نآ تاموزلم و دشیم ماجنا یماظن ھفیظو

 .دوبن مزال ام یاھنآگداپ ای اھنوتس بناج

 

 تادھاعم ضقن اب ھک دنکیم راذگاو ام دوخ تمارک ھب ار نیا وا ،یبرغ یاھزرم ھب ھجوت اب

 نیوج شال برغ رد گنسرف ٢٠ ات ار نیوج شال و نیاق زرم و دنک تفلاخم ۵٧ - ١٨۵۶

 ھک تسا یاھزور زا نیا نوچ ،)تسا لیام مین و ھس دودح گنسرف کی( دنک حالصا

 و حالس زج یزیچ ھب وا .تفرگ سپ ناخ لد نھک زا ار نآ تاعبات و راھدنق دمحم تسود

 دوجو مدع و تقادص بیترت نیا ھب و دنکیم لمع نایناریا ھیلع شدوخ و درادن زاین لوپ

 وا زا ،هدھاعم نیا دافم قبط ھک دھاوخیم افرص وا .دھدیم ناشن ار اھنآ اب دوخ ھطبار

 تبسن نآ یھدنامرف تیعقوم زا مجاھت .مینک تیامح اھسراپ طسوت نآ ضقن ھب ضارتعا رد

 .تسا رتمھم نآ دوخ شزرا ھب

 

 داھنشیپ وا .دریگیم هدھع رب ار »ناردرب« لیابق یمامت تیریدم ،یقرش زرم ھب ھجوت اب وا

 ناگدازھاش شنارسپ نآ بجوم ھب ھک دنک داجیا دوخ تموکح رد یلماک تاحالصا ھک دنکیم

 هدش راک نیا[ دنشاب اھناتسا نارادنامرف ھکلب ،دنشابن دمحم تسود نارود دننام یلقتسم

 تخادرپ و يروآعمج ار دوخ ياھدمآرد افرص ،دشاب رتفیعض و عبات امیقتسم و ]تسا

 نیا راثآ .دنیامنيم ارجا ار دوخ يدقن تخادرپ و میقتسم لوصح دوبھب تسایس و دننكیم

 کمک اب ار اھنآ یلصا دارفا وا ،لاح نیا رد .دش دھاوخ هدیشک زین لیابق ھب تیاھن رد راک

 یرگید شالت رھ ای روز اب موزل تروص رد و درک دھاوخ دوخ رادفرط یلام یاھھنیزھ

 .درک دھاوخ یسررب ار رسدرد داجیا یارب
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 یاھریسم اب هارمھ ار یلصا یاھریسم ھک دوشیم دھعتم وا ،تراجت ھب ھجوت اب

 لاح رد ملخ ھچ رگا و تسا هدوب روطنیمھ ھشیمھ تارھ ریسم ؛دزاس نما سوزیماپوراپ

 وا .درک دنھاوخ یزاسکاپ ار نآ لپ ھتخت زا تشگزاب رد شنازابرس ،تسا ھتسب رضاح

 دھاوخ نما )لوپ( »بجاوم« اب ار یرایلاوگ و اراتات ،ربیخ هار ،نامیلس یاھھوک ریسم رد

 بوقعی ردامردارب ،ناخ تداعس یتقو ھنوگچ ھک دروآیم دای ھب تموکح نھذ رد وا .درک

 درم سبح رد وا و دومن سبح ،درک رانکرب ،دوب هدرک تیاکش رواشپ رسیمک ھک افرص ناخ

 اب وا .تشاد ھگن ]ھلیبما[ عازن و گنج زا ار دنموم نارازھ ،نما درم کی ینیزگیاج و

 ،دوبن دیقم تموکح ھب ھجوچیھ ھب ھک یتقو داد ناشن ار دوخ ییاناوت و لیامت ھنومن نیا

 .دھد ماجنا دناوتیم یاھراک ھچ یتسود تابثا یارب

 

 یعالطا نآ ھنیمز زا وا ،داتسرف یبتک تالاوس وا یارب باجنپ رادنامرفناوتس ھک یماگنھ

 وا یوزرآ .دنکیم تبحص صخشم و اراکشآ نونکا وا .داد خساپ نتفر هرفط اب و تشادن

 ]ھیناترب[ تموکح رایتخا رد ار دوخ و تسا لماک نانیمطا اب و ھنامیمص یتسود تشگزاب

 شیپ لاس ھس رگا .تسا هدوب ام یتسود لابند ھب ناھج رسارس رد شدوخ وا .دھدیم رارق

 هدنورپ یتقو ،دندوب یوق هزادنا نامھ ھب دنا ربتعم نونکا ھک یلیالد ھک ینامز ،دشیم دیدمت

 زا سپ ،ریزو یتقو .دوب یم ناما رد لاس ھس جنر زا ،دوب رتیوق شتلع و رتھب شدوخ

 ھک ینامز ات دش ممصم وا ،دنک شالت رگید راب کی ھک درک ھیصوت وا ھب ١٨۶٧ عانتما

 دوخ وا ھک دراد دوجو ناکما نیا نونکا .تشون سپس و درک نانچ وا ،دریگن سپ ار لباک

 رھ سپس و داد دھاوخ ناماس یدودح ات ار روشک ،ام کمک اب وا .دھد ناشن نآ ھتسیاش ار

 دھاوخ تفایرد ،میھاوخب ھک ار یرسفا رھ و درک دھاوخ زاغآ ،میھاوخب ھک ار یلخاد مادقا

 .درک

 )یلصا لقن( رک نوتیس و یرگ یاضما
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 ٣ دنس/شخب رد ۴ ھیمض
 ،١٨۶٩ لیرپا ١ رد ھلابما یوگتفگ یاھتشاددای

 

  :نارضاح

  ،ھجراخ رترکس رک نوتیس یاقآ

  ،رواشپ رسیمک کالاپ درگرس

  ،ریما ریزو هاش دمحمرون دیس

  باجنپ تموکح رترکس نوتنروت یاقآ

 ھجراخ رترکس نواعم نوتسلدرگ یاقآ

 

 تساوخرد[ دوش دھعتم وا میھاوخیم ام درک رکف ھک درک زاغآ ھلمج نیا اب ار وگتفگ ریزو

 ھجراخ رترکس و رسیمک .]تسیچ ناتسناغفا و دنھ نیب تراجت ھب ھطبار رد ریزو یاھ

 ،دیداد هریغو لوپ ،پوت ام یارب امش" :تفگ ریزو .دنھد نانیمطا وا ھب ات دندرک دایز شالت

 یارب" :داد خساپ رترکس ؟"تسیچ امش هزیگنا .دیدادن یصاخ هزیگنا نودب ار راک نیا امش

 ھب ."دنا لاپن و ریمشک ھک روطنامھ ،دشاب یوق و لقتسم ام یاھزرم رد تموکح ھکنیا

 ریزو ھب ریمشک ینیشناج اب ھطبار رد ام ماگنھرید تسایس ،ام تین نسح رب یلیلد ناونع

 ینطاب ضارغا ھب و دریذپیم ار حیضوت وا ھک تفگ ریزو نآ زا سپ .دش هداد حیضوت

 نیا ام یارب نآ تیزم و میشاب ھتشاد یبوخ مھافت دیاب ام ھک دوب راودیما وا .دھدیمن رابتعا

 زا تیقفوم اب ار اھنآ دنناوتن اھناغفا رگا و دنیایب رگید نانمشد ای اھسور رگا ھک تسا

 ھب بوخ مھافت تقیقح .دنھد رازآ رظن رھ زا ار اھنآ دنناوتیم ،دنراد ھگن رود ناشروشک

 دعب لاس .تسناد دنھاوخ لاسما ار نآ رفن رازھ هد .تفای دھاوخ شرتسگ ایسآ رد تعرس

 ناملاظ ھک میسانش یم ار اھسور ام" :داد ھمادا وا .هریغو کل کی دعب و رازھ تسیب

 تبسن ناتسناغفا رد ھتشذگ یاھنآمز رد امش .دنتسین دامتعا لباق امش هزادنا ھب و دنا گرزب

 رد ھک لبق بش یمومع لابقتسا زا ."دیدرک یھجوت مک ،دنتشاد قح نیرتشیب ھک یناسک ھب

 ،باجنپ یموب کچوک ناگدازھاش و هدش ھتشاذگ رانک تسایس نیا ھک دید ،تشاد روضح نآ
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 ار ام روشک امش" .دنوشیم راتفر ھنامرتحم و ھنافصنم ،دوب هدرک تاقالم وا ھچنآ دننام

 ."تشاد دھاوخن امش یارب یدوس چیھ ،دیروآ تسدب ار نآ رگا و دیھاوخ یمن

 

 اما .نارجات ھب تراجت و تسا ناھاش ھب قلعتم يراكھش :تفگ لوا لاوس ھب هراشا اب ریزو

 رھ .دش دھاوخ رتشیب ناھاشداپ قوقح ،دشاب ھتشاد یرتشیب قنور تراجت ھچ رھ مھ زاب

 .دشاب نما و دوش ظفح دیاب ،دننک روبع وا روشک زا نآ قیرط زا نارجات میھاوخب ھک یهداج

 تامدخ ھب اھھتیمک طسوت اھنآ .دنوریم رولگنب و یئبمب ھب رتشیب ناتسناغفا یاھ بسا

 تراجت .تسا ھیپور ۶٠٠ ات ۵٠٠ زا اھنآ یروتسد یاھ تمیق و دنوشیم لقتنم یتموکح

 ناناگرزاب رگا .تسا ھتفای شھاک یھجوت لباق نازیم ھب رتمک یاضاقت لیلد ھب رواشپ اب بسا

 دصناپ و رازھ الامتحا مود لاس ،دنشورفب یتموکح تمیق ھب ار پسا رازھ لاس کی رد

 ناناگرزاب ،دشابن تخادرپزاب ھب یزاین لاس ود ای کی یارب رگا ،سکعرب .دنتسرف یم پسا

 .دنشورفب یصوصخ دارفا ھب یرتمک غلابم اب ار دوخ یاھبسا دنا روبجم

 

 ریما ایآ ھک دش حرطم لاوس نیا ،رادنامرفناوتس تیادھ و نوتنروت یاقآ تساوخرد ھب انب

 خساپ ریزو .ریخ ای درک دھاوخ تفلاخم نارگید و نارجات عفن ھب یمومع تسپ کی داجیا اب

 .درادن دوجو یضارتعا چیھ ھک داد

 

 ندش مھارف ضحم ھب ،لباک ھب تشگزاب رد ریما ھک تسا نیا ھیناترب تموکح یوزرآ

 رد و دنک صخشم ار دنا رتبسانم تراجت یارب تسا نکمم ھک ار یاھهاگرذگ ،طیارش

 تفایرد اب ھیناترب تموکح و دزاس یلمع و نما ار اھنآ دناوتیم ھنوگچ ھک دریگ رظن

 دھاوخ ماجنا نارگھلماعم مومع یارب ار یمومع تاغیلبت ،قوف عوضوم دروم رد ھیعالطا

 زیچ کی زا ،ینمشد هار زا ھن ،یتسود هار زا« :]دوب ینمض وا نخس نیا[ تفگ وا .داد

 ات ار نآ ھکنیا ضرف ھب ،هاگنآ و مھدیم لوق نم .یتسھ قیقد و صاخ یلیخ وت .مسرت یم

 یھد یم ھمادا اھھمان نتشون ھب و یوش یم لزان نم رب اروف ،مھدن ماجنا تعاس و زور
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 هزاجا وت اما ،منکشب ار مبلق دیاش ،مشاب دنباپ ملوق ھب ھکنیا یارب نم دیاش .ینک قیوشت ارم ات

 .»یھدیمن ار طیارش رییغت

 

 ،ددرگزاب ریما یتقو ھک درک هراشا ،دوب هداد باجنپ تموکح ھب البق ھک یخساپ ھب ریزو

 ھک تفگ و تفرگ دھاوخ راک ھب مدرم مظن ظفح و لیابق نداد یتشآ یارب ار دوخ ناوت مامت

 رد یراک ھچ ،دراد ذوفن ھک اج نآ ات ریما[ داد ناوتیم ھک دنادیم یخساپ نیرتھب ار نیا

 ھب دامتعا ،لیابق اب ارادم اب .]؟دھدیم ماجنا اھنآ شمارآ و یدحرس لیابق یرادھگن تھج

 زا ام و دیریگب بوچ فرط کی زا امش ھک نیا اما« ،دوشیم داجیا اھنآ نایم رد سفن

 فاصنا ھب ات دنک قیوشت ار دوخ یایاعر ات تسا هدامآ ریما .»درادن هدیاف چیھ ،رگید فرط

 .دننک ھجوت رواشپ

 

 ار دوخ گرزب یارزو زا یکی دراد تسود رضاح لاح رد ریما رگا ھک دش ھتفگ ریزو ھب

 دروم زیچ ھمھ و دوش هداد ناشن تاناکما ھمھ ات دتسرفب ناتسلگنا ھب یصوصخ تروص ھب

 یارب تروص نیا رد ھیناترب تموکح ھک تسا نکمم الماک ،دش ھتفگ وا ھب .دننیبب ار ھقالع

 دھاوخن دوجو یسرت چیھ .دنک کمک دیدزاب ھنیزھ رد دیاش و بوصنم ار یرسفا وا تمدخ

 ھیناترب تموکح نینچمھ .دوش دراو ،دوریم ھک یصخش رھ رب یبھذم تاریثات ھک تشاد

 تادیلوت ،ام یماظن متسیس یریگدای روظنم ھب ،دتسرفب ریما ھک ار ناغفا ناوج رھ لیصحت

 دھاوخ تبحص ریما اب ھک تفگ ریزو .درک دھاوخ مازعا هریغ و نھآ هار ،فارگلت ملع ،ام

 ندید ناتسلگنا زا ھک یناسک و دنک لماک ار ام لماعت ای "شزیمآ" تسا نکمم ،تفگ وا .درک

 دوجوب تلم ود نیب رتشیب دنویپ نیاربانب و دندرگرب ،ام ندمت یایازم کرد اب ،دناهدرک

 اھنت قوف دراوم اریز ،دریذپیم حوضو ھب دروم نیا رد ار ریما رظن وا اما .دمآ دھاوخ

 .دوب وا دوخ تاساسحا

 

 نارومام ایآ ھک دیسرپ ینارگن اب و دنک دھعتم ار دوخ دھاوخیمن ھک درک ناشنرطاخ ریزو

 ناملسم زج یسک درادن هدیاف ھک تشاد راھظا لاح نیع رد ،دناهدش ھتفرگ رظن رد ییاپورا
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 میقم ای رفاسم ثیح ھب ار یموب نارومام ریما ایآ[ دنتسین بوخ ھجوچیھ ھب اھودنھ ؛دیتسرفب

 وا خساپ تسا نکمم ھک درک سامتلا وا .]؟دنک تساوخرد ھیناترب تموکح رگا ،دریذپیم

 وا .دنادب ار ریما تاساسحا تساوخیم حوضو ھب ادتبا ھک تفگ وا .دوشن ھتشون ذغاک یور

 یرسفا رایتخا رد ار تاعالطا ھک تسا راھدنق رد "رونا" مان ھب یدرم نونکا ھک درک هراشا

 دنکیم هاگن ولج ھب یلیخ ھک درک ھفاضا وا اما .دھدیم دنس زرم رد )تسا نیرگ رس وا مان(

 ھیناترب نارسفا زا اھنت ھن ریما و دسرب هار زا »سور« ھک دسر ارف یزور تسا نکمم و

 .دوش لاحشوخ وا تیامح یارب نازابرس و اھ حالس زا ھکلب ،نارومام ناونع ھب

 

 ،یکرور ،ناتسودنھ ھب اھناغفا ات دھدیم هزاجا ھیناترب تموکح ھک دش ھتفگ ریزو ھب یتقو

 تروشم ریما اب ھک داد خساپ ،دنزومایب ار ام تراجت و رنھ ات دنیایب هریغ و ھتکلک ،روھال

 .درک دھاوخ

 

 یارب یزیچ و تسا هدرکن طایتحا چیھ حبصزورما یوگتفگ رد ھک درک ناشنرطاخ رترکس

 عقاو رد و تسا طیارش نیمھ رد اقیقد زین وا ھک داد خساپ ریزو ؛درادن یرادھگن ای طایتحا

 .تسا هداد رییغت ار دوخ نید ھک تسا یدرم دنکیم ساسحا وا ،اھندمت لدابت نامز زا

 ھجراخ رترکس نواعم ،نوتسلدرگ یاضما

 یرگ ناتیپاک ھک هدش ھتفگ سیلگنا ھب دنھ تموکح ١٨٧٧ یم ١٠ ھمیمض رد – تشاددای[

 .]تسا تباتک هابتشا ھک دوب رضاح وگتفگ نیا رد

 

 

 ٣ دنس/شخب رد ۵ ھیمض
 ١٨۶٩ لیرپا ٣ رد ھلابما یوگتفگ تشاددای

 

  :نارضاح

  ،ھجراخ رترکس رک نوتیس
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  ،ریما ریزو هاش دمحمرون دیس

  ،باجنپ تموکح رترکس نوتنروت

  رواشپ رسیمک کالاپ درگرس

 ھجراخ رترکس نواعم نوتسلدرگ زلراچ

 

 ینزغ ھک درادن دوجو یدروم ،تفگ ١٨۶٩ لیرپا لوا یوگتفگ رد یتاکن ھب هراشا اب ریزو

 ریما .تسا لباک لماش ینزغ اریز ،دننک جرد ھیناترب رومام کی تماقا لحم ناونع ھب ار

 ناتسکرت رد و دنک یھارمھ ار وا دوریم اج رھ ھب ھک دشاب ھتشاد یهدنسیون تسا رضاح

 رد دوجوم سیونربخ رونا ،ریزو .دوش رترقتسم روشک ھک دھدیم هزاجا ینامز خلب و

 ،دوشیم هداتسرف بیترت نیا ھب ھک یرومام رھ .دنادیم "رایع مامت لوضف کی" ار راھدنق

 یاھشرازگ رد ھک تسا نیا نارومام نیا گرزب رطخ .تسا تاعالطا رطاخ ھب افرص

 وا .دوش راتفر اھنآ اب دنھاوخیم ھک ھنوگ نآ ھکنیا رگم ،دننکیم ییوگدب ار تموکح دوخ

 لوپ ،تعلخ ناخ مظعا ،دروخ تسکش راھدنق رد ریما یتقو ھک دنکیم لقن ھنومن ناونع ھب

 و یلعریش تامادقا زا ینیغورد یاھشرازگ ،لباقم رد رونا و داتسرف رونا یارب هریغو

 یمن رواب رگا« :درک رارصا وا .تشون ناخ مظعا تیقفوم و تردق زا ینیشتآ یاھشرازگ

 لد« سیونربخ ھب ریما ھک ینامز ات .»دینک ھعلاطم ار دابآ بوقعی هرود نآ تارطاخ ،دینک

 نداتسرف یارب لماک تردق ھیناترب تموکح ،تاظحالم نیا اب .دوب بوخ یلیخ ،داد »اسآ

 نیھوت ریما ھب اصخش ناسیون رابخا زا یکی رگا ،داد حیضوت رترکس .دراد ناسیون رابخا

 .دنکیمن رارصا وا یاقبا رب و دنامیمن دوخ تمس رد ار وا تموکح ،دنک

 

 و اھھفرح یریگارف یارب ار اھناغفا دھاوخیم ریما ایآ ھک لاوس نیا ھب خساپ رد ریزو

 نکمم ،دوشیمن« :داد خساپ تحارص ھب ،دتسرفب ام ورملق طاقن ریاس و یکرور ھب هریغ

 نیا دروم رد ار دوخ رظن رگا اما ،دیسیونب نآ دروم رد لماک ضارتعا باتک کی تسا

 یریبعت زا اما ،درادن یتفلاخم اصخش ریما.داد میھاوخ عالطا امش ھب ،میھد رییغت عوضوم

 زونھ ارسیاو زا ریما رادید هرمث .دسرت یم ،دنھد ماجنا تابیترت نیا دروم رد شمدرم ھک
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 هداد ناش مکاح ھب ھک یاھکمک دننادیم اھنآ .تسین کرد لباق یتسرد ھب اھناغفا یارب

 نداتسرف دروم رد لیالد نیمھ .»تسا ناغفا ناناوج ندش یسیلگنا ھب طورشم دوشیم

 ریما و دوش فرطرب تاھبش رگا ،لاس دنچ زا سپ .دنکیم قدص زین اپورا ھب اھناغفا

 تدم ،نک رکف طقف" :تفگ وا .دنکیم راکشآ اھنآ مازعا یارب ار دوخ لیامت ،دنادب حالص

 قافتا نیا .دیسر یمن سک چیھ نھذ ھب زگرھ ،دش ماجنا ھک ھبحاصم نینچ ،شیپ یھاتوک

 نآ زا سپ لاس کی ،دشاب ھتشاد راظتنا تسناوتیم یسک ھچ ؟تفگ ناوتیم ھچ رگید ،داتفا

 ".مدرکیم تبحص یسیلگنا رسفا راھچ اب ھناتسود و متسشن یم اھنت اجنیا دیاب نم ھک

 نوتسلدرگ یاضما

 ھجراخ رترکس نواعم

 

 ار بانجیلاع تاروتسد ینشور ھب و درک ادج ار ریزو ،ھجراخ رترکس ،وگتفگ نایاپ رد

 یسیلگنا یاھورین ھک دشاب ھتشادن راظتنا یطیارش چیھ تحت ریما ھک داد حیضوت وا ھب

 .دننک روبع زرم زا یلخاد تافالتخا ای یلخاد گنج ندناشنورف یارب

 

 رھ رد ریزو خساپ و دش رارکت زین ریزو ھب ھجراخ رترکس یدعب یوگتفگ رد رکذت نیا

 .دوب شخبتیاضر و نشور عوضوم نیا زا ریما لماک کرد تھج زا تبون ود

 رک نوتیس یاضما

 ھجراخ رترکس

 

 

 ٣ دنس/شخب رد ۶ ھیمض
 رصع ۴ تعاس ،لباک ریما و لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع نیب مود تاقالم تشاددای

 دنتفرگ ییاھن تصخر بانجیلاع زا ریما نآ زا سپ ھک ،١٨۶٩ لیرپا ٣
 

  :نارضاح
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  ،لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع

  ،ناخ یلعریشریما

  ،رادنامرفناوتس دولکم رس

  ،هاش دمحمرون دیس

  ،ھجراخ رترکس رک نوتیس

  رواشپ رسیمک کالاپ درگرس

 نامجرت یرگ ناتیپاک

 

 ،تسا هدش ریما یدونشخ ثعاب وا ھمان ھک نیا تفایرد زا یدنسرخ زاربا اب لک رادنامرف

 .تسا رازگساپس رایسب و قفاوم الماک وا :ھک درک عورش

 

 دھاوخ رداق ،تموکح رد دوخ رارقتسا زا سپ ریما ھک مراد دامتعا ،تفگ سپس لک رادنامرف

 قباطم دوز ای رید ،تسا هداد لوق ریما ھک یراک ،دنک کمک دحرس رد حلص داجیا رد دوب

 دودح ای ،لباک ھب ندیسر اب ھک تفگ وا ،نم ھمان راشتنا دروم رد .دھد ماجنا دوخ ییاناوت

 نآ نتشاد ھگن یفخم ھک داد حیضوت و درک دھاوخ مالعا یلک روط ھب ار نآ ،دعب هام کی

 رتھب ھک درک رکف وا .تسا بولطمان و نکممان ،نییاپ ھچ و الاب ھچ ،ناتسناغفا رد ھمھ زا

 رایسب تشاد راھظا و درک تقفاوم نآ ماجنا اب لک رادنامرف و مینامب رظتنم نامز نآ ات تسا

 سپس وا .دوش هدنامھف اھروشک ھمھ یارب تقیقح دیاب لوا تاظحل رد ھک تسا بولطم

 دیاب نونکا اما ،دندوب کوکشم اھیسیلگنا اب طباور ھب ادتبا رد ھچرگا اھناغفا ،تفگ

 تیادھ ار اھنآ دناوتن رگا" ،لاح رھ ھب ،اما .دنتسھ یقمحا داژن اھنآ اما ،دنشاب لاحشوخ

 اب – اذغ دننام ار لقع دیناوتیمن امش« ھک درک راھظا وا ."]دوشیم راوس[ دبوکیم ،دنک

 و اھسراپ ،شناگیاسمھ ھک تفگ نینچمھ وا .»دینک ییامک – نان صرق کی ندروخ

 ام ھب ار دوخ وا ھکنیا زا عالطا اب تسا نکمم ،دناهدرکن ھلخادم وا اب لاح ات ھک اھسور

 رادنامرف ھب ار سراپ ای ھیسور وا ھک دوب لوا راب نیا – دنوش زواجتم ،تسا هدرک ھتسباو

 نایم رد ندمت شرتسگ یارب ھک درک یراودیما زاربا لک رادنامرف یتقو – درک دای لک
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 ھب نامدوخ زا و دنکیم شالت ،دنا ھتسجرب یدنمشوھ و الاب ھیحور ،تعاجش اب ھک یمدرم

 تسا نکمم حلص و گنج یاھرنھ شرورپ اب تلم کی ھنوگچ ھک درک لقن ھنومن ناونع

 اعقاو دنوادخ ھک تسا راوتسا تیشم رب ھک داد خساپ ریما .دسرب ندمت جوا ھب تیربرب زا

 یاھیبوخ مغریلع ار اھناغفا اما ،تسا هداد رارق تفرشیپ هار رد بیترت نیا ھب ار ام

 ار اھنآ ھنوگچ دنادیم ھک تسا یسک ھناگی وا اما .تسا ھتخاس قمحا تدش ھب ،ناشرایسب

 دیاب ،تسا دنمتردق دنھ رد ھیناترب تموکح نوچ ھک داد حیضوت ریما ھب ارسیاو .دنک هرادا

 هدش نایب ناملراپ رد ھک ار تلم هدارا و روشک لخاد رد وا یارزو و ھکلم یاھھتساوخ

 .تسا ھتفریذپ ار نیا وا ھک دیسر یم رظن ھب تاحیضوت زا سپ .دریگ رظن رد ،تسا

 تراجت قیوشت و حلص ظفح یارب ار دوخ ھقالع ترضحیلعا ھک دوب بولطم رایسب نیاربانب

 نینچمھ بانجیلاع .دوب دھاوخ هدننک لاحشوخ ھیناترب مدرم یارب ود رھ ھک دنھد ناشن

 ھناتسود رایسب طباور ییاپورا یاھتردق مامت اب سیلگنا ،ھظحل نیا رد ھک داد حیضوت

 ھناکریز رایسب سپس وا .درادن دوجو ،دوش گنج ھب رجنم ھک یمھافتءوس ھنوگ چیھ و ھتشاد

 اھتلم ،دناهدش عارتخا نونکا ھک یکانتشحو یگنج یاھروتوم نینچ اب ھک درک ناشنرطاخ

 .دنوشیمن تموصخ دراو ھنالوجع

 

 دامتعا وا ھب ھک درک هراشا یطابترا لاناک ناونع ھب کالاپ درگرس ھب سپس لک رادنامرف

 .درامش یم کیدزن »ھیاسمھ« ار وا ھک دومرف ریما و دراد

 

 ،هدنیآ تاعزانم زا یریگولج یارب ھک تفگ و درک شکشیپ ار ینیشناج عوضوم بانجیلاع

 ؛تشاد دھاوخ یدایز تیاضر ،دنک دزمان تسا نکمم ریما ھک یثراو زا ھیناترب تموکح

 عالطا وا ھب ھمان قیرط زا لباک ھب ندیسر ضحم ھب ھک داد خساپ وا ھب هراشا اب ریما

 .داد دھاوخ

 

 .درک یظفاح ادخ تیقفوم و تشگزاب رد تیقفوم یوزرآ اب ریما اب لک رادنامرف سپس

 ١٨۶٩ لیرپا ۴ ،رک نوتیس یاضما
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 ١٧ دنس
 فلا هرامش

 یسایس ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨۶٩ لیرپا ٣ ،ھلابما پمک      ،کوید میاورنامرف

 رد لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع رادید ھب طوبرم تاشرازگ ھک میراد ار راختفا نیا ام

 تروص هاگتسیا نیا رد داھنشیپ قبط ھک لباک ناخ یلعریش ریما ترضحالاو اب ار اروش

 .مینک لاسرا ھتشذگ زور دنچ تاقافتا زا یرصتخم حرش اب اجکی ،تفرگ

 

 حبص ،یبرغلامش تایالو رادنامرفناوتس و دوخ تموکح یاضعا یھارمھ اب ارسیاو .٢

 نامھ رصع رد زاب رابرد رد ریما زا ییاریذپ تامدقم و دندیسر ھلابما ھب ٢٧ ھبنش زور

 .دوب هدش مھارف لبق زا زور

 

 رادید دروم رد مھ و تفرگ تروص ریما ییاریذپ رد ھک یتامادقا لیصفت یارب .٣

 هدش رشن تبون ود رھ یارب ھک هداعلاقوف ھمانزور ھب میدنمشھاوخ ،اروش رد ترضحالاو

 .مینکیم ھمیمض ار نآ یاھ ھخسن .دینک ھعجارم تسا

 

 ،دش ماجنا زور نآ حبص ھک تشگرب رادید رد ،چرام ٢٩ ھبنشود زور تشاچ زا سپ .۴

 رواشم نیرتدامتعا دروم و نیرت مرحم ھک تشاد یصوصخ رادید ترضحالاو اب ارسیاو

 ،باجنپ رادنامرفناوتس بانج رادید نیا رد .تشاد روضح نآ رد هاش دمحم رون دیس ،وا

 سپ .دنتشاد روضح زین ،درکیم لمع مجرتم ناونع ھب ھک یرگ ناتیپاک و ھجراخ رترکس

 دروم رد ریما ترضحالاو و ارسیاو بانجیلاع نیب طرش و دیق نودب و دازآ یوگتفگ زا

 ترضحالاو ھب یھمان ھک دیدرگ ررقم یلاع بانج رادید و ناتسناغفا ھب طوبرم مھم لیاسم



 284 

 .دشاب ثحب دروم تاعوضوم اب ھطبار رد دنھ تموکح تاساسحا رگنایب ھک دوش لاسرا

 رد عوضوم تیلک ،دش رازگرب چرام ٣٠ ھبنش ھس ،دعب زور ھک یلاع یاروش ھسلج رد

 ،تسا ھمیمض نآ زا ھخسن کی ھک ھمان دافم و لکش اب و تفرگ رارق یسررب دروم اروش

 .دش ھقفاوم

 

 نیا یارب ھک ھجراخ رترکس طسوت و دش ھمجرت یسراپ نابز ھب رایسب تقد اب ھمان .۵

 .دش میدقت ریما ھب ،دوب هدش بوصنم روظنم

 

 یدنسرخ زاربا ھیناترب تموکح یتسود و تبحم زا ھک دش تفایرد ریما بناج زا یخساپ .۶

 .تسا ھمیمض زین خساپ نیا ھمجرت .تسا هدرک رکشت و

 

 نام ھجراخ رترکس و هاش دمحم رون دیس ،ترضحالاو مرحم رواشم نیب وگتفگ ود .٧

 و تفرگ رارق ثحب دروم لماک روط ھب مھم تاعوضوم اھوگتفگ نیا رد .تفرگ تروص

 تادحرس شمارآ نیمات یارب یفاضا تامادقا و ناتسناغفا اب تراجت قیوشت یارب یاھرازبا

 نیرتحیرص اب و دوش هداد عالطا ریزو ھب ات دمآ تسد ھب یتصرف انمض .دش یسررب تقد ھب

 رد میقتسم ھلخادم ھنوگرھ زا هراومھ ھیناترب تموکح ھک دوش ھتفگ تارابع نیرتحضاو و

 ھیناترب نازابرس ناوتیمن یطیارش چیھ تحت و درک دھاوخ یراددوخ ناتسناغفا یلخاد روما

 ھب یلخاد یاھیریگرد ای یندم تافالتخا بوکرس یارب تادحرس رد ار سیلگنا نارسفا ای

 .تفرگ راک

 

 ،هدش ماجنا یتاطابترا و ىلاع بانج رادید ھک میراد یراودیما یارب ار لیالد ھمھ ام .٨

 یتسایس ھک دش هداد نانیمطا ترضحالاو ھب .تشاد دھاوخ هارمھ ھب ار جیاتن نیرت ھتسجخ

 ھتشذگ تسگا هام رد ریما طسوت لباک تخت یریگ سپزاب دروم رد بانجیلاع فلس طسوت ھک

 مکاح کی ناتسناغفا رد ام ھک دش دھاوخ هداد ناشن نایناھج ھب .تفای دھاوخ ھمادا ،دش ذاختا

 شرتسگ و یزاسگرزب ھب یلیامت ھیناترب تموکح ھک یلاح رد و میراد رادافو و دحتم
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 ھیاسمھ نامکاح و ناگدازھاش زا تیامح یارب دوخ ذوفن مامت زا نانچمھ ،درادن ورملق

 .دننکیم شالت تسود و لقتسم ،یوق تموکح کی داجیا یارب ھک درک دھاوخ هدافتسا

 سیلیا و دنروید ،دلیفزنم ،ویام یاضما

 

 

 ١٧ دنس رد ١ ھمیمض
 ھجراخ رتفد ،تاماقم طسوت هدشرشن ،هداعلاقوف ،دنھ ھمانزور

 ١٨۶٩ چرام ٣١ ،ھلابما پمک
 

 راختفا ھب لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ،١٨۶٩ چرام ٢٧ ،ھبنش تشاچ زا سپ ۵ تعاس

 رابرد رد .دندرک رازگرب ھلابما رد یمومع رابرد کی ناخ یلعریش ریما ترضحالاو

 داتس بآمتلالج ،یبرغلامش تایالو رادنامرفناوتس بانج ،باجنپ رادنامرفناوتس بانج

 ،الایتپ ھجاراھم ،یئبمب هدنامرف ،الادگام ریپان درال بانج ،اروش مرتحم یاضعا ،شترا

 ،ریما بانج نارایتسد و اھرادرس ،التوک ریلام باون ،الوتروپک و اھبن ،دنیج یاھاجار

 ،دنھ تموکح نانواعم و اھ یشنم ،ینادناموقرس ھب ھتسباو نارسفا ،دنھرس رکشل هدنامرف

 .دنتشاد روضح یمسرریغ و یمسر تاماقم زا یدایز رامش و باجنپ تموکح ناریبد

 

 طسوت و هدش ھتفرگ رظن رد رابرد رداچ فرط ود رد اھمناخ یارب ھتشارفا یاھیلدنص

 و ھیناترب تاماقم ،دنتشاد مالس قح ھک یلاع تاماقم یانثتسا ھب .دوب هدش لاغشا اھمناخ

 .دنتسشن یلدنص یور رھظ زا سپ ۴:٣٠ تعاس ات یموب یاسور

 

 ھب ھتسباو ھیناترب نارسفا و اھرادرس ،ناج هللادبع شرسپ هارمھ ھب ریما ترضحالاو

 بانج زا لکشتم یھتسد اب ترضحالاو تنوکس لحم زا ترضحالاو ناھارمھ

 یارو یاھتلایا رادنامرفناوتس هدنیامن ،ھجراخ رتفد نواعم و یشنم ،باجنپ رادنامرفناوتس

 .دندش ھقردب ارسیاو بانجیلاع نارایتسد و یصوصخ یشنم و دنھرس رکشل هدنامرف ،جیلتس
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 روضح اب لک رادنامرف و رسیاو بانجیلاع طسوت رابرد ھمیخ یدورو رد ترضحالاو

 لابقتسا دروم اروش یاضعا و شترا داتسا هدنامرف ،یبرغلامش تایالو رادنامرفناوتس

 زا شیپ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع .دندش ییامنھر بانجیلاع طسوت و دنتفرگ رارق

 :دندومرف نینچ ریما ترضحالاو ھب باطخ دوخ یاھ یسرک رب نتسشن

 

 شوخ امش ھب ھنامیمص ،دنھ تموکح و دنلریا و ریبک ھیناترب ھکلم ترضحیلعا مان ھب«

 زاربا ھنامیمص ،متسھ ھکلم نامھم ناونع ھب ترضحالاو یاریذپ ھکنیا زا و میوگیم دیدمآ

 .منکیم یدنسرخ

 

 نسح و لباقتم دامتعا و امش و ترضحیلعا ھلاس نیدنچ یتسود زاغآرس رادید نیا مراودیما

 .»دنشاب ترضحالاو یایاعر و دنھ رد دوجوم یاھتلم نیب تین

 

 رداچ ھب ریما ترضحالاو یارب ایادھ ینیس کی و هاجنپ ،ھقیقد ١۵ دودح یوگتفگ زا سپ

 زا کی رھ یارب ینیس جنپ و ترضحالاو رسپ یارب ینیس کی و تسیب .دندروآ رابرد

 یدورو رد ھب ترضحالاو ییاریذپ یارب زین بسا شش .ترضحالاو هدمع رادرس شش

 .دندش تیادھ ھمیخ

 

 ریشمش لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ،دش ھتشاذگ تخت ربارب رد ایادھ ھمھ یتقو

 :دندرک نایب تاملک نیا اب ار ایادھ نیا و دنداد ترضحالاو ناتسد رد یراختفا

 

 ھنالداع قوقح زا عافد رد ات منکیم میدقت امش ھب دوخ یوزرآ ھناشن ھب ار ریشمش نیا نم«

 .»دیشاب قفوم دوخ نانمشد رب یزوریپ و تنطلس میکحت یارب شالت رد و دوخ ینوناق و
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 ھمیخ یدورو ھب ار ریما ترضحالاو ،لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ،رابرد نایاپ رد

 اب سپس شناھارمھ و ترضحالاو .دنتفرگ یصخرم وا زا اجنآ رد و دندرک تیادھ رابرد

 ارسیاو بانجیلاع ظفاحم .دندش ھقردب ترضحالاو هاگتماقا ھب تافیرشت و ناگدنیامن نامھ

 .دنتشاد شود رب رابرد رداچ ھب نتفر و ندمآ رد ار ریما ترضحالاو ھقردب لک رادنامرف و

 

 .دمآرد ادص ھب یتنطلس مالس ،نآ زا جورخ ماگنھ و رابرد ھب ارسیاو بانجیلاع دورو اب

 یلصا نابایخ رد .دوب هداتسیا هراوس ارسیاو هاگودرا عناوم ات ترضحالاو ھناخ ریسم رد

 .تشاد دوجو رابرد ھمیخ لباقم رد یراختفا دراگ و تشاد رارق ماظن هدایپ ارسیاو هاگودرا

 ماگنھ رد مھ یتنطلس مالس کی .دندرک مالس ریما ترضحالاو ھب نازابرس ،روبع ماگنھ

 .دش ھتخادنا ترضحالاو جورخ ماگنھ رد مھ و دورو

 

 یبرغلامش تایالو رادنامرفناوتس بانج ،باجنپ رادنامرفناوتس بانج جورخ و دورو رد

 .دندرک ھیارا ھحلسا نازابرس و دش ھتخادنا یلومعم یاھ مالس ،شترا داتس بانج و

 

 یلصا مسارم .دندش ینادردق مالس یادھا اب دوخ تاجرد ساسا ھب رابرد رد رضاح یاسور

 .تفای نایاپ ۵:۴۵ تعاس رد و دش عورش ۵ تعاس رد

 .دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانج روتسد ھب

 رک نوتیس

 دنھ تموکح رترکس

 

 
 ١٧ دنس رد ٢ ھیمض

 تاماقم طسوت هدشرشن ،هداعلاقوف ،دنھ ھمانزور
 ھجراخ رتفد

 



 288 

 ١٨۶٩ چرام ٣١ ،ھلابما هاگودرا

 رد ١٨۶٩ چرام ٢٩ ھبنشود زور حبص ٨ تعاس رد ناخ یلعریش ریما ترضحالاو

 رازگرب رابرد مسارم دنھ لک رادنامرف و ارسیاو انجیلاع زا ییاریذپ یارب دوخ هاگودرا

 .دندرک

 

 روضح رابرد رد چرام ٢٧ ھبنش زور ھک یماظن و یکلم زا معا یتموکح نارسفا یمامت

 یاھرداچ رد یاج تیدودحم لیلد ھب اما ،دنتفای روضح زین مسارم نیا رد ،دنتشاد

 .دندشن توعد یمسر ریغ نایاقآ و اھ مناخ ،ترضحالاو

 

 هدمع ریزو ود و ریما رسپ ناج هللادبع رادرس طسوت لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع

 .دندش ھقردب رابرد ھب ناخ لدریش یساغاش و هاش دمحم رون دیس ،ترضحالاو

 نانکراک و ھجراخ رتفد رد دنھ تموکح رترکس ،الادگام ریپان درال ،باجنپ رادنامرفناوتس

 .دندرک یھارمھ ار ارسیاو زین بانج یصخش

 

 هارمھ ھیناترب نارسفا و ریما طسوت رابرد ھمیخ یدورو رد لک رادنامرف و ارسیاو

 تمس رد بانجیلاع .دندش تیادھ طایح ھب ترضحالاو طسوت و دندرک تاقالم ترضحالاو

 نایاپ رد ترضحالاو .دنتفرگ رارق پچ تمس رد ناج هللادبع شرسپ بانج و ریما تسار

 .دندرک میدقت بانجیلاع ھب ار دوخ ریشمش فراعت نابز ھب رادید

 

 رد و دندش یھارمھ ھمیخ یدورو رد ھب ترضحالاو طسوت بانجیلاع ،وگتفگ نایاپ زا سپ

 یسیلگنا نارسفا نامھ طسوت و تافیرشت نامھ اب بانجیلاع سپس .دنتفرگ یصخرم اجنآ

 .دندش ھقردب دوخ هاگودرا ھب ،دندوب هدرک یھارمھ رابرد ات ار وا ھک

 

 نیا نابحاص ھب مالس و ھحلسا میدقت یارب نازابرس شیامن ھب ھجوت اب ھک یمسارم نامھ

 .دیرگ رازگرب ھبنش زور رابرد رد ھک ھنوگ نامھ ،دش ماجنا تاراختفا
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 .تفای ھمتاخ حبص ٨:٣٠ تعاس رد ھسلج

 .دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانج روتسد ھب

 رک نوتیس

 دنھ تموکح رترکس

  

 

 ١٧ دنس رد ٣ ھمیمض
 و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع زا

 نآ تاقلعتم
 

 ١٨۶٩ چرام ٣١ ،ھلابما هاگودرا

 ھیناترب تموکح تاساسحا نیرتشیب ات دیداد نم ھب ار راختفا نیا ترضحالاو ھک اجنآ زا

 لامک اب و هدوب لوبق لباق ،منک راھظا ناتسناغفا روما و امش رفس نیا اب ھطبار رد ار

 .منکیم تقفاوم طابترا نیا رد ترضحالاو یاھوزرآ رد امش اب تیاضر و یدنسرخ

 

 یاضعا یمامت و بناجنیا زا ترضحالاو رادید ھک ار ھنامیمص یدنسرخ بتارم ملیام

 .منک زاربا امش ھب ،تسا ھتشاد متموکح

 

 راگدای ھب ھشیمھ ھک منادیم ھکلم تموکح ھب ترضحالاو دامتعا ھناشن ار رادید نیا نم

 تسا نکمم ،دوخ روشک ھب ترضحالاو تشگزاب رد ھک مراد دامتعا اقیمع نم .دنام دھاوخ

 ،دوخ تردق میکحت ،دوخ تنطلس لک رب عورشم تموکح یرارقرب ھب رداق تعرس ھب

 و دیوش یناگرزاب عفانم یاقترا و ناتسناغفا تیالو رھ رد نابرھم و مکحم هرادا کی داجیا

 .دینک نیمضت دوخ یاھزرم مامت رد ار شمارآ و حلص
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 روما رد ھلخادم ھب یلیامت ھیناترب تموکح ،دش هداد عالطا امش ھب البق ھک ھنوگ نآ ھچرگ

 و تموکح نآ نیب یتسود یاھدنویپ ھک نیا ھب ھجوت اب اما ،درادن ناتسناغفا یلخاد

 دھاش ھک دسریم رظن ھب ،تسا هدش رتکیدزن ھتشذگ زا رتشیب رخاوا نیا رد ترضحالاو

 نتخیگنارب و لباک مکاح ناونع ھب امش تیعقوم فیعضت یارب امش یابقر بناج زا یاھشالت

 اب ھک دنکیم باجیا طیارش ،نیاربانب .میشاب دیدش یتیاضران اب ینمشد و گنج ددجم

 و فاصنا اب ھک دزاس رداق ار امش ات ددرگ تیوقت ترضحالاو تموکح نکمم یاھرازبا

 بحاص ھک ار یتاراختفا و اھ تمارک مامت و دینک لامعا ار دوخ عورشم قوقح ،تلادع

 .دینک لقتنم دوخ نادنزرف ھب دیتسھ نآ ینوناق

 

 دنھ تموکح اب ھنادازآ و ررکم ھنوگ ھب ترضحالاو ھک تسا نیا نم یوزرآ ،ور نیا زا

 امش ھب مناوتیم نم و دنشاب طابترا رد ھقالع دروم تاعوضوم ھمھ دروم رد نآ نارسفا و

 راتفر مارتحا و ھظحالم اب ھشیمھ ،دیھد ماجنا ھک یگدنیامن ھنوگرھ اب ھک مھدب نانیمطا

 .دش دھاوخ

 

 ھیناترب تموکح نیب طباور نیرت ھناتسود ھک متسھ راودیما لباقتم دامتعا اب و ھلیسو نیا ھب

 .دوش ظفح ترضحالاو و ھکلم یایاعر عفن ھب ھشیمھ ترضحالاو و

 

 تقاط فیاظو ماجنا یارب یفاک تردق و یتمالس زا ینالوط تدم یارب ترضحالاو ھک نیا

 .تسامش تسود ھناقداص یوزرآ ،دنوش رادروخرب دوخ یلاع ماقم یاسرف

 ویام یاضما

 رک نوتیس ،یلصا ھخسن

 دنھ تموکح رترکس
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 ١٧ دنس رد ۴ ھیمض
 دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب لباک ناخ یلعریش ریما زا

 

 ھمان .منکیم دوخ ھمان نتشون ھب سامتلا ،بانجیلاع رادید ھب یدج لیامت زاربا زا سپ

 ھلابما رد یرجھ ١٢٨۵ ھجحلا یذ ١٧ اب قبطنم ١٨۶٩ چرام ٣١ رد بانجیلاع ھناتسود

 دنمتردق تموکح و )تسا هداد نم ھب دنوادخ ھک( نم تموکح یتسود یاھانب و دیسر نم ھب

 باتزاب ھمھ ھب ار رون و تسا نشور ھنیآ دننام ام یاھ لد یتقو .درک تیوقت ار سیلگنا

 کیرات ار )اھ بلق( اھ ھنیآ نیا دناوتب یھاوخدب رابغ و درگ ھک تسا نکمم ھنوگچ ،دنکیم

 !دنک

 

 ناینب ،تسھ نم تموکح ھک ینامز ات ای متسھ هدنز نم یتقو ات ،دشاب یضار ادخ رگا

 .دش دھاوخن تسس ھیناترب ردتقم تموکح و تموکح نیا نیب تین نسح و یتسود

 

 ارم و دشاب نابرھم نم اب و دنک یکین نم ھب ھشیمھ ھیناترب تموکح ھک مراودیما ادیدش نم

 .دراد ھگن دوخ ھیامح تحت

 

 .مراد ھناتسود ینادردق و رکشت بانجیلاع زا ھمتاخ رد

 

 دونشخ دوخ یتمالس زا و دینادب دوخ ناتسود و ناھاوخریخ زا ارم بانجیلاع مراودیما

 .دیزاس

  یلعریشریما یاضما

 ١٨۶٩ لیرپا ٣ قباطم یرجھ ١٢٨۵ ھجحلا یذ ٢٠ ،ھلابما
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 ١٨ دنس
 ۶ هرامش ،یفخم

 دنھ لک رادنامرف ماقم ھب
 

 ١٨۶٩ یم ١۴ ،ندنل ،دنھ رتفد      ،میاورنامرف

 ١٨۶٩ لیرپا ٣ خیرات رد بانجیلاع )یسایس( یجراخ رتفد ھلسارم تفایرد دیاب نم .١

 ھجیتن و راتفر زا یلماک شرازگ یواح ھک منک مالعا نآ یاھ ھمیمض اب ار )فلا هرامش(

 .دوب چرام ٢٩ و ٢٧ رد لباک ریما و بانجیلاع یاھرادید

 

 نآ رد بانجیلاع دھدیم نانیمطا ھک دوشیم ترضحیلعا تموکح تیاضر ثعاب نیا .٢

 ناوتیمن یطیارش چیھ رد« ھک دیداد حیضوت ریما ھب لماک اما یھافش تروص ھب عقاوم

 یلخاد یاھ یریگرد ای یکلم تاعزانم ندناشنورف یارب ار یسیلگنا نارسفا ای نازابرس

 .»تفرگ راک ھب تادحرس رد

 

 راک ھب ریما ھب بانجیلاع ھمان زا یصاخ یاھدنب رد یتارابع ھک تسین ھغدغد یب اما .٣

 یزور اھنآ زا یخرب ،دش هراشا اھنآ ھب ھک یھافش تاحیضوت زا ادج و ییاھنت ھب ،ھتفر

 هدش ھتفرگ رظن رد تاحیضوت نآ اب ھک ھچنآ زا شیب ییانعم ھب وا نانیشناج ای ریما طسوت

 .دنوشیم ریبعت ،تسا

 

 مکاح اب بولطم طباور دروم رد ار ترضحیلعا تموکح رظن دیاب ،طیارش نیا تحت .۴

 بانجیلاع ھب ،دریگ تروص دیاب وا اب هدنیآ رد طابترا ھنوگرھ ھک یھیحور و ناتسناغفا

 .مھد عالطا
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 عفن ھب ھک تسا قفاوم سنرال درال ،دنھ قباس یارسیاو اب ترضحیلعا تموکح .۵

 ات ،دشاب ھتشاد دوجو ناتسناغفا رد رقتسم و یوق تموکح کی ھک تسا ام دنھ یروتارپما

 .دیامن تظفاحم یلخاد گنج رش زا روشک نآ مدرم زا و دنک جیورت ار ام اب تراجت دناوتب

 ھحلسا ای لوپ اب یھاگ زا رھ ھک دشاب ھنالقاع تسا نکمم یتموکح نینچ رارقتسا روظنم ھب

 تموکح کی داجیا یارب ار دیما نیرتھب وا تیعقوم و تیصخش ھک ناتسناغفا مکاح رھ ھب

 دیدحالص ھک تسا لیام ترضحیلعا تموکح اما .مینک کمک ،دھدیم زیمآ حلص و ھفرم

 یکمک نینچ نآ تحت ھک یطیارش و اھتبسانم دروم رد ،ندنل تیادھ تحت و دنھ تموکح

 طباور رد ناتسناغفا مکاح راتفر ھب دیاب اھنت ھن .دشاب دازآ الماک ،دوش یراددوخ ای ھیارا دیاب

 .دشاب ھتشاد یگتسب زین شمدرم اب ھطبار رد وا راتفر ھب یدح ات ھکلب ،دنھ تموکح اب

 ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم ھنوگ چیھ لامعا ھب لیام تیعقاو رد ترضحیلعا تموکح

 طیارش اما .دنکیم تواضق دوخ روما یداع هرادا دروم رد ھک دنک دومناو دناوتیمن و تسین

 زا تیامح یارب ھک دھدیمن هزاجا ھیناترب تموکح رابتعا نآ تحت ھک دراد دوجو یلامتحا

 زرط ھب اما ،ددرگ یوق تموکح داجیا ھب قفوم وا رگا .دوش کمک تاحیلست ای لوپ ،ریما

 ھنوگرھ زا ھک دشاب دازآ دیاب ترضحیلعا تموکح ،دشاب هدننک بوکرس و ملاظ یماندب

 .دنک یراددوخ وا ھب کمک

 

 زا رایتخا نیا بلس ،دیا هدرک لاسرا ریما ھب باطخ بانجیلاع ھک یھمان رد ھچرگا .۶

 هدعو .دوش یگدنمرش بجوم تسا نکمم ھک ھتفر راک ھب یتارابع اما ،منیبیمن ار تموکح

 قح ھب عاجرا چیھ اب ،ریما ھیلع شروش یارب شالت ھنوگرھ زا دیدش یتیاضران هدھاشم

 ،دشاب ھنالداعریغ ای ھنالداع یشروش نینچ تسا نکمم ھک هدیقع ھنوگرھ داجیا یارب ام

 ریسفت ھنوگنیا ناوتیم ار »عورشم ای قحرب تیمکاح« ترابع ،مھ زاب .تسین طیارش دجاو

 تموکح ھک دنادیم دوخ ینوناق تیمکاح قیدصت ھب دھعتم ار دنھ تموکح ھک درک

 .دنامب دازآ الماک تسا لیام ترضحیلعا
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 ھک ام بناج زا یتسایس مالعا ،درک لالدتسا ریما ھک ھنوگ نآ دشاب تسرد تسا نکمم .٧

 یلخاد یاھگنج ای شروش عنام دوخ یدوخ ھب ،دراد هراشا وتکفید تیکلام ھب افرص

 ھلباقم یارب دنھ تموکح تسد رگا .تسین داھنشیپ ای زاین دروم یدھعت نینچ اما ؛دوشیمن

 هدافتسا زا تسا مزال روظنم نیا یارب اما .تسا یفاک ،دنامب زاب هدنیآ یلامتحا ثداوح اب

 .دوش یراددوخ ،دروآیم نایم ھب مھافتءوس لامتحا ھک ینابز رھ زا

 

 ریما اب طابترا هدنیآ یاھ تبسانم نوچ ھک تسا لیام ترضحیلعا تموکح ،لیالد نیا ھب .٨

 یبتک رتلماک حیضوت یارب نکمم تصرف رھ زا امش بانجیلاع ،دمآ دھاوخ شیپ اعطق

 وا بناج زا یراظتنا ھنوگرھ ربارب رد یھافش ھنوگ ھب البق ھک دینک هدافتسا یاھرادشھ

 هداد ادعب ای نونکا ھک یلوپ ھک دینامھفب ناشیا ھب دیاب مھ و ؛دیا هداد ھناحلسم ھلخادم یارب

 و تسا ناتسناغفا رد یوق و نابرھم و لداع تموکح کی داجیا روظنم ھب افرص ،دوشیم

 اھنت ھن ،ریما راتفر دییات اب و دنھ تموکح یدونشخ ورگ رد ھشیمھ دیاب ام تیامح موادت

 زین ار شدوخ مدرم دروم رد تواضق رازبا تسا نکمم ھک اجنآ ات ھکلب ،دشاب ام لابق رد

 .میشاب ھتشاد

 

 یھمان اروف امش ھک تسین لیام ترضحیلعا تموکح ھک دش دیھاوخ ھجوتم بانجیلاع .٩

 نتفرگ سپ و تسایس رییغت ناونع ھب تسا نکمم یمادقا نینچ اریز ،دینک لاسرا یرگید

 نوچ ھک تسا لیام طقف ترضحیلعا تموکح .تسا هدش هداد البق ھک دشاب یاھنانیمطا

 ھک ینابز اب بانجیلاع ،دیآیم دوجو ھب ریما اب رتشیب طابترا یارب یعیبط یاھتصرف

 .دیراذگب نایم رد وا اب ار مایپ نیا رد هدش هداد حیضوت تسایس یاھهاگدید دیناوتیم

 لیگرا یاضما

 

 

 

 



 295 

 

 ١٩ دنس
 ٢١٣ هرامش

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 یفخم ،یسایس

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب
 

 ١٨۶٩ یالوج ١ ،ھلمیس       ،کوید میاورنامرف

 ھب هراشا اب ار ھتشذگ یم ١۴ رد یلاعترضح ھنامرحم لاسرا ھک میراد ار راختفا نیا ام

 یخرب یواح و دش رازگرب ھلابما رد ھتشذگ چرام رد ھک لباک ریما و ارسیاو تاقالم

 .مینک قیدصت ،تسا ارسیاو یھمان رد صاخ تارابع

 

 تیاضر دروم ،میتفرگ شیپ رد تبسانم نآ رد ھک یتسایس تایلک ھک میلاحشوخ .٢

 یاھشخب نآ دروم رد مارتحا اب مینادیم بجاو دوخ رب اما ،تسا ھتفرگ رارق یلاعترضح

 رد ھتفر راک ھب تاملک زا یخرب دروم رد »یتحاران« و »ینارگن« رگنایب ھک ھلسارم زا

 .مینک ھیارا یتاکن ،تسا ریما ھب ارسیاو ھمان

 

 و "دیدش یتحاران" تاملک صاخ موھفم و انعم ھجوتم دیاب یلاعترضح ھک میفساتم .٣

 لباق ام رظن ھب ھک دوش ھمیمض ،ھتفر راک ھب لباک ریما ھب ھمان رد ھک "قحرب تموکح"

 .تسا هدیمھف ار نآ یانعم ریما و هدوب لمحت

 

 عفن ھب ھک نیا" ینعی ؛میقفاوم ،هدش رکذ امش بانج ھلسارم رد ھک یلوصا اب الماک ام .۴

 ،دشاب ھتشاد دوجو ناتسناغفا رد رقتسم و یوق تموکح کی دیاب ھک تسام دنھ یروتارپما

 گنج یاھ ترارش ربارب رد دوخ روشک مدرم زا و دنک جیورت ار ام اب تراجت دناوتب ات

 یاھکمک نینچ یراددوخ ای ھیارا دروم رد دنھ تموکح دیدحالص ؛دنک تظفاحم یلخاد
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 "ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم ھنوگرھ" زا دیاب ام ،نیا رب هوالع .»دشاب دازآ الماک دیاب

 تموکح کی زا ام ھک دناسرب رواب نیا ھب ار ریما ھک میھدن یدھعت چیھ و مینک یراددوخ

 .مینکیم تیامح هدننک بوکرس و ملاظ ،ماندب

 

 نییعت ھسلج ھکنیا ضحم ھب ،تفرگ رارق ام تقفاوم و ھجوت دروم الماک دراوم نیا مامت .۵

 الماک ،داتفا قافتا ھلابما رد ھک یدروم رھ رد و دش ھتفرگ رظن رد ھتسویپ روط ھب ،دش

 .دش تیاعر

 

 رد ارسیاو طسوت ھک دوب یمسر ھمین تاطابترا هدنھد ناشن ،دوب هدش میظنت لبق زا ھچنآ .۶

  .دوب هدش لاسرا امش ھب ھتکلک کرت زا شیپ و چرام هام لیاوا

 

 موزل ریثات تحت وا زا رتشیب دناوتیمن سک چیھ ھک داد عالطا امش بانج ھب ارسیاو .٧

 یزکرم یاھشخب رد ھچ .دریگ رارق ییایسآ تسایس رد تلاخد زا دنھ تموکح زیھرپ

 طباور دوخ ناگیاسمھ ھمھ اب ھک دشاب نیا دیاب ام تسایس ،رگید یاھاج رد ھچ و هراق

 تینما و ھعسوت یارب تسا نکمم ھک یشالت ھنوگرھ رد ار اھنآ ،میشاب ھتشاد ھناتسود

 باختنا ار عازن اھنآ رگا ھک میھد عالطا اھنآ ھب اما .مینک قیوشت ،دنھد ماجنا تراجت

 نتشادن .دننک هزرابم نآ اب ام زا یکمک چیھ نودب دیاب )دنا نآ ماجنا هدامآ ھشیمھ ھک( دندرک

 نارکم و ناتسچولب لحاوس رد ام فارگلت طوطخ دروم رد مدرم نیا اب میقتسم طابترا

 ھب ھجوت اب .داد رارق ھیحان نآ لیابق و سراپ تافالتخا میقتسم طابترا رد ار ام ھک داد ناشن

 یصخش و یمیاد یریگرد ھنوگرھ زا ھک دوب نیا ارسیاو دصق ،ریما اب وگتفگ ندش کیدزن

 ،دیوگب دھاوخیم ھچ ریما ھک ینامز ات .دنک بانتجا ،دوب اھ ھنارای و تادھاعم فلاخم ھک

 دھاوخ دیفم رایسب ترضحالاو رادید ھک تشاد رواب وا .درک ثحب نآ دروم رد ناوتیمن

 ناتسناغفا رد دنمتردق تموکح کی ندید زج یرگید یوزرآ ام ھک دھدیم ناشن وا ھب و دوب

 یسایس ذوفن ای لباک رد میقم هدنیامن چیھ ام .مینکیمن ھلخادم وا روما رد ھجوچیھ ھب ،میرادن
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 نیا ریثات تحت یلک روط ھب ار دنھ مدرم ،لاح نیع رد .مییھاوخیمن ار وا تنطلس رد

 .میراد ناتسناغفا رد رادافو دحتم کی ام ھک دھدیم رارق ھشیدنا

 

 ھب ھک دوب نیا تاقالم یارب یلعریش تساوخرد اب تقفاوم رد ارسیاو فدھ ،نیاربانب .٨

 .مینک رارقرب ھنارادافو و ھناتسود داحتا وا اب میھاوخیم ام ھک میھد ناشن نایناھج ھب و وا

 و ھنالداع تموکح کی و لقتسم الماک تنطلس کی داجیا یارب شیاھشالت ھب وا قیوشت

 قباطم ار شتخت اھنت ھن ھک ،لباک قحرب مکاح ناونع ھب وا نتخانش تیمسر ھب و نابرھم

 .دوب روشک »یوتکفید« مکاح ھکلب ،هدرب ثرا ھب دمحم تسود یگدنز رد شردپ تیصو

 

 ،ارسیاو اب وا تاطابترا زا .دوب نیا زا رتارف رایسب ھلابما ھب ندمآ رد ریما فادھا اما .٩

 داھنشیپ یو ھب ھمان رد جرد یارب وا ھک یاھدنب و شریزو اب ھجراخ رترکس یاھوگتفگ

 وا نانمشد نمشد و تسا وا هدالوا و ریما تسود ھکلم الاح نوچ .١« :یداھنشیپ دنب[ درک

 وا هافر ھکیروط ریبادت نینچ فلتخم تاقوا رد ،دوب دھاوخ نینچ ھشیمھ و تسا وا دالوا و

 یاھھتشر نوچ .٢ .دوش ھفاضا لک رادنامرف ھمان رد هدش ھیارا فادھا یارب ،دنک باجیا

 هدنیآ تموکح و هدش قباس زا کیدزن رایسب الاح ھیناترب و وا هدالوا و ریما نیب یتسود

 صخشم ،]»دسانش یمن تسود وا هدالوا و ریما زا زج ھب ناتسناغفا رسارس رد ار یسک چیھ

 ھفرط کی ار نآ ھک( تسا ١٨۵٧ لاس رد شردپ اب یلیمکت هدھاعم راتساوخ وا ھک دوب

 نیا راتساوخ نینچمھ وا .میشاب "وا نانمشد نمشد" و "وا ناتسود تسود" دیاب ام ھک )دیمان

 زا زج ھب ناتسناغفا رسارس رد ار یتسود چیھ" زگرھ ام ھک مینک مالعا انلع دیاب ام ھک دوب

 .تشاد تباث ھنارای کی هدعو راظتنا و مینکن قیدصت "شنادنزرف و ریما

 

 .دوبن نیا ارجام ھمھ اما .١٠

 

 یگنوگچ و نامز دروم رد رواد ھناگی دیابن ھیناترب تموکح ھک درک تساوخرد وا .١١

 طیارش ساسارب" ارسیاو ھمان رد ترابع ھک درک دیکات تیدج اب اما ،دشاب هدنیآ یاھکمک
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 تحلصم یاضتقم ھب ھک ریبادت نانچ یور هاگ ھب هاگ ریزو :یسراپ لصا نتم[ "تسا نکمم

 ھنوگ نآ« ھب ]دروآ دھاوخ راک یور ھب نیمھ یارب یعاسم و ششوک ،دتفا ترورض تقو

 .دوش هداد رییغت ،»دنکیم باجیا )ریما( وا هافر ھک

 

 نودب و حیرص رظن راھظا اب دوب مزال اما ،دوب نکممریغ اھتساوخ نیا اب تقفاوم .١٢

 دوش ھیارا ریما ھب )دنوشیمن هدروآرب ھک یاھدیما قیوشت نودب( اھ ھیمالعا یخرب ،دیدرت

 مینک یضار ار وا و دنکیم نایب ار ام تاین و تاساسحا ،دنکیم فیصوت ار ام تیعقاو ھک

 .تسا هدوبن هدوھیب تنطلس زا وا کانرطخ اتبسن تبیغ و رفس ھک

 

 .تالکشم نودب ھن اما ،دمآ تسد ھب فدھ .١٣

 

 دھدیم ناشن ھلابما رد هدش نایب تارظن و امش یم ١۴ ھمان رد هدش نایب لوصا ھسیاقم .14

 ندنل تموکح زا یروتسد چیھ ھکنآ اب .دنا قباطم الماک تامادقا نآ و لوصا نیا ردقچ ھک

 تسایس نآ یرادھگن ھمادا" رب ینبم ارسیاو بانجیلاع ھب ھمان رد هاتوک نایب کی زا رتارف

 ھن ھک داد ناشن ناوتیم لاح نیا اب ،دشن تفایرد ،"دوخ فلس طسوت ھلخادم زا زیھرپ و

 ھجوچیھ ھب و دوبن یلبق یاھهدعو زا رتارف دش هداد ریما ھب سنارفنک رد ھک یتابتاکم اھنت

 ناتسناغفا لابق رد میتفرگ میمصت ام ھک ار یعضوم عقاو رد ھکلب ،دادن شرتسگ ار ام تادھعت

 دندرک دودحم ار یتیلوئسم ای دھعت ھنوگرھ و دندیدرگ حیضوت و فیرعت الماک ،مینک ذاختا

 .میدوب هدش دھعتم ترضحالاو اب ھطبار رد البق ام ھک

 

 لیامت زاربا ،درک نایب ریما ھب باطخ چرام ٢٧ سنارفنک رد ارسیاو ھک ینانخس نیلوا .١۵

 زا ھکنیاو دوب لباک رد لقتسم و یوق ،لداع تموکح داجیا یارب ھیناترب تموکح دیدش

 رد ھک میتشادن یریسم زا فارحنا دصق ،ھتفرگ سپزاب ار دوخ تخت وا ھک یراب نیرخآ

 وا و مینیبب لباک رد رقتسم مکاح ناونع ھب ار وا میتشاد وزرآ ام ھکنیا و میدوب ھتفرگ شیپ

 .دنک رارقرب ار دوخ یاھورملق رد بوخ یرادتموکح و شمارآ دناوتب
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 نیا ھب ،دیمان ھنایم تسایس کی ناوتیم ار میدوب نآ داجیا شالت رد ام ھک یتسایس .١۶

 کی ،یطیارش چیھ تحت ،ھک مییوگ یم ریما ھب صخشم روط ھب ام ھکیلاح رد ھک انعم

 چیھ ھکنیا ;دنک کمک شعابتا بوکرس رد وا اب ات دنک روبع دحرس زا دیابن یسیلگنا زابرس

 کمک ای تباث ھنارای چیھ ھکنیا ؛دریگیمن رارق وا یاھرھش رد میقم ناونع ھب ییاپورا رسفا

 قرط ھب کمک رب ینبم یلوق چیھ ھکنیا ؛دش دھاوخن هداد نیعم هرود یارب یلوپ ھنیزھ

 یطیارش رھ تحت ار ام ھک دش دھاوخن دقعنم یهدھاعم چیھ ھکنیا ؛دش دھاوخن هداد رگید

 ییاسانش اب میدوب هدامآ ام ،ھکنآ اب .میسانشب ناتسناغفا نامکاح ار شنادنزرف و وا ھک دنک مزلم

 وا عفانم و تیصخش ھب مارتحا ،ھناتسود راتفر رب ینبم یمومع دھاوش و قلطم و ینلع

 ،ھحلسا ،لوپ اب میدوب رضاح ام نآ رب هوالع و مینک ھیارا ار دوخ یقالخا یاھ تیامح مامت

 .مینک کمک وا ھب ،مینادب بولطم ای نکمم ھک نامز رھ ،هریغو یموب عیانص ،تامھم

 

 :میتشون نینچ لیرپا ٣ یمسر ھمان ٨ دنب رد .١٧

 ،تفرگ تروص ھک یتاطابترا و ترضحالاو رادید ھک میراد یراودیما یارب لیالد ھمھ ام"

 بانجیلاع فالسا تسایس ھک داد نانیمطا ترضحالاو ھب نیا .دوب جیاتن نیرت یلاع یاراد

 ھب و تفای دھاوخ ھمادا ھتشذگ تسگا هام رد ریما طسوت لباک تخت یریگ سپزاب دروم رد

 ھک یلاح رد و میراد رادافو و دحتم مکاح کی ناتسناغفا رد ام ھک داد دھاوخ ناشن نایناھج

 زا تیامح یارب دوخ ذوفن مامت زا ،درادن ورملق شرتسگ ھب یلیامت ھیناترب تموکح

 تموکح کی داجیا شالت رد تیدج اب ھک درک دھاوخ هدافتسا ھیاسمھ نامکاح و ناگدازھاش

 .»دنا ھناتسود و لقتسم ،یوق

 

 عفن ھب ام تسایس و تساوخ اھنت ھن ھک دھدیم ناشن حوضو ھب تاعاجرا نیا .١٨

 ،»دشاب ھتشاد دوجو رقتسم و یوق تموکح کی ناتسناغفا رد« ھک دوب ام دنھ یروتارپما

 گنج رش  زا ار روشک مدرم و دنک جیورت ار تراجت دناوتب« ھک دشاب یھنوگ ھب دیاب ھکلب

 .»دنک تظفاحم یلخاد
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 رد« ار دنھ تموکح تسد هزادنا ھچ ات ارسیاو ھک دنھدیم ناشن نینچمھ اھنآ .١٩

 ،دوش یراددوخ ای دوش هداد داب )ریما ھب( کمک نآ تحت ھک یطیارش ھمھ و اھتبسانم

 امش بانج ھب ارسیاو ،دش ھتفگ البق ھچنآ رب هوالع ،اریز .»تسا ھتشاد ھگن دازآ الماک

 نیا دیاب ،مینک کمک ترضحالاو ھب ھک میتسناد یم دوخ ھفیظو هدنیآ رد رگا ھک داد عالطا

 مرش تسا نکمم ھک دزاسن یریگرد ھنوگ چیھ ریگرد ار ام ھک میھد ماجنا یوحن ھب ار راک

 .دزاس فیعض ار وا لالقتسا ھن و دشاب روآ

 

 ھب افرص نآ زا دعب ای رضاح لاح رد سیلگنا تموکح ھک دوب هدیمھف الماک لباک ریما ٢٠

 ھب ناتسناغفا رد یوق تموکح کی نینچمھ و نابرھم و لداع تموکح کی داجیا روظنم

 ،دراد یگتسب دنھ تموکح تیاضر ھب ھشیمھ ام تیامح ھمادا و درک دھاوخ یلام کمک وا

 :تسا هدمآ ریما ھب ام ھمان رد یمومع دنس کی رد نآ تاساسا ھک

 

 دنک باجیا طیارش تسا نکمم ھک یاھرازبا زا هدافتسا اب یھاگھگ )ھیناترب تموکح( نیا«

 ات درک دھاوخ شالت ]»تقو یاروش یاھترورض تشادرظنرد اب« ،رت قیقد ھنوگ ھب[

 قح زا تلادع و فاصنا اب ھک دزاس رداق ار امش ات ،دنک تیوقت ار ترضحالاو تموکح

 ،هریغ و »دینک هدافتسا ینوناق

 

 ناتیپاک طسوت ھیشاح تشاددای رد ،تسا هدرک کرد الماک ار نیا ردقچ ریما ھکنیا .٢١

 و ریما اب شتاطابترا ھک هدش هداد ناشن و هدش لقن اھسنارفنک رد یسراپ مجرتم ،یرگ

 شریزو مھ و ریما مھ ھک متسھ دونشخ الماک نم«[ تسا هدوب ھنامرحم رایسب شریزو

 مدرم مومع و ام تموکح دعاسم رظن ات دنراد رارق دوخ تموکح تیمھا ریثات تحت اقیمع

 ،رما نیا یارب یرثکادح شالت قیرط زا دوخ هرادا یدازآ و تلادع اب ھطبار رد ار ھیناترب

 روطنامھ .دننک بلج مدرم ھحلاصم و عاضوا دوبھب و تراجت شیازفا ،روشک یدام دوبھب

 روشک ینونک هدوسرف طیارش رد ھک دمھفب تابثا نودب دناوتیم ریما ،یعازتنا تروص ھب ھک
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 ،دزادنایم ریخات ھب ار اھنآ دوبھب ھک تسا یاھراب ھمھ نتشادرب دنمقالع ،تراجت لوفا و

 دزاسیم راگزاس دوخ هرادا اب ار دوخ نانمشد و ناتسود ھنایوج یتشآ و ھنامیمص راتفر اب

 بلاطم زا ریما ،تیعقاو رد .دنکیم تقباطم وا هرادا میکحت و ظفح دننام یاھتساوخ اب و

 ردقچ لاس ود ای کی یارب ھک دھد ناشن ات درک هدافتسا یوق لالدتسا کی ناونع ھب قوف

 روشک ھب دناوتب ات دتسیاب ییاھنت ھب دناوتیم وا نآ زا سپ .تسا ام طسوتم کمک دنمقالع

 تموکح ھب ار اھ ھتسد ھمھ و دشخب عیرست ار نآ دوبھب ھجیتن رد و دھدب سفنت تصرف

 رب یراذگریثات یارب دوخ یدوخ ھب تاظحالم نیا تسا نکمم ،لاح نیا اب .دنک لصو دوخ

 رب ،دنک لمع ھناشیدنارود یتسایس ساسا رب ھکنآ زا شیب ،دوخ تلم رثکا دننام ھک یدرم

 ھب وا داقتعا ھک متسھ نیمطم نم اما ،دشاب هدوبن یفاک ،دنکیم هرادا یروف تحلصم ساسا

 تسا یوق یردق ھب نابرھم و بوخ یرادتموکح ھب ام تیامح و تیاضر بلج ترورض

 ،تسا یناغفا راکفا فلاخم الماک ھک یسایس نانمشد ھب تبسن یتح دھدیم هزاجا وا ھب ھک

 رب ضراوع و اھ تیدودحم رثکا ،دھد هزاجا وا یلام تالکشم رگا و دھد ناشن تواخس

 .]»دراد تریاغم  یمالسا تسایس یاھ تنس مامت اب ھک درادرب نایم زا ار تراجت

 

 ھصالخ ریز حرش ھب ارسیاو تاملک اب ناوتیم ار اھسنارفنک نایاپ رد روما عضو .٢٢

 :تسا ھتفگ امش بانج ھب ھنامرحم ھک درک

 ییاپورا نارسفا و نازابرس ،تباث ھنارای ،هدھاعم :دشاب ھتشاد دیابن ریما ھک یاھزیچ ،لوا

 .ینادناخ تادھعت ،میقم

 یاھکمک ،وا یابقر قیوشت مدع ،تیامح و مرگ ینابیتشپ :دشاب ھتشاد دیاب وا ھچنآ ،مود

 ام رسیمک قیرط زا ھناتسود و موادم طابترا ،وا یروف یاھتساوخ یارب یرورض یدام

 دوخ شالت مامت ھک دوش دھعتم دوخ ھبون ھب وا .ناتسناغفا رد ام یموب رومام و رواشپ رد

 طبترم لیاسم دروم رد ام یاھتساوخ مامت تیاعر و ام تادحرس رد حلص ظفح یارب ار

 .دھد ماجنا تراجت اب
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 زا ات تسا هدامآ یتخس ھب ارسیاو ھک دوشیم هدھاشم ،ریما ھب لوپ یاطعا دروم رد .٢٣

 .دور شیپ سنرال درال

 

 درال( اروش رد بانجیلاع ،باجنپ تموکح ھجراخ رترکس ھتشذگ یرونج ٩ ھمان رد .٢۴

 دروم دیاب دوشیم تخادرپ ریما ھب ھک یلوپ نازیم" ھک درک تبث ار داقتعا نیا )سنرال

 دھاوخ تحلصم ،لباک رابرد ھب مظنم و تباث ھنارای حیجرت رد و دریگ رارق ھنالاس یسررب

 ،دوش هداد نآ ھب ،دنک روصت بولطم دنھ تموکح ھک ھنالاس ضوعالب یاھکمک ھک دوب

 رارق نآ رد لاس رھ رد ریما ھک یطیارش مامت و لماک تین نسح تایضتقم اب ھکیتوص رد

 .»دوش ھیجوت ،دریگیم

 

 ریما ھب "ھنالاس یلام یاھکمک" ھک میدرکن رکف نیا ھب اھسنارفنک لوط رد زگرھ ام .٢۵

 ھکنیا رگم ،تسا هدش هداد دیقف یارسیاو طسوت البق ھک یغلبم ھب ندوزفا ھن و میھدب

 شیپ قیرط نیا زا ھیناترب عفانم ھک دشاب حضاو الماک و ھتشاد دوجو قلطم ترورض

 .دوریم

 

 ،دوش ماجنا اروف دیاب یکمک ھچ ھکنیا دروم رد امش بانج ھب یناسرعالطا رد ارسیاو .٢۶

 ار سنرال ناج رس طسوت هدش هداد هدعو کل ١٢ زا مود طسق زونھ ریما نوچ ،تفگ

 .دھدب لوپ وا ھب نیا زا رتشیب العف ھک دنکیمن رکف ،تسا هدرکن تفایرد

 

 ،دندوب ریما اب ھک یربتعم دارفا زا یرایسب ،دنک کرت ار ھلابما وا ھکنیا زا لبق بش .٢٧

 ھتفگ تقیقح و تردق اب .دھدب ار ھنارای ندرک ھفاضا لوق ھک دندومن یدج سامتلا ارسیاو ھب

 هرابکی دیاب ریما نیاربانب ؛دوب هدرک عضو شیپاشیپ ار لاس کی دمآرد ناخ مظعا« :دش

 رازھ ۶٠ ھکنیا ؛دوشیم ناوارف ملظ و رقف ثعاب ھک دھد شیازفا ار رگید لاس مین تایلام

 صیصخت شنازابرس تخادرپ یارب دیاب ،هدشن تخادرپ زونھ سنرال ناج ھنیزھ کمک ریل

 ساسحا ،تفریذپ ینادردق اب ار تامھم و ھحلسا گرزب ھیدھ ھکنآاب ریما ھکنیا ؛دوش هداد
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 ،دنا هدنام یقاب لباک رد ھک یاھرادرس و بوقعی ھکنیا ؛ددرگیمرب یلاخ تسد ھک دنکیم

 یشکرکشل یارب ھکنیا ؛تسا ھتفر ھجیتن یب تیرومام کی ھب وا ھک دنیوگیم و دندیدنخ یم

 ناوتیمن ار ینابیتشپ و تیامح تسایس ھکنیا و تسا مزال یروف تاکرادت ،ناتسکرت ھب

 ."دشاب هارمھ هریغو الط گرزب ھیدھ اب ھکنیا رگم ،درک رواب

 

 ھب و دراد دوخ یصاخ لیالد دوخ میمصت یارب ھک تفگ ارسیاو ،تاراھظا نیا ھب خساپ رد

 ار ریما دھاوخیم وا ھک دوب نیا لیالد .درادن ار ھنارای ندرک ھفاضا دصق العف تلع نیا

 ھن ،دنک شنازابرس لوپ تخادرپ فرص دریگیم وا ھک ار هریل رازھ ۶٠ ھک دنک راداو

 لوپ ھکنیا زا لبق تسا هداد ماجنا ار راک نیا ھک دونشب دھاوخیم وا ھکنیا ؛تقامح یارب

 بانج دییات دروم هدش ذاختا تسایس ھک دوش نیمطم دھاوخیم وا ھکنیا ؛دھدب وا ھب یرتشیب

 روخھفیظو و ھتشگزاب لباک ھب ریما ھک دنک رکف ایند دھاوخیمن وا ھکنیا و دراد رارق امش

 .تسا ھیناترب تموکح مظنم

 

 دروم رد یتاکن نآ رد ھک میزادرپ یم امش بانج یم ١۴ ھمان ۶ دنب ھب ام نونکا .٢٨

 ثعاب تسا نکمم" تارابع ناونع ھب ریما ھب ام ھمان رد هدش هدافتسا تارابع زا یخرب

 یارب شالت ھنوگرھ ھک "دیدش یتیاضران اب" هدعو دننام ،تسا هدش نایب ،دوش "تلاجخ

 نینچ تسا نکمم ریما ھکنیا دروم رد ام قح ھب عاجرا ھنوگرھ" نودب ،ریما ھیلع شروش

 .تسا هدش هدافتسا ،»ھن ای دشاب هدرک دوخ ھجوتم ھنالداع ار یشروش

 

 »قحرب تموکح« حالطصا دروم رد ار هدیقع نامھ امش بانج ھک دسریم رظن ھب .٢٩

 دشاب دوخ ینوناق تیمکاح قیدصت ھب دنھ تموکح دھعت« تسا نکمم امش رظن ھب ھک دیراد

 .دوش ریبعت »دنامب دازآ الماک تسا لیام ترضحیلعا تموکح ھک

 

 ھس طسوت یسراپ نابز رد »دیدش باتع« هژاو ھک میناد یم مزال لوا ھتکن دروم رد ٣٠

 »دیدش یتیاضران« یانعم ھب رایسب تروشم زا سپ ام ناھوژپیسراپ نیرتھب زا نت راھچ ای
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 یابقر ددجم دورو زا یریگولج یارب ،میراد ناوت رد ھک ھلیسو رھ زا ینعی ،دش باختنا

 کی رارقتسا یزادنا قیوعت و یلخاد گنج تشحو رد روشک ندرب ورف ،وا ھیلع یلعریش

 تساوخرد تسا نکمم ھک اجنآ ات ھک دوب نیا ام فدھ .مینک هدافتسا ھناتسود و یوق یتموکح

 وا یاھشالت ھب یعقاو و مرگ ھقالع ام ھک میھد ناشن وا ھب یزیچ و مینک هدروآرب ار ریما

 .میراد شتردق تیبثت و وا یابقر فیعضت یارب

 

 ام تاساسحا رگنایب و بسانم ردق نیا ھک درکن روطخ ام نھذ ھب یرگید ھملک چیھ .٣١

 ]دوب دھاوخ زیرگنا راکرس دیدش تعاطا بیجم ریما نیا ،ھنیئآ رھ[ نآ یسراپ نایب و دشاب

 .دنکیم لاقتنا ار نآ یورین ھناقداص و یتسرد ھب ھک

 

 .دننکیم نایب ار یلمع و یعقاو یانعم اھنآ .دنا وگتسار و تسار ور ،یوق اھنآ .٣٢

 رد مھ ،یعقاو تسایس یاضاقت و ھیناترب راختفا ناونع ھب دیابن ام ھک مینکیم کرد ام اریز

 یتردق ای یمدرم ،یصخش رگا ،مینک لمع تلادع و تیرشب عفانم تھج رد مھ و ریما دروم

 ار وا تنطلس ،دننک علخ تردق زا ار ترضحالاو ات دننک شالت بلقت و روز اب ھتساوخان

 »دیدش یتحاران« ام ،دنزاس رو ھلعش ناتسناغفا رد هرابود ار یلخاد گنج ای دننک لاغشا

 میریگب ار یلخاد یاھ عازن ولج میناوتیم ینایب نینچ اب ھک میدرکیم رکف و میدرکیمن زاربا

 .مینکیم رود ار یتخبدب و الب شایاعر و دوخ دحتم زا و

 

 ھک دوب ھناریبدت یب مھ و ھنادنمتواخسریغ مھ ،ام فرط زا یتیعقوم نینچ رد .٣٣

 یرابجا رتمک ترابع کی زا هدافتسا .میدرک باطخ »نیمطمان یاھادص« اب ار ترضحالاو

 ار سنارفنک فادھا ھمھ الامتحا و دھد ناشن تسردان ار ام تاساسحا و فادھا تسناوتیم

 .دادیم تسکش
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 ام ھک تسا میظع و مھم ردق نآ قرش رد ھیناترب ذوفن ،ھناتخبشوخ ھک میناد یم ام .٣۴

 نودب و فلتخم یاھرازبا اب( دوخ رادافو دحتم کی یارب ار حلص و تینما نیمضت تردق

 .میراد )ھناحلسم تلاخد

 

 چیھ ،طیارش تحت ھک میریگ یم رظن رد ام ،"قحرب تیمکاح" ترابع ھب هراشا اب .٣۵

 .دور راک ھب تبسانم نیا ھب دناوتیمن یرگید حالطصا

 

 و لدع اب ،تسا نآ قاقحتسا ھک ار یاھتموکح و« :دوب نینچ یسراپ رد نآ لصا .٣۶

 .تسا قحرب تیمکاح نامھ ھک »دنراد یراج فاصنا

 

 یلعریش ،گنیناک درال تموکح ،١٨۵٨ ربمتپس رد ینعی ،دمحم تسود گرم زا لبق .٣٧

 ،سنرال درال ھیصوت اب و تخانش تیمسر ھب شرتگرزب ردارب گرم رد دھعیلو ناونع ھب ار

 دیدج دھعیلو ھک" یراودیما زاربا اب ار دمحم تسود ھیعالطا نیا ،باجنپ تقو دشرا رسیمک

 نیا .درک دییات ،"دزومایب تیقفوم و درخ نامھ اب ار تموکح هرادا ،شردپ شزومآ تحت

 ١ خروم ،٢۵۶ - ٢۵٣ هرامش ،یجراخ رتفد رد و دش هداتسرف امش بانج فلس ھب قاروا

 .دوشیم تفای ١٨۵٨ ربوتکا

 

 ھب ھک یمک ریخات .دیسر تنطلس ھب یعیبط ھنوگ ھب یلعریش ،دمحم تسود گرم اب .٣٨

 لباک ریما ناونع ھب وا یمسر نتخانش تیمسر ھب رد ،دوب نیگلا درال گرم و یرامیب لیلد

 ناونع ھب نامز نآ رد ھک نوسیند مایلیو رس ،١٨۶٣ ربمسد رد ،تیاھن رد اما .تشاد دوجو

 عالطا ار دنھ تموکح فرط زا دیدج مکاح نتخانش تیمسر ھب ،درکیم تیلاعف ارسیاو

 .داد

 

 داتسرف رواشپ ھب تساوخرد نیدنچ اب ار لیکو کی یلعریش ،١٨۶۴ لاس رد ،ابقاعتم .٣٩

 ھیناترب تموکح یقالخا تیامح و ھناتسود داحتا ھک دوب یراودیما راھظا« اھنآ زا یکی ھک
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 ،شگرزب رسپ و "دبای ھمادا شدوخ یارب یطرش و دیق ھنوگ چیھ نودب ،شموحرم ردپ زا

 .»دوش ھتخانش تابتاکم رد دھعیلو ناونع ھب سپ نیا زا« ،یلع دمحم

 

 ،ھک ]١٨۶۴ لیرپا رد زمیج درگرس ھمان[ داد عالطا لیکو ھب ،رسیمک زمیج درگرس .۴٠

 طسوت تیعقاو نیا و هدرک تفایرد لک رادنامرف زا ار نیمضت نآ ،ریما لوا ھتکن دروم رد

 هداوخدب و بیقر نارادرس یاھشالت اب تفلاخم رد مھ و سنرال ناج رس سپس و درال رس

 .تسا هدش ام نارسفا یراگن ھمان و تابتاکم دراو وا

 

 درگرس تامادقا لماک روط ھب ،سنرال درال ،ارسیاو ١٨۶۴ یم ۴ خروم ھمان رد .۴١

 ھیلک رد شگرزب رسپ ھکنیا رب ینبم ریما تساوخرد ھب یلاحشوخ اب و درک دییات ار زمیج

 .درک تقفاوم ،دوش هدیمان "دھعیلو" ناونع ھب تابتاکم

 

 ھب و درک رداص یئبمب تموکح ھب یتاروتسد سنرال درال ،١٨۶۵ چرام رد هرابود .۴٢

 و اھھمان اب ،یلعریش بیقر ،راھدنق ناخ ریما زا نالوب هاگرذگ زا ھک ناگدنیامن زا یخرب

 رب ینبم ،دنوش تفایرد دوبن رارق ھک درک هراشا ،دندوب هدمآ ھیناترب تاماقم یارب یایادھ

 لالقتسا ھجوچیھ ھب دناوتیمن ھیناترب تموکح و »دوب ریما اب ام هدھاعم تالماعت« ھکنیا

 اھنآ فدھ ھک دھد هزاجا یاھیسرداد ھب ای ،دسانشب تیمسر ھب ار وا براقا زا کی چیھ

 خیرات ھب یتشاددای یط ھجراخ رترکس نواعم ھک یاهدام .دشاب لالقتسا نینچ داجیا و اعدا

 یارب یلیلد نیرت کچوک وا ھک دش غالبا ترضحالاو ھب ،دوب هدرک نایب ١٨۶۶ نوج ١١

 .تسا هداد یمرگلد شنانمشد ھب ھیناترب تموکح ھک دشاب ھتشادن روصت نیا

 

 گنج لاس ھس ھب کیدزن زا سپ ار دوخ تخت یلعریش ھک ینامز ،١٨۶٨ لاس رد .۴٣

 :تشون ١٨۶٨ربمون ٢۵ خیرات ھب ھسلجتروص کی رد سنرال درال ،تفرگ سپ یلخاد

 



 307 

 یرترب شنانمشد ھمھ زا ارھاظ و تفرگ سپ ار دوخ تخت یلعریش ریما ھک رخاوا نیا رد«

 رظن ھب ،دنتشگزاب لباک ھب دندوب هدرک کرت ار وا ھک یمدرم و نازابرس یتح و تفای

 تیعقوم ات مینک کمک وا ھب یلیالد نداد ناشن اب ھک تسا هدیسر ارف نآ نامز دسریم

  .»دنک تیبثت ار دوخ تردق و راوتسا ار دوخ هدش یبایزاب

 

 ھب ار یحالطصا اھنت ھن »قحرب تموکح« هژاو رد ھک مینک رکف ام ،لیالد نیا رب انب .۴۴

 شردپ تیصو بجوم ھب تخت و جات ثراو ناونع ھب یلعریش ینونک تیعقوم ھک میدرب راک

 تموکح یلبق ھیور قباطم ترضحالاو دروم رد ام ھکلب ،تسا ناتسناغفا ینونک مکاح و

 .میدرک لمع دوخ

 

 اھنت ھن ام ھک دوب نیا ھلابما رد ریما یاھھتساوخ نیرتھتسجرب و نیرتیروف زا یکی ۴۵

 تیمسر ھب یطیارش رھ رد و دارفا ھمھ ربارب رد ار وا میقتسم ای یطخ نادنزرف ھکلب ،وا

 .میسانشب

 

 نآ یور ثحب زا ،دروآیم نایم ھب ار عوضوم نیا وا ھک یتیعقوم رھ رد ارسیاو ۴۶

 .درکیم یراددوخ

 

 نیا ھک درک مالعا )ریما( وا ،دش رازگرب ریما و بانجیلاع نیب ھک یدعب سنارفنک رد .۴٧

 ھب ار وا ینوخ نانیشناج ای ناگداون ھکلب ،وا اھنت ھن دنھ تموکح ھک تسوا یدج یوزرآ

 وا ؛درک رارکت ناوارف دیکأت و تیمیمص اب راب نیدنچ ار ترابع نیا وا ؛دسانشب تیمسر

 توعد وتکفید و تقوم مکاح نتخانش تیمسر ھب افرص ھک داد حیضوت لیصفت اب و هرابود

 ھیناترب تموکح رگا ھکنیا و تسا اھدزمان عاونا یاھدیما نتخیگنارب و تخت یارب تباقر ھب

 و ینادردق زاربا یارب وا ھک درادن دوجو یراک چیھ ،دسانشب تیمسر ھب ار شنادناخ و وا

 تیامح اھنآ زا شناج و تاناکما مامت اب و دھدن ماجنا دنھ تموکح یاھھتساوخ زا تعاطا
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 ام تادھعت مامت شنادنزرف ای وا فرط زا یماکان نیرتکچوک ھک دوش هدیمھف رگا ،دنکیم

 .دزاسیم دوبان ار

 

 عضو اب دیاب ام ؛تسا نکممریغ عیاقو ینیبشیپ ای ییوگشیپ ھک تفگ خساپ رد ارسیاو .۴٨

 دوش یاھیریگرد دراو وا ھک دشاب ھتشاد راظتنا دناوتیمن ترضحالاو و مینک لماعت دوجوم

 .دھدن خر زگرھ تسا نکمم ھک

 

 دروم یب نیھوت نودب یمومع دنس کی رد قوف تاعوضوم زا یرایسب ھب هراشا .۴٩

 .تسا نکممریغ

 

 ناتسناغفا رد ھناحلسم ھلخادم عوضوم ھب ترضحالاو ھب باطخ ھمان رد ارسیاو رگا .۵٠

 ھلابما رد لاوس نیا ھک دندیسر یم ھجیتن نیا ھب اروف ترضحالاو یایاعر ،درکیم هراشا

 .تسا ھتفرگ رارق ثحب دروم

 

 عضو ار »وتکفید« هدعاق اب ھطبار رد یعازتنا لصا کی ھمان نآ رد دیشوکیم وا رگا .۵١

 .دمآیم باسح ھب نیھوت کی نیا ،دنک

 

 و ھنالداع یهویش ھب ریما تنطلس روما هرادا ھب ام هدنیآ تیامح ھک تفگیم وا رگا .۵٢

 و ھناملاظ وا تموکح ھک مینکیم نامگ ام ھک درکیم رکف وا ،دراد یگتسب ھنانابرھم

 .تسا یدادبتسا

 

 و اھییاپورا نیب رد جیار هدیقع نیا ھب ،درکیم هراشا ھنارای ھب هویش رھ اب وا رگا .۵٣

 .مینکیمیاد ار نآ میراد دصق ام ھک دیشخب یم گنر اھ یقرش
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 ریما اب هدرتسگ یبتک تاطابترا رد ندش ریگرد ھک میتفرگ رظن رد ام ،نیا رب هوالع .۵۴

 ام .دش ماجنا تین نسح و یتسود ھیحور اب ھک دوب یصخش رادید کی نیا .تسا بولطمان

 ترضحالاو یزاس هاگآ اب و دوش دقعنم دیابن یمسر هدھاعم چیھ ھک میدوب هدرک نییعت البق

 تاداھنشیپ وا ھب قوف دراوم دروم رد یتسرد ھب میتسناوتیمن ،ھنیمز نیا رد دوخ رظن زا

 .مینک ھیارا یبتک

 

 ھک ار ھچنآ رھ ھک ھنوگ نآ و دش رجنم یدایز تالکشم ھب ریزگان یتانایرج نینچ .۵۵

 ،دش لقتنم ناشیا ھب یرت بسانم وحن ھب ،میراذگب نایمرد ترضحالاو ھب میتساوخیم

 .دنک تکرش یدیفم ھجیتن چیھ نودب تسناوتیم

 

 نایب ار دوخ رظن دیاب و )٨ دنب( میزادرپ یم امش ھلسارم زا یرگید شخب ھب نونکا ام .۵۶

 ھتشاد دوجو یھجوت لباق لکشم نآ رد جردنم تاداھنشیپ زا یوریپ رد تسا نکمم ھک مینک

 و تسین ترورض یروف طابترا کی ھک مینکیم ھیارا بانج ھظحالم یارب ار نآ و دشاب

 .داد ماجنا یدایز رطخ اب ناوتیم یتخس ھب

 

 خر ریما اب مھم طابترا یرارقرب یارب یدعاسم تیعقوم رضاح لاح رد تسا نکمم .۵٧

 .دھدن

 

 ھب دیاب میاهداد البق ھک ار یاھرادشھ ،لوا :تسا هدش ھیارا امش بناج زا ھیصوت ود .۵٨

 ھب افرص دیاب اھ تخادرپ ،نآ زا سپ و نونکا ،مود .میھد حیضوت لماک و یبتک تروص

 تروص ناتسناغفا رد یوق تموکح کی مھ و نابرھم و لداع تموکح کی داجیا روظنم

 .دریگ

 

 ھب ام بناج زا ھناحلسم ھلخادم چیھ ھک دوب هاگآ الماک ریما ،یلوا داھنشیپ ھب ھجوت اب .۵٩

 ھتشاد راظتنا شناریزو و وا دناوتیمن و هدوبن ام رظن دروم زگرھ شروش بوکرس روظنم
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 وگتفگ نایاپ رد وا« ھک داد عالطا ارسیاو ھب لیرپا ٣ رد ھجراخ رترکس :تشاددای[ دنشاب

 تحت ھک داد حیضوت راکشآ تروصب شیارب ار بانجیلاع تاروتسد و درک ادج ار ریزو

 ای یلخاد گنج ات دنرذگب زرم زا ھیناترب نازابرس ھک دشاب عقوتم دیابن ریما یطیارش چیھ

 رد ریزو یارب ھجراخ رترکس طسوت دصق نیا .»دننک بوکرس ار یگداوناخ تاعزانم

 نیا رد ریما لماک یھاگآ یارب دروم ود رھ رد ریزو خساپ و دش رارکت یدعب یوگتفگ

 .]دوب شخب تعانق و نشور ھتکن

 

 مزال یتخس ھب اما ،دش لقتنم ترضحالاو ھب لکش نیرت نشور اب رکذت نیا ھچرگا .۶٠

 تفلاخم ام بناج زا ھناحلسم ھلخادم ھنوگرھ اب ھناعطاق وا ھک میدیمھف یم ام اریز ،دوب

 ضرف رگا ھک تسا نینچ ناتسناغفا رد یلعف تیعضو ھک میناد یم نانچمھ ام .درک دھاوخ

 تیاضر ای ھتساوخ ار دوخ ورملق ھب یسیلگنا یورین کی یورشیپ ریما ھک دشاب نیا رب

 .دوشیم مامت وا تخت تمیق ھب الامتحا ،دشاب هداد

 

 دیما نیا تسا نکمم ھیعالطا نینچ ھک میشاب ھتشاد ھجوت دیاب ،مود داھنشیپ ھب ھجوت اب .۶١

 ار نآ و میھد ھمادا داھنشیپ کی ناونع ھب ار یلام کمک میراد دصق ام ھک دنک داجیا ار

 یشکرکشل کی ماجنا ھب فظوم وا ھک دوب نیا رب ضرف ،دوب ھلابما رد ریما یتقو .مینکیمیاد

 رما نیا .دوش راکشآ شروش رد ناتسکرت تیالو یریگ سپزاب یارب نیمطمان و ھنیزھرپ

 ھب ھک تسا بولطم الامتحا ھک دشیم روصت و دوب یلوپ تفگنھ ھنیزھ فرص مزلتسم

 ،رضاح لاح رد لقادح ھک دسریم رظن ھب ،ھناتخبشوخ .دوش ھفاضا وا یلبق یھنیزھ کمک

 ،زدنق و ناشخدب راوجمھ یحاون و ناتسکرت نارس دیدرت یب میلست و ھتفر نیب زا رطخ نآ

 .تسا هدرب نیب زا ار ریما طسوت شکودنھ لامش ھب گرزب یماظن تکرح لامتحا

 

 ھب العف تسا نکمم یفاضا یلام کمک نتفرگ رظن رد ھک دوریم راظتنا ،نیاربانب .۶٢

 چیھ نودب و دنک ظفح ار دوخ تیعقوم دناوتب ترضحالاو ھک میتسین دیماان ام و دتفیب قیوعت
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 تدش ھب زونھ عضو نیا ،لاح نیا اب .دھد ھمادا دوخ تموکح ھب یرگید یلام کمک

 .تسا صخشمان

 

 و موادم یسررب و ثحب دروم ،هدش ھتشادرب مھم ھلئسم نیا رد ھک یماگ رھ .۶٣

 .تسا هدوب مکاح ام یاروش رد رظن قافتا نیرتلماک ،ھطقن رھ رد و هدوب ام بارطضارپ

 امش بانج یارب یمسر ریغ تروص ھب راب نیلوا یارب ارسیاو ھک ینامز ،چرام ١۶ زا

 رد و هدش تیاعر تدش ھب ،میدوب هدرک قفاوت نآ دروم رد ام ھک یتسایس ،نونک ات ،تشون

 .تسا هدش هداد حیضوت ریما یارب حضاو و لماک روط ھب ،ساسح رایسب تیعقوم کی

 

 ساسحا و تشاد یلعریش رب یراگدنام ریثات ھک یلاح رد ،ھلابما سنارفنک ،عومجم رد .۶۴

 هاگن کی راب نیلوا یارب ،میراد وا هافر ھب ھک یمرگ ھقالع و وا ھب تبسن ھک یھناتسود

 ام ھب ار تصرف نیا و داد وا ھب ار ام یماظن و یرادا تردق و یسایس تمظع زا یعقاو

 ھتشاد دوجو وا ھب تبسن تسا نکمم ھک ار یتیلوئسم ای دھعت ،دصق ھنوگرھ ات تخاس رسیم

 .مینک فیرعت و دودحم ،حیضوت دشاب

 

 ،میا هدروآ تسد ھب ار یدنمتردق دحتم ،رھاظ ھب ،ام ھک یلاح رد ھک تسا نیھجیتن .۶۵

 دودحم وا اب ام تالماعت و هدش صخشم حوضو ھب ناتسناغفا مکاح لابق رد ام عضوم نونکا

 .تسا هدش فیرعت و

 

 .دوب دھاوخ ھنوگچ یزکرم یایسآ رد عیاقو دنور ھک دنک ینیبشیپ دناوتیمن سک چیھ .۶۶

 نکمم ریما بناج زا ھنالوجع مادقا کی .تسا مدرم یداع تیعضو قطانم نآ رد گنج

 زا ھناروسج مادقا کی ای یجراخ یاھ ھسیسد و دزادنا رطخ ھب ار وا تخت هرابود تسا

 نادیم ھب هرابود ار ابقر ریاس یتح ای شا هدازردارب و ناخ مظعا تسا نکمم اھنآ بناج

 .دروآ
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 سوسکا زا شا یمسا تموکح ھک یدرم و هدش فقوتم ینونک یلخاد گنج نوچ اما .۶٧

 شردپ تخت رب ھک یلاح رد ،دبای یم شرتسگ رواشپ یاھ هزاورد ات تارھ زا و دنملھ ات

 .دنادیم ام رادافو و یعقاو دحتم ار دوخ ،تسا ھتسشن

 

 هداد عالطا امش بانج ھب هاگھگ ھکنانچ .دشاب هدش یبایدر البق تسا نکمم ھسلج ریثات .۶٨

 هدش قرفتم وا رکشل و ھتخیرگ ناتسکرت زا ناخ مظعا رسپ ،ناخ قاحسا دمحم ھک هدش

 ھب ناتسکرت ھتسجرب یاھنآخ زا نت ٢۶ و هدش هداتسرف یلعریش ریما ھب ربخ نیا .تسا

 نودب ناخ مظعا کیدزن دحتم و طبار ناشخدب ریم .دناهدرک رھم و اضما اھنآ میلست ھناشن

 ریما ھتسباو و تسود ھک هدرک مالعا ار دوخ یوزرآ و هدش میلست وا ھب یھبرض چیھ

 .دوش بوسحم

 

 و هدش مارآ هزرابم نودب ،شروش و یتیاضران نوناک ای یناغفا ناتسکرت لک عقاو رد .۶٩

 .تسا هدش بانتجا نینوخ و کانرطخ رازراک کی زا ام رواب ھب

 

 زا یوریپ یارب ار دوخ لیم نیرتدیدش ،شروشک ھب تشگزاب ھظحل زا ریما دوخ .٧٠

 رد اھراب ھک تسا هداد ناشن دوخ تنطلس هرادا دروم رد ھیناترب تموکح یاھتساوخ

 رارقرب نابرھم و یوق ،ھنالداع تموکح کی ات دراد شالت وا .دش رارکت وا ھب  ھلابما

 زا دوخ نافلاخم زا یرایسب اب ،یناغفا یاھ نیرتکد و اھ ھنیشیپ مامت فالخرب وا .دزاس

 دوب هدش شرازگ ینامز ھک تسا هدرک یتشآ ناخ دمحا ناطلس رسپ ،ناخ زاون هاش اب ھلمج

 .دنکیم دیدھت سراپ ذوفن تحت گرزب یورین کی اب ار تارھ

 

 قطانم زا یرایسب رد یلام و یرادا دیفم تاحالصا ماجنا یارب ار دوخ لیامت وا .٧١

 دروم نیا رد ھک دوش لیمحت مدرم رب اعیرس دیابن اھنآ ماجنا ھک هداد ناشن دوخ تنطلس

 کی داجیا ،مینکیم وزرآ رایسب ام ھچنآ ؛دورن شیپ دایز ھک میاهداد رادشھ وا ھب اھراب

 .تسا ناتسناغفا رد نابرھم و لداع ،یوق تموکح
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 میمصت و هدش یزیر ھمانرب بوخ تامادقا اب هارمھ ،یزرم لیابق رب ھلابما ھسلج ریثات .٧٢

 .تسا هدوب بولطم هزادنا نامھ ھب ،مرج تازاجم یارب نامز نامھ رد هدش یریگ

 

 و اناوت رسیمک ،کالاپ گنھرس نانخس زا رتشیب تردق اب ار تارثا نیا میناوتیمن ام .٧٣

 :مینک فیصوت ١٨۶٩ یم ١ خیرات ھب وا یمسر ھمان رد ،رواشپ ھبرجت اب

 

 لابقتسا و ھلابما تسشن زا یلاع جیاتن یخرب ھک میوگیم تارج اب و میدید نونکا مھ ام«

 ،)خلب( ناتسکرت زا هزرابم نودب ترضحالاو ییاھر .تسا هدش لصاح لباک مکاح زا ھناھاش

 اتدمع ،ناشخدب ریم میلست و ومآ قیرط زا قباس ریما ،مظعا رسپ ناخ قاحسا رادرس رارف

 یایسآ و لباک ھب ریما لابقتسا هوحن و ھیناترب داحتا ھب هدیسر یرابخا ھب الماک ،مییوگن رگا

 دوخ تاماقم ھب ریما طسوت هدش رداص تاروتسد ھک یلاح رد ،دوشیم هداد تبسن یزکرم

 نام فادھا ماجنا رد ام یارب ھکنآ اب ،شرازگ دروم عوضوم رد تسوخ و مرک رد

 ناشن یارب مھ و نامز نآ رد مھ ،تسا هدوب هدافتسا لباق حوضو ھب اما ،دوبن یرورض

 یاھورین رگا .درک دنھاوخ لمع گنھامھ هدنیآ رد تموکح ود رھ ھک ھیاسمھ لیابق ھب نداد

 ھب ینلع روط ھب نامز نآ ریما ،دندرکیم تکرح ١٨۶٩ یاج ھب ١٨۶٨ راھب رد ام

 یثنخ یارب ار دوخ شالت مامت یصوصخ روط ھب و داد یم ینعم یب یاھخساپ ام یاھھمان

 .»داد یم ماجنا ام ندرک

 

 دروم رد ینونک تسایس زا ھطقن رھ رد ھک میھد یم نانیمطا امش بانج ھب ،نایاپ رد .٧۴

 زا و میقفاوم امش یم ١۴ خروم ھلسارم رد جردنم لوصا و رظن اب الماک ام ،ناتسناغفا

 غالبا ام ھب نآ رد ھک ار ترضحیلعا تموکح یاھلمعلاروتسد ات میراد یگدامآ بلق میمص

 .مینک ارجا ،تسا هدش
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 نیا رد دنھ تموکح ھک یریسم نیشیپ ھچخیرات ھعلاطم اب ھک میراودیما تأرج اب ام .٧۵

 ھتفرگ شیپ رد زورما ھب ات ھتشذگ ربمتپس رد یلعریش نتخانش تیمسر ھب ھظحل زا دروم

 تارثا و تسا هدوب مجسنم و ھنالقاع نآ تامادقا و تسایس ھک دیسر ھجیتن نیا ھب ،تسا

 ناتسناغفا رد نابرھم و ھنالداع تموکح کی هدولاش داجیا ،ھیناترب تردق تیوقت نآ یلعف

 .تسا هدوب ایسآ تالایا رسارس رد حلص یاھتصرف یاقترا و

 سیلیا و یچیرتس ،نیم ،دنروید ،دلیفزنم ،ویام یاضما
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 ٢٠ دنس
 ٨ هرامش ،یفخم

 دنھ لک رادنامرف ماقم ھب
 ندنل ،دنھ رتفد

 

 ١٨۶٩ تسگا ٢٧         ،میاور نامرف

 ھنوگ ھب نآ رد ھک مدناوخ ناوارف تیاضر اب ار امش ٢١٣ هرامش ھتشذگ یالوج لوا ھمان

 و دیا هدومن تبحص ،دیا هدرک لمع ناتسناغفا روما رد امش ھک دیا هداد حیضوت رت لماک

 .دیا ھتشون

 

 اریز ،تسا شخبتیاضر ترضحیلعا تموکح یارب تاھج ھمھ زا تاحیضوت نیا .٢

 هدش ریما مھافتءوس دروم دناوتیمن امش تسایس هدنھد ناشن ھک دنکیم ھیارا ار یدھاوش

 لاسرا یم ١۴ رد نم ھلسارم رد ھک تسا یلوصا و تارظن" اب قباطم تسایس نیا و دشاب

 ."تسا هدش

 

 رادید نامز زا ھک ناتسناغفا رد عیاقو شخبتیاضر دنور ھب ھجوت اب و طیارش نیا رد .٣

 طابترا ناشیا اب ھنیمز نیا رد ھک متسین لیام ،تسا هدرک یط ھلابما رد یلعریش و بانجیلاع

 .دیھد ماجنا ار نآ ات دسرب رظن ھب یتحلصم هدنیآ رد ھکنیا رگم ،دینک رارقرب یرتشیب

 لیگرا یاضما
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 ١٨٧٣ لاس دانسا
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 فلا ٢٠ دنس
 ١٨٧٣ لاس ٣٣ هرامش

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب
 

 ١٨٧٣ چرام ٢٨ ،مایلیو تروف      ،میاورنامرف

 دییات ار امش یروربف ٧ خروم ١٣ هرامش مرحم ھلسارم تفایرد ھک میراد ار راختفا نیا ام

 ١٨٧٣ یرونج ٣١ – ١٩ خروم فکاچتروگ هدازھش ھلسارم زا یھخسن یواح ھک مینک

 لیونارگ درال ھلسارم رد ھک ھنوگ نآ ار ناتسناغفا یاھزرم ھیسور تموکح نآ رد و تسا

 .تسا ھتفریذپ ،هدش فیرعت ١٨٧٢ ربوتکا ١٧ خروم ،سوتفول درال ھب

 

 نآ ام ھک تسا هدش ھمیمض ]١٨٧٣ چرام ٢٢ خروم ،پ ۵۶٢ هرامش[ ھمان زا یھخسن .٢

 ھب هروشم زا ام ھک دش دیھاوخ ھجوتم امش بانج .میاهدرک لاسرا باجنپ تموکح ھب ار

 ویام درال البق ھک میاهدرکن یھاتوک زیمآ حلص تسایس دروم رد یلعریش ریما ترضحالاو

 دیفم ام ذوفن و هروشم ھک ییاج ات .دنک تیاعر دیاب وا ناتسکرت دحرس رادنامرف ات دوب هداد

 مینادیم ام .مینک هدافتسا اھنآ زا روظنم نیا یارب ات دوب میھاوخ هدامآ ھشیمھ ،دوش عقاو

 رد ام اب ھک تسا هدرک تقفاوم ھیسور تموکح ھک تسا نیا ماگنھرید یاھھبتاکم ھجیتن ھک

 رب ھباشم تسایس لامعا قیرط زا یزکرم یایسآ رد حلص ظفح و یرارقرب یارب شالت

 ھیسور لورتنک و ذوفن هزوح رد ،ناتسناغفا هدودحم زا رتارف لیابق و اھروشک نآ یور

 رد اددجم فکاچتروگ هدازھش ھک یھناتسود یاھنیمضت رب ھیکت اب ،نیاربانب .دنک یراکمھ

 یایسآ رد شمارآ و حلص یرارقرب رب ینبم دوخ ١٨٧٣ یرونج ٣١ – ١٩ خروم ھلسارم

 نانیمطا اب ام ،تسا هداد ،دنتسھ نآ لابند ھب سیلگنا اب ھیسور ھک یکرتشم فادھا ای یزکرم

 رد بلغا ام ھک میرگن یم ١٨۶٩ لاس رد ھیسور طسوت هدش هداد یاھهدعو نآ ققحت ھب

 وس کی زا ھک یلاح رد ،میراد راظتنا نانیمطا اب ام .میاهدرک هراشا نآ ھب یلبق یاھھلسارم

 ھیسور رگید یوس زا ،دوشیم لامعا زواجت زا ریما یریگولج یارب ام بوخ یاھهروشم
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 ذوفن تحت یزکرم یایسآ یاھروشک راھم یارب دوخ بوخ یاھروشم زا ھباشم ھنوگ ھب

 .درک دھاوخ هدافتسا نارگید یاھ هدودحم ھب زواجت زا دوخ

 

 ترضحیلعا ھجراخ ریزو ھب ،دیراد عالطا امش بانج ھک ھنوگ نآ ،فکاچتروگ هدازھش .٣

 دوخ و دنادیم فعض شرتسگ ار ورملق شرتسگ روتارپما ترضحیلعا ھک داد نانیمطا

 .درادن ھیسور ورملق شرتسگ یارب یدصق ھک تسا ھتفگ ترضحیلعا

 

 امش ١٨٧٣ یرونج ١٧ خروم ،٧ هرامش ھلسارم یاھھمیمض زا رایسب یدنسرخ اب .۴

 نیرتتبثم و نیرتممصم" ،ندنل رد دوخ ریخا تیرومام رد فولاوش تنوک ھک میتفایرد

 هویخ ریخست یارب یدصق اھنت ھن هاشنھاش ھک داد ترضحیلعا توکح ھب ار اھنیمضت

 ھب دیاب طیارش ھب ھجوت اب و هدش کرادت نآ زا یریگولج یارب یتبثم تاروتسد ھکلب ،درادن

 ھلسارم رد ام .»دوشن هویخ تدم ینالوط ریخست ھب رجنم ھجوچیھ ھب ھک دشاب یھنوگ

 و میتفگ یلاعترضح ھب باطخ دروم نیا رد دوخ ١٨٧١ یم ٢۶ خروم ٢٨ هرامش

 نیا رد ھیسور تموکح تسایس ھک یکردم ناونع ھب ار فولاوش تنوک ددجم یاھنیمضت

 ھک ار یمادقا چیھ یھاشنھاش ترضحیلعا تموکح و میتفریذپ ار تسا هدرکن رییغت دروم

 دھاوخن بیوصت ،دشاب هدش نیودت یزکرم یایسآ روما اب ھطبار رد یمارآان یایحا یارب

 .تسا هدش ماجنا نآ عفر یارب ریخا لاس ھس ھناتسود و حیرص یاھوگتفگ ھک درک

 یلیب و زوھبوھ روترا ،سیلیا ،لپمیت ،الادگم ریپن ،کوربتران یاضما

 

 

 فلا ٢٠ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨٧٣ چرام ٢٢ ،مایلیو تروف ،۵۶٢ هرامش

 باجنپ تموکح رترکس ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس زا
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 و زورید خیرات ،ھناگادج یھمان یط اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع روتسد ھب

 .مدرک لاسرا امش ھب ناتسیس زرم لح عوضوم رد ،یپ ۵٣۴ هرامش

 

 ترضحالاو ات دننک هدافتسا بانکم یاقآ و ریما یوگتفگ زا دنلیام اروش رد بانجیلاع .٢

 ھیسور تموکح و ھیناترب تموکح نیب ھک تاطابترا ھجیتن و تفرشیپ اب لماک ھنوگ ھب ار

 یاھھمان البق ترضحالاو .دنزاس انشآ ،ھتفرگ تروص ترضحالاو ورملق هدودحم دروم رد

 ھب ار ھیسور تموکح یاھنیمضت بآمتلالج اھنآ رد ھک هدرک تفایرد ارسیاو زا یددعتم

 قلعتم ،دوب ترضحالاو رایتخا رد نامز نآ رد ھک ار یقطانم مامت ھک دناهدرک غالبا ناشیا

 تملاسم تاین دروم رد یاھنیمضت دنکشات رد ھیسور لک رادنامرف .دننادیم ناتسناغفا ھب

 نینچمھ ترضحالاو .تسا هداد ریما ھب ار ترضحالاو ھب تبسن ھیسور تموکح زیمآ

 تنس رد تیاسروف یاقآ یگدنیامن و ھلابما رد ارسیاو اب ناشیا تاقالم نامز زا ھک دننادیم

 نیب تابتاکم عوضوم ،نآ یارجا نکمم لکش نیرتھب و اھنیمضت لاوس ،گروبزرتپ

 .تسا هدوب ھیسور تموکح و ترضحیلعا تموکح

 

 تارظن ھیسور تموکح ھک دنک مالعا ترضحالاو ھب دیاب نونکا اروش رد بانجیلاع .٣

 ھمان رد ھک ھنوگ نآ ار ریما یاھنیمزرس ھک تسا هدش دھعتم و ھتفریذپ ار ھیناترب تموکح

 اب طابترا یارب .دسانش یم تیمسر ھب ،هدش هداد حرش ١٨٧٢ ربوتکا ١٧ رد لیونارگ درال

 نیا رد تابتاکم یاھشخب نیرتمھم و نیرخآ یسراپ ھمجرت اب هارمھ ار یاھھخسن ،ریما

 تیمسر ھب رب ینبم ھیسور تموکح یمسر تادھعت تفایرد زا سپ .منکیم ھمیمض ھنیمز

 دھاوخ رداق ترضحالاو ھک دنکیم دامتعا اروش رد بانجیلاع ،ریما یاھ تیکلم نتخانش

 .دھد صاصتخا دوخ یلخاد تموکح دوبھب و میکحت ھب ار دوخ غیرد یب ھجوت دوب

 

 ار دوخ مزع راب کی زا شیب ریما ،تسا هداد وا ھب ویام درال ھک یاھهروشم ساسا رب .۴

 زاربا ناتسناغفا یاھزرم زا رتارف لیابق و اھتموکح روما رد ھلخادم زا زیھرپ رب ینبم

 یزواجت چیھ ات تسا هدرک رداص ھناریگتخس تاروتسد دوخ یدحرس نارسفا ھب و هدرک
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 هدافتسا رد یدیدرت چیھ ترضحیلعا تموکح ،نیاربانب .دوشن بکترم ھیاسمھ یاھتردق ھب

 ساسحا ترضحالاو رب زیمآ تملاسم شرگن نیا ظفح تیمھا رب دیکات یارب دوخ ذوفن زا

 زواجت ای لاغشا حرط ھنوگرھ ھک دنک ھسوسو ار وا یتاظحالم چیھ دھدیمن هزاجا و دنکیمن

 ،تسا هدش هداد حرش لیونارگ درال ١٨٧٢ ربوتکا ١٧ ھمان رد ھک ار یروشک زا رتارف

 ویام درال ١٨٧٠ نوج ٢۴ ھمان رد ترضحالاو ھک ھنوگ نآ ھیسور تموکح .دھد ماجنا

 ات دریگ راک ھب ار دوخ شالت مامت ھک تسا هدش دھعتم دوخ فرط زا ،تسا هدش علطم

 .دنراد زاب ناغفا ورملق دودح زا زواجت زا دنراد ذوفن اھنآ رب ھک ار یاھروشک

 

 دروم رد نم ھناگادج ھمان رد ھک یوگتفگ رد ریما ھب لیوحت یارب ھمان نیا ھمجرت .۵

 .تسا هدش ھمیمض ،هدش هراشا نآ ھب ناتسیس
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 )مود شخب( ١ دنس
 ١٨٧٣ لاس ٣٢ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیاگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨٧٣ چرام ٢٨ ،مایلیو تروف       ،کوید میاورنامرف

 ریما ترضحالاو اب ھبتاکم یارب تابیترت ھب طوبرم قاروا لقن ھک میراد ار نآ راختفا

 .مینکیم ھیارا ناتسیس یزرم ھیضق رد ترضحیلعا تموکح میمصت دروم رد ار ناتسناغفا

 هدش حیضوت ١٨٧٣ چرام ٢١ خروم ،باجنپ تموکح ھمان رد زجوم ھنوگ ھب تابیترت نیا

 .تسا

 یلیب ،زوھبوھ روترا ،سیلیا ،لپمیت ،الادگم ریپن ،کوربتران یاضما

 

 

 )مود شخب( ١ دنس رد ا ھمیمض
 ١٨٧٣ چرام ٢١ ،مایلیو تروف ،ھطیرخ

 لباک یلاو ،ناتسناغفا ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع زا
 

 ھک تشاد دنھاوخ رطاخ ھب ترضحالاو امش ١٨٧١ ربمون ١٣ خروم ھمان ھب دانتسا اب

 ناتسیس زرم لح یتقو ھک درک یراودیما زاربا نم فلس فرط زا ابقاعتم رواشپ رسیمک

 ھک دیھدب ار نم تموکح نارسفا زا یکی اب وگتفگ تابیترت دیناوتب امش ،دیسر نایاپ ھب

 حرطم ،دراذگیم ریثات ناتسناغفا هافر رب ھک ار یتاظحالم و دھد حیضوت ار نآ تایئزج

 .دنکیم
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 ،بانکم دلانود یاقآ نم ،دیمس دلوگ لارنج یار زا ترضحیلعا ھجراخ ریزو دییات زا سپ

 ار زرم تایئزج ات مراد لماک نانیمطا وا ھب ھک ار ماقم و ھبتریلاع رسفا ،رواشپ رسیمک

 هاگشیپ رد ار ھیضق ییاھن لح ھب طوبرم تالاقم زا یخرب و دھد حیضوت ترضحالاو ھب

 اب شخبتیاضر وحن ھب نونکا ھک ار یتارکاذم نینچمھ بانکم یاقآ .دھد رارق امش

 دھاوخ حیضوت ترضحالاو یارب ،هدیسر نایاپ ھب ھیسور روتارپما ترضحیلعا تموکح

 ار یاھنیمزرس لالقتسا و تیمامت ات هدرک تقفاوم ھیسور تموکح نآ بجوم ھب ھک داد

 .دراذگب مارتحا نآ ھب و دسانشب تیمسر ھب دیراد رایتخا رد نونکا ھک

 

 بناج زا ار نآ ،دیوگب ترضحالاو ھب مھم لاوس ود نیا دروم رد بانکم یاقآ ھچنآ رھ

 دینادب نم

 

 

 )مود شخب( )ھصالخ( ١ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٣ چرام ٢١ ،مایلیو تروف ،۵٣۴ هرامش

 باجنپ تموکح رترکس ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس زا
 

 رد لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع یوس زا ،ناتسیس زرم دروم رد تابتاکم ھمادا رد

 مارگلت زا یهدیزگ ،رادنامرفناوتس یاقآ عالطا ھب ھک دش هداد روتسد بناجنیا ھب اروش

 دییات ار دیمس دلوگ لارنج ھیارا ترضحیلعا ھجراخ ریزو ھک مناسرب ار چرام ٧ خروم

 ١٣ ھمان رد ریما ترضحالاو قفاوت دروم طیارش قبط( ھک تسا هاگآ رادنامرفناوتس .درک

 )دش تفایرد ١٨٧١ ربمون ٢٣ خیرات رد ۴۵١ هرامش تحت ھک ارسیاو ھب ١٨٧١ ربمون

 .تسا روآ مازلا فرط ود رھ یارب و ییاھن ترضحیلعا تموکح میمصت

 

 ارسیاو ھک دھد عالطا ریما ھب دش هداد روتسد رواشپ رسیمک ھب ١٨٧١ ربمسد ١۵ رد .٢

 تموکح نارسفا زا یخرب و ریما نیب وگفگ تابیترت ،یرواد نایاپ زا سپ ،تسا راودیما
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 رثوم تاظحالم یخرب ترضحالاو لباقم رد و دیامن حیضوت ار تایئزج ھک دھدب ار ھیناترب

 نم ھب نونکا ھک تسا یداھنشیپ تابیترت نیا ھب ھجوت اب .دھد رارق ار ناتسناغفا هافر رب

 .مھد رارق باطخ دروم ار امش ات دش هداد روتسد

 

 غالبا ھطساو و ددرگزاب دنھ ھب دناوتب کالاپ لارنج ھک دوب راودیما اروش رد بانجیلاع .٣

 لارنج طابترا ھب ھجوت اب ھک دنکیم ساسحا اروش رد بانجیلاع ؛دشاب ریما ھب ھمانقفاوت

 شخبتیاضر رایسب ریما یارب الامتحا تابیترت نیا ،ناتسیس رد قیقحت و ثحب اب کالاپ

 دیاب و تسین بسانم سیلگنا زا کالاپ لارنج تشگزاب یارب یلعف طیارش ،لاح نیا اب .دشاب

 .دش لسوتم یرگید تابیترت ھب

 

 اب یھیناترب رسفا کی ،ریما اب تقفاوم تروص رد ،درک داھنشیپ اروش رد لک رادنامرف .۴

 یرگید ناکم رھ ای راھدنق ،دابآ لالج ،لباک رد ترضحالاو رادید یارب لماک تاروتسد

 نیرتھب رواشپ رسیمک ،بانکم یاقآ الامتحا .دورب ،دشاب بسانم ریما یارب ھک ناتسناغفا رد

 .دوش باختنا روظنم نیا یارب ھک تسا یرسفا

 

 ھک ھشقن کی و دیمس دلوگ لارنج یرواد یار زا یلقن ،رادنامرفناوتس عالطا یارب .۵

 ناونع ھب ترضحیلعا ھجراخ ریزو طسوت نونکا ھک منکیم ھمیمض ،دھدیم ناشن ار زرم

 یارب البق ،هدمآ تسد ھب ھجیتن نیا نآ ساسا رب ھک یدھاوش .تسا هدش ھلصیف ییاھن رواد

 حیضوت ریما یارب ار طیارش ھمھ الامتحا ھک تسا مولعم ناغفا رسیمک ،هاش دمحم رون دیس

 تساوخرد ھلمج زا( ھک یدھاوش ھب عاجرا زا اروش رد بانجیلاع نیاربانب .تسا هداد

 روظنم ھب ترضحیلعا تموکح طسوت )فرط ود رھ زا دیمس دلگ لارنج یار زا رظندیدجت

 نیا اب .درک یراددوخ ،هدش یبایزرا فرط ود رھ عفانم نیرتھب و قوقح اب قبطنم لح

 اب ار یعقاو یار تایئزج ات دنک تاقالم ریما اب ھک دوب دھاوخ هدنیامن رسفا ھفیظو ،لاح

 رب .دیامن میلست ار ھشقن و یار یسراپ ھمجرت ترضحالاو یارب و دھد حیضوت تقد لامک

 .دش دنھاوخ لاسرا امش یارب بسانم نامز رد اھھمجرت ،ساسا نیا
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 )مود شخب( ٢ دنس
 ھجراخ رتفد ،۴۶ هرامش

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا تموکح ھجراخ ریزو ،لیاگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨٧٣ یم ٢٢ ،ھلمیس       ،کوید میاورنامرف

 تامولعم یارب ھک میراد راختفا ،ھتشذگ چرام ٢٨ خروم ٣٢ هرامش ھلسارم ھمادا رد

 حیضوت یارب ھیناترب رسفا یگدنیامن دروم رد رتشیب تابتاکم یاھلقن ،ترضحیلعا تموکح

 .مینک لاسرا ناتسیس زرم لح هراب رد ار یصخش یوگتفگ رد لباک ریما ھب

 

 اب قفاوت یارب لباک زا هدنیامن کی ھک دوب نیا لوا ھلحرم رد ترضحالاو شھاوخ .٢

 یرومام نینچ شریذپ یارب دوخ لیامت بانجیلاع و دنک نییعت عوضوم نیا دروم رد ارسیاو

 .درک ھیارا ار

 یلیب و زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،لپمیت ،کوربتران یاضما

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧٣ لیرپا ۵ ،رواشپ ،۶٧ هرامش

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ھب ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک زا
 

 .منک لاسرا ار ١٨٧٣ چرام ٣١ زا لباک رومام ھمان ود ھمجرت ھک مراد ار راختفا نیا نم

 

 تموکح رتکس زا یفارگلت تاروتسد تفایرد یارب نم چرام ٢٣ ھمان خساپ لوا ھمان .٢

 کی رادید تصرف دروم رد تموکح تساوخ ات دش هداد روتسد رومام ھب ھک تسا باجنپ
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 .دنک غالبا ریما ترضحالاو ھب ناتسیس زرم تایئزج حیضوت یارب ار ترضحالاو اب رسفا

 روتسد ھب اعقاو ،دھدیم حیضوت وا ھک روطنآ ،هدش ھتشون رومام طسوت ھچرگ ،ھمان نیا

 ھمان رد نآ تایئزج ھک هدش ھیھت ینالوط یاھثحب زا سپ وا رابرد تاماقم طسوت ریما

 .تسا هدمآ رومام مود

 

 ات تسا هدش ھتشون لباک رابرد حیرص تساوخرد ھب ھمان نیا ھک درادن دوجو یدیدرت .٣

 دوخ ھب ار ریما نارواشم ھجوت نونکا ھک ار یتاراظتنا و اھینارگن میقتسمریغ روط ھب

 موھفم و کبس زا دناوتیمن ریما دوخ اما .دناسرب تموکح عالطا ھب ،تسا هدرک فوطعم

 .دریگیمن رارق ترضحالاو دییات دروم متسھ نیمطم نم ھک دشاب هاگآ تاراھظا زا یخرب

 

 وا طسوت نم نامگ ھب و تسا یگدنیامن طوبرم ھک تسا ناخ رایتخب یشنم طخ ھب ھمان نیا

 ھمان نیا .تشاد نآ رد روضح هزاجا ھک هدش یروآدرگ رابرد یاھثحب یاھتشاددای زا

 .تسا هدش اضما رومام طسوت

 

 دروم رد یرواد یار دییات ھک متفگ رومام ھب امش چرام ٢١ مارگلت تیحالص قبط نم .۴

 رد ھک مدرک مالعا نینچمھ .دناسرب ترضحالاو عالطا ھب ار ھجراخ ریزو طسوت ناتسیس

 تموکح نیب ھک یتاطابترا یریگ ھجیتن و تفرشیپ اب یھیناترب رسفا کی و ریما نیب یوگتفگ

 انشآ الماک ،تسا ھتفرگ تروص ناتسناغفا یاھزرم عوضوم رد ھیسور تموکح و ھیناترب

 .دوشیم

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ٢ ھمیمض
 رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک ھب ،١٨٧٣ چرام ٣١ ،لباک رومام ھمان ھمجرت
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 زا سپ و دیسر متسد ھب چرام ٢٧ رد ھک نم ھب امش چرام ٢٣ ھمان ھعلاطم زا سپ ریما

 نارسفا زا یکی ھک تسا سیلگنا تموکح لیم رگا :تفگ دوخ رابرد نارسفا اب تروشم

 ھک روط نآ ،دش دھاوخ نم تیاضر ثعاب ،دیایب لباک ھب ھیضق تایئزج حیضوت یارب اھنآ

 نآ دروم رد مناوتب ات تسا هدش ھتفرگیمیمصت ھچ یلک روط ھب و دش هداد عالطا نم ھب

 ناوت زا رگا .تسا تسرد و بوخ دشاب نم تاساسحا اب قباطم میمصت نیا رگا .منک رکف

 ،بحاص ندمآ رگا .داد مھاوخ حیضوت تموکح یارب نآ زا ،دشاب جراخ میمصت طیارش نم

 تموکح تادحرس و روما تابیترت ریاس و میکحت ،ینادابآ ھب ،ناتسیس روما رب هوالع

 .موش علطم رما نیا زا شیپاشیپ تسا رتھب ،دشاب نم دادادخ

 

 .دوشیم لاسرا ریما ترضحالاو ھعلاطم زا سپ ھمان نیا

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ٣ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب ،١٨٧٣ چرام ٣١ ،لباک رومام ھمان ھمجرت

 

 ایآ ھک دندرک ینزیار زور ھس یارب رابرد تاماقم ،امش چرام ٢٣ ھمان تفایرد زا سپ

 تسا ناتسیس یزرم ھلئسم دروم رد میمصت حیضوت یارب افرص سیلگنا رسفا کی تلاکو

 .تسا هدش هدرپس یو ھب زین ناتسناغفا تادحرس دروم رد مھم تاعالطا یخرب لاقتنا ای

 ھب ارسیاو بانجیلاع ھلسارم رد ھک دنتفگ یخرب .تشاد دوجو دروم نیا رد ینالوط ثحب

 ھب تموکح عفانم تشادرظنرد اب یبحاص ،ناتسیس ھجیتن نایاپ زا سپ ھک هدش رکذ ریما

 مولعم ،هدش هراشا نآ ھب ھک یتیزم زا یزیچ چیھ زونھ ھچ رگ .دوشیم هداتسرف لباک

 یارب اھنت ھن بحاص ھک دنا قرغ یھاوخهدایز یاھدیما رد اھیرابرد زا یرایسب ،تسین

 تسایس راکشآ لیامت و اھسور کیدزن درکیور لیلد ھب ھکلب ،ناتسیس زرم میمصت حیضوت

 نآ دودح نییعت و ناتسناغفا تیوقت یارب تسا نکمم وا .تسا ایسآ رد شرتسگ یارب اھنآ

 تلاخد نودب و دیمان ناتسودنھ تادحرس ناوتیم ار ناتسناغفا یاھزرم اریز ،دوش هداتسرف
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 ار تردق نیا .درادن دوجو مکحم روط ھب ناتسناغفا یاھزرم داجیا ناکما سیلگنا تموکح

 یرارطضا تیعضو رھ عوقو زا لبق لوپ تفگنھ غلابم و یگنج تامھم رد کمک نودب

 عفن ھب ھن و دشاب ناتسیس ھلئسم ھب دانتسا اب طقف بحاص ندمآ رگا .درک داجیا ناوتیمن

 اھاج یضعب رد ھکنانچ ،دوب دھاوخ ناتسناغفا تموکح یارب یگرزب ھمدص ،ناتسناغفا

 سیلگنا اب نآ طابترا زا یشان ھک دراد دوجو یدایز ھجوت و مارتحا ناتسناغفا تموکح یارب

 ھیاسمھ یاھروشک هژیو ھب ،تفر دھاوخ نیب زا سیلگنا تیامح مدع تروص رد ھک تسا

 رد ھیضق قیاقح .درک دنھاوخ هدھاشم ار ناتسناغفا هافر ھب سیلگنا ھقالع شھاک ھنوگرھ

 قباطم تموکح نیا نامداخ رمتسم یرادنتشیوخ نامز نیا رد رگا :تسا نیا ناتسیس دروم

 ناتسیس یاھیمارآان زا یرادرب هرھب رد یلکشم نیرتکچوک ،دشابن سیلگنا تموکح لیم

 ،تیعقاو رد .دندرک نایسراپ ھک ھنوگ نآ ،درادن دوجو نآ لک لاغشا ھب نآ مدرم لیامت و

 یتحار ھب ،دننزب لمع ھب تسد اھنمکرت و دوش هداد لمع هزاجا تمس نآ مدرم ھب رگا

 یتحار ھب ناوتیم ار دھشم ھک اجنآ زا .تفرگ زین ار دھشم ھکلب ،ناتسیس اھنت ھن ناوتیم

 سراپ ھب تبسن یرترب تیعقوم رد ناتسناغفا نداد رارق ،دروآرد ناتسناغفا ھطلس تحت

 سیلگنا تین نسح ظفح ھب دوخ لیامت لیلد ھب ناتسناغفا نارسفا یتقو اما .دوب دھاوخن راوشد

 دیمس دلوگ لارنج میمصت سیلگنا تموکح رگا ؟درک ناوتیم ھچ ،دندادن ماجنا یتکرح چیھ

 دھاوخ یعقاو و راکشآ گرزب ھمدص ثعاب رما نیا ،دنک دییات ار ناتسیس زرم دروم رد

 رد مھ ھک نارگید و ناخ فیرش دمحم و ناخ میھاربا لوا ھلھو رد ھک روطنامھ .دش

 ھک یناسک یارب و دش دنھاوخ سویأم ،دنراد نیمز ینوریب ناتسیس رد مھ و یلصا ناتسیس

 رھ ھک اجنآ زا و دش دنھاوخ تخس ،دنا ناناغفا و نایسراپ یاھتموکح عبات لاح نیع رد

 ،دنراد ھگن دوخ یاھزرم رد ار دوخ نازابرس زا ینیعم دادعت ھک دناروبجم تردق ود

 دھاوخ یدج یاھیمارآان ھب رجنم یزور ھک کچوک یاھمداصت و اھمھافتءوس زا بانتجا

 زا یلاخ قطانم قیرط زا دیمس دلوگ لارنج ھک یطخ یدنبزرم .دوب دھاوخ راوشد ،دش

 .دوب دھاوخ نکممریغ دایز ھنیزھ نودب ،تسا هدرک میسرت ھنکس
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 و ھحلسا اب سیلگنا تموکح ھک میدوب راودیما ام ،ناغفا شترا دادعت شیازفا ماگنھ ،اددجم

 رد ار دوخ یاھزرم ات دنک هراشا راکشآ ای یفخم ھنوگ ھب ام یارب و دنک کمک ام ھب لوپ

 یارب ام ھیلوا یاھورین ،میشاب ھتشادن یراظتنا نینچ ام رگا .میربب شیپ ھب ناتسیس تھج

 یدب نآ ھمھ ،میھد شھاک ار هدش داجیا هزات شترا نیا نونکا ام رگا .دوب یفاک ام روشک

 غارس ھب ام فعض ھجیتن رد هرابکی ھب ،تشاد سارھ اھنآ زا رود یزور رد دیاب ھک یاھ

 سیلگنا تموکح نوچ ھک تسا نیا دوشیم یشان ناتسیس میمصت زا ھک یلمأت کی .دیآیم ام

 سراپ نیب ار ھقطنم نآ ،فالتخا زا یریگولج یارب اما ،دنادیم ناتسناغفا قح ار ناتسیس

 نکمم ،ھیسور کیرحت ریز اراخب تموکح یزور تسا نکمم ،درک میسقت ناتسناغفا و

 سیلگنا تموکح و تسا ناتسکرت زا یشخب ھک لیلد نیا ھب ،دنک اعدا خلب زا یشخب رب تسا

 ھب و دنک تقفاوم یرگید تلایا رھ ای ناشخدب ای ھنمیم اب ،راکشآ ھسلخ زا یریگولج یارب

 رد اھسور هاگرھ ھک تسا یروآدای ھب مزال .دوش ھیزجت تسا نکمم ناتسناغفا بیترت نیا

 ادج تارھ زا ار اھنآ ،ییامیپھار ١٢ اھنت ،دنک لاغشا ار ورم هدنیآ لاس رد ای یراج لاس

 ھب اھسور ،کش نودب .درادن دوجو اھنآ هار رد یرگید عنام ای هوک ھتشر چیھ و دنکیم

 طباور و یراجت ،یتسود تارکاذم دراو ناھنپ ای راکشآ روط ھب ،ورم رد رارقتسا ضحم

 لیاسم اب دروخرب رد سیلگنا اب داحتا لیلد ھب ام و دش دنھاوخ لباک تموکح اب یسایس

 یرارطضا طیارش و تفرگ میھاوخ رارق تیعقوم نیرت تخس رد ،ھیسور طسوت هدش حرطم

 یاھھمانزور رد ھچنآ مامت زا .میشابن نآ اب ھلباقم ھب رداق ام ھک دمآ دھاوخ دوجو ھب یدیدش

 ھک ھچنآ ھمھ و دروخ یم مشچ ھب ھیسور شترا یورشیپ یارب یگدامآ دروم رد یسیلگنا

 یزور تسا نشور ،دنیوگیم ام ھب یبرغ یایسآ ندرک زاب یارب ھیسور دصق زا ناناگرزاب

 ای دنک تقفاوم دنکیم داھنشیپ ھیسور ھچنآ ھمھ اب دیاب ای ناتسناغفا مکاح ھک دیسر دھاوخ

 ھب یدیما ھن و دنا اھسور لورتنک و ھلباقم ھب رداق اھناغفا ھن اریز ،دنک اھر ار شروشک

 تموکح نینچمھ .دراد دوجو نآ زا تظفاحم یارب ناتسناغفا ھب سیلگنا شترا مازعا

 فارشا ھک هدرکن نییعت اپورا ای ناتسودنھ رد یتاکرادت ای ناکم چیھ نونک ات سیلگنا

 ھمھ نتفرگرظن رد اب .دنوش ھتسشنزاب نآ ھب ناشروشک زا ندشهدنار تروص رد ناتسناغفا

 تموکح هاگدید زا زیچ رھ زا لبق ات دوش هداتسرف رومام کی ھک دوشیم ھیصوت ،دراوم نیا
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 ،دراذگیم ریثات ناتسناغفا عفانم رب ھک یلیاسم ریاس و ناتسیس زرم دروم رد سیلگنا

 ھب هدنیامن مازعا زا لبق ھک دندرک ھیصوت اروش یاضعا زا یخرب .دنک لصاح نانیمطا

 یارب ھک دشاب یمیمصت رگا .دوش ھتساوخ ناتسیس میمصت هراب رد یبتک حیضوت ،ناتسودنھ

 یھیناترب رسفا رگا و دوشن دراو ناتسناغفا ھب ھمدص چیھ و دشاب لوبق لباق لباک تموکح

 ھیناترب تموکح تبقارم زا یکاح ھک دھد ناشن ار یتاطابترا ھک دشاب ھتشاد ار رایتخا نیا

 ھمان قیرط زا ھیناترب تموکح دصق نینچ و تسا ناتسناغفا یاھزرم مکحم رارقتسا یارب

 و مینک مھارف ار لباک ھب هدنیامن رسفا ییاریذپ تامدقم تسا رتھب ،دوش هداد عالطا ام ھب

 ناتسودنھ ھب هدنامن کی تسا مزال ،دشابن شخبتیاضر دراوم ھمھ رد وا اب وگتفگ ھجیتن رگا

 ھک ناتسیس زرم میمصت حیرشت یارب افرص سیلگنا رسفا دشاب رارق رگا .دوش هداتسرف

 لکشم بحاص ھک تسین یزاین ،دوش هداتسرف ،داد ماجنا یبتک ھبتاکم قیرط زا ناوتیم

 دھاوخ ناتسناغفا تموکح یارب صخشم ررض کی نیا ،عقاو رد .دریگ هدھع رب ار رفس

 ای دنیاشوخ لباک تموکح یارب میمصت نیا ای ،دراد دوجو راظتنا لباق ھجیتن ود اھنت .دوب

 ھک تموکح نآ و دشاب دنیاشوخان لباک تموکح یارب رما نیا رگا .دوب دھاوخ دنیاشوخان

 اعطق ،دشاب ھتشاد رارصا اب تفلاخم رگا ؛دنیبیم بیسآ دوخ عفانم ھب یداھنشیپ تابیترت رد

 یتیاضران ساسحا ھک دش دھاوخ مولعم امومع و دش دھاوخ رطاخ هدرزآ ھیناترب تموکح

 ناتسناغفا ھنیرید قوقح دیاب میمصت نیا شریذپ تروص رد و دراد دوجو تموکح ود نیب

 ھک یخساپ ،قیقد یسررب زا سپ ،دوش غالبا ھمان قیرط زا میمصت رگا .دوش ھتشاذگ رانک

 .ددرگ لاسرا ھمان قیرط زا دناوتیم ،دشاب ھتشاد تقباطم روشک ود رھ عفانم اب دیاب

 

 ھک دش ھتفرگ میمصت شنارواشم ھمھ و ریما نیب ینالوط یاھهرجاشم زا سپ ،نایاپ رد

 یارب ار نآ یھخسن ات دوش هداد نم ھب و دوش ھیھت نم یارب امش ھمان خساپ زا یسیونشیپ

 ترضحالاو خساپ ناونع ھب و هدرک لقن ھملک ھب ھملک ار نآ نم نیاربانب .منک لاسرا امش

 یوزرآ .مداتسرف امش یارب ،ماهداد ترضحالاو ھب امش روتسد ھب نم ھک یھبتاکم ھب ریما

 دھاوخیم ھیناترب تموکح ھک یتاکن زا ھمان قیرط زا دیاب ادتبا ھک تسا نیا ریما یعقاو
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 عوضوم وا ات دوش علطم ،دنک رارقرب طابترا وا اب لباک رد دوخ نارسفا زا یکی قیرط زا

 .دنھدب بسانم خساپ و دجنسب دوخ نھذ رد ار

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ۴ ھمیمض
 ٧٧ هرامش

 رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،نوسیچتیا ھب ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ،بانکم زا
 ھجراخ

 

 ١٨٧٣ لیرپا ١۴ ،رواشپ         ،اقآ

 ترضحالاو عالطا یارب اھنآ زا یکی ،متشون لباک رومام ھب ھمان ود یراج هام مراھچ رد

 یرگید و دوش هداد حیضوت شیارب وا تساوخ ھب قباطم یداھنشیپ ھسلج رد دیاب ھک ریما

 یارب دلیفنا یاھگنفت زا ارسیاو بانجیلاع داھنشیپ دروم رد ریما یاھتساوخ دھاوخیم ھک

 .دنک صخشم ار شیاھورین هدافتسا

 

 و هدرک غالبا ریما ھب ار اھھمان نیا دافم ھک تشون یراج هام مھد خیرات رد رومام

 هدرک نایب یخساپ رھ زا لبق عوضوم ود رھ رد تروشم یارب ار دوخ دصق ترضحالاو

 رد ریخات حیضوت ناونع ھب ار رومام شرازگ نیا ھک مراد ار راختفا نیا ،نیاربانب .تسا

 .مناسرب امش عالطا ھب خساپ تفایرد

 تسرپرس و رسیمک ،بانکم یاضما

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ۵ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رومام زا ،١٨٧٣ لیرپا ١۴ ،ھمان ھمجرت
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 ،دیسر نم تسد ھب مھن خیرات رد ھک بناجنیا ھب امش ۴ خروم ھمان دافم کرد زا سپ ریما

 :دندش رکذتم نینچ ،دوخ رابرد تاماقم اب تروشم زا سپ

 

 ناسکی طیارش ھمھ رد المع ھیناترب تموکح و نم دادادخ تموکح عفانم ھک اجنآ زا«

 نم اب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع یگدنیامن ھب یسیلگنا رسفا کی تاقالم ،تسا

 دلوگ لارنج یار دییات دروم رد لماک تاعالطا ،ناتسیس لاوس دروم رد .تسا ردق لباق

 یاھھلسارم زا ار ناتسناغفا لامش یناتساب زرم دروم رد تاعالطا نم و دیسر نم ھب دیمس

 نوف ھلسارم و ١٨٧٢ ربمتپس ٩ و ١٨٧٢ یم ١ ،١٨٧٠ نوج ٢۴ خروم ارسیاو بانجیلاع

 ناتسناغفا لامش یاھزرم دروم رد .مدروآ تسد ھب دنکشات رد ھیسور لک رادنامرف ،نمفاک

 بش ،دشاب ھتشاد نآ دروم رد ھک یرظن رھ ھیناترب تموکح ،تسا هدش صخشم اریخا ھک

 مھ رانک ھک متسین هدوسآ نآ زا یھظحل نم و دنکیم ینیگنس نم رب یدایز ینارگن زور و

 لکشم اب ار تموکح ود رھ عفن ھب اھزرم تینما داجیا ،ھیسور اب اھزرم نتفرگ رارق

 بانجیلاع رظتنم دیاب منارومام زا یکی ھک منادیم حالص ،طیارش نیا رد .درک دھاوخ ھجاوم

 ریاس و عوضوم ود رھ رد اھسیلگنا یعقاو هاگدید زا ات دشاب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو

 دروم رد ار دوخ تارظن و موش علطم شخبتیاضر وحن ھب یزرم یئزج ای هدمع روما

 رد لماک تاعالطا تفایرد اب ھکنآ ات منک نایب تایئزج و تقد اب تموکح ود رھ عفانم

 دروم رد قیقد و قیمع یسررب زا سپ تاعوضوم نیا ،ھیناترب تموکح یاھهاگدید دروم

 ھیناترب تموکح رگا ،لاح نیا اب .دنوش لح یشخبتیاضر ھنوگ ھب اھنآ یلامتحا یاھدمایپ

 یاھهاگدید زا اھنآ یھاگآ مغریلع ،دتسرفب نم دزن ار یسیلگنا رسفا کی ھک دھد حیجرت

 ار راک نیا ای ،نم هدننکنارگن یطایتحا تالمأت و الاب رد هدش رکذ تاظحالم دروم رد نم

 دھاوخ نم بناج زا وا ھک یتاراھظا ھب ھجوت اب ،دننادب بولطم نم رومام اب رادید زا سپ

 شور ود نیا رد یضارتعا چیھ ،دش دھاوخ هاگآ ھیناترب تموکح یاھهاگدید زا و درک

 دییات ھیناترب تموکح طسوت تارظن نیا زا کی مادک ھکنیا دروم رد تاعالطا افطل .مرادن

 .»مھد ماجنا ار مزال تابیترت مناوتب ات دینک لاسرا نم یارب ار دوشیم
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 .دش لاسرا ریما ھعلاطم زا سپ ھمان نیا

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ۶ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رومام زا ،١٨٧٣ لیرپا ١۴ ،ھمان ھمجرت

 

 ھک لباک ھب سیلگنا رسفا کی داھنشیپ دروم رد یراج هام مراھچ رد امش ھمان ھب خساپ رد

 ھناگادج ھمان کی رد ار یسراپ نابز ھب ریما تاراھظا ،دیسر نم تسد ھب مھن خیرات رد

 رابرد تاماقم اب زور دنچ امش ھمان تفایرد زا سپ ریما .منکیم ھیارا ریما ھعلاطم زا سپ

 ناتسیس لاوس دروم رد میمصت ھک دنتفگ یخرب .درک رازگرب یصوصخ یاروش کی دوخ

 .تسین رتشیب حیضوت ھب یزاین و هدمآ دیمس دلوگ رکشلرس یار رد ھک تسا یمیمصت نامھ

 ار اھنآ یسیلگنا رسفا کی رگا ھک تشاد ھجوت تیعقاو نیا ھب دیاب ھک دنتفگ نینچمھ اھنآ

 نیا ماجنا زا تموکح عفانم رطاخ ھب اھنآ و دنریذپب ار میمصت نیا ات دھد رارق راشف تحت

 فیعضت ثعاب کش نودب یصخش یوگتفگ کی رد میقتسم عانتما نینچ ،دننک یراددوخ راک

 دروم رد روکذم یسیلگنا رسفا رگا ،هوالعب .دش دھاوخ تموکح ود نیب ھناتسود طباور

 یتابتاکم اسور ای اھرادرس ریاس و ناخ بوقعی دمحم رادرس هراب رد ناتسناغفا یلخاد لیاسم

 .دنکیم دراو بیسآ اھنآ عفانم ھب اراکشآ ،دھد ماجنا لمعلاروتسد ای تحیصن بلاق رد

 یخرب دروم رد ثحب یارب یسیلگنا رسفا کی تلاکو رگا ھک دندرک نایب اھنآ ،نیارب هوالع

 ریما سنارفنک نودب یھلئسم نینچ لح ،دشاب اھزرم ای دودح یریگ میمصت مھم لیاسم زا

 رد ھچ رگ ھک درک ناشنرطاخ ترضحالاو .تسا ریذپ ناکما یتخس ھب ارسیاو بانجیلاع اب

 تموکح ھک ینامز اما ،تسا نکممریغ یسنارفنک نینچ نودب یزرم روما لح ،تیعقاو

 ھیصوت رضاح لاح رد .تفرگ دھاوخ رظن رد ار نآ ،دنک مالعا ار نآ یوزرآ سیلگنا

 یارب ارسیاو بانجیلاع رظتنم ات دوش نییعت رومام ناونعھب هاش دمحم رون دیس ھک دوشیم

 تسا نکمم ھیناترب تموکح و دشاب یزرم روما دروم رد تابتاکم ندینش و یرارقرب
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 وا دنھ زا تشگزاب رد ای و دتسرفب ترضحالاو هدنیامن تمیزع زا شیپ ای ار دوخ رومام

 .دنک یھارمھ ار

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ٧ ھیممض
 ١٨٧٣ لیرپا ١٩ ،رواشپ ،٨٢ هرامش

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ھب ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک زا
 

 راھظا ات مراد ار راختفا نیا ،یراج هام مھدراھچ خروم رومام یاھھمان ھمجرت لاسرا رد

 اب ناشیا طباور دروم رد بسانم تصرف رد ریما عالطا یارب وا ھب بناجنیا ھمان ھک منک

 .تسین اھھمان نیا لماش و هدشن حرطم یداھنشیپ ھسلج رد ناخ بوقعی رادرس

 

 دروم رد ترضحالاو هاگدید ایآ مینادب ھک میشاب راودیما تسا نکمم رگید زور ھس ات

 .ریخ ای تسا هدرک رییغت ھبتاکم نآ تفایرد زا سپ ھسلج تحلصم

 

 

 )مود شخب( ٢ دنس رد ٨ ھیمض
 ١٨٧٣ لیرپا ٢۵ ،ھلمیس ،٧۶٣ هرامش

 رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس زا
 

 ٨٢ و ٨١ هرامش یاھھمان تفایرد روتسد نم ھب اروش لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع

 نییعت یارب ریما ترضحالاو یوزرآ رگنایب ھک درادیم مالعا ار یراج هام ١٩ خروم

 رد یداھنشیپ سنارفنک یارب تامدقم داجیا زا شیپ ارسیاو راظتنا یارب نارومام زا یکی

 چرام ٢٢ خروم ۵۶٢و چرام ٢١ خروم ۵٣۴ هرامش ،باجنپ تموکح ھب نم یاھھمان

 .تسا ١٨٧٣
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 رتدوز ھچ رھ ھک دندش لاعف رما نیا ھب اروش رد بانجیلاع ،ریما اب رادید داھنشیپ رد

 تموکح تاطابترا یریگ ھجیتن و تفرشیپ و ناتسیس یزرم لح دروم رد ربتعم تاعالطا

 .دوش غالبا ریما ترضحالاو ورملق تعسو دروم رد ھیسور تموکح اب سیلگنا

 

 ھلصیف دییات دروم رد لماک تاعالطا ،دیوگیم ریما ترضحالاو ھک روطنامھ ،لاح نیا اب

 یروآعمج ار فلتخم دانسا زا یرگید تاعالطا وا و هدیسر وا ھب دیمس دلوگ رس لارنج

 ار دروم نیا رد ریما یاھتساوخ ات تسا هدامآ الماک اروش رد بانجیلاع ،تسا هدرک

 ینامز ات ار قوف تاعوضوم دروم رد ترضحالاو اب رتشیب یمسر طابترا و دزاس هدروآرب

 قیوعت ھب ،دشاب ھتشاد ارسیاو اب تاقالم یارب یتصرف تسا نکمم ترضحالاو هدنیامن ھک

 .دزادنیب

 

 قیرط زا ار عوضوم نیا ،رواشپ ھب ترضحالاو هدنیامن دورو اب ھک مراد اضاقت امش زا نم

 هدوسآ رفس یارب مزال تادیھمت مامت رادنامرفناوتس یاقآ هزاجا اب و دیھد شرازگ فارگلت

 .دیھد ماجنا ار هار رد ناشیا ھنامرتحم دروخرب و لابقتسا و ھلمیس ھب ناشیا
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 ٢١ دنس
 ١٨٧٣ نوج ٢٧ ،١۴١۴ هرامش مارگلت
 ندنل ،ھجراخ ریزو ھب ،ھلمیس ،ارسیاو زا

 

 ھیحور اب ھک تسا ھیسور اب یزکرم یسایسآ هراب رد تابتاکم یدنبعمج یواح یدعب ھلسارم

 .تسا ھتفگ تروص کیوتسیا تکرح دروم رد نوتسدالگ ینارنخس اب قباطم و ھنایوجیتشآ

 

 دنب رد و دنادب ار ناتسناغفا اب ام طباور دیاب ھیسور ھک تسا حلص عفن ھب مینکیم رکف ام

 یاھورین طسوت ریما زا تیامح یارب یدادرارق ھنوگرھ زا ام ھچرگا" :مییوگ یم ١٨

 لماک لالقتسا اما ،میاهدرک یراددوخ ناتسناغفا ھب جراخ زا ھلمح تروص رد ھیناترب

 یتوافت یب اب دناوتیمن دنھ تموکح ھک تسا مھم ھیناترب دنھ عفانم یارب یردق ھب ناتسناغفا

 طباور رد ام یاھھیصوت قبط ریما ھک ھنوگ نآ ،ور نیا زا .دنک هاگن ناتسناغفا ھب ھلمح ھب

 .دوب دھاوخ ام زا یدام کمک لابند ھب اتعیبط ،دھدیم ھمادا نونکات شناگیاسمھ اب دوخ

 تموکح ھب و مینادب نامدوخ هدھع رب ار نآ دیاب ام نآ رد ھک دیآ شیپ یطیارش تسا نکمم

 .»دنکب وا ھب یکمک نینچ ھک مینک ھیصوت ترضحیلعا

 

 .دوش هداد عالطا لباک هدنیامن ھب دنب نیا موھفم ھک منکیم داھنشیپ نم
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 ٢٢ دنس
 ١٨٧٣ لاس ۶٠ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨٧٣ نوج ٣٠ ،ھلمیس        ،کوید میاورنامرف

 اب ھطبار رد ار دوخ تارظن ام ،ھتشذگ چرام ٢٨ خیرات ھب دوخ ٣٣ هرامش ھلسارم رد

 امش بانج ھب ،تسا هدش لصاح ناتسناغفا زرم دروم رد ھیسور تموکح اب ھک یتامھافت

 تموکح بناج زا مھافت نیا ھب یلمع ریثات یروف ھفیظو ھک اجنآ زا ،لاح نیا اب .میداد عالطا

 تیھام ھب رتشیب یدودح ات ھک میناد یم بولطم ام ،تسا دنھ تموکح هدھع رب ترضحیلعا

 رد ار دوخ رظن ات دناهدش دھعتم ھیسور و ھیناترب یاھتموکح ھک میوش دراو یتادھعت نیا

 رد ھک یاھروشک اب اھنآ تاقفاوت و تالماعم اب ھطبار رد تموکح ود یلک تسایس دروم

 تادھعت و تسایس نآ زا حضاو ینادردق .مینک نایب ،دراد رارق قرش رد اھنآ تافرصتم نیب

 ھناتسود طباور یارب تسا نکمم ھک یاھ مھافتءوس رطخ زا ات تسا یرورض ام رظن ھب

 .مینک بانتجا ،تسا رضم روشک ود نیب دوجوم ھنامیمص و

 

 یایسآ رد ھیسور تموکح طسوت ریخا یاھلاس رد ھک یلک تسایس ھب هاتوک غیلبت یارب .٢

 :میدرک نایب ریز نابز ھب ١٨۶٩ لاس رد ھک تسا نامھ ام رظن ،هدش لابند یزکرم

 

 رطخ دروم رد راشقا زا یرایسب یهدش زاربا زیمآ ھغلابم یاھینارگن رد ھجوچیھ ھب ام«

 و بونج یاھروشک رد ھیسور ذوفن شرتسگ زا یشان نکمم ھک دنھ رد ھیناترب تیمکاح

 .میتسین میھس ،دشاب ایسآ قرش
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 زیچ دناوتیمن هدنرد و یشحو لیابق رب ییاپورا ندمتم تردق کی ذوفن ھک میدقتعم ام

 .دشاب دنمدوس زج ،یرگید

 یبسن تیعقوم دروم رد ھیسور اب نشور و حیرص مھافت کی داجیا رد ھنامیمص ام نیاربانب

 .»درک میھاوخ کمک ایسآ رد ھیسور و ھیناترب عفانم

 

 زرم ھک روشک ود رھ عفانم رطاخ ھب ھک میدرک داھنشیپ ام ،لوصا نیا اب قباطم ،نیاربانب

 بولطم ،دنراد دوجو ھیسور و ھیناترب یاھزرم نیب رد لقتسم یاھروشک زا یهدرتسگ

 ھک یلقتسم یاھروشک اب ھطبار رد ار تسایس نیمھ ات دوش توعد زین ھیسور زا ھک تسا

 ذوفن تحت لقتسم یاھروشک و ناتسناغفا دروم رد ام ھک ھنوگ نآ ،دنا وا عورشم ذوفن تحت

 تموکح نیب تاطابترا ھناتسود لدابت دسریم رظن ھب .دنک ذاختا ،میاهدرک لابند دوخ

 جیاتن ،دوش یسررب ھلسارم نیا رد میدرک داھنشیپ ام ھک ھیسور تموکح و ترضحیلعا

 .تسا هدرک داجیا ام یلبق تاساسحا اب قباطم الماک

 

 ھب اریخا ھک یدانسا تابتاکم زا لبق یدادیور رھ دروم رد تسین رورض ام یارب .٣

 ٢٧ رد نوناکوب رس ھب نودنیرلک لریا باطخ اب ھک مینک هراشا ،تسا هدش ھیارا ناملراپ

 .تسا هدش زاغآ ١٨۶٩ چرام

 

 درک ھیصوت ،ونورب ناراب اب وگتفگ نیدنچ رد ،ھمان نآ خیرات زا لبق یکدنا نودنیرلک درال

 سیلگنا تافرصتم نیب رد فرط یب ناونع ھب اھنیمزرس زا یخرب نتخانش تیمسر ھب" ھک

 تیاعر تردق ود رھ طسوت تقد اب دیاب و دشاب اھ تیکلم نآ زرم ای دودح دیاب ھک ،ھیسور و

 ."دوش

 

 دوب هدرک غالبا وا ھب ار نودنرالک درال یاھداھنشیپ ونارب نوراب ھک فوکاچتروگ هدازھش

 ود نیب کالما ظفح هدیا ھک داد خساپ ،]١٨۶٩ چرام ٧ ،یروربف ٢۴ ،ونورب نوراب ھب[

 و هدوب کرتشم رظن "سامت ھنوگرھ زا اھنآ ظفح یارب یھقطنم" ایسآ رد یروتارپما
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 ھک دھد نانیمطا ھیناترب ترضحیلعا ھجراخ ریزو« ھب ات درک زاجم ار ونارب نوراب

 ای زواجت چیھ .دنیبیم دوخ ذوفن هزوح زا جراخ الماک ار ناتسناغفا ،روتارپما ترضحیلعا

 .»درادن دوجو وا تاین رد روشک نآ لالقتسا فالخرب یھلخادم

 

 ھناتسود تاساسحا رطاخ ھب ترضحیلعا تموکح زا رکشت زاربا زا سپ نودنرلک درال .۴

 خساپ ،]١٨۶٩ لیرپا ١٧ ،دلوبمور یاقآ ھب[ دوب هدش فوکاچتروگ هدازھش طابترا ثعاب ھک

 اب یبوخ ھب ھک دوخ یاروش یاضعا اب تروشم زا سپ دنھ یارب ھجراخ ریزو ھک داد

 نیمزرس کی طیارش ناتسناغفا ھک دنا هدیسر هدیقع نیا ھبو هدوب انشآ رظن دروم یاھروشک

 ھک دوش داھنشیپ ،نیاربانب .درک دھاوخن هدروآرب ،تسا تموکح ود فدھ ھک ار فرط یب

 زا روبع هزاجا شیاھورین ھب دیابن اھتردق زا کیچیھ ھک دشاب یزرم طخ دیاب ایلع یومآ

 .دنھدب نآ

 

 ماجنا نودنرلک درال و فوکاچتروگ هدازھش نیب گربلدیاھ رد یوگتفگ ١٨۶٩ زییاپ رد .۵

 ٣ ،ناناکوب رس ھب نودنرالک درال[ تفرگ رارق ثحب دروم رتشیب عوضوم ،نآ رد ھک دش

 و دراد رظن رد روتارپما" ھک درک مالعا روتارپما هدازھش ،وس کی زا .]١٨۶٩ ربمتپس

 ھیسور و تسا فعض شرتسگ ورملق شرتسگ ھک تسا قفاوم ترضحیلعا رظن اب الماک

 ظفح ار دنقرمس ھک دوب روتارپما تساوخ نیا و "دورب بونج تمس ھب رتشیب درادن دصق

 ریما و دنھ تموکح نیب طباور ھک داد حیضوت نودنرالک درال ،رگید یوس زا .دنکن

 ھک دنک ظفح ناتسناغفا رد ار یمظن دناوتب وا ھک هدش داجیا روظنم نیا ھب افرص ناتسناغفا

 ھیسور یاھیورشیپ ھب هراشا چیھ – دراد تیمھا ریبک ھیناترب ھیاسمھ یاھ تیکلم یارب

 .درادن ھیسور ھب تبسن ھنامصخ لیامت چیھ و – تشادن یزکرم یایسآ رد

 

 یتصرف ،گروبزرتپ تنس رد تیاسروف سالگاد یاقآ روضح ،١٨۶٩ لاس رخاوا رد .۶

 ناناکوب رس[ درک مھارف تموکح ود یسررب تحت یاھداھنشیپ دروم رد رتلماک ثحب یارب

 .]١٨۶٩ ربمون ٢ ،ناناکوب رس ھب تیاسروف یاقآ .١٨۶٩ ربمون ٢ ،نودنرالک لریا ھب
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 ھب ،دننک لامعا دوخ تادحرس تالایا رب ھیناترب و ھیسور طسوت دیاب ھک ذوفن عوضوم

 نامز نآ رد ناتسناغفا ریما ھک یتایالو هدودحم زا رتارف ھک دش قفاوت و حرطم تحارص

 لامعا دیاب ناتسلگنا بوخ تامدخ ،دنک یراددوخ ذوفن ای ھلخادم ھنوگرھ زا دراد رایتخا رد

 دوخ ذوفن مامت دیاب ھیسور ،بیترت نیمھ ھب و دراد زاب زواجت رکف ھنوگرھ زا ار وا ات دوش

 .دراد زاب ناغفا ورملق دودح ھب زواجت زا ار اراخب ات دریگ راک ھب ار

 

 نیا ماجنا ھب روتارپما لیامت مغریلع ھک درک نایب ار دوخ هدیقع فوکاچتروگ هدازھش .٧

 ذوفن یو .دشاب ھتشاد دوجو یلکشم اراخب ھب دنقرمس ندنادرگزاب رد تسا نکمم ،راک

 ،ھک تشاد ناعذا اما ،تسناد اراخب رب ھیسور زا رتشیب ار ناتسناغفا ریما رب دنھ تموکح

 تامادقا زا زیھرپ یارب اراخب مکاح بیغرت یارب وا و »تسا ینادردق ھلئسم کی طقف نیا«

 ھک درک نانیمطا ساسحا وا .دنکیمن ینیبشیپ یدایز یراوشد ناتسناغفا ھیلع ھناراکزواجت

 راھظا وا .دوب دھاوخ شناگیاسمھ اب حلص رد یگدنز یارب دنقوق ناخ ھب ھیسور ھیصوت

 ویام لریا اب ھچرگا ،دنیبیمن لباک زا یسیلگنا نارسفا دیدزاب یارب یتفلاخم چیھ ھک تشاد

 .دنھد ماجنا ار راک نیا دیابن سور نارومام ھک دوب قفاوم

 

 هدازھش ،دوب هدرک داجیا یتموکح نآ رد اریخا یزاغ قیلاتآ ھک دنقرای ای رغشاک ھب ھجوت اب

 اما ،درادن ھیسور زا یسرت چیھ یزاغ قیلاتا ھک تشاد راھظا ناناکوب رس ھب فوکاچتروگ

 وا اب دنھ تموکح ھک دسریم رظن ھب و درادن ھطبار چیھ وا اب ھیسور تموکح نوچ

 دصق چیھ ھیسور ھک دیھد نانیمطا وا ھب نم بناج زا دیناوتیم" ،تسا ھتشاد تادوارم

 ھب ناناکوب رس[ "درادن وا یاھنیمزرس رد تاحوتف ھب یلیامت چیھ ای وا ھب تبسن ھنامصخ

 .]١٨۶٩ ربمون ٢ ،نودنرالک لریا

 

 درال ھب ھک درک تساوخرد  ناناکوب رس زا ،تابتاکم نیا نایاپ رد فوکاچتروگ هدازھش

 ھنابلطهاج یاھهاگدید ،ضراعت ھنوگرھ زا تموکح ود رھ ھک اجنآ زا« ،دیوگب نودنرالک
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 یزکرم یایسآ ھب طوبرم تالاوس مامت ،دنا دازآ رگیدکی ھب تبسن ھناتسود ریغ تاساسحا ای

 رثوم ھنوگ ھب ھک »اھرابغ« و دریگ رارق ثحب دروم اھنآ نیب رد حیرص و لماک روط ھب

 اھنآ رس رب نامز رھ رد تسا نکمم ھک دنمتریغ نارومام تسردان یگدنیامن قیرط زا

 .»دنوش هدز رانک ،دوش نازیوآ

 

 ،ھک دیوگب فوکاچتروگ هدازھش ھب درک تساوخرد ناناکوب رس زا خساپ رد نودنرالک درل

 اب و طرش و دیق نودب و دنکیم ھیارا ھنالباقتم الماک ار تارظن نیا ترضحیلعا تموکح«

 ،ھجو نیرتھب ھب یریسم نینچ ھک دھدیم نایمطا و درک دھاوخ لمع اھنآ ھب دامتعا ھیحور

 ھک مینامب یقاب یلیاسم یور میقاتشم رایسب ام ؛دھدیم اقترا ار ھیسور اب بوخ مھافت

 ."دوش فالتخا ھب رجنم تسا نکمم عفانم یرھاظ ییارگاو کی و دنا یرورضریغ

 

 قفاوت دروم یشخبتیاضر روط ھب دش لابند تموکح ود رھ طسوت ھک یلک تسایس .٨

 تنوک ھب وا ھلسارم رد فوکاچتروگ هدازھش طسوت هدش ماجنا تابتاکم ھجیتن .تفرگ رارق

 :تسا هدش ھصالخ ریز حرش ھب ١٨٧١ ربمون لوا رد ونورب

 

 هدودحم ناونع ھب دیاب ،دراد رارق ناخ یلعریش یعقاو رایتخا رد العف ھک یورملق - لوا

 .]١٨٧١ ربمون ١ ،ونورب تنوک ھب فوکاچتروگ هدازھش[ دوش ھتفرگ رظن رد ناتسناغفا

 و دھد ماجنا ھلخادم ای ذوفن لامعا یارب یشالت چیھ دیابن ریما ،هدودحم نیا زا رتارف - مود

 زواجت یارب شالت ھنوگرھ زا ار وا ات دریگ راک ھب ار دوخ ناوت مامت دیاب سیلگنا تموکح

 .دراد زاب

 ھنوگرھ زا یریگولج یارب دوخ ذوفن مامت زا دیاب دوخ مھس ھب یروتارپما تموکح - موس

 .دنک هدافتسا ناغفا ورملق ھب اراخب ریما ھلمح

 و دیق ھنوگ چیھ نودب دنھ لک رادنامرف یوس زا مھ و ندنل ھنیباک طسوت مھ لوصا نیا

 .»دندش ھتفریذپ یطرش
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 فرصت تحت نامز نآ رد ھک دریگ رب رد ار یتایالو ات دنام یقاب ناتسناغفا دودح لح .٩

 .دوب ریما

 

 رما نیا اریز ،دادن خر زرم نیا یبرغ و یقرش لامش یاھشخب لح رد یعیبطریغ ریخات

 ھتخانش رتمک ھیسور ای یسیلگنا تاماقم یارب ھک دوب یاھروشک تیعضو یسررب مزلتسم

 تایالو زا یشخب ناخاو و ناشخدب ایآ ھکنیا دروم رد تموکح ود نیب تیاھن رد .دندوب هدش

 یدنسرخ زاربا اددجم تسا مزال .تشاد دوجو رظن فالتخا ،ھن ای دنا ریما فرصت تحت

 ھک میتفایرد ونورب تنوک ھب فوکاچتروگ هدازھش ھتشذگ یرونج ٣١ / ١٩ ھمان زا ھک درک

 نیا دروم رد ترضحیلعا تموکح تارظن ھک درک تقفاوم تیاھن رد ھیسور تموکح

 داوم ھنوگرھ زا بانتجا یارب ھیسور تموکح لیامت رب یلیلد ار رما نیا و دریذپب ار لاوس

 .دریگب رظن رد ناکما دح ات هدنیآ رد یفالتخا

 

 نودب ھتشذگ یرونج ات ١٨۶٩ لاس رخاوا زا ناتسناغفا قیقد هدودحم ھک نیا دوجو اب .١٠

 یتسایس لوصا زا دوخ ییایسآ ناگیاسمھ اب دوخ تالماعم رد دنھ تموکح ،دوب هدنام لح

 ھلابما سلجم رد .دوب هدش قفاوت تموکح ود نیب ١٨۶٩ رد نآ دروم رد ھک درکیم یوریپ

 دوخ ناگیاسمھ ھب ھک دش ھیصوت یدج روط ھب ناتسناغفا ریما ،رگید تبسانم نیدنچ رد و

 رسپ و اراخب ریما نیب نامز نآ رد ھک یتافالتخا ھب هژیو هراشا اب ھیصوت نیا .دنکن زواجت

 یوجراچ و یکرک ندرک ھمیمض یارب ناخ یلعریش تساوخ ھب و تشاد دوجو شایغای

 بانج طسوت ھک میدش دونشخ ام و دش لامعا تیقفوم اب عقاوم نیا رد ام ذوفن .دش رارکت

 زا هدننک لاحشوخ لیلد ناونع ھب ھیسور روتارپما طسوت ام تامادقا ھک میدش علطم امش

 مزع زا و گربلدیاھ رد نودنرالک درال و فوکاچتروگ هدازھش تاطابترا بوخ تاریثات

 یزکرم یایسآ رد حلص جیورت یارب دنراد ناوت رد ھک یراک رھ ماجنا یارب تموکح ود

 .دش ھتفرگ رظن رد
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 یاھروشک یاھ عازن و یسایس روما رد تلاخد زا ھک میدرک ھیصوت یزاغ قیلاتا ھب نینچمھ

 یپ رد و هدوب ھناتسود طباور یرارقرب ھب دودحم وا اب ام تاطابترا .دنک یراددوخ ھیاسمھ

 یناگرزاب و تراجت هدھاعم داقعنا لوغشم نونکا ،هدش زاغآ شیپ لاس دنچ زا ھک یتارکاذم

 ١٨۶٩ لاس رد ناناکوب وردنا رس ھب فوکاچتروگ هدازھش ھک ینابز زا .میتسھ دنکرای اب

 ھیسور تموکح طسوت دنکرای ھک تسا راکشآ ،هدش لقن ھلسارم نیا ٧ دنب رد ھک درب راک ھب

 ام و تسا ھتفرگن رارق ،دنراد رارق ھیسور یروف ذوفن هزوح رد ھک یاھروشک نایم رد

 عضوم یساسا روط ھب دنکرای اب ھیسور طسوت ریخا یراجت هدھاعم داقعنا ھک مینکیمن رکف

 .دھد رییغت ار ھیسور لابق رد روشک نآ

 

 نیا ناگدنیامن طسوت راب کی زا شیب ھک هویخ و اراخب روما رد ھلخادم ھنوگرھ زا ام

 .میاهدرک یراددوخ ،هدش تساوخرد اھروشک

 

 هدوب تسایس نیمھ اب قباطم ددعتم دراوم رد ھیسور تموکح مادقا ،رگید یوس زا .١١

 .تسا

 

 ناتسناغفا رب اراخب ریما بناج زا ھنامصخ تکرح کی زا یاھینارگن ،١٨٧٠ لاس زاغآ رد

 .دیسر دنھ ھب یزاغ قیلاتآ یاھورملق ھب دنقوق ناخ یلامتحا ھلمح زا یتاعیاش و دمآ دوجوب

 ریما هرھلد و ینارگن نیا فوکاچتروگ هدازھش و دش لاسرا ھیسور تموکح ھب یتابتاکم

 یرونج ٢٩ ،ناناکوب رس ھب نودنرالک لریا[ تفگ سپس ناناکوب وردنا رس .درک در ار

  :]١٨٧٠ یروربف ٨ ،نودنرالک لریا ھب ناناکوب رس .١٨٧٠

 

 و دنکیم لابند دنھ تموکح اب یھباشم تسایس ھیسور روتارپما ھک داد ناشن ناوتب رگا"

 ای رازگ جارخ اما ،دوخ تادحرس رد ریذپذوفن یاھروشک داجیا ترضحیلعا تسایس فدھ

 یگتفشآ و یریگرد تیعضو ھب نداد نایاپ و اھنآ یارب یلم لالقتسا نیمضت و تسا فرطیب

 ھشیمھ یارب الامتحا و تیوقت ندمت عفانم ؛تسا هدوب مکاح قطانم نآ رد اھلاس ھک یلخاد
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 ھب ناتسناغفا دحرس رد حلص ظفح یارب ار دوخ ناوت مامت ارسیاو ھکنیا .دش دھاوخ تیبثت

 یزکرم یایسآ دروم رد ار یریسم نامھ ات تسا روتارپما تموکح هدھعرب و ھتفرگ راک

 رسارس رد یمیاد حلص ات تسا ھتفرگ شیپ رد ناتسناغفا لابق رد ارسیاو ھک دنک باختنا

 رارق ترضحیلعا یروتارپما و ھکلم تموکح ذوفن تحت ھک ددرگ نیمات نآ عیسو یحاون

 ."دنراد

 

 :داد خساپ فوکومیرتس

 یارب شالت رد و میھاوخیم ام ھک ار ھچنآ اقیقد و تسا ام ھمانرب دیدناوخ ار ھچنآ امش"

 ".دھدیم حیضوت میتسھ نآ داجیا

 

 تبثم ھب نودنرالک درال ھب ھک درک تساوخرد ناناکوب رس زا فوکاچتروگ هدازھش ابقاعتم

 لیامت رب ات دادن تسد زا ار یتصرف چیھ ھیسور تموکح« ھک دھد نانیمطا تلاح نیرت

 .»دراذگب ریثات لباک ریما یاھورملق ھب زواجت ھنوگرھ زا یراددوخ رب ینبم اراخب ناخ

 دییات ار نانیمطا نیا ،تشاد ناناکوب وردنا رس اب ھک یوگتفگ رد روتارپما ،نامز نیع رد

 .]١٨٧٠ چرام ٢٢ و ٢١ ،نودنرالک درال ھب ناناکوب رس[ درک

 

 ،ناخ نمحرلادبع ھک داد نانیمطا ناتسناغفا ریما ھب تقو نیمھ رد نمفاک لارنج .١٢

 رد دوب رارق و دنکیم یگدنز ھیسور ورملق رد هدنھانپ ناونع ھب ھک ار ریما هدازردارب

 .تسا هدرکن قیوشت چیھ ،دھد ماجنا یاھحرط ناتسناغفا شمارآ

 

 :دوب نینچ ریما ھب نمفاک لارنج نابز

 مھ دنا امش تموکح تحت رضاح لاح رد ھک یاھروشک اب ناتسکرت رد رازت یاھ تیکلم«

 مھ زا ،هدرک حلص ھیسور اب رفظم دیس ،نآ ریما ھک اراخب تاناخ طسوت ام ؛تسین زرم

 ھیسور روطارپما ترضحیلعا تیامح تحت و ھناتسود طباور رضاح لاح رد و میاهدش ادج

 ناگیاسمھ ام ھچرگا ،دھد خر ام نیب دناوتیمن مھافتءوس ای مداصت چیھ نیاربانب .دراد رارق
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 روما رد تلاخد دصق نم .مینک یگدنز قفاوت و حلص رد دیاب و میناوتیم و میتسھ رود

 دیراد رارق سیلگنا تموکح تیامح تحت وس کی زا امش اریز ،مرادن ار ناتسناغفا یلخاد

 ھنوگ چیھ نم ،رگید یوس زا و دراد ھناتسود راتفر رازت تموکح اب دینادیم الامتحا ھک

 .»منکیمن ساسحا اراخب روما رد امش فرط زا ھلخادم

 

 قفاوت نآ رس رب تموکح ود نیب ھک ار یتسایس یلمع یارجا ،ناتسناغفا دودح لاح .١٣

 ھب ،ھمانقفاوت یمومع مالعا ام رظن ھب و دنکیم رتناسآ روشک ود رھ تاماقم یارب ،هدش

 ھناعطاق تیعبت ھب يرایسب ،نامز نیع رد .دنکیم کمک ھطوبرم یاھروشک رد حلص ظفح

 میراد یبوخ لیالد ام اریز .دراد يگتسب ھیسور و سیلگنا يوس زا قاحلا مدع تسایس زا

 هدنز روشک نآ رد ار یاھیتحاران دیدرتیب ناتسناغفا یوس ھب ھیسور تادحرس یورشیپ ھک

 یلک ھلئسم دروم رد ھیسور و ریبک ھیناترب نیب بوخ مھافت ھب حیرص راھظا ھک دنکیم

 .تسا هدرک لکشم نیا عفر ھب یدایز کمک یزکرم یایسآ تسایس

 

 »فرطیب ھقطنم« حالطصا ھچرگ ھک تسا راکشآ تموکح ود نیب تاطابترا لک زا .١۴

 ھب اتدمع ،دشن لابند یدعب تارکاذم رد هدیا نیا ،دش هدافتسا نودنرلک لریا طسوت ادتبا رد

 یزرم طخ ناونع ھب ایلع یومآ شریذپ دروم رد فوکاچتروگ هدازھش تاضارتعا لیلد

 رد ،دش هدافتسا فوکاچتروگ هدازھش طسوت لصا رد ھک یترابع .فرطیب ھقطنم کی یارب

 ار ایسآ رد یروتارپما ود یاھ تیکلم ھک هدش ھتفرگ رظن رد یھقطنم« – دوب نیا تیعقاو

 رھ ھک دنکیم نایب ار یطیارش یرتشیب تقد اب ام رظن ھب – »دنک ظفح سامت ھنوگرھ زا

 ھلخادم ایسآ رد دوخ ھطوبرم یاھ تیکلم نیب ھک دنا یاھروشک ظفح ھب لیام تموکح ود

 .دننکیم

 

 رکف زونھ ام و دش هداد ١٨۶٩ لاس رد ترضحیلعا تموکح ھب دروم نیا رد ام رظن .١۵

 ناگیاسمھ لابق رد ار گرزب تردق ود زا کی رھ راتفر ھک یهدھاعم دوجو ھک مینکیم

 .دشاب تموکح ود نیب ھشقانم عبنم تسا نکمم ،دنکیم لورتنک و دودحم دوخ کیدزن
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 اراخب ای هویخ اب ھطبار رد یطیارش نینچ اب ھیسور ھک میشاب ھتشاد راظتنا تسا نکممریغ

 نآ قیقد یانعم ھب "یفرط یب" اب الماک یعون ھب ناتسناغفا اب ام طباور و دنک تقفاوم

 .تسا راگزاسان

 

 ھنماد و تیھام اب ھطبار رد یلماک تاعالطا ھیسور تموکح تسا نکمم ھک اجنآ زا .١۶

 .مینک ھصالخ ار اھنآ یدوز ھب دوش ھیصوت تسا نکمم ،دشاب ھتشادن رایتخا رد طباور نیا

 

 ھیناترب تموکح ھچرگا ھک داد عالطا ناتسناغفا ریما ھب ھلابمآ رد ١٨۶٩ راھب رد ویام لریا

 یتسود یاھدنویپ ھکنیا ھب ھجوت اب اما ،درادن ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم ھب یلیامت

 یھاگھگ دیاب ام ،ھتفرگ رارق ھجوت دروم لبق زا رتشیب اریخا ترضحالاو و دنھ تموکح نیب

 رھ میلیام و مینک شالت ترضحالاو تموکح تیوقت یارب مزال طیارش زا نکمم لیاسو اب

 تسد .مینک کمک وا ھب رگید یاھهار و تامھم ،ھحلسا ،لوپ اب مینادب حالص ھک نامز

 دوشیم هداد ریما ھب یکمک نینچ نآ تحت ھک یطیارش و اھ تیعقوم دروم رد دنھ تموکح

 رد ھک یاھکمک ھک دش هدنامھف حوضو ھب وا ھب .دوب دازآ الماک ،دوشیم غیرد اھنآ زا ای

 و لداع تموکح کی داجیا روظنم ھب افرص دوشیم هداد وا ھب نآ زا دعب ای نامز نآ

 ھب ھشیمھ دیاب ام تیامح موادت و هدوب ناتسناغفا رد یوق تموکح کی نینچمھ و نابرھم

 و شخبتیاضر تاھج مامت زا تاحیضوت نیا .دشاب ھتشاد یگتسب دنھ تموکح تیاضر

 بانج دییات و لوبق دروم ،دوب هدرک ررقم ترضحیلعا تموکح ھک یلوصا و ءارآ اب قباطم

 تفایرد ام زا یتباث ھنارای چیھ وا ھک دش هداد حیضوت ریما ھب اصخشم .تفرگ رارق امش

 کمک ام زا ترضحالاو ،ھلابما سلجم نامز زا ھک یتیعقوم اھنت تیعقاو رد و دنکیمن

 رد ات میداد ھیدھ وا ھب ھیپور کل ود ھک ینامز ،دوب ١٨٧٢ راھب رد ،درک تفایرد یلام

 نونکا ھک دراد دوجو لامتحا نیا .دنک کمک دوخ یلخاد هرادا رد تاحالصا یخرب ماجنا

 سراپ و ناتسناغفا نیب ھشقانم دروم زرم زیمآ تملاسم لح لیھست روظنم ھب یرگید غلبم

 .دوش هداد وا ھب ناتسیس رد
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 رب ام ذوفن .دنکیم تیافک ناتسناغفا اب ام طباور تیھام نداد ناشن یارب ھینایب نیا .١٧

 دوخ ناگیاسمھ لابق رد نونکات ھک یزیمآ تملاسم تسایس رد ار وا ات هدش لامعا ریما

 دھاوخ یفاک فدھ نیرت بولطم نیمات یارب هدنیآ رد ھک میدقتعم و مینک قیوشت ،هدرک لابند

 نتخانش تیمسر ھب ھجوت اب دوخ دھعت زا ریما دوخ ھک میتسھ نیمطم ام ،تیعقاو رد .دوب

 .درک دھاوخ ینادردق زواجت ھنوگرھ زا زیھرپ یارب ،ھیسور طسوت دوخ ورملق یاھزرم

 لابق رد میناوتیمن ،نیاربانب و میاھتشادن ناتسناغفا لالقتسا رد ھلخادم ھب یلیامت زگرھ ام اما

 ھب دوخ ھناتسود یاھھیصوت ھب زاین تروص رد ھکنیا زج میریذپب یتیلوئسم ریما مادقا

 ماجنا تسا نکمم ھک یتامادقا اب قباطم وا اب ار دوخ طباور .میروایب راشف ھجو نیرتیوق

 .تسا هدش دھعتم اراخب اب ھطبار رد ھیسور تموکح ھک هویش نامھ ھب ،مینکیم هرادا ،دھد

 

 یراددوخ ھیناترب نازابرس طسوت ریما زا تیامح یارب دادرارق ھنوگرھ زا ام ھچرگا .١٨

 یردق ھب ناتسناغفا لماک لالقتسا ،جراخ زا ناتسناغفا ھب ھلمح تروص رد اما ،میاهدرک

 ناتسناغفا ھب ھلمح ھب یتوافت یب اب دناوتیمن دنھ تموکح ھک تسا مھم ھیناترب دنھ عفانم یارب

 ناگیاسمھ اب دوخ طباور رد ،هداد ماجنا نونکات ھک ھنوگ نآ ریما ھک ینامز ات .دنک هاگن

 تسا نکمم و دوب دھاوخ ام زا یدام کمک لابند ھب اتعیبط ،دنک لمع ام ھیصوت قبط دوخ

 وا ھب یکمک نینچ ھک مینک ھیصوت ترضحیلعا تموکح ھب ام نآ رد ھک دیآ شیپ یطیارش

 .دریگ تروص

 

 نیا لوط مامت رد ناتسناغفا رد ھلخادم مدع رب ينبم ھیسور تموکح ھك ياھ نیمضت١٩

 میریذپ یم ار اھنیمضت نیا طرش و دیق نودب ام .تسا هدوب تبثم و حضاو ،هداد تاركاذم

 .دوشن ریبعت ءوس ناتسناغفا لابق رد دنھ تموکح عضوم حیرص حیضوت نیا ھک میدونشخ و

 

 تیکلم لماک شرتسگ مدع تسایس ھب ار دوخ یدنباپ انلع رضاح لاح رد تردق ود رھ .٢٠

 دھعتم الباقتم اھنآ .دناهدرک مالعا یزکرم یایسآ یبونج شخب رد دوخ ینیمزرس یاھ

 نیا ،دبای شرتسگ اھنآ یاھزرم نیب رد عقاو یاھروشک رب اھنآ ذوفن ھک ییاج ات دناهدش
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 رد .دنراد زاب رگیدکی ھب زواجت زا ار اھروشک نآ ھک دش دھاوخ لامعا یحلص عفن ھب ذوفن

 ،وس کی زا ھک یلاح رد .تسا ریما ورملق دح ،هدش ھلصیف اریخا دودح ،ناتسناغفا دروم

 یریگولج زرم نیا ھب وا زواجت زا ات دنک هدافتسا ریما رب دوخ ذوفن مامت زا دیاب دنھ تموکح

 رب وا ذوفن ھک یاھروشک ریاس و اراخب رب دوخ ذوفن مامت زا دوخ فرط زا ھیسور ،دنک

 .دراد زاب ناتسناغفا رب تازواجت زا ار اھنآ ات درک دھاوخ هدافتسا دبای یم شرتسگ اھنآ

 یزاین ،دنکیم دودحم هدش فیرعت نونکا ھک یزرم ھب ار دوخ ریما ھک ینامز ات ،نیاربانب

 .درادن وا ذوفن تحت یاھروشک ای ھیسور رازآ زا سرت ھب

 

 دھاوخ ام هدھع رب ھک یتادھعت و ریخا تارکاذم دروم رد ام یلک هاگدید ھک یتروص رد

 نیا زا یا ھخسن ھک مینکیم داھنشیپ ،دریگ رارق ترضحیلعا تموکح دییات دروم ،دوب

 یفلتخم یاھروشک اب هدنیآ تاطابترا رد میناوتب ات دوش لاسرا ھیسور تموکح ھب ھلسارم

 .مینک لمع دامتعا و یدازآ اب ،دوشیم طوبرم اھنآ عفانم ھب ھک

 یلیب و زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،لپمیت ،الادگم ریپن ،کوربتران یاضما
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 ٢٣ دنس
 ١٨٧٣ یالوج لوا ،مارگلت

 ھلمیس ،ارسیاو ھب ،ندنل ،ھجراخ ریزو زا
 

 ھب امش ھک متسین یهرقف ای دنب یلک موھفم فلاخم نم .امش نوج ٢٧ خروم مارگلت هراب رد

 یدام یاھکمک زا نانیمطا یارب اما ،دیدرک لقن ھیسور ھب ھجراخ ترازو زا یمایپ ناونع

 لاح رد وا .تسا مزال طایتحا ،دزیگنارب ار ساسا یب و اجبان تاراظتنا تسا نکمم ھک

  .دھدیم ناشن ار میھدب میھاوخیم ام ھچنآ زا شیب یاعدا میالع رضاح
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  ٣ دنس/شخب رد ٧ ھمیمض
 ١٨٧٣ یالوج ٢٠ و ١٩ رد لباک هدنیامن و ھجراخ رترکس نیب وگتفگ تشاددای

 

 ای تاعالطا اھنآ دروم رد ھک ار یفلتخم تاکن صاخ روط ھب ھک دش ھتساوخ هدنیامن زا

 :تسا ریز حرش ھب رترکس یاھخساپ اب وا تاراھظا .دنک نایب ،دھاوخیم تاحیضوت

 

 درك بلج ،هدش لقن لیونارگ لریا ١٨٧٢ ربوتكا ١٧ رد ھك يشخب ھب ار ھجوت هدنیامن .١

 شمارآ و حلص یرادھگن یارب تیمھا یاراد ار نیا )ھیناترب تموکح ینعی( اھنآ نوچ[

 نیمات سیلگنا و ھیسور نیب تابتاكم فدھ ھك تشاد راھظا و ]دننادیم یزکرم یایسآ رد

 هراشا یجراخ طباور ھب افرص ترابع نیا ھک درک نایب اصخشم .تسا »شمارآ و حلص«

 دوخ رد یلام و یناج تینما نادقف ،لاثم ناونع ھب .ناتسناغفا یلخاد روما ھب ھن ،دراد

 لطاب ار سیلگنا و ھیسور نیب هدقعنم تابیترت ھک دوشیمن یقلت یطیارش ھلزنم ھب ناتسناغفا

 نآ ھب ثحب دروم ترابع ھک یروما طرش ھک دنک کرد حوضو ھب تساوخ هددنیامن .دنک

 زا دیاب هدشھتخانش زرم فرط ود رھ رد یاھروشک ،لوا :دشاب اھنیا دیاب دنکیم هراشا

 ،مود .دننک یراددوخ ،دوش رگیدکی رازآ ثعاب دناوتیم ھک یرگشاخرپ ای رگیدکی اب ھلخادم

 یوریپ دوخ یاھورملق رد دوخ موسر و بادآو نیناوق زا ھک دوش هداد هزاجا دیاب اھناغفا ھب

 .دنشاب ھلخادم زا یراع دیاب دحرس فرط ود رھ تالایا یلخاد هرادا ،موس .دننک

 

 چیھ و دراد دراوم نیمھ ھب هراشا ترابع نیا وا رظن ھب ھک داد خساپ رترکس – خساپ

 ھک درک ھفاضا ھجراخرترکس .درادن زرم فرط ود یاھروشک یلخاد تیعضو ھب یهراشا

 ھیصوت ریما ھب ،دریگیم تروص ھیسور عابتا ای تاماقم اب ھک نکمم تاطابترا مامت رد

 لباقتم نانیمطا و دامتعا ھک دنک میظنت یھنوگ ھب ار دوخ تامادقا و تاطابترا ھک دوشیم

 .دھد اقترا ار
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 تموکح تردق رد الاح ھک دراد رواب ترضحیلعا تموکح[ یرگید شخب ھب هراشا اب .٢

 اراخب و دراد اعدا الاح ھک یاھورملق رب لباک ریما قح حیرص ییاسانش اب ھک تسا ھیسور

 ھک درک راھظا هدنیامن ،لیونارگ لریا زا ھلسارم نامھ رد ]تسا هدرک فارتعا نآ ھب زین

 تیکلام ریما ھک ینیمزرس رب یقوقح یاعدا ھک تسا هدرک هدافتسا اھاعدا ھملک زا یلاع ماقم

 یتروص رد .دریذپیم ار اھاعدا نیا اراخب ھک داد ھمادا و درادن دربراک ،دراد ار نآ یعقاو

 درک وزرآ هدنیامن ،دربب لاوس ریز ار هدنیآ رد ریما قح یرگید روشک رھ ای اراخب ھک

 نآ ھب هدنیآ رد تسا نکمم ھک یضارتعا ھنوگرھ و تسا ییاھن زرم لح ھک دوش کرد

 .دشاب لاوس نیا رد یرگنزاب یارب یتصرف ای لوبق لباق دیابن ،دوش

 

 ریما یعقاو تیکلم ناونع ھب ھیسور و سیلگنا طسوت نونکا هراشا دروم یاھورملق – خساپ

 عفن ھب یلیلد ناونع ھب اعدا نیا ھب اراخب فارتعا .تسا هدش ھتخانش تیمسر ھب ناتسناغفا

 هدش ھتفریذپ ھیسور طسوت المع زرم ھک نونکا .تسا هدش لقن وا یاعدا تیوقت و ریما

 .تسین لوبق لباق یرگید روشک رھ ای اراخب فرط زا یضارتعا چیھ ،تسا

 

 یاھزرم دروم رد ھیسور و سیلگنا تموکح نیب ریخا تابتاکم ھک درک راھظا هدنیامن .٣

 .درادن ناتسناغفا ھب زواجت ربارب رد ھیسور بناج زا ینیمضت چیھ ناتسناغفا لامش

 

 ھب قلعتم یقطانم ھچ اعقاو ھک دوب صاخ لاوس نیا ھب طوبرم طقف ریخا تابتاکم – خساپ

 درال یاھھمان رد لماک روط ھب زواجت مدع دروم رد ھیسور یاھنیمضت .تسا ناتسناغفا

 ھعومجم رد لصفم روطھب ھک یاھھمان رد ،نیا رب هوالع و تسا هدش لقن ریما ھب ویام

 تروص رد ھک تسا هدمآ نآ لماک ھخسن کی ،تسا هدش پاچ ناملراپ یارب ھک یتالاقم

 .دوشیم هداد وا ھب هدنیامن لیامت

 

 یعطق یاھهدعو ھب اھنت ،دھدب ریما ھب ھیسور ھک ینیمضت ھنوگرھ ھک داد ھمادا هدنیامن .۴

 تخادرپ یتارطخ حیرشت ھب وا .درک دھاوخ ھیکت ،هدش هداد ھیناترب تموکح طسوت ھک یکمک
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 ناتسناغفا رد ینارگن ثعاب یزکرم یایسآ رد اھسور عیرس یاھیورشیپ ھجیتن رد ھک

 و درک دنھاوخ فرصت ار ورم ھک تسا نیمطم لاس ود یکی زا سپ ھک تفگ وا .تسا هدش

 و باغرم دور اب ھک ناتسناغفا یبرغ لامش قطانم[ سیغداب یحاون ھب نمکرت لیابق

 ورملق دراو اھنمکرت یتقو .درب دنھاوخ هانپ تارھ قطانم و ]دوشیم یرایبآ نآ یاھھخاش

 ار دوخ ھنارگتراغ یاھتداع انیقی و دنسانشیمن یراک لواپچ و تراغ زج ،دنوش اھناغفا

 اھنآ راھم یارب ریما زا تساوخرد یارب اھسور یارب یھناھب نیاربانب ؛دننکیمن کرت

 سپس و دنک لامعا نادرگرس لیابق نیا رب یبسانم لورتنک دناوتیمن ریما .دننکیم مھارف

 رتقسم سیغداب رد اھنآ لورتنک یارب یورین دوش هداد هزاجا ھک دنکیم تساوخرد ھیسور

 ،یکرک رد یاھهاگرارق و درک دنھاوخ یورشیپ اراخب زا رتارف انیمطم اھسور .دوش

 دھاوخ نیا اھنآ یدعب ماگ .درک دنھاوخ داجیا ناتسناغفا زرم کیدزن طاقن ریاس و یوجراچ

 نارومام و یگدنیامن کی داجیا و تراجت لیھست یارب ات دنھاوخب لباک تموکح زا ھک دوب

 ریما یوس زا اھتساوخرد نیا نتفریذپ ناکما .دوش دھعت دراو اھروشک ریاس دننام ھیسور

 اب .تشاد دھاوخ یپ رد ار یتالکشم و ضراوع اعطق اھنآ زا تعاطا و تسا نکممان

 تموکح ھک تسا نیا ناتسناغفا مدرم راظتنا ھک تفگ هدنیامن ،روصتم تارطخ نیا ھب ھجوت

 تامادقا ھب دیاب یخساپ ھچ ھک دھد داھنشیپ و دنک یسررب ار اھنآ تیعضو تقد اب ھیناترب

 طیارش نینچ رد ھک دنک مالعا عطق روط ھب ھیناترب تموکح لاح نیع رد و دوش هداد ھیسور

 .دش دھاوخ هداد ناتسناغفا ھب یاھکمک ھچ یرارطضا

 

 هداد البق ھک حیرص یاھتنامض ،ناتسناغفا رد ھیسور ھلخادم زا سرت ھب ھجوت اب – خساپ

 ھمھ ،دش هراشا اھنآ ھب ھک یدراوم ریاس .دزاس عوفرم ار ریما یاھینارگن دیاب تسا هدش

 اھنآ دروم رد ،نیاربانب .دنھدن خر زگرھ تسا نکمم و دنا مولعمان هدنیآ رد یاھدادیور

 ھک یاھھیصوت ،دتفیب قافتا اھنآ زا کی رھ رگا .درک نییعت ار یلک یریگ تھج ناوتیمن

 .دراد یگتسب دراوم نآ صاخ طیارش ھب رایسب ،دوش ماجنا دیاب ھک یتامادقا و دوش هداد دیاب

 ھک تسا نیا دنک داھنشیپ یلامتحا تارطخ ربارب رد دناوتیم رترکس ھک یریگشیپ نیرتھب

 ھتشاد روضح دنھ تموکح لماک دامتعا اب و ھبتریلاع یسیلگنا رسفا کی ریما رابرد رد
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 عقاوم رد ھک یتامادقا و نآ دراوم و طیارش دروم رد ار ترضحالاو دناوتب ھک دشاب

 رارقرب طابترا دنھ تموکح اب ھک ینامز ات دھد هروشم ،دشاب مزال تسا نکمم ،یرارطضا

 یاھذغاک یور زا هدنیامن ،ناتسناغفا رد سور نارومام رارقتسا لحم ھب ھجوت اب .دوش

 ھب یسیلگنا نارسفا نتفر اب یتفلاخم ھک ھتفگ فکاچتروگ هدازھش ھک دوشیم ھجوتم یپاچ

 .دنورب لباک ھب دیابن سور نارومام ھک هدرک تقفاوم ویام درال اب و درادن لباک

 

 ریما ،دناهدرک ھمیمض ار ناتسناغفا یاھزرم ھب کیدزن قطانم اھسور ھک تفگ هدنیامن .۵

 ھک دراد راظتنا ،تسا شیاھنیمزرس حلص یارب یدیدھت اھنآ شرگن ھک نیا ھب داقتعا اب

 دوخ زرم دناوتب وا ات ھحلسا و لوپ دننام ،دنک ھیارا وا ھب یدایز یاھکمک ھیناترب تموکح

 سنرال درال یاھهدعو ساسا رب ترضحالاو تساوخرد نیا ،نیا رب هوالع .دنک تیوقت ار

 .تسا ویام درال و

 

 ھب رداق وا ،ارسیاو بانجیلاع تاروتسد دوبن تروص رد ھک داد خساپ رترکس – خساپ

 خروم ریما ھب دوخ ھمان رد ویام درال .تسین هدنیامن رظن دروم تساوخرد ھب ییوگخساپ

 :دوب ھتفگ ١٨۶٩ چرام ٣١

 

 و دنھ تموکح اب ھنادازآ و ررکم روط ھب ترضحالاو ھک تسا نیا نم یوزرآ ،نیاربانب"

 مناوتیم نم و دشاب طابترا رد یمومع ھقالع دروم تاعوضوم ھمھ دروم رد نآ نارسفا

 و ھظحالم اب ھشیمھ ،دیھد ماجنا ھک یگدنیامن ھنوگرھ اب ھک مھد نانیمطا ترضحالاو ھب

 ."دش دھاوخ راتفر مارتحا

 

 مارتحا و ھجوت دروم اعطق ،دوش هداد حیجرت هداتسرف طسوت ھک یتساوخرد رھ ،نیاربانب

 ھچ دیوگب ھک درادن رارق یتیعقوم رد رترکس اما ،تفرگ دھاوخ رارق ارسیاو بانجیلاع

 .دش دھاوخ ذاختا صاخ تساوخرد نیا دروم رد یھاگدید
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 ھب هراشا اب ١٨٧٢ ربوتکا ١٧ رد لیونارگ درال ھمان رد ھک درک راھظا ادعب هدنیامت .۶

 مجاھت تروص رد" ریما ھک تسا ھتفگ ،هدش ھتفریذپ نونکا ھک یاھزرم لخاد رد ھک یقطانم

 قح نتخانش تیمسر ھب نیا ،هدنیامن ھتفگ ھب ."تشاد دھاوخ عافد قح اھنیمزرس نیا زا

 یوگتفگ نایرج رد ارسیاو ھچنآ اب ھک دسریم رظن ھب شیاھنیمزرس زا عافد یارب ریما

 ،ھتفگ وگتفگ نینچ دوجو تروص رد دنھ تموکح ھب عاجرا موزل دروم رد یالوج ١٢

 ھلمح تروص رد ایآ ھک تساوخ حیرص حیضوت هدنیامن ،ور نیا زا .تسا طیارش دجاو

 .ریخ ای دراد ار نآ یروف عفد هزاجا ریما ،یناھگان

 

 زا شیپ ھک دنھدیم خر مھافتءوس یخرب نودب ،زگرھ ای و تردن ھب اھتموصخ – خساپ

 املسم ،دیآ شیپ یمھافتءوس نینچ رگا .دنا حیضوت لباق امومع ،میوش لسوتم حالس ھب ھکنآ

 ای تارکاذم نایرج رد رگا اما .دیامن تروشم ھیناترب تموکح اب ھک تسا ریما ھفیظو نیا

 انیمطم ریما ،دریگ تروص ترضحالاو یاھنیمزرس ھب یعقاو مجاھت ،یرگید نامز رھ رد

 نآ یروف عفد یارب تسا نکمم ھک ار یراوگان تامادقا ھک تشاد دھاوخ ار رایتخا نیا

 .دنک ذاختا ،دشاب مزال

 

 رگا ھکنیا رب ینبم دوش هداد وا ھب یبتک نانیمطا تسا نکمم درک تساوخرد هدنیامن .٧

 زواجت ریما یاھنیمزرس ھب ھیسور ذوفن تحت یرگید روشک ای ناتسکرت تلایا رھ ای ھیسور

 ات ھک دھد لوق و دنادب نمشد ار زواجتم نینچ ھیناترب تموکح ،دھد رازآ ار ریما ای دنک

 رگا ،نینچمھ .دھدب یتاحیلست و یلام کمک ریما ھب اروف ،مجاھت عفد ای رطخ عفر نامز

 ریما ھک یریسم رھ زا اروف دیاب ھیناترب تموکح ،دنک ھلباقم مجاھم اب ییاھنت ھب دناوتن ریما

 سپ و دوش ھتفرگ راک ھب مجاھم ھیلع روکذم یورین .دتسرفب وا کمک ھب ییورین ،دراد زاین

 ناتسناغفا زا قوف یاھکمک یارب ھیناترب تموکح .ددرگزاب ھیناترب ورملق ھب مجاھت عفد زا

 تیمامت ظفح فدھ اب و ناتسناغفا ھب یتسود رطاخ ھب افرص اھکمک نیا .دھاوخ یمن یزیچ

 .دوش ظفح روشک ود دوجوم یتسود ات دریگ تروص اھزرم
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 درک دھاوخن تقفاوم زگرھ ھیناترب تموکح ھک تسا نیمطم وا داد خساپ رترکس – خساپ

 .دش دھاوخ مالعا نمشد ،دنک تلاخد ناتسناغفا رد ھک یسک رھ ھک دنک اعدا یلک روط ھب ھک

 دروم رھ طیارش ھک دریگب میمصت ات دراد ھگن دازآ الماک ار دوخ دیاب ھیناترب تموکح

 رتشیب یزیچ دناوتیمن ناتسناغفا ھب تدعاسم دروم رد .دراد زاین یزیچ ھچ ھب تسا نکمم

 ھب دروم نیا رد رتشیب حیضوت ناشیا طسوت اھنت ھک دیازفیب ارسیاو بانجیلاع تارابع ھب

 ،دراد یگتسب ھظحالم ود ھب ،دیدرتیب عوضوم نیا ،دوزفا رترکس .دوشیم هداد هدنیامن

 رد ھیناترب تموکح یاھھیصوت طرش و دیق نودب و لماک روط ھب دیاب ریما )لوا( ینعی

 ھلخادم ای مجاھت نازیم و طیارش )مود( و .دنک لمع نآ ھب و دریذپب ار دوخ یجراخ طباور

 طیارش نآ ندروآرب یارب اھنآ رظن ھب کش نودب ،دنک کمک ھیناترب تموکح رگا .تسا

 .دوب دھاوخ یفاک

 

 زواجت ای مجاھت ھب ارسیاو بانجیلاع اب یالوج ١٢ یوگتفگ رد ھک تشاد راھظا هدنیامن .٨

 ھیسور اما ،تسا هدش هراشا ھیسور ذوفن تحت تالایا ریاس و اراخب ،هویخ ،اھ نمکرت رب

 .تسا هدشن رکذ صاخ روط ھب

 

 یھلاقم رد ھیسور مجاھت دروم ندرک صخشم یارب یضارتعا چیھ دسریم رظن ھب – خساپ

 .درادن دوجو ،دوشیم هداد هدنیامن ھب تیاھن رد ھک

 

 هدش ھتشون نآ رد ھک دناوخ ،دوب هدرک تفایرد لباک زا یگزات ھب ھک ار یھمان هدنیامن .٩

 راھظا و هدناسر ریما روضح ھب ار دوخ اھنمکرت فرط زا ورم ناخ داشوک رسپ ،دوب

 سیئر و دنا لقتسم مدرم اھنمکرت ھک دنا هداتسرف ماغیپ ھکیت ھلیبق ھب اھسور ھک هدرک

 تمحازم نودب یھاگرذگ ،دنھاوخیم )اھسور( اھنآ ھک یزیچ اھنت و دنرادن یصخشم

 .دننک اھر دوخ لاح ھب ار لیابق دنوشیم دھعتم نآ یازا رد ھک تسا ناش نازابرس یارب

 ناخداشوک رسپ قیرط زا و دننادیم دوخ سیئر ار ناتسناغفا ریما ھک دناهداد خساپ اھنمکرت

 ھلمح اھسور ھب دیاب ایآ ھک دنھاوخیم تروشم وا زا و دندرک تعیب راھظا ریما اب نونکا
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 زا ریما و دراد زاین ماگنھدوز خساپ ھب نمکرت هدنیامن .دنھدب ھنادازآ روبع اھنآ ھب ای دننک

 .دوش هاگآ ھیناترب تموکح تارظن زا یو ھب نداد خساپ زا لبق ھک تسا لیام ور نیا

 

 ھیارا ارسیاو بانجیلاع ھب یگدیسر یارب ار عوضوم نیا ھک داد خساپ رترکس – خساپ

 اھسور .دراد رارق ناتسناغفا هدش ھتخانش یاھزرم زا رتارف اھنمکرت روشک .درک دھاوخ

 عازن ،دننکیم ییامیپھار ھکیت نیمزرس رد شرکشل ھک یسک تازاجم یارب هویخ ناخ اب

 تروص نیا ھب دیاب ،دنک تحیصن اھنآ ھب ھک دنادیم مزال ریما رگا .دنراد عورشم و ھنالداع

 محازم ھجوچیھ ھب و دنھدب اھسور ھب ار تمحازم نودب روبع هزاجا اھنمکرت ھک دشاب

 ،تسا هدیسر نایاپ ھب نامز نیا رد الامتحا هویخ ھب اھسور یشکرکشل .دنوشن اھنآ تایلمع

 یتح ریما تسا مزال .تسا ھتفر نیب زا هدش ھتشون هراشا دروم ھمان ھک یطیارش الامتحا

 اھنآ تعیب زا و دنک زیھرپ دوخ زرم زا جراخ یاھنمکرت روما رد ھلخادم زا ناکمالا

 اھنمکرت ھب دیابن ھجوچیھ ھب ،دنکیم ظفح ار اھنآ اب حلص طباور ھک یلاح رد .دیامن عانتما

 .دنک تیامح اھسور اب تفلاخم رد اھنآ زا ای دنک کمک

 

 یگدنیامن ای شسرپ یارب یرگید حیضوت ھک تفگ )رترکس لاوس ھب خساپ رد( سپس هدنیامن

 ھطبار رد وا .درادن ناتسناغفا و ھیناترب تموکح نیب یمومع طباور و زرم ھلئسم دروم رد

 ناونع ھب ٢٢ خیرات .دش عوضوم نیا یسررب یارب یرتشیب نامز راتساوخ ناتسیس ھب

 .دش نییعت ناتسیس لیاسم دروم رد ثحب یزور

  ،یا وی یس ،چیا ید یپ یاضما

٧٣ / ٧ / ٢١ 
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 ٢۴ دنس
 ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت

 

 ١٨٧٣ یالوج ٢۴ ،ھلمیس

 تسا قاتشم و تسا ضاران یمومع نانیمطا زا ،تسا نارگن ھیسور تفرشیپ زا لباک ریما

 منکیم داھنشیپ نم .دنک ھیکت ام کمک ھب تسا نکمم دح ھچ ات مجاھت تروص رد ھک دنادب

 یجراخ طباور مامت رد ار ام یاھھیصوت طرش و دیق نودب وا رگا ھک میھد نانیمطا وا ھب

 درک میھاوخ کمک وا ھب ورین و ھحلسا ،لوپ اب موزل تروص رد ،دنک لمع نآ ھب و دریذپب

 باوج عیرس فارگلت اب .میشاب اھترورض رواد دیاب ام .دزاس جراخ ار لیلدیب مجاھت ات

 .دیھدب
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 ٢۵ دنس
 ھجراخ ریزو ھب ارسیاو مارگلت

       

 ١٨٧٣ یالوج ٢۶ ،ھجراخ رتفد

 کیرش وا رطخ گنز رد ھجوچیھ ھب ھک دیھد عالطا ریما ھب دیاب ھک دنکیم رکف ھنیباک

 نانیمطا وا ھب دیناوتیم امش اما ؛درادن دوجو نآ یارب یلیلد چیھ ھک مینکیم رکف و میتسین

 عفن ھب دوخ تباث تسایس ام ،دشاب دنباپ یجراخ روما رد ام یاھھیصوت ھب وا رگا ھک دیھد

 .درک میھاوخ ظفح ار ناتسناغفا
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 ٣ دنس/شخب رد ٨ ھمیمض
 ١٨٧٣ تسگا ١ و یالوج ٣١ رد ھجراخ رترکس و لباک هدنیامن نیب وگتفگ تشاددای

 

 نوسیچتیا یاقآ اب ھک درک تساوخرد هدنیامن زا ارسیاو بانجیلاع ،یالوج ٣٠ یوگتفگ رد

 :دنک وگتفگ ریز دراوم رد

 

 .ناتسناغفا صاخ یاھرھش رد دوخ تموکح ناگدنیامن ناونع ھب ھیناترب نارسفا رارقتسا .١

 روشک نآ تیوقت روظنم ھب ناتسناغفا ھب دوجوم یاھکمک ھب ھطبار رد ریما تاراظتنا .٢

 .یجراخ تازواجت ربارب رد

 .نآ اب ھطبار رد ریما تاراظتنا و دوش ماجنا دیاب ناتسیس زرم تیوقت یارب ھک یتامادقا .٣

 

 تموکح ياھهزیگنا ھك دنك وج و سرپ ھكنیا نودب ،درك راھظا هدنیامن ،لوا دروم رد

 ھب دروم نیا رد ار دوخ ياھهاگدید ،تسیچ ناتسناغفا رد دوخ ناگدنیامن رارقتسا زا ھیناترب

 وا ،دوب هدشن هراشا لاوس نیا ھب لباک زا شجورخ زا لبق ھک اجنآ زا .درک نایب حوضو

 یصوصخ ماقم رد دناوتیم طقف نیاربانب و هدرکن تفایرد ھنیمز نیا رد یلمعلاروتسد چیھ

 دمھفب حوضو ھب دیاب هدنیامن ،راک نیا ھمادا زا لبق ھک درک ناشنرطاخ رترکس .دنک تبحص

 ،لوا رد .تسیچ ناتسناغفا رد دوخ ناگدنیامن رارقتسا ھب لیامت زا ھیناترب تموکح فدھ ھک

 هدنیامن ،تروشم تروص رد ھتبلا ،درادن دوجو ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم دصق اقلطم

 رظن رد ھک یفدھ نیلوا .دوب دھاوخ ریما ھب دوخ یاھهروشم ھیارا هدامآ ھشیمھ ھیناترب

 طباور رب رثؤم تاعوضوم مامت دروم رد قیقد تاعالطا ندروآ تسد ھب ،هدش ھتفرگ

 یاھشرازگ ،ناتسیس دروم رد ریخا تابتاکم رد لاثم ناونع ھب .تسا ناتسناغفا یجراخ

 اب .تسا هدش تفایرد ناتسناغفا و سراپ زا تیالو نآ ثداوح دروم رد یضقانتم رایسب

 قیقد تاعالطا ھک تسا مھم رایسب ،ھتفرگ هدھع رب نونکا سیلگنا ھک یاھتیلوئسم ھب ھجوت

 دناوتیم لحم رد سیلگنا رسفا دراوم یرایسب رد و دیآ تسد ھب ھیناترب تموکح طسوت
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 .دوش یدج تالکشم و ضراوع ھب رجنم تسا نکمم نآریغ رد ھک دنک لح ار تافالتخا

 یاھزرم دروم رد یقیقد رایسب تاعالطا ھیسور تموکح ھن و ھیناترب تموکح ھن ،مھ زاب

 شیپ زور دنچ نآ ھنومن .دنرادن رایتخا رد ،تسا هدش صخشم اریخا ھک ناتسناغفا لامش

 رسفا کی ھک تسا بولطم رایسب نیاربانب .دش حرطم نانغش ریم دروم رد یلاوس ھک دوب

 نکمم ھک یعوضوم رھ ھب ھک دشاب یتیعقوم رد تموکح ات دنک دیدزاب اھزرم نآ زا ھیناترب

 ھک دشاب یھیدب دیاب درک ھفاضا رترکس .دھد خساپ رادتقا اب ،دوش حرطم دروم نیا رد تسا

 هداتسرف لباک ھب سیلگنا تموکح یاھتسایس و اھهاگدید رب هاگآ و ھبتریلاع رسفا کی رگا

 دنھ اب ھطبار ھک یماگنھ و یرارطضا طیارش ھنوگرھ زورب تروص رد ریما ،دوش

 تموکح یاھھتساوخ فالخرب وا ھک دشاب نیمطم و دنک تروشم رسفا اب ،دشاب نکممریغ

 .دنکیمن لمع ھیناترب

 

 زا ھک ییایازم زا اصخش و دنکیم کرد ار ھیناترب تموکح فدھ وا ھک داد خساپ هدنیامن

 و تسود کی ناونع ھب ،لاح نیا اب .تسا هاگآ ،دوشیم ناتسناغفا بیصن اھنآ ناگدنیامن

 یارب ریما ھب صاخ تساوخرد ھک دنک ھیصوت دناوتیمن ،ھیناترب تموکح و دوخ عفن ھب

 :تسا ریز حرش ھب وا لیالد .دوش هداد حیجرت نیعم یاھناکم رد ھیناترب نارسفا رارقتسا

 نارومام یگدنیامن ھک دنراد ار روصت نیا و دنا نادان یراب فسات زرط ھب اھناغفا ،لوا

 دروم ھک تسا یھنوگ ھب ریما تامادقا زا یرایسب ،مود .تسا قاحلا ھمدقم ھشیمھ ھیناترب

 دنا هدامآ ،دننکیم قیوشت راک نیا رد ار ریما ھک یناسک .درادن رارق سیلگنا تموکح دییات

 کی ،موس .دنکیم تلاخد تامادقا نینچ فقوت رد ھیناترب رومام ھک دننک داھنشیپ وا ھب ات

 دامتعا دروم نیریاس و ناخ دمحم تسود هداوناخ یاضعا زا لکشتم لباک رد یوق هورگ

 طباور دراو ھیناترب تموکح اب ترضحالاو ھک دنا نیا فلاخم تدش ھب ھک دراد دوجو ریما

 فعض رد نادرم نیا تصرف .دوشیم شروشک هرادا رد ریما ھیوقت ثعاب ھک دوش ھنامیمص

 .تسا مارآان یاھنامز و تیریدم
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 تساوخرد حیجرت ھک تسا رظن نیا رب هدنیامن ،دش رکذ الاب رد ھک یطیارش رد ،نیاربانب

 رد ھک دنکیم ھیصوت وا ،نیاربانب .دوشیم مھافتءوس و یدامتعا یب بجوم ،ریما زا صاخ

 اریخا ھک یتابیترت ھب ھجوت اب ،دوش داھنشیپ ریما ھب ،دوب دھاوخ نآ لماح وا ھک ھناگادج ھمان

 .دنک یسرزاب ار لامش و برغ سیلگنا رسفا کی ھک تسا بولطم رایسب ،هدش ماجنا

 سپ و دنک تکرح یلامش دحرس یقرش تمس ھب راھدنق زا رسفا نیا ھک ناتسناغفا یاھزرم

 تسا نکمم رسفا نیا ،دنک وگتفگ ریما اب یدحرس لیاسم دروم رد لباک ھب تشگزاب زا

 رارقتسا لحم ھب ھطبار رد ریما تاساسحا زا ھک دنک ادیپ تصرف ،دشاب لباک رد یتقو

 ،موزل تروص رد .تسا هدش فرطرب تالكشم مامت ھك دبایرد دیاش و دوش هاگآ ناگدنیامن

 رسفا ای رسفا نامھ اددجم ،دنھ ھب رسفا نیا تشگزاب زا سپ دناوتیم ھیناترب تموکح

 ،نارسفا نیا رادید .دتسرفب دحرس یسررب جیاتن دروم رد ریما اب وگتفگ یارب ار یرگید

 ھب تیاھن رد و هدرک انشآ ھیناترب یمیاد هدنیامن شریذپ ھشیدنا اب ار ناتسناغفا مدرم و ریما

 .دسریم رظن دروم فدھ

 

 ھک داد ھمادا و دسریم رظن ھب ھنالقاع رایسب هدنیامن یداھنشیپ حرط ھک داد خساپ رترکس

 مھارف داھنشیپ نیا ماجنا یارب ار یدعاسم تصرف دنکرای تیرومام هدنیامن ندش کیدزن

 قیرط زا دنھ ھب تشگزاب رد ار تیاسروف یاقآ ھک دوب نیا رکف ھب تموکح البق .دنکیم

 .دشاب ھتشادن مادقا نیا اب یتفلاخم ریما ھکنیا رب طورشم ،دنک تیادھ لباک و ناشخدب

 

 لاس ود ای هام ١٨ الامتحا ناتسناغفا ھب تیاسروف یاقآ دورو ھک اجنآ زا ،درک راھظا هدنیامن

 ھک یتصرف زا ھک دوشیم ھیصوت اھنآ عفن ھب و ھیناترب تموکح یارب ،دیشک دھاوخ لوط

 دیاب رسفا کی ھک دنک داھنشیپ و هدومن هدافتسا تسا هدش مھارف ریخا یزرم تارکاذم رد

 قیرط زا و دنک تکرح یلامش و یقرش یاھزرم زا دیدزاب یارب راھدنق قیرط زا اروف

 .ددرگزاب لباک
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 قیرط زا تیاسروف یاقآ تیرومام تشگزاب تروص رد ایآ ھک دیسرپ وا زا سپس رترکس

 ورملق یقرش لامش یاھتنا رد هریغو تاکرادت یارب مزال تابیترت دناوتیم ریما ،ناشخدب

 رد قیقد تاعالطا ھنوگرھ دوجو مدع تروص رد ،داد خساپ هدنیامن ؟دھد ماجنا ار دوخ

 زا شیپ یدایز نامز اما ،دھدب صاخ نانیمطا دناوتیمن وا ،ناتسناغفا شخب نآ دروم

 .دراد دوجو مزال تاقیقحت مامت ماجنا یارب تیرومام تشگزاب

 

 هزاجا ھیناترب رسفا کی ھب ھک دوش ھتساوخ ریما زا تسا نکمم ،درک داھنشیپ رترکس سپس

 تابیترت ات دنک تکرح لباک قیرط زا زرم تمسق نآ ھب تیرومام ندیسر زا شیپ ات دھد

 .دنک مھارف ار اھنآ یارب مزال

 

 راھدنق زا رسفا کی نتفر رب ینبم وا یلبق داھنشیپ تسا رتھب درک رکف هدنیامن ،عومجم رد

 رارقتسا ھب یضارتعا چیھ ریما ھک دوش ھجوتم رسفا نیا ،لباک ھب دورو رد رگا .دوش یلمع

 تشگزاب اب یضارتعا چیھ هزادنا نامھ ھب ،درادن یرگید یاج ای اجنآ رد رومام کی

 کی نییعت رد رگا ،رگید یوس زا .تشاد دھاوخن دوجو زین ناشخدب قیرط زا تیرومام

 تیرومام تشگزاب ھب ات تسا زاب تموکح یارب مھ زاب ،دشاب ھتشاد دوجو یتالکشم رومام

 يھنوگ ھب ریما اب دیاب تروص نآ رد ،درك داھنشیپ وا .دنک هراشا ناشکداب قیرط زا دنکرای

 نودب تیرومام ھن و دشاب ھتشاد هارمھ ھب ار هزاجا زا عانتما لامتحا ھن ھك دوش دروخرب

 ینالوط رد دنکرای زرم نییعت تازایتما ھب دیاب ،لاح نیع رد .دنك يط ار ریسم نآ ،هزاجا

 .دوش هراشا ریما یارب ناتسناغفا زرم ندش

 

 تموکح عفن ھب مھ و دوخ روشك عفن ھب مھ ،تسا لیام و قاتشم ھك تشاد راھظا هدنیامن

 زا نانیمطا زا سپ وا .دنك تیعبت سیلگنا تموکح ياھتساوخ زا ھنیمز نیا رد ،سیلگنا

 .دنکیم رارقرب طابترا لباك رد نآ نودب ای لیكو عالطا اب زاین تروص رد ،ریما تاساسحا
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 تسخن و دوش ماجنا ریما ھب دیاب ھک دوب یاھکمک تفرگ رارق ثحب دروم ھک یدعب ھتکن

 لباک تارطاخ رتفد رد جردنم تساوخرد هدنیامن ،بانجیلاع یتساوخرد تاحیلست دروم رد

 هژیو دیکات وا و دھدب ریما ھب ھحلسا ھضبق رازھ ٢٠ دیاب ھیناترب تموکح ھک درک رارکت ار

 ،یلام یاھکمک دروم رد .دندوب هدش هدناجنگ دادعت نیا رد ھک تشاد ردیانس رازھ ۵ رب

 رد دوب راودیما ریما ھک دیوگب دناوتیم طقف و دنک رکذ ار یصخشم غلبم تسناوتن هدنیامن

 .دوش وا ھب یدایز یاھکمک ھنیمز نیا

 

 یماقم رد ،تفگ هدنیامن ،ناتسیس زرم زا عافد یارب مزال ریبادت صوصخ رد ھمادا رد

 البق وا .دھدب ار زاین دروم یاھھنیزھ زا یبیرقت رایسب دروآرب کی زا شیب دناوتب ھک تسین

 ھعلق و یلعدان و ناکم نآ ندرک ناگداپ و وکارات رد نارمع ای یدابآ کی رارقتسا موزل ھب

 رظن رد اھنآگداپ و یدابآ نآ زا تیامح یارب ھک یاھنیمز یرایبآ یارب .درک هراشا حتف

 .دوش رفح روسناخچ تمس و حتف ھعلق ،وکارات ھب دنملھ زا لاناک ھس تسا مزال ،هدش ھتفرگ

 یدابآ ھب ار دوخ یاھھنیزھ دیاب وکارات نانیشن یدابآ سپس .دنوش نیمخت کل هد دیاش اھنیا

 تخاس یارب یاھ تفرشیپ ھب نینچمھ اھنآ .دنوش تیامح ریما طسوت یتدم و دننک تخادرپ

 مزال تامادقا ،عومجم رد دیاش .دنراد زاین یرذب تالغ و یزرواشک تاودا دیرخ و ھناخ

 .دشاب ھتشاد ھنیزھ کل ۴٠ ات ٣٠ دودح ناتسیس زرم زا بسانم عافد یارب

 

 ھنیزھ مامت ھک دوش دھعتم دناوتیمن ھیناترب تموکح ھتبلا ،داد حیضوت هدنیامن ھب رترکس

 هدنیامن ھب وا ،اھلاناک یرافح ھب هراشا اب نینچمھ .دبایب ار تامادقا نیا ماجنا یارب مزال

 رد ھک دوشیمن ماجنا نیفرط طسوت یراک چیھ ،یرواد ھلصیف قباطم ھک درک یروآدای

 .دنک داجیا لالتخا دنملھ لحاس ود رھ رد یرایبآ یارب زاین دروم بآ نیمات

 

 دناوتیم نآ دننام لاناک ٢٠ بآ ھک درک ناشنرطاخ ھتکن نیا ھب هراشا اب هدنیامن ،لاح نیا اب

 .دوش ھتساک سراپ عبانم زا ھکنیا نودب ،دوش ییوج ھفرص دنملھ زا
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 زواجت دروم رد ریما یاھینارگن رد ندش میھس ھب رداق تموکح ھک داد ھمادا سپس رترکس

 نالک یاھھنیزھ ،لامتحا نیا ربارب رد تظفاحم یارب ھک دنکیمن قیوشت ار وا و تسین

 وا ھب ىلوقعم كمك رما نیا رد و دننیبب ىوق ار ریما ھك دنا لیام ،لاح نیع رد .دھد ماجنا

 ریما راظتنا دروم کمک نازیم دروم رد ار دوخ هاگدید ات درک توعد هدنیامن زا وا .دننكب

 هدامآ تموکح ھک داد عالطا هدنیامن ھب رترکس ،ھجوت لباق یوگتفگ و ثحب زا سپ .دنک نایب

 .دھدب زین یدقن کل هد ھیدھ کی ،دوب هدرک تساوخرد ھک یتاحیلست رب هوالع ،ریما ھب تسا

 ناتسیس تالمح ناگدید بیسآ تمارغ یارب ھنوپ رد هدش هدعو کل جنپ لماش غلبم نیا

 رازھ ۵ لماش ھحلسا ھیقب و دوشیم هداد هرابکی دلیفنا گنفت ھضبق رازھ جنپ .دوشیم

 .دوشیم هداد شرافس ناتسلگنا زا ردیانس

 

 یضار ،تسا وا راظتنا زا رتمک رایسب ھک یکل هد ھیدھ اب ریما ھک درک هدیقع زاربا هدنیامن

 هدروآرب ار تاراظتنا نیا یغلبم ھچ دیوگب ات تفرگ رارق راشف تحت ھک وا .دش دھاوخن

 مقر نیا ندرب مان یارب یرایتخا چیھ ھک دوزفا لاح نیع رد و درب مان ار کل ٢٠ ،دنکیم

 .تسا زاین دروم غلبم نیا زا شدوخ روصت طقف و درادن

 

 ار عوضوم نیا ھک دوزفا اما ،دشاب ھتشاد غلبم نیا یاطعا ھب یدیما تسناوتیمن رترکس

 .درک دھاوخ ھیارا ارسیاو بانجیلاع روضح ھب

 

 یلام تدعاسم دروم رد ارسیاو روتسد وا ھک داد عالطا هدنیامن ھب رترکس ،تسگا لوا رد

 لومش ھب کل ١۵ زا رتشیب غلبم ھیارا رد یناوتان راھظا بانجیلاع و ھتفرگ ار ناتسناغفا ھب

 تبسن یتسود تیاھن ھیحور اب بانجیلاع ار لاوس نیا .تسا هدومن ار ریما ھب ھحلسا شزرا

 ،دنھ یلام طیارش و روشک نآ یاھزاین ھب ھجوت اب و هداد رارق ھجوت دروم ناتسناغفا ھب

 .دنادیمن مزال ار رتشیب غلبم نییعت
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 بیسآ ھب دیاب کل ١٠ زا کل ۵ غلبم ھک دش ھتفگ وا ھب هدنیامن یاھشسرپ ھب خساپ رد سپس

 رظن رد یمومع یاھھنیزھ ھب کمک ناونع ھب رگید کل ۵ و دوش تخادرپ ناتسیس ناگدز

 ھک روط رھ ای ناتسیس رارقتسا یارب ار نآ دناوتیم ،دنادب حالص ریما رگا .دوش ھتفرگ

 زا و دشاب کل ۴ دودح ھحلسا شزرا ھک دراد دوجو لامتحا نیا .دنک جرخ ،دنادیم مزال

 رگا .دوشیم لاسرا ناتسناغفا ھب ھحلسا اب ،دنامب یقاب کل ۵ زا ھک یرادقم رھ ور نیا

 .دوش هداتسرف لباک ھب ات دوش هدامآ رواشپ رد کل ١٠ ھک دھد روتسد دنادیم حالص هدنیامن

 

 ھک ناخ ناجرا دروم رد ار روپلال لھا ناخزورون راتفر رترکس ،مود یوگتفگ نایاپ رد

 هدناسر لتق ھب ار تاماقم ریاس و رادلیصحت و هدرک ھلمح رگنشھ لیصحت ھب ١٨۵٢ لاس رد

 طقف و دوب نکش نوناق کی ناخ ناجرا ،نامز نآ زا .دناسر دمحمرون دیس عالطا ھب ،دوب

 ھکنیا ات ،دشیم هدینش تاوس و دابآ لالج نیب رد هراوآ ناونع ھب وا زا ینامز لصاوف رد

 ١٨٧٢ رد یراوکنیپس مان ھب یناکم رد ار دوخ ات درک شالت ،١٨٧٢ ،ھتشذگ لاس زاغآ رد

 و جرب ود یاھراوید و دندمآ نوریب یزینار یاھاتسور رگید و یاتوت نادرم .دنک رقتسم

 و ضارتعا لباق ھیناترب زرم رد صاخشا نینچ رارقتسا .دندرک باترپ وا رب ار ھناخ دنچ

 تساوخرد ھیناترب تاماقم طسوت یزینار ھگرج ناربانب ،دوب دحرس حلص یارب کانرطخ

 رگنرپ لیخ نامثع طسوت یزاس کرھش زا سپ یکدنا و تفرگ رارق تساوخزاب دروم و

 زا ناخزورون ھک دوب هدش شرازگ تموکح ھب اریخا .تفرگ رارق بیرخت و ھلمح دروم

 ھید ،دندش ھتشک یراوکنیپس ھب ھلمح رد ھک ینادرم یارب ات دوب ھتساوخ اھ لیخ نامثع

 عوضوم ھک درک تساوخرد رترکس نیاربانب .دننک یزاسزاب ار هدکھد و ھعلق و دنزادرپب

 .دریگ رارق یسررب دروم هدنیامن تشگزاب رد

 

 دھاوخ یتابیترت ناتسناغفا ھب تشگزاب رد و دراد عالطا ھیضق قیاقح زا ھک داد خساپ هدنیامن

 ھیناترب تاماقم نیب یدحرس لیاسم مامت شخبتیاضر و عیرس لح دایز لامتحا ھب ھک داد

 .درک دھاوخ نیمضت ار هدنیآ رد ناخزورون و
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 .دوش یقلت ھنامرحم الماک رضاح یوگتفگ ھک درک هژیو تساوخرد هدنیامن

 یا وی یس ،چیا ید یپ یاضما
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 ٢۶ دنس
 ١٨٧٣ لاس ،٧۵ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨٧٣ ربمتپس ١۵ ،ھلمیس      ،کوید میاورنامرف

 تابتاکم ھب هراشا اب و شیوخ ھتشذگ نوج ٣٠ خروم ۶٠ هرامش مرحم ھلسارم ھمادا رد

 یلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام ،دش رکذ ھیشاح رد ھک یفارگلت

 هداتسرف اب اریخا ھک مینک لاسرا ار یتاطابترا اب طبترم قاروا زا ھخسن کی ،ترضح

 رد ھیناترب تموکح یلک تسایس و ناتسناغفا تادحرس دروم رد لباک ریما ترضحالاو

 ١ ،تموکح ریزو زا ؛١٨٧٣ نوج ٢٧ ،تموکح ریزو ھب[ تفرگ تروص روشک نآ لابق

 یالوج ٢۶ ،تموکح ریزو زا ؛١٨٧٣ یالوج ٢۴ ،ھجراخ ریزو ھب ؛١٨٧٣ یالوج

١٨٧٣[. 

 

 یارب ناتسناغفا یلامش یاھزرم دروم رد ھیسور اب ریخا تابتاکم ھجیتن نداد حیضوت .٢

 ار ھیسور اب هدقعنم دادرارق تیھام وا ھک دسریم رظن ھب .تشادن ینادنچ لکشم هداتسرف

 ھک دوب یئزج تاکن یخرب دروم رد یتاحیضوت یوجتسج رد اما ،دنکیم کرد یتسرد ھب

 .تسا هدش نشور یشخبتیاضر روط ھب ریما ھب ارسیاو ییاھن ھمان رد

 

 درال ھناتسود یاھنیمضت لباک رابرد ھک میدیسر رواب نیا ھب هداتسرف اب تاملاکم زا .٣

 ھب مزلم ار دوخ ھیناترب تموکح ھک تسا هدرک ریسفت انعم نیا ھب ار ویام درال و سنرال

 دوب مزال لوا ھلھو رد ،نیاربانب .دوش عاجرا ریما طسوت ھک دنادیم یتساوخرد رھ ماجنا

 رابرد رد ھک یاھنانیمطا رارکت اب و دوش فذح زایتما نیا زا تسردان تشادرب ھنوگرھ ھک
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 تسایس ھک یلاح رد ھک میداد حیضوت اتحارص ریما هدنیامن ھب ،دوب هدش هداد وا ھب ھلابما

 تموکح ،دش دھاوخ ظفح ویام درال و سنرال درال طسوت ناتسناغفا لابق رد هدش ذاختا

 تساوخرد رھ ندوب بسانم دروم رد ھک دراد یم ظوفحم دوخ یارب ار قح نیا ھیناترب

 .دنک یرواد ،ریما

 

 تموکح زا ات هدش هداد روتسد وا ھب ھک تشاد راھظا هددنیامن ،اھوگتفگ نایرج رد .۴

 تموکح تیوقت روظنم ھب یلوا .دنک تساوخرد هدنیآ و لاح نامز رد اھکمک یارب ھیناترب

 نآ .تسا یجراخ تردق کی یعقاو زواجت لامتحا اب ھلباقم روظنم ھب یمود و ناتسناغفا

 فذح ھیسور اب ریخا قفاوت ھجیتن ،دش هداد عالطا هدنیامن ھب صخشم روط ھب ھک ھنوگ

 نامز ھک میدوب رواب نیا رب اما ،تسا شیپ زا شیب ناتسناغفا ھب یجراخ زواجت لامتحا

 ھب ام ،دیراد عالطا امش ھک یروط .تسا هدیسر ارف ناتسناغفا ھب ینونک یاھکمک ھیارا

 تالمح زا ھک دوخ یایاعر تابلاطم لیدعت رد ار وا ھک میدوب هداد ھیپور کل جنپ هدعو ریما

 کل جنپ یفاضا غلبم ھک میتفرگ میمصت نونکا و مینک یرای ،دندوب هدش ررضتم ناتسیس

 شیپ ھک مینک میدقت ترضحالاو ھب ردیانس گنفت رازھ ۵ و دلیفنا گنفت رازھ ١٠ اب ھیپور

 .دوب هدش تساوخرد هدنیامن دورو زا

 

 ،دوش لابند ناتسناغفا ھب زیمآ دیدھت ای یعقاو زواجت تروص رد دیاب ھک یتسایس ھلئسم .۵

 خیرات رد یلاعترضح فارگلت تفایرد زا سپ .دوب هدنیامن اب یھجوت لباق ثحب عوضوم

 ھنوگرھ تروص رد ھک دش هداد عالطا هدنیامن ھب مھدزاود دنب اب وگتفگ رد ،یالوج لوا

 یارب هرکاذم اب و دریگ رارق دانتسا دروم سیلگنا ذوفن ھک یتروص رد ،یجراخ زواجت

 ھیناترب تموکح ھک دراد دوجو نآ لامتحا ،دروخب تسکش شخبتیاضر قفاوت ھب یبایتسد

 زا ریما یوریپ ھب طورشم کمک نیا اما ،دھدب مجاھم عفد یارب یدام یاھکمک ریما ھب

 یرتیعطق و رتشیب تاحیضوت .دوب دھاوخ زواجت زا دوخ زیھرپ و ھیناترب تموکح ھیصوت

 .دوش ھعجارم نآ ھب ھک دش ھیارا یالوج ٣٠ رد هدنیامن اب وگتفگ رد صوصخ نیا رد
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 ،تسا هدرک لاسرا ریما ھب باطخ ارسیاو ھک یھمان اب اھوگتفگ نیا ھمجرت و ھخسن کی .۶

 هدنیامن ارھاظ و تسا رادروخرب ییالاب تیمھا زا عوضوم ھک اجنآ زا اما .تسا ھمیمض

 ،دنکیم ھیجوت صخشم بیترت ھنوگرھ ھب دھعت رد ار وا تاروتسد دح ھچ ات ھک تشاد دیدرت

 ناوتیم ار عوضوم .میزادنیب قیوعت ھب رتدعاسم تصرف ھب ار نآ لح ھک میدید حالص ام

 .تشاذگ نایم رد ریما اب اصخش

 

 دیوشیم ھجوتم ،درک حرطم ریما ربارب رد هدنیامن ار ھتکن دنچ ھک ھناگادج تشاددای زا .٧

 داھنشیپ ار ناتسناغفا یلامش و یبرغ یاھزرم یسررب یارب ھیناترب رسفا کی نییعت ھک

 الامتحا و تارھ ،لباک رد ھیناترب ربتعم نارسفا روضح ھک مینکیم رکف دنچ رھ ،میاهدرک

 ھیناترب تموکح تسایس و فادھا ھک ینامز ات اما ،تسا بولطم یرایسب لیالد ھب راھدنق

 نینچ هار رد دوجوم تالکشم اب ،دوشن ینادردق و کرد ناتسناغفا رد رتشیب حوضو ھب

 رسفا کی میدرک داھنشیپ ھک تسا اھیتخس نیا زا یخرب عفر ھب ھجوت اب .میتسھ انشآ یمادقا

 عمج ھک یسایس و ییایفارغج دنمشزرا تاعالطا زا ادج .دوش نییعت دودح یسررب یارب

 یب ساسحا ھنوگرھ عفر یارب ھک دراد ار رایتخا نیا دنمدرخ رسفا کی ،دوشیم یروآ

 تامادقا ،دنامب یقاب ناتسناغفا مدرم تاقبط زا یخرب نھذ رد زونھ تسا نکمم ھک یدامتعا

 ،روشک نآ رد ھیناترب میاد ناگدنیامن ییاھن رارقتسا یارب هار یزاس هدامآ تھج رد ار مزال

 .دھد ماجنا ،دوش یقلت یرورض ای بولطم ینامز رھ رد یمادقا نینچ ھک یتروص رد

 یلیب و زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،لپمیت ،الادگم ریپان ،کوربتران یاضما

 

 

 ٢۶ دنس رد ١ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رومام زا ،١٨٧٣ لیرپا ١۴ ،ھمان ھمجرت

 

 مھن خیرات رد ھک اھ گنفت دروم رد امش ١٨٧٣ لیرپا ۴ خیرات خروم ھمان ندناوخ زا سپ

 :دندومرف نینچ ریما ،دیسر نم تسد ھب
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 رطاخ ھب ھیناترب تموکح زا دیاب تسا هدرک اطعا نم ھب دنوادخ ھک یتنطلس کش نودب"

 مھ و فارشا مھ ھک تسا نشور زور لثم اما ،دشاب رازگساپس اھنآ تیمیمص و یدردمھ

 .دناهدرک تداع گنفت زا هدافتسا ھب ھشیمھ و دنا گنفت ھب حلسم ناتسناغفا یداع مدرم

 تراھم نارگراک نوچ اما ،تسا هدش یزادنا هار روشک رد ردیانسا گنفت دیلوت ھناخراک

 یھاتوک تدم رد ات درک رایت تعرس ھب ناوتیمن ار اھ گنفت ریاس و ردیانسا ،دنرادن یفاک

 دوخ لیامت دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع .دریگ رارق ناغفا یاھورین لک رایتخا رد

 و فطل رب یلیلد ھچرگا داھنشیپ نیا .تسا هدرک زاربا دلیفنا گنفت رازھ ۵ لاسرا یارب ار

 رد .دوب دھاوخن تنطلس نیا شترا یاھزاین یوگخساپ اما ،تسا ھیناترب تموکح تیانع

 ھس گنفت رازھ ١۵ دادعت ھب کبس یاھ ھحلسا تسا مزال ،دش ھتفگ البق ھک ھنوگ نآ ،ھجیتن

 زا سپ ھمان نیا ."دوش ھیھت ،دراد ناکما ھک یتمیق رھ ھب ردیانسا ھحلسا رازھ ۵ و رایش

 .دوشیم لاسرا ترضحالاو طسوت ھعلاطم

 

 

 ٢۶ دنس رد ٢ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رومام زا ،١٨٧٣ یم ۵ ،ھمان ھمجرت

 

 لاسرا امش ھب نم ١٨٧٣ لیرپا ١۴ ھمان اب البق لباک تاماقم تادھاشم ھب طوبرم تاعالطا

 رد و تسا نایرج رد وا هدمع تاماقم و ریما نیب یاھثحب ریخا زور دنچ رد .تسا هدش

 هدمع تاکن .دنکیم نایب نم یارب ار یتاکن ھناتسود تروص ھب ترضحالاو عقاوم یخرب

 :تسا ریز حرش ھب ترضحالاو

 

 تیلوئسم زا ار دوخ نم ،ھلابما نارفنک رد ناتسناغفا تیعضو تایئزج مامت نایب زا سپ«

 هژیو تاقالم یارب یتصرف رگا .مدرک اربم ناتسناغفا یاھزرم تینما یارب تامدقم داجیا

 رکذ قوف سنارفنک رد البق ھک ار یطیارش ،دیایب شیپ ھیناترب تموکح هدنیامن و نم نیب
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 حوضو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھک تسا حضاو .درک مھاوخ رورم ،مدرک

 تاماقم اب ناتسناغفا زرم دروم رد ،رسیمک ،تیاسروف یاقآ ھک دنا ھتشون دوخ ھلسارم رد

 دوخ ھلسارم رد زین ھیسور لک رادنامرف .تسا ھتفرگ میمصت گروبزرتپ تنس رد ھیسور

 نم رایتخا رد رضاح لاح رد ھک یاھورملق رد ،ھیسور تموکح ،اھنآ ھک تشون نم ھب

 یتارکاذم ات هدش ثعاب یراوشد مادک منزب سدح مناوتیمن نم .درک دنھاوخن تلاخد دنا

 تروص ناتسناغفا لامش زرم دروم رد ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب مود راب یارب

 مدق تباث دوخ تارکاذم رد ھشیمھ ھک تسا نکممان اھسور ھک درک نامتک ناوتیمن .دریگ

 دروم رد دوخ تالماعت رد دنتسناوتن یھاتوک تدم یارب یتح اھنآ ،لاثم ناونع ھب .دنشاب

 ھکنیا رگم ،دش دھاوخن فرطرب زگرھ اھسور بناج زا نم ینارگن .دننامب تباث ھمیرک

 نییزت ار ناغفا تموکح ،نازابرس یارب یگنج تامھم و یلام یاھکمک اب ھیناترب تموکح

 لامش زرم رسارس رد یوق یاھھعلق نتخاس یارب گرزب یاھکمک ھکنیا رگم و دیامن

 .دوش ماجنا ناغفا

 

 نینچ ،دوش داجیا ناتسناغفا تموکح یارب یرارطضا نارحب کی رگا ،نیا رب هوالع

 تموکح رگا .تسین ریذپ ناکما ھیناترب تموکح طبضنم یاھورین یراکمھ نودب یتفلاخم

 تینما یارب یتابیترت و منک یھدنامزاس ار ناغفا نازابرس اروف نم ھک دھاوخب ھیناترب

 راک نیا ماجنا منکیم رکف ،مھد ماجنا دعاسم تیعقوم کی رد اھسور ربارب رد اھزرم

 تموکح رب اراکشآ .تسا هدیسرن دوخ فدھ ھب اروف ایند نیا رد سک چیھ .تسا نکممریغ

 رتھب .دھد ناشن دروم نیا رد ار دوخ تیمیمص یقافتا رھ زا لبق ھک تسا بجاو ھیناترب

 رد و دنھ رد تیکلم زا یرادقم نم تیاضر و دوخ رطاخ ھب سیلگنا تموکح ھک تسا

 زا جورخ ھب روبجم ارم یدج لکشم هدرکان یادخ رگا ات دنک ادج نم تیامح یارب اپورا

 تبقارم مھ و نکسم مھ و موش ھتسشنزاب اجنآ رد منادنزرف و هداوناخ اب مناوتب ،دنک ناتسناغفا

 تینما یارب دنلب ھیحور و تریغ اب زور و بش ،ددجم نانیمطا نیا زا سپ .منک ادیپ اجنآ رد

 هدش کیدزن رایسب نامز .درک مھاوخ شالت ،تسا دنھ زرم تقیقح رد ھک ناتسناغفا دحرس

 نم تنطلس رب ذوفن لامعا یارب ،ناھجاش ورم و جنگروا فرصت زا سپ اھسور ھک تسا
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 ار ناھجاش ورم اھسور ھکنیا ضحم ھب تسا نشور .درک دنھاوخ رارقرب یتاطابترا

 تسیاشان راتفر زا رگا و درب دنھاوخ هانپ تارھ سیغداب ھب ریزگاناھنمکرت ،دننک ریخست

 اھسور کش نودب ،دنشکن تسد اھسور ھب ندناسر بیسآ زا ینعی ،دنرادنرب تسد دوخ

 ضرعت زا دیاب ای ھک داد دنھاوخ مایپ ناتسناغفا تموکح ھب یھاگ دنچ زا رھ

 تازاجم ار مصاختم لیابق نیا ات داد هزاجا )اھسور( اھنآ ھب ای و درک یریگولجاھنمکرت

 زین ھیناترب تموکح یتح ھک دمآ دھاوخ شیپ نم یارب یراوشد نانچ طیارش نیا رد .دننک

 رایسب ریبادت ذاختا ھب ریزگان ،سیلگنا و ناتسناغفا تموکح عفانم ندوب ناسکی ھب ھجوت اب

 .دش دھاوخ یدج

 

 ھک داتسرف نم دزن لیلد نیمھ ھب ار شرسپ کش نودب ،ناھجھاش ورم سیئر ،ناخ داشوک

 عنام تسا نکمم ناتسناغفا تموکح ،دننک تفلاخم اھسور اب دنناوتن نیمزرس نآ مدرم رگا

 ،اھ نمکرت رب ھبلغ تروص رد رگا ھک تسا فورعم .دوشن سیغداب رد اھنآ نتفرگ هانپ

 افرص ار اھسور .درک دنھاوخن غیرد اھنآ بیقعت زا اھسور ،دنیایب سیغداب ھب اھنآ

 .دیدرگ عنام ،دش رکذ الاب رد ھک یاھرازبا اب ناوتیم

 

 تموکح ھب ناتسیس زیخلصاح ورملق یراذگاو اب سیلگنا تموکح ھک اجنآ زا ،نیا رب هوالع

 درک دھاوخ دراو بیسآ ناتسناغفا ھب ردق نآ یزور میمصت نیا ،تسا هدرک تقفاوم سراپ

 هار ناھجھاش ورم زا اریز .تشاد دھاوخن بجعت یاج ،دبای شرتسگ دنھ ات نآ راثآ رگا ھک

 هداج نیا رسارس رد یدرف چیھ ،نیاربانب .دراد دوجو دنھ ھب ناتسیس قیرط زا یمیقتسم

 ریخا میمصت رد ھک یھمدص .دنک تفلاخم اھسور اب دنھ زرم ات ھک تشاد دھاوخن دوجو

 نم رظن ھب و تسا رت نشور دیشروخ رون زا دش دھاوخ دراو ناتسناغفا ھب ناتسیس ھلئسم

 ھب ارم تالمأت و تارظن دیاب ھیناترب تموکح .مشاب قفاوم میمصت نیا داوم اب مناوتیمن

 رد ،دنک یدردمھ ناتسناغفا اب ھک دشاب نابرھم یفاک هزادنا ھب و دھد رارق ھجوت دروم تقد

 لماک ھیکت نآ ھب مناوتب ھک ماهدرکن تفایرد یرطاخ شمارآ چیھ الصا نم تروص نیا ریغ

 عوضوم نیا زا ادمع ھیناترب تموکح رگا .مشاب بارطضا زا اھر ای تکاس ای و ھتشاد
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 ار دوخ طیارش نم اما ،تسا ناشدوخ راک نیا ،درذگب اتقوم یزور دنچ ات دنک یشوپ مشچ

 ".درک مھاوخ ھیارا دیدرت و گنرد نودب و تایئزج اب و حضاو لکش ھب

 

 توکس مناوتیمن ،مرادن مھم لیاسم نیا رد ریما ھب ییوگخساپ یارب یرایتخا نم ھک اجنآ زا

 اروف دیاب ھیناترب تموکح ھک تسا لیام ،لباک تاماقم رظن قباطم ،ترضحالاو .منک ھن

 یدایز دادعت اب هارمھ لوپ یدایز ریداقم هاگھگ و دنک زاغآ ار ناغفا یاھورین یھدنامزاس

 ناغفا تنطلس دناوتب لاس دنچ یط و ھتسویپ ھنوگ ھب ترضحالاو ات دتسرفب تامھم و ھحلسا

 .دنک تیوقت یشخبتیاضر روط ھب ار

 

 

 ٢۶ دنس رد ٣ ھمیمض
 عیبر ۴ ھبنشجنپ ،لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب لباک ریما ترضحالاو ھمان ھمجرت

 ١٨٧٣ یم ٢٢ قباطم یرجھ ١٢٩٠ لوالا
 

 یاھدنویپ ندرک رتکیدزن یارب ،نم صاخ دمتعم ،هاشدمحم رون دیس ھک هدش ررقم نوچ

 نیا اب مدنمشھاوخ ور نیا زا ،دشاب بانجیلاع رظتنم ،سیلگنا تموکح اب روشک نیا یتسود

 و دوب دھاوخ رضاح بانجیلاع رضحم رد هاش دمحم رون دیس ھک میوگب ھناتسود ھمان

 ھچنآ و دینش دھاوخ ،دریگ تروص هریغ و روشک روما دروم رد ھک ار یتابتاکم ھنوگرھ

 ھب ندیسر زا سپ وا .درک دھاوخ ھیارا ،منک مالعا روشک ود رھ هافر دروم رد دیاب ھک ار

 .تشگ دھاوخ زاب دوخ فدھ

 

 

 ٢۶ دنس رد ۴ ھممیمض
 ،تموکح رقم ،لباک هدنیامن هاش دمحمرون دیس و ارسیاو بانجیلاع نیب وگتفگ تشاددای

 ١٨٧٣ یالوج ١٢ ھبنش ،ھلمیس
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  :رضاح یاضعا

  ،ارسیاو بانجیلاع

  ،لباک هدنیامن

  ،نسیچتیا یاقآ ھجراخ رترکس

 گنیراب ناتیپاک یصوصخ رترکس

 ھجراخ رتفد رترکس نواعم ،نوسردنیھ ناتیپاک :نامجرت

 

 نیب ھک یریخا تابتاکم ھجیتن ھک درک زاغآ هدنیامن ھب ھجوت اب ار وگتفگ ارسیاو بآمتلالج

 زا ،دوب ھتفرگ تروص ناتسناغفا لامش تادحرس دروم رد ھیسور و ھیناترب یاھتموکح

  .تسا دنمدوس رایسب ریما ترضحالاو یارب ھیناترب تموکح رظن

 

 ھب تابتاکم نآ اب طبترم قاروا زا یھمجرت لبق زور طقف ھک دش رکذتم هدنیامن اجنیا رد

 دوجو وا یارب عوضوم لماک یسررب یارب یفاک نامز نیاربانب .تسا هدرک تفایرد یسراپ

 یارب ھک ار یتاکن و دنک یسررب تقد ھب ار عوضوم ھک ینامز ات درک داھنشیپ و تشادن

 عوضوم دروم رد ار دوخ تاساسحا زاربا ،دراذگب نایم رد ھجراخ ریزو اب دوبن نشور وا

 .دنک طفح ھبتاکم نآ

 

 نتخادرپ دصق رضاح یوگتفگ رد ھکنیا ھب ھجوت اب و دندرک دییات ار نایرج نیا ارسیاو بانج

 نآ ھجیتن ھیناترب تموکح ھک دنداد ھمادا ،دنتشادن ار ھیسور اب تاطابترا تایئزج ھب

 :دننادیم ریما عفن ھب ریز لیالد رب انب ار تاطابترا

 

 زا جراخ الماک« ار ناتسنمفا ھک تسا هداد ررکم و تبثم یاھنیمضت ھیسور تموکح

 فالخرب ھلخادم ای زواجت ھنوگ چیھ« ھک تسا هدرک مالعا و »دنادیم دوخ ذوفن یهزوح

 ،اھنیمضت نیا ،ھکنآ اب .»درادن دوجو ھیسور ھمانرب رد لقتسم یاھتموکح لالقتسا

 فالتخا ناکما ،دشاب نینچ ھک ینامز ات و ھتشاذگ یقاب صخشمان ار ریما تیکلم یاھزرم
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 نونکا ھیسور .تشاد دھاوخ دوجو ،دوش لامعا نآ یارب اھنیمضت ھک قیقد یاھورملق رد

 تسا ھتفریذپ ،هدش داھنشیپ ھیناترب تموکح طسوت ھک ار یبرغ و یلامش یاھزرم فیرعت

 .تسا تادحرس یگچراپکی ظفح ھب دنم ھقالع و هدیدرگ لح نیفرط زا یکی بیترت نیا ھب و

 دوخ یجراخ طباور اب ھطبار رد اھنآ یاھھیصوت زا ناتسناغفا مکاح ای ریما ھک ینامز ات

 ھیناترب تموکح ،دیامن زیھرپ دوخ ناگیاسمھ رب زواجت و یزادنا تسد زا و دنک یوریپ

 ھب .دریگ راک ھب هدروخن تسد تادحرس ظفح یارب ار دوخ شالت نیرتھب ات تسا هدامآ

 رھ ای ھیاسمھ یاھروشک طسوت رظن دروم زرم و دیایب شیپ یتالکشم رگا ،لاثم ناونع

 ھعجارم ھیناترب تموکح ھب دیاب ریما ھک تسا یعیبط ،دوش ضقن ھیسور ذوفن تحت ھلیبق

 ماجنا ھیضق شخبتیاضر لح یارب ار دوخ شالت مامت ھک تسا تموکح نآ ھفیظو و دنک

 .دھد

 

 تموکح لامعا یارب یداھنشیپ ذوفن ھک دنک کرد حوضو ھب هدنیامن ھک درک وزرآ بانجیلاع

 یلخاد روما رد ھلخادم ھنوگ چیھ و دوشیم طوبرم ناتسناغفا یجراخ طباور ھب اھنت ھیناترب

 ھک دشاب هاگآ یبوخ ھب دیاب ریما ھک داد ھمادا بانجیلاع .دوشیمن ھتفرگ رظن رد تنطلس نآ

 ،ھیسور و ھیناترب یاھورملق نیب ھنارگھلخادم تیعقوم کی رد ناتسناغفا نتفرگ رارق اب

 .دشاب لقتسم و یوق روشک کی وا ھک تسا مھم دنھ عفانم یارب

 

 دانتسا دروم ھیناترب ذوفن ،جراخ زا زواجت تروص رد رگا ھک دندوزفا ارسیاو بانجیلاع

 دراد دوجو نآ لامتحا ،دوش ھجاوم تسکش ھب شخبتیاضر لح یارب هرکاذم و دریگ رارق

 یکمک نینچ ھتبلا .دنک یدام کمک مجاھم عافد رد ناتسناغفا مکاح ھب ھیناترب تموکح ھک

 .دوب دھاوخ زواجت زا دوخ زیھرپ و ھیناترب تموکح ھیصوت زا ریما یوریپ ھب طورشم

 

 ناتسناغفا مدرم و ریما ھک تفگ هدنیامن ،دناسر نایاپ ھب ار قوف نانخس بانجیلاع ھک یماگنھ

 و دش دھاوخ لامعا ناتسناغفا عفانم تھج رد افرص ھیناترب تموکح ذوفن ھک دنا هاگآ الماک

 .تسین ینیبشیپ لباق تنطلس نآ یلخاد روما رد ھلخادم چیھ
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 رد ار اھینارگن نیرتدیدش ،یزکرم یایسآ رد اھسور عیرس یاھیورشیپ ھک تفگ وا

 ردق رھ و دنھدب صاخ ياھنیمضت ردق رھ اھسور .تسا ھتخیگنارب ناتسناغفا مدرم ناھذا

 دنھاوخن يضار زگرھ و دنك دامتعا اھنآ ھب دناوتيمن ناتسناغفا مدرم ،دننک راركت ھك مھ

 تیھام زا ھک داد ھمادا هدنیامن .دنوش نیمطم ھیناترب تموکح كمك زا ھكنیا رگم ،دش

 تسا لیام وا اما ،دنکیم ینادردق الماک هدش ماجنا وا اب رضاح سنارفنک رد ھک یتاطابترا

 .دراد ظوفحم هدنیآ رد یتصرف یارب ار عوضوم نیا دروم رد رتشیب ثحب ھنوگرھ

 

 .دیسر نایاپ ھب وگتفگ سپس و دندرک تقفاوم نایرج نیا اب بانجیلاع

 نوسیچتیا

 

 

 تشاددای
 تشونور و ریما ھب ارسیاو بانجیلاع ١٨٧٣ ربمتپس ۶ خروم ھمان ۵ دنب دروم رد وگتفگ نیا

 ١٨۵٧ هرامش ھمان ھعیرذ هدنیامن ھب رتشیب تشونور .دوب هدش ھمیمض نآ ھمجرت اب نآ

 .تسا هدش هداد ١٨٧٣ تسگا ١٨ خروم

 نوسیچتیا

 

 

 ٢۶ دنس رد ۵ ھمیمض
 ،ھبنشراھچ ،ھلمیس ،تموکح رقم ،لباک هدنیامن و ارسیاو بانجیلاع نیب وگتفگ تشاددای

 ١٨٧٣ یالوج ٣٠
 

  :نارضاح

  ،ارسیاو بانجیلاع
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  ،لباک هدنیامن

  ،ھجراخ رترکس ،نوسیچتیا

 نامجرت ،ھجراخ رتفد رترکس نواعم نوسردنیھ ناتیپاک

 

 ھک ینامز ،دش رازگرب یالوج ١٢ رد ھک یلبق یوگتفگ رد درک راھظا ارسیاو بانجیلاع

 ناتسناغفا لامش دحرس دروم رد ھیسور و سیلگنا یاھتموکح نیب ریخا تابتاکم ھجیتن

 ھب ھک ینامز ات رظن راھظا ھنوگرھ زا ھک درک لیامت زاربا وا ،دش هداد حیضوت ریفس یارب

 ،ھتشاذگن نایم رد ھجراخ رترکس اب ار یتاکن و هدرکن یسررب ار عوضوم لماک روط

 ماجنا ھجراخ رترکس اب ھک یتابتاکم رد ناشیا ھک تفگ ارسیاو بانجیلاع .دنکیم یراددوخ

 .دنک نایب ارصتخم ار رظن دروم تاکن ات هدرک توعد هدنیامن زا نونکا و هدیدرگ انشآ ،هداد

 

 ھب نآ ھمجرت ھک سیلگنا و ھیسور یاھتموکح نیب رد تابتاکم ھعلاطم اب ھک تفگ هدنیامن

 ھیصوت و دوش لاوس ناتسناغفا دروم رد تسا نکمم ھک هدش هراشا ھتکن ود ھب ،هدش هداد وا

 حیضوت ،تسا ریما یارب نآ لماح وا ھک ینونک تابتاکم جیاتن یواح یھلاقم رد ھک دوشیم

 :دنا ریز حرش ھب تاکن نیا .دوش هداد

 

 یرادھگن یارب تیمھا یاراد ار نآ )ھیناترب تموکح ینعی( اھنآ نوچ[ هدش لقن دنب زا ،لوا

 لیونارگ لریا ھلسارم رد ھک ]دنا ھتفرگ رظن رد هریغو یزکرم یایسآ رد شمارآ و حلص

 سیلگنا یاھتموکح نیب تابتاکم فدھ ھک دسریم رظن ھب ،داد خر ١٨٧٢ ربوتکا ١٧ رد

 تردق کی ینامز رھ رد رگا .تسا هدوب یزکرم یایسآ رد شمارآ و حلص نیمات ھیسور و

 حلص طیارش نیا ھک دیوگب رگا و دنک ادیپ یریصقت ناتسناغفا یلخاد تیعضو رد یجراخ

 دوش یقلت یھنوگ ھب رما نیا ھک دراد دوجو ینارگن یاج ،تسین بسانم نآ یارب شمارآ و

 تساوخ هدنیامن ،نیاربانب .دنکیم لطاب ار سیلگنا و ھیسور نیب هدقعنم دادرارق طیارش ھک

 نیناوق زا ھک دشاب ھتشاد هزاجا دیاب ناتسناغفا تموکح ھک دوش هداد حیضوت حوضو ھب ھک

 فرط ود رھ رد اھتموکح یلخاد هرادا و دنک یوریپ دوخ یاھورملق رد دوخ موسر و
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 اھروشک نیا یلخاد طیارش ھب یهراشا چیھ هراشا دروم ترابع و دشاب ھلخادم زا یراع زرم

 .درادن

 

 یاھروشک یجراخ طباور ھب »شمارآ و حلص« ترابع ھکنیا رد داد خساپ ارسیاو بانجیلاع

 اھروشک نآ یلخاد داصتقا رد طیارش نیا دوبن و درادن دوجو یدیدرت ،دراد هراشا ھطوبرم

 یھمان رد ھک درادن کش بانجیلاع .دزاس رابتعا یب ار تابیترت نآ دناوتیمن ھجوچیھ ھب

 .دوشیم هدیناسر ریما ھب یشخبتیاضر ھنوگ ھب عوضوم نیا دوب دھاوخ نآ لقان هدنیامن ھک

 یجراخ ریاس ای یسور عابتا زا کی رھ رگا ھک دندرک راھظا بانجیلاع ،نامز نیع رد

 تموکح ریصقت لیلد ھب و دنریگ رارق تیذا و رازآ دروم دنوشیم ناتسناغفا دراو ھک یاھ

 ،للم نیناوق اب قباطم ھک دوب دھاوخ ریما ھفیظو نیا ،دنوش مورحم تیامح زا ناتسناغفا

 تلفغ دناوتیم ھک دیوگب یزیچ زا دناوتیمن بانجیلاع .دزادرپب تمارغ و تراسخ ناربج

 .دھد ناشن ار لیاسم ھنوگ نیا اب ھطبار رد تموکح رھ یداع فیاظو زا ناتسناغفا

 

 نینچ ناناگرزاب دورو ھب یدایز تاضارتعا نوچ ھك درك ناشنرطاخ سپس هدنیامن

 ،تسین اھنآ تكرح لورتنك ھب رداق ناتسناغفا و دراد دوجو ناتسناغفا ھب گرزب ياھتردق

 دراو وا تاظحالم و ریما هزاجا اب ھك دوش لامعا يناناگرزاب دروم رد طقف قوف طیارش

 زورما ھب ات ناناگرزاب ریاس ھک تشاد دنھاوخ ار یتیامح نامھ اھنیا .دنوشیم ناتسناغفا

 هزاجا اب ناناگرزاب دورو ھب هراشا ناشیا نانخس ھک دنداد خساپ بانجیلاع .دناهدرک تفایرد

 .تسا ریما

 

 ھک دوب اراخب طسوت ناتسناغفا یاھاعدا دییات ،درک هراشا نآ ھب هدنیامن ھک مود ھتکن ،مود

 لاح ھک دراد رواب ترضحیلعا تموکح[ تسا هدش هراشا نآ ھب لیونارگ درال مایپ نامھ رد

 وا ھک یاھورملق رب لباک ریما قح نشور ییاسانش اب ھک تسا ھیسور تموکح تردق رد

 نکمم هدنیآ رد ھک دوب نارگن هداتسرف .]دنکیم فارتعا ار نآ اراخب دوخ و دراد اعدا الاح

 یارب ار ھنیمز ھجیتن رد و دنک راکنا ار دییات نیا ات دریگ رارق راشف تحت تحت اراخب تسا
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 ھک تسا نیا مالعا ،یلامتحا نینچ ربارب رد لح هار .دنک مھارف لاوس نیا ددجم ییاشگزاب

 دھاوخن ماجنا عوضوم نیا دروم رد یرگید هرکاذم چیھ و تسا ییاھن هدمآ تسد ھب تابیترت

 .دش

 

 نیب تابیترت رب دناوتیمن ھجوچیھ ھب اراخب یدعب راکنا ھک داد خساپ ارسیاو بانجیلاع

 ،دش دھاوخ هداد هداتسرف ھب ھک یھمان رد نیا و دراذگب ریثات ھیسور و سیلگنا تموکح

 .دوشیم مالعا

 

 يراگن ھمان رد ھیسور يوس زا صخشم تنامض ھنوگرھ دوجو مدع ھب ھمادا رد هدنیامن

 .تفرگ دھاوخن تروص ناتسناغفا ھب يزواجت ھنوگ چیھ ھك درك هراشا ریخا

 

 زرم صخشم عوضوم ھب ھیسور و سیلگنا نیب تابتاکم رخآ شخب ھک داد خساپ ارسیاو

 البق ،لاح نیا اب .تسا اج یب یاھنیمضت نینچ نیاربانب و دوشیم دودحم ناتسناغفا لامش

 جرد ریما ھب ینایاپ ھمان رد ھک تابتاکم زاغآ رد مھ و هدش ھیارا ھیسور طسوت اھراب

 .دش دنھاوخ

 

 و ریما ،دوش هداد ھیسور یوس زا ھک ینیمضت ھنوگرھ ھک تشاد راھظا هداتسرف ،ھمادا رد

 قیقد لیالد وا .درک دنھاوخ ھیکت ھیناترب تموکح کمک یعطق یاھهدعو ھب ناتسناغفا مدرم

 حیضوت ھب یزاین ،نیاربانب و داد حیضوت رترکس یارب لیصفت ھب ار ناتسناغفا یاھینارگن

 ھک تشاد راظتنا ریما ،لوا :درک کمک تساوخرد لیلد ود ھب ناتسناغفا .تسین رتشیب

 ھنوگرھ ربارب رد ار دوخ یاھزرم دناوتب ات دنک کمک وا ھب ھحلسا و لوپ اب ھیناترب تموکح

 یاھهدعو ساسا رب یدح ات تساوخرد نیا دیوگیم هدنیامن .دنک تیوقت هدنیآ یلامتحا زواجت

 یارب ار اھورین یدایز دادعت دوب روبجم ریما نآ ساسا رب ھک دوب ویام درال و سنرال درال

 .دروآ درگ دوخ یاھنیمزرس زا عافد
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 دھعتم ھیناترب تموکح ھک تسا نیا هدنیامن روصت ،دسریم رظن ھب ،اھهدعو نیا ھب ھجوت اب

 رب دیکات ھب یلیامت ھک درک مالعا وا .دنکیم یوریپ ریما کمک تساوخرد رھ زا ھک هدش

 ھنوگرھ ات دننک ھعجارم تابتاکم ھب ھک تسناد بولطم ارسیاو بانجیلاع اما ،درادن ھتکن نیا

 ندینش زا سپ ارسیاو .دورب نیب زا ھیناترب تموکح یاھهدعو اب ھطبار رد تسردان تشادرب

 دقتعم نانچمھ وا ایآ ھک دش ایوج هداتسرف زا ،عوضوم نیا ھب طوبرم تابتاکم یاھ تمسق

 هداتسرف .دھد حیجرت ریما ھک تسا یتساوخرد رھ ماجنا ھب فظوم ھیناترب تموکح ھک تسا

 عوضوم نیا رد یکش چیھ دیاب ھک تشاد راھظا بانجیلاع .داد خساپ دوب بسانم ھک یدح ات

 ندوب بسانم دروم رد دیاب ھیناترب تموکح ھک دوش کرد الماک دیاب و دشاب ھتشادن دوجو

 رارق دییات دروم ار ریما ویام درال ھک داد ھمادا بانجیلاع .دنک یرواد ریما تساوخرد رھ

 یسررب مارتحا و ھظحالم اب ھشیمھ" دھد ماجنا تسا نکمم ھک یرظنراھظا ھنوگرھ ھک هداد

 دنک ظفح ار ویام درال و سنرال درال تسایس ات تسا هدامآ الماک بانجیلاع و "دش دھاوخ

 تفگ بانجیلاع .دنک ییاریذپ ،دوش هداد حیجرت نونکا ھک یتساوخرد زا ھباشم ھیحور اب و

 رکف اھنآ اریز ،تسین میھس ینوریب تارطخ زا ریما یاھینارگن رد ھیناترب تموکح ھک

 هدوب ناتسناغفا تیعقوم یدام تیوقت ھیسور و سیلگنا نیب ریخا تابتاکم ھجیتن ھک دننکیم

 ار ناتسناغفا ھک تسا هدوب ھیناترب تموکح تسایس نیا ،تاظحالم نیا زا ادج اما .تسا

 یارب ار نآ ھیناترب تموکح ھک یدح ات رضاح کمک تساوخرد ،ور نیا زا .دنیبب دنمتردق

 درک توعد هدنیامن زا بانجیلاع و دش دھاوخ تباجا ،دنادب بسانم ناتسناغفا ینونک یاھزاین

 .دنک تاقالم ھنیمز نیا رد ھجراخ رترکس اب هرابود ات

 

 راھظا جراخ زا يعقاو زواجت تروص رد ناتسناغفا ھب تدعاسم ھلئسم ھمادا رد هدنیامن

 ذوفن رگا ،جراخ زا زواجت تروص رد رگا ھک دومرف بانجیلاع لبق ھسلج رد ھك درك

 تسکش شخبتیاضر قفاوت کی ھب یبایتسد یارب هرکاذم و دریگ رارق دانتسا دروم سیلگنا

 عفد یارب یدام کمک ناتسناغفا مکاح ھب تروص نآ رد ھیناترب تموکح الامتحا ،دروخب

 ھک دوب دھاوخ نیا ھب طورشم یکمک نینچ ھک دوب ھتفگ نانچمھ بانجیلاع .دھدیم مجاھم

 رد ریما نونکا .دیامن زیھرپ ضرعت زا دوخ و دنک لمع سیلگنا تموکح ھیصوت ھب ریما
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 زواجت زا زیھرپ دروم رد ارسیاو ھیصوت زا زورما ھب ات ،ھیناترب تموکح کمک راظتنا

 رد ھک داد ھمادا هداتسرف .دھدیم ھمادا تسایس نآ ھب کمک تروص رد و هدرک یوریپ

 هدرک ھیارا هدش ھیارا یاھکمک ھب ھطبار رد ار یرایسب یاھ لالدتسا ،رترکس اب وگتفگ

 یوس زا تدعاسم تروص رد .تسا هدواین تسدب یفاک نانیمطا ھک دھدیم ناشن و تسا

 نآ ھب مجاھت تروص رد ھحلسا و لوپ اب تدعاسم لوق دیاب ،ناتسناغفا ھب سیلگنا تموکح

 ،دھدب ار نازابرس تساوخرد و دنک ھلباقم مجاھم اب دناوتن ییاھنت ھب ریما رگا .دشاب روشک

 نتفای نایاپ تروص رد و دنک مازعا وا کمک ھب ار اھورین ھک دھد لوق دیاب ھیناترب تموکح

 .دنک جراخ ار اھنآ ،زاین

 

 اما ،تسین قفاوم ریما یاھ شیوشت اب ھیناترب تموکح ھک داد خساپ ارسیاو بانجیلاع

 زورب تروص رد ھک دوب دھاوخ ریما ھفیظو نیا ،دش رکذ یلبق یوگتفگ رد ھک روطنامھ

 هرکاذم اب ھک دھد عاجرا ھیناترب تموکح ھب ار لاوس نیا ،یعقاو دیدھت ای زواجت ھنوگرھ

 رب رارصا اب .دنک یریگولج تموصخ زا و لح ار عوضوم ات دنکیم شالت ھلیسو رھ ای

 ناونع ھب ریما تردق رد ھلخادم ای ندرک دودحم دصق ،ھیناترب تموکح ھب عاجرا نینچ

 .تسین دوخ یاھنیمزرس ھب زواجت عفد یارب مزال تامادقا نتشادرب یارب لقتسم مکاح کی

 نینچ رد .تسا وا ھب ھیناترب تموکح کمک یرورض و ھیلوا طرش یعاجرا نینچ اما

 ،دشاب رمثیب ھناتسود قفاوت کی داجیا یارب ھیناترب تموکح یاھشالت رگا ،یطیارش

 اب موزل تروص رد مھ و لوپ و ھحلسا یاھکمک ریما ھب ات تسا هدامآ ھیناترب تموکح

 و اھکمک نیا دروم رد ھک دنادیم دازآ الماک ار دوخ ھیناترب تموکح .دنک کمک اھورین

 ھب طورشم اھکمک نیا ،نیا رب هوالع .دریگب میمصت نآ نازیم و تیھام دروم رد مھ

 اب ھطبار رد ھیناترب تموکح یاھھیصوت طرش و دیقیب شریذپ و زواجت زا ریما زیھرپ

 رد مھ و ھجراخ رترکس اب وگتفگ رد مھ ھک تفگ هدنیامن .دوب دھاوخ وا یجراخ طباور

 ار دراوم یخرب دروم رد دوخ تاداریا و ھنیمز نیا رد دوخ یاھهاگدید ،رضاح یوگتفگ

 .دریگیم رارق ریما رایتخا رد یسررب یارب نونکا عوضوم نیا و تساهداد حیضوت
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 لوا ھلھو رد وا .دش حرطم هداتسرف طسوت هداد هدعو نیمضت ھب طابترا رد ھتکن ود ادعب

 ھب ھیناترب تموکح ،ریما یاھنیمزرس ھب زواجت ھنوگرھ تروص رد ھک درک تساوخرد

 دنھاوخ رظن رد نمشد ناونع ھب ار یزواجتم نینچ اھنآ ھک دنک مالعا صخشم روط

 .تفرگ

 

 یتحاران داجیا لیلد ھب تارابع ھنوگ نیا زا کیتامولپید تابتاکم رد ھک دندومرف بانجیلاع

 ریما تیاضر بلج یارب دیاب الاب ینیمضت ،بانجیلاع رظن ھب .دوشیم بانتجا دروم یب

 .دوشیم ھتفرگ رظن رد ھیناترب تموکح طسوت یزواجت عون رھ دروم رد ھک دشاب یفاک

 

 ھک یبتک نیمضت رد صاخ روط ھب دیاب ھیسور زواجت لامتحا ھک دروآ راشف هداتسرف سپس

 .ددرگ رکذ ،دوشیم هداد ریما ھب

 

 کی یارب هدوھیب یگدرزآ داجیا رد تحلصم مدع نتشاذگ رانک اب ھک دنداد خساپ بانجیلاع

 رب تلالد ھک اجنآ ات اریز ،تسین لوبق لباق داھنشیپ ،یصاخ رکذ نینچ اب تسود تردق

 یاھنیمضت لباقم رد تسین رضاح ھیناترب تموکح ،دراد یقافتا نینچ عوقو لامتحا شریذپ

 .دریذپب ار نآ ،ھیسور ررکم

 

 ھک دھدب خساپ ھچ هرواشم يارب اھ نمكرت تساوخرد ھب ریما ھك دیسرپ سپس هدنیامن

  .تسا هدش اھنآ ورملق زا دوخ نازابرس روبع هزاجا ناھاوخ اھسور

 

 لماع و ابر مدآ و دزداھنمکرت .تسا تسرد ھجراخ رترکس ھیصوت ھک داد خساپ بانجیلاع

 ماجنا یھنادرخبان رایسب راک ریما .دنا هدوب یزکرم یایسآ رد ترارش زا یگرزب شخب

 ھب دیاب ھناتسود یاھخساپ ھتبلا .دنادب لوئسم یدارفا نینچ لابق رد ار دوخ ھک دھدیم

 اھنآ لوئسم ار دوخ دیابن ھجوچیھ ھب ریما اما ،دنوش هدنادرگزاب اھنآ ھناتسود یاھھمان

 .دنک عافد ھیسور یاھورین ییامیپھار اب اھنآ تفلاخم ای اھنآ ینوناقریغ تامادقا زا ای دنادب
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 ھک ار یھمان داد دھاوخ هزاجا ھجراخ رترکس ھب ھک تفگ نایرج نیا ھب تمکح اب هداتسرف

 .دنیبب ،دتسرفب ریما یارب دھاوخیم

 

 درادن دوجو ناتسناغفا لامش ياھزرم اب طابترا رد يرگید ھتكن چیھ ھكنیا مالعا اب هدنیامن

 ادج تشاددای رد تایئزج .تخادرپ ناتسیس لیاسم ھب وگتفگ ،دنك تبحص نآ دروم رد ھك

 .دش دھاوخ تبث

 نوسیچتیا یاضما

 

 

 تشاددای
 تشونور و ریما ھب ارسیاو بانجیلاع ١٨٧٣ ربمتپس ۶ خروم ھمان ۵ دنب دروم رد وگتفگ نیا

 ١٨۵٧ هرامش ھمان ھعیرذ هدنیامن ھب رتشیب تشونور .دوب هدش ھمیمض ھمان نآ ھمجرت اب نآ

 .تسا هدش هداد ١٨٧٣ تسگا ١٨ خروم

 نوسیچتیا

 

 

 ٢۶ دنس رد ۶ ھمیمض
 دش ھتشاذگ ریما هدنیامن هاگشیپ رد ھک تاکن یخرب تشاددای

 

 روشك نآ دحرس تمس ھب اھسور يورشیپ دروم رد ناتسناغفا رد حرطم ياھھاگدید هدنیامن

 اھنآ طسوت دحرس ھب كیدزن طاقن ریاس و يوجراچ ،يكرك رد اھنوتناک يلامتحا داجیا و

 درک ینارگن زاربا وا .داد حیضوت سیغداب ھیحان ھب اھنمکرت یلامتحا دورو اب هارمھ ار

 یارب تابیترت داجیا یارب یسایس فادھا رطاخ ھب ھیسور یوس زا لباک تموکح ادابم ھک

 هدناوخارف اھتساوخ ریاس تیاعر ای فلتخم یاھشخب رد ھیسور نارومام و تئیھ داجیا
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 ناتسناغفا رد گرزب تردق کی بناج زا تیرومام رارقتسا ھک تشاد راھظا وا .دوش

 زین رگید لیاسم دروم رد .تسا نکممریغ عقاو رد و دراد هارمھ ھب ار یدایز تالکشم

 نآ زا سپ ھک دش ایوج ناتسناغفا ناماسبان تیعضو رد وا و دیآ شیپ یدایز تالکشم دیاش

 ؟داد ناوتیم اھ تساوخ نینچ ھب یخساپ ھچ

 

 ھک دش هداد عالطا هدنیامن ھب ،ناتسناغفا رد سور نارومام رارقتسا لحم ھب ھطبار رد

 نارسفا نتفر اب یتفلاخم چیھ ھک یلاح رد ،تسا هدرک مالعا امسر فکاچتروگ هدازھش

 راک نیا دیابن یسور نارومام ھک تسا هدرک تقفاوم ویام درال اب ،دنیبیمن لباک ھب سیلگنا

 تروشم ھیناترب تموکح اب اروف دیاب ،یتساوخرد نینچ ھیارا تروص رد .دنھد ماجنا ار

 ،دھاوخب هرواشم ھیناترب تموکح زا ریما ،یرگید عوضوم رھ ای دروم نیا رد رگا .دوش

 .دوشیم هداد وا ھب ھیصوت نینچ رظن دروم طیارش اب قباطم

 

 ھلمح زا هدننک مرگرس یاھ هرھلد زا رود ھیناترب تموکح ،دش هداد حیضوت البق ھک ھنوگ نآ

 ریخا تابیترت ریثات ھک تسا نیا اھنآ یعطق داقتعا ،سکعرب .تسا ناتسناغفا ھب ھیسور

 ،طیارش نیا رد ،نیاربانب .دھد هولج ھشیمھ زا رترود ار ھثداح نینچ عوقو ھک تسا هدوب نیا

 یاھھنیزھ ،لامتحا نیا ربارب رد تظافح روظنم ھب ھک دننک قیوشت ار ریما دنناوتیمن اھنآ

 .دھد ماجنا نالک

 

 رد دوخ تسایس و دننیبب مکحم ار وا تموکح و یوق ار ریما ھک دنلیام اھنآ ،لاح نیع رد

 کمک ھنوگرھ ات دنا هدامآ اھنآ فدھ نیا یارب .دننک ظفح ار ترضحالاو تیوقت دروم

 ھیقب و ردیانسا رازھ ۵ ینعی ،ھحلسا رازھ ٢٠ یارب ریما تساوخرد .دننکب وا ھب یقطنم

 هریخذ ،دنھ رد رضاح لاح رد .تسا هدش هداد حیجرت بسانتم تازیھجت و تامھم اب دلیفنا

 دلیفنا رازھ ۵ زا شیب هریخذ و درادن دوجو ھیناترب یاھورین هدافتسا یارب ردیانسا یفاک

 ھیقب .دریگیم رارق ریمارایتخا رد اروف دیھاوخب ھک نامز رھ رامش نیا .تسا نکممریغ

 .دش دھاوخ لاسرا تفایرد ضحم ھب و هدش هداد شرافس ناتسلگنا زا
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 ناتسناغفا تیعضو دروم رد هدنیامن تاراھظا ھب ھناتسود رایسب ھیحور اب ھیناترب تموکح

 دش تساوخرد هدنیامن زا ،دش ماجنا ارسیاو بانجیلاع اب ھک یوگتفگ رد .تسا هدرک ھجوت

 درک مالعا ھجراخ رترکس ساسا نیا رب و دنک تاقالم ھجراخ رترکس اب ھنیمز نیا رد ھک

 ریما ھب تاحیلست شزرا لومش ھب ،ھیپور کل هد ھک تسا هداد روتسد وا ھب بانجیلاع ھک

 ناونع ھب دیاب ھک تسا ھتشذگ لاس رد هدش هداد هدعو کل جنپ رب هوالع کمک نیا .دھد ھیدھ

 کل هدزناپ عومجم رد ھک دوش تخادرپ ناتسیس تالمح رد ترضحالاو عابتا ھب تمارغ

 بیسآ ھب تمارغ هدعو کل جنپ ینعی ،یدقن تروص ھب کل هد ساسا نیا رب .دوشیم ھیپور

 ھحلسا یارب هدنامیقاب کل جنپ و دریگیم رارق ریما رایتخا رد رگید کل جنپ و ناگدید

 رھ ات دشاب هدامآ رواشپ رد کل هد ات دش دھاوخ رداص یروف تاروتسد .دوشیم هریخذ

 ھب تاحیلست اب هدنامیقاب کل ۵ ،ھحلسا تمیق ندش صخشم زا سپ و دنشاب لیام ھک نامز

 .دوشیم هداتسرف لباک

 

 ھتفرگ هدھع ھب ناتسناغفا فرط زا ترضیحلعا تموکح طسوت ھک یاھتیلوئسم ھب ھجوت اب

 کی ھک تسا بولطم رایسب ،زرم دروم رد اھنآ صقان تاعالطا ھب ھجوت اب نینچمھ و

 ات ار یبرغلامش و یلامش زرم دیاب حالصیذ نانکراک اب هارمھ ،رادھبتر یسیلگنا رسفا

 ناتسیس زرم زا رسفا نیا ھک دوشیم ھیصوت .دننک یسررب لماک روط ھب نآ یقرش یاھتنا

 یارب یتصرف ات ،ددرگرب لباک هار زا و ھتفر اجنآ ھب راھدنق قیرط زا ؛دنک دیدزاب زین

 یارب مزال تامادقا دروم رد یرظن مھ و دشاب ھتشاد زرم تیعضو دروم رد ریما اب وگتفگ

 اب طابترا رد ترضحالاو ،نیاربانب .دنک حرطم ترضحیلعا ربارب رد زرم لک تینما

 عافد یارب ،رسفا نیا اب تروشم زا سپ ھک ار یتامادقا ات دوب دھاوخ رداق ،ھیناترب تموکح

 چیھ ھیناترب تموکح ،دش ھتفگ البق ھک یروط .دنک عادبا ،دوشیم یقلت بسانم ناتسناغفا زا

 شیپ یدراوم تسا نکمم مھ زونھ .دنکیمن ینیبشیپ ناتسناغفا یارب جراخ زا ار یرطخ

 دایز رایسب تیمھا ،نیاربانب .دنیبب بیسآ ناتسناغفا عفانم ،صقان تاعالطا رثا رد ھک دیآ

 تسا قیقد تاعالطا نینچ نتشاد رایتخا رد ،سیلگنا رد مھ و دنھ رد مھ ،ھیناترب تموکح
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 ربتعم و عیرس ،عوضوم دروم رد نکمم لاوس ای عجرم رھ ھب دزاسیم رداق ار اھنآ ھک

 و رسفا كی نییعت يارب ھیلوا ياھيگنھامھ ،ھنیمز نیا رد خساپ تفایرد اب .دنھد خساپ

 .دوش يم ھتفرگ تسدیور ترضحالاو تموکح اب طابترا رد تایئزج

 

 قیرط زا مظنم )تالسارم( کاد کی ریما ،ناکما تروص رد ھک تسا بولطم نینچمھ

 طابترا دنکرای رد روضح ماگنھ تیاسروف یاقآ تیرومام اب ات دھد بیترت ار ناشخدب

 .دنک رارقرب

 نوسیچتیا

 

 

 تشاددای
 ١٨٧٣ ربمتپس ۶ خروم ریما ترضحالاو ھب ارسیاو بانجیلاع ھمان ٧ دنب رد تشاددای نیا

 .تسا هدش ھمان ھمیمض نآ ھمجرت اب ھمان کی و هدش عاجرا

 نوسیچتیا

 

 

 ٢۶ دنس رد ٧ ھمیمض
 ١٨٧٣ ربمتپس ۶ ،ھلمیس ،ھطیرخ

 و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع زا
 نآ تاقلعتم

 

 ھک دوب نیا ،متشاد رظن رد لباک رد ھیناترب رسفا کی نییعت داھنشیپ رد اریخا نم ھک یفدھ

 مھ و ناتسناغفا تادحرس دروم رد ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب ھک ار یتابتاکم ھجیتن

 عوضوم ود رھ نونکا .دھد حیضوت ترضحالاو یارب اتسیس زرم دروم رد ھلصیف تایئزج
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 ھک متشاذگ نایم رد ترضحالاو رایتخالامات و هدنیامن ،هاش دومحم رون دیس اب لیصفت ھب ار

 .دناهداد ماجنا ار یدنمشوھ و تیدج اب ار دوخ فیاظو

 

 ،]١٨٧٢ ربمتپس ٧ و ١٨٧٢ یم ١ ،١٨٧٠ نوج ٢۴ خروم[ ھیشاح رد یاھھمان رد

 شرتسگ یارب یدصق اھنآ ھک دش غالبا ترضحالاو ھب ھیسور تموکح یاھنیمضت

 امش رایتخا رد نامز نآ رد ھک ار یقطانم مامت و دنرادن بونج تمس ھب ھیسور یاھزرم

 ھجراخ ریزو ھب نینچمھ فوکاچتروگ هدازھش .دننادیم ناتسناغفا ھب قلعتم ،دوب

 یاهزوح زا جراخ الماک ناتسناغفا ھب« ھیسور روتارپما ھک تسا ھتفگ ھیناترب ترضحیلعا

 مجاھت چیھ« و »دیامن مادقا نآ رد دوخ ذوفن لامعا یارب ھیسور تسا نکمم ھک درگنیم

 یاھنیمزرس ،اھنیمضت نیا ،ھکنآ اب .»دنکیمن ناتسناغفا لالقتسا اب تفلاخم رد ھلخادم ای

 ینامز ات و ھتشاذگ یقاب صخشمان ،تشاد رارق ترضحالاو رایتخا رد نامز نآ رد ھک ار

 یورملق قیقد هدودحم رد ھک دراد دوجو ناکما نیا ،دشاب هدشن فیرعت ناتسناغفا یاھزرم ھک

 نیب تابتاکم رخآ شخب فدھ .دشاب ھتشاد دوجو توافت ،دوشیم لامعا نآ ھب اھنیمضت ھک

 ھک دوب نیا یعطق مالعا اب مھافتءوس ای دیدرت لامتحا عفر ھیسور و ھیناترب یاھتموکح

 ترضحالاو ھب ھک تسا یدونشخ ییاج نونکا و تسا ناتسناغفا ھب قلعتم یاھنیمزرس ھچ

 هدش دھعتم و ھتفریذپ ار ھیناترب تموکح تارظن ماجنارس ھیسور تموکح ھک مھد عالطا

 ربوتکا ١٧ رد لیونارگ درال ھمان رد ھک ھنوگ نآ ار ترضحالاو یاھنیمزرس دودح ھک

 خساپ ھمجرت یهراصع مھ و نآ زا یھمجرت .دسانشیم تیمسر ھب ،هدش هداد حرش ١٨٧٢

 .تسا هدش ھمیمض ترضحالاو عالطا یارب ھیسور

 

 دوخ مزع راب کی زا شیب ترضحالاو ھک تسا هدش ترضحیلعا تموکح یدنسرخ ثعاب

 و اھتلایا روما رد ھلخادم ھنوگرھ زا ھک دیا ھتشاد زاربا ویام لریا ھیصوت ساسا رب ار

 چیھ ترضحیلعا تموکح ،نیاربانب .دینک یراددوخ ناتسناغفا یاھزرم زا رتارف لیابق

 رب زیمآ تملاسم شرگن نیا ظفح تیمھا رب دیکات یارب دوخ ذوفن زا هدافتسا رد یدیدرت

 ای لاغشا حرط ھنوگرھ ھب یلوتم چیھ دھدیمن هزاجا و تسا هدرکن ساسحا ترضحالاو
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 ،هدش رکذ ١٨٧٢ ربوتکا١٧ رد لیونارگ درال ھمان رد ھک یاھ تیدودحم زا رتارف زواجت

 شالت نیرتھب ھک تسا هدش دھعتم دوخ یوس زا ھیسور تموکح ،رگید یوس زا .دوش رجنم

 ناتسناغفا یاھزرم زا زواجت زا دراد ذوفن اھنآ رد ھک ار یاھروشک ات دریگ راک ھب ار دوخ

 .دنراد زاب ،دش هداد حیضوت الاب رد ھک

 

 یجراخ طباور ھب طوبرم طقف اھزرم دروم رد تابتاکم ھک دید دیھاوخ ترضحالاو

 لیونارگ درال ھمان رد ھک یمھم فدھ ،یریگ ھجیتن اب ھک مراودیما نم و تسا ناتسناغفا

 یزکرم یایسآ یاھروشک نیب شمارآ و حلص ظفح ینعی ،هدش هراشا نآ ھب ربوتکا ١٧ رد

 تباث نونکا ھک یزرم چیھ زا یزواجت چیھ هدنیآ رد و دوش ققحم اھنآ یجراخ طباور رد

 .تفرگ دھاوخن تروص ،تسا هدش

 

 ناتسناغفا تیعقوم یدام تیوقت نم رظن ھب ھیسور و سیلگنا تموکح نیب تاطابترا ھجیتن

 ھب اھھمان رد ھک ترضحالاو یاھورملق دودح .تسا هدوب نوریب زا تارطخ سرت عفر و

 عوضوم ییاشگزاب ھنوگرھ زا ھک هدش نییعت یوحن ھب اعطق نونکا ،تسا هدش هراشا نآ

 نیب عوضوم رد رتشیب ثحب ای لاوس ھنوگرھ ای یرگید تردق رھ ای اراخب طسوت

 ھیناترب تموکح ،لح نیا رد .دنکیم یریگولج قطانم نآ رد امش ناگیاسمھ و ترضحالاو

 ترضحالاو یاھزرم تیمامت ظفح ھب ھتشذگ زا شیب یتح اھنآ ،ھجیتن رد و تسا فرط کی

 ھب ھلمح تروص رد ھیناترب تموکح ھک یتسایس دروم رد امش هدنیامن اب نم .دنا دنمقالع

 نیا زا یھخسن .ما ھتشاد یاھتبحص ،تفرگ دھاوخ شیپ رد ترضحالاو یاھنیمزرس

 بسانم تصرف ھب دیاب ار یتیمھا نانچ یاراد لاوس اما .تسا ھمان نیا ھمیمض اھوگتفگ

 .درک لوکوم یرت

 

 مزال نیاربانب و منیبیمن ار ترضحالاو یاھورملق یارب جراخ زا ینارگن ھنوگ چیھ نم

 لمحتم یلامتحا نینچ یارب ار ینالک یاھھنیزھ رضاح لاح رد ترضحالاو ھک منادیمن

 ھجوت ھک دشاب ھتشاد ار ناکما نیا ترضحالاو ،قوف یاھنیمضت تفایرد اب مراودیما .دنوش
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 لیام ھیناترب تموکح .دیھد صاصتخا دوخ یلخاد روما دوبھب و میکحت ھب ار دوخ غیرد یب

 لابق رد ھک ار یتسایس ھک متسھ ممصم .دنیبب لقتسم و دنمتردق ار ترضحالاو روشک تسا

 نیا و منک ظفح ،تسا هدش ذاختا ویام درال و سنرال درال ،مناینیشیپ طسوت ترضحالاو

 تموکح ھک منکیم رارکت ،تسا هدش هداد ترضحالاو ھب ھلابما رابرد رد ھک ار نانیمطا

 تموکح ،لاوحا و عاضوا تشاد رظنرد اب ھک درک دھاوخ شالت یھاگ زا رھ ھیناترب

 عورشم تموکح فاصنا و لدع اب ھک میزاس رداق ار امش ات مینک تیوقت ار ترضحالاو

 ھب ،دیتسھ نآ ینوناق کلام امش ھک ار یتاراختفا و اھ تمارک مامت و دینک لامعا ار دوخ

 .دینک لقتنم دوخ نادنزرف

 

 ھب ھناگادج تشاددای رد ھک دراد دوجو دراوم ریاس و ریخا تارکاذم اب طابترا رد یتایئزج

 .تسا هدش هداد حیضوت هاش دمحم رون دیس ،امش ترضحالاو هدنیامن

 

 .ماهداد رکذت ترضحالاو ھب باطخ ھناگادج یھمان رد ناتسیس زرم دروم رد

 

 قداص تسود و ھتشاد زاربا متسھ لیاق ترضحالاو یارب ھک ار یمارتحا مدنمشھاوخ

 .مشاب ترضحالاو
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 ١٨٧۴ لاس دانسا
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 ٢٧ دنس
 ١٨٧۴ لاس ،۴ هرامش

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 یفخم

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب
 

 ١٨٧۴ یرونج ٢٣ ،مایلیو تروف      ،کوید میاورنامرف

 و ارسیاو ھمیمض تابتاکم ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ناتسناغفا دھعیلو ناونع ھب ناج هللادبع رادرس یدزمان دروم رد ار لباک ریما

 

 ،هدش لاسرا ھناگادج روط ھب ھک لباک رد ام هدنیامن یاھھمان و لباک تارطاخ رتفد زا .٢

 ناوارف یداش و تافیرشت اب دھعیلو ناونع ھب رادرس بصن ھک دیوشیم ھجوتم یلاعترضح

 ای یروضح تروص ھب ار دادیور نیا روشک نارادرس و هدمع نامکاح رثکا و دش ماجنا

 .دنتفگ کیربت ریما ھب یگدنیامن

 

 رد ساسحا یعقاو تیعضو زا یھناشن ناونع ھب رما نیا تسا نکمم دح ھچ ات ھک نیا .٣

 دوخ تخت یبایزاب یارب اتدمع ریما ھک دشاب ناخ بوقعی ربارب رد تیاضر و ناتسناغفا

 .دز نامگ و سدح ارا رطخ ھک تسا ھنالوجع ،رضاح لاح رد .دید دیاب ،تسا وا نویدم

 ریما ناوریپ ،دشاب تسرد تاشرازگ رگا و هداتسرفن یکیربت چیھ ناخ بوقعی ،لاح نیا رد

 تیوقت ار ھعلق و رھش عافد و هداد رارق تادویق تحت تارھ رد ار ناج هللادبع رادرس و

 یلاو ،ناخ میھاربا رادرس اھنآ نایم رد و ذوفناب رادرس دنچ ھک هدش شرازگ .تسا هدرک

 ھک دنا نارگن ارھاظ شرابرد نارسفا و ریما دوخ .دنا ضاران ناج هللادبع یدزمان زا لباک

 زا یو یرانکرب یارب یفلتخم یاھداھنشیپ و دنکیم ذاختا یعضوم ھچ ناخ بوقعی رادرس

 ینامز .تسا هدش حرطم یتموکح یاروش رد هریغ و هارف زا وا ھب ھلمح و تارھ تموکح
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 یسررب ار تارھ ھب تکرح مادقا و دورب راھدنق ھب ناتسمز رد دیاب ریما ھک دش داھنشیپ

 .دش ھتشاذگ رانک ھمانرب نیا اما .دنک

 

 اب ادص و رس یب ناخ بوقعی رادرس ھک دسریم رظن ھب کوکشم رایسب ام رظن ھب .۴

 رظن ھب دیعب و درادن ھجدوب یو ھک هدش شرازگ اما .دنک تقفاوم شرتکچوک ردارب یدزمان

 شقوقح قاقحا یارب طیارش ھک ینامز ات دنک تکرح ھب مادقا رضاح لاح رد ھک دسریم

 .دوش دعاسم

 

 ریثات ھیناترب تموکح ھب هراشا نودب دایز لامتحا ھب ھک ھتشادرب ار مھم ماگ نیا ریما .۵

 یسناش شوخ ار نآ ام ھک یطیارش ،تشاد دھاوخ ناتسناغفا ثداوح دنور رب یھجوت لباق

 مھ و مینک دییات ار مادقا نیا میتسناوتیمن ،دوب هدش تروشم ام اب البق رگا .میناد یم

 ھب خساپ رد .میراذگب ریثات دروم نیا رد ریما باختنا رد ھک میشاب راودیما میتسناوتیمن

 یھنوگ ھب ھمان و تسا هدشن زاربا ،ھتشادرب ریما ھک یماگ درخ دروم رد یرظن چیھ ،ریما

 تموکح ھب ١٨۵٨ لاس رد رد ھک ینابز نامھ اب ،دھدیم هزاجا طیارش ھک هدش یحارط

 ناونع ھب ار یلعریش و دھد خساپ ناخ دمحم تسود ھمان ھب ھک دش هداد روتسد باجنپ

 .دنک باختنا ،ناخ لضفا دمحم ،شرتگرزب ردارب ینیشناج رب دھعیلو

 یلیب و زوھبوھ ،نمرون ،سیلیا ،لپمیت ،کوربتران یاضما

 

 

 ٢٧ دنس رد ١ ھمیمض
 قباطم ،یرجھ ١٢٩٠ لاوش ٩ ،ارسیاو بانجیلاع ھب لباک ریما ترضحالاو ھمان ھمجرت

 ١٨٧٣ ربمون ٣٠
 

 و تریح داجیا ثعاب میاهدش التبم نآ ھب ام ھک یریخا یناھگان یرامیب ھک نیا نتسناد اب

 تموکح نارسفا و روشک دشرا یاھتیصخش زا یخرب ھک یروط ،دشیمومع بارطضا
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 رب ھک دندرک هراشا عوضوم نیا ھب ارآ قافتا ھب و تروشم زا سپ و دندش عمج مھ رود

 و ثراو نییعت ،تنطلس نیا یایاعر هافر نیمات روظنم ھب و ناتساب ناھاشداپ فرع ساسا

 .تسا یرورض الماک تخت نیشناج

 

 و روغ یارب عوضوم ھك میداد روتسد روشك نارسفا یوس زا تاراھظا نیا ندینش اب

 ،ناراوگرزب ھمھ ،رطف دیع هدنخرف زور زا شیپ زور دنچ و دوش هداد عاجرا تروشم

 رادرس مان ھب ار هدنخرف تشونرس نیا لاف ،قیقد لمات زا سپ ،ناتسناغفا نارس و اسؤر

 ھب وا ییاناوت و توق ،ناھج نیا زا ام تلحر زا سپ ،اھنآ رظن ھب ھک دنتخادنا ناج ّ¢ادبع

 .تسا تنطلس سابل روخرد ھجو نیرتھب

 

 ناج هللادبع رادرس ،دوب هراونشج نیا حاتتفا زور ھک لاوش لوا ھبنشکی زور ،ساسا نیا رب

 ھمھ و ایاعر راشقا ھمھ ھناصلاخ یوزرآ اب و میداد رارق لیلجت دروم دھعیلو ناونع اب ار

 ،دندرک دنلب وا باختنا ھناشن ھب ار ناش یاھتسد و دندرک اعد ام رسپ یارب مالسا ناوریپ

 لک بابرا و هریغو ناتسناغفا یاھنیمزرس مامت رب مکاح ،دوخ قلطم مکاح ناونع ھب ار وا

 تیمسر ھب یارب یمسر دنس ،نیا رب هوالع اھنآ .دنتخانش تموکح نیا شترا و روشک

 .دندرک ھیارا تیمکاح و ثراو ناونع ھب رادرس نتخانش

 

 دوجو یگشیمھ و مکحم یتسود ھیناترب تموکح و تموکح نیا نیب هراومھ ھک اجنآ زا

 رارق تموکح ھتسیاش و تاقبط مامت دییات دروم ھک دروم نیا رد یناسرعالطا ،تسا ھتشاد

 .تسا هدش ھتشون رضاح ھمان ساسا نیا رب و ھتفرگ
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 ٢٧ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧۴ یرونج ٢١ ،ھطیرخ

 تاقلعتم و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو زا
 نآ

 

 و مدرک تفایرد ار ترضحالاو ١٨٧٣ ربمون ٣٠ قباطم ١٢٩٠ لاوش مھن ھناتسود ھمان

 منکیم اعد .تسا ھتفای دوبھب الماک ،هدشالتبم یرامیب زا رضحالاو ھک مراد نانیمطا

 یاھھتشر نآ یط رد ھک دشاب رادروخرب یتسردنت و رمع یدامتم یاھلاس زا ترضحالاو

 ار وا ،دوخ تنطلس هافر تھج ھب ھک ناج هللادبع رادرس و دوش رتکیدزن مھ ھب یتسود

 و درخ اب ار تموکح ھک دزومایب ترضحالاو ییامنھر تحت ،دیا هدرک بوصنم ثراو

 .دنک هرادا تیقفوم

 

 ار امش تنطلس تداعس یوزرآ ھنامیمص و ھتشاد رظن رد ترضحالاو تسود ھشیمھ ارم

 .مراد

 

 تسود و ھتشاد زاربا متسھ لیاق ترضحالاو یارب ھک ار ینادردق بتارم مدنمشھاوخ

 .موش بوسحم ترضحالاو یمیمص
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 ٢٨ دنس
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحتلعا ھجراخ ریزو ،لیگرا کوید ماقم ھب

 

 ١٨٧۴ یرونج ٢٣ ،مایلیو تروف      ،کوید میاورنامرف

 عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام ،١٨٧٣ ربمتپس ١۵ خروم ٧۵ هرامش ھمان ھمادا رد

 زا[ ناتسناغفا ریما و ارسیاو نیب هدش ھمیمض تابتاکم زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح

 یرونج ٢٣ ،ناتسناغفا ریما ترضحالاو ھب .١٨٧٣ ربمون ١٣ ،ناتسناغفا ریما ترضحالاو

  .مینک میدقت ار ]١٨٧۴

 

 رد ار یلک تاظحالم یخرب ھک مینکیم داھنشیپ ھناگادج ھلسارم کی رد ،یدوز ھب ام .٢

 نیا دروم رد ار دوخ تاراھظا نامز نآ ات ام و مینک ضرع یلاعترضح ھب ناتسناغفا دروم

 .تشاد میھاوخ ظوفحم تابتاکم

 یلیب و زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،کوربتران یاضما

 

 

 ٢٨ دنس رد ١ ھمیمض
 ٢١ ،لباک ،دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب ،لباک ریما ترضحالاو ھمان ھمجرت

 ١٨٧٣ ربمون ١٣ قباطم ،یرجھ ١٢٩٠ ناضمر
 

 یاھھمان و دیسر اج نیا ھب هاش دمحم رون دیس کرابم مایا نیا رد ھک دننادیم بانجیلاع

 ھعلاطم ،دوب بانجیلاع تمالس زا یکاح اھھمان نیا ھک اجنآ زا .داد نم ھب ار امش دیدمآشوخ

 نارسفا و بانجیلاع زیمآتبحم ھجوت و مارتحا ،تزع زا .دش نم یلاحشوخ ثعاب اھنآ داوم



 395 

 ،بناج نیا هدنیامن اب دروخرب و تموکح ود نیب ھناتسود طباور لیلد ھب ،ھیناترب تموکح

 نم .دبای یم شرتسگ نانچمھ روشک ود رھ هافر ھناوج ھک رکش ار ادخ .مرازگساپس اقیمع

 .دوش رت یوق زور ھب زور گرزب تموکح ود نیب یتسود و تدوم طباور ھک مراودیما

 

 لاعتم دنوادخ زا و مدرک کرد الماک ،هدش ھتشون لامش زرم دروم رد ھک ار ھچنآ مامت

 کش و دش رارقرب امیاد اھروشک ھمھ رد ،¤دمحلا ،شمارآ و حلص ھک منکیم یرازگساپس

 یزواجت چیھ و هدوب رارقرب تینما اھروشک ھمھ رد .دش ھتشادرب تافالتخا و اھدیدرت و

 و دنکیمن داجیا ھعزانم و ثحب یرگید اب نآ ورملق رد یتردق چیھ و دریگیمن تروص

 یارب شمارآ و حلص و هدش فقوتم کیتاملپید تابتاکم رد ھنامصخ تارابع زا هدافتسا

 .تسا هدش نیمضت ناھج مامت

 

 یضارتعا چیھ نم« ،دیا هدومرف بانجیلاع امش ،ناتسیس دروم رد رصتخم هراشا ھب ھجوت اب

 زا یشخب ای ناتسناغفا قاحلا یارب یھناھب ،قح نآ زا هدافتسا ھک مرادن دروم نیا رد

 ضحم ھب ،دنک روبع زرم زا قوف روظنم ھب ھک یماظن یورین رھ و دشابن سراپ یاھورملق

 ھماندھع رد ھباشم طرش دوجو لیلد ھب طرش نیا .ددرگ زاب دوخ ورملق ھب دوخ فادھا ققحت

 .»تسا ناتسناغفا اب سراپ یاھزرم ھب ھطبار رد سراپ و سیلگنا نیب سیراپ

 

 ھتفرگ میمصت سیراپ رد هدقعنم هدھاعم مشش هدام اب قباطم ناتسیس عوضوم رگا !بانجیلاع

 دیاب نم ھک دیدومرف ھظحالم بانجیلاع .تشادن دوجو نتفگ یارب یزیچ رگید ،دشیم

 سراپ یاھزرم رد ھلخادم زا یراددوخ رب ینبم دوخ ینابزرم نارسفا ھب یدیکا تاروتسد

 ار ھناریگتخس تاروتسد ،ھیناترب تموکح ھب ھجوت نودب ،زورما ات زاغآ زا .میامن رداص

 روتسد زرم رد دوخ نارسفا ھب اددجم نونکا .ماهدرک رداص ھنیمز نیا رد نارسفا نیا یارب

 .دننک یراددوخ سراپ یاھزرم رد ھلخادم زا ھتشذگ دننام ھک مھدیم رادشھ اھنآ ھب و دیکا
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 درال و سنرال درال ھک ار یتسایس نامھ امش ھکنیا رب ینبم بانجیلاع ھناتسود ھیمالعا

 .تسا هدش نم یدنسرخ بجوم ،درک دیھاوخ ظفح بناج نیا لابق رد دندرک لابند ویام

 .دوش ماجنا ھلمیس رد هاش دمحم رون دیس اب اھوگتفگ نآ دوبن مزال طیارش نیا رد !نم تسود

 راکوکین تموکح ھک ینامز ات .تسا یفاک الماک دمآ تسد ھب ھلابما رد ھک یمھافت

 یتسود رد ،هللااشنا ،زین نم ،دشاب مدق تباث دوخ یتسود ھب سیلگنا ھکلم ترضحیلعا

 هارمھ ار شا ھتشون ھک ویام درال اب ھلابما رد متاقالم دننام ،دنام مھاوخ تباث دوخ ھنامیمص

 .دیشاب نیمطم یتسود نیا زا بانجیلاع .مراد دوخ رایتخا رد سنرال درال زا یدنس اب

 

 تسا ھتشون میارب لباک رد یرومام طسوت رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک ،بانکم یاقآ

 هدنیامن !بانجیلاع .دورب ناتسودنھ ھب لباک قیرط زا نارھت زا دھاوخیم رکیب گنھرس ھک

 گنھرس دننام یصاخشا ھب ار یدایز یاھ تفلاخم ،بانجیلاع اب اھوگتفگ و تاملاکم رد نم

 یزاین منکیمن رکف نیاربانب .دناهداد حیضوت ،دراد دوجو ناتسناغفا رد ھک نارگید و رکیب

 .دشاب عوضوم نیا ھب رتشیب هراشا ھب

 

 یواح ھناتسود یاھھمان اب و دینادب دوخ یمیمص تسود ار بناج نیا بانجیلاع مراودیما

 .دیزاس دونشخ ارم ،بانجیلاع یتمالس شرازگ

 

 

 ٢٨ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧۴ یرونج ٢٣ ،مایلیو تروف ،ھطیرخ

 تاقلعتم و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو زا
 نآ

 تیمھا لیلد ھب ١٨٧٣ ربمون ١٣ قباطم یرجھ ١٢٩٠ ناضمر ٢١ ترضحالاو ھمان

 ھک منکیم یراودیما زاربا الباقتم نم .تفرگ رارق بناج نیا لماک ھجوت دروم بلاطم

 .دوش تیوقت زور ھب زور تموکح ود نیب یتسود طباور
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 الماک ،هدش ھتشون لامش زرم دروم رد ھک ار ھچنآ مامت ترضحالاو ھک دش مالعا نم ھب

 رادشھ و دیکا تاروتسد زرم رد دوخ نارسفا ھب اددجم ناتسیس دروم رد و دیاهدرک کرد

 .تسا نم تیاضر ھیام ،دننک زیھرپ سراپ زرم رد ھلخادم زا ھتشذگ دننام ھک دیاهداد

 

 رد ھک هدش هراشا نآ ھمیمض دانسا و نم ١٨٧٣ ربمتپس ۶ ھمان رد یدراوم ،لاح نیا اب

 زا ھک دراد دوجو زین یرگید دراوم .تسا هدوبن نم فطل دروم ترضحالاو رظن راھظا

 هدشن کرد الماک ھیناترب تموکح یاھهاگدید دیاش ھک دوشیم تواضق ترضحالاو خساپ

 ھک ھناتسود ھقالع یلجت زا نم ،هدش تیبثت یتسود لیلد ھب ھجوت اب !نم تسود .دشاب

 تیوقت یارب دوخ یصخش لیامت ای دراد ناتسناغفا یدابآ و ترضحالاو ھب ھیناترب تموکح

 ،تقادص رظن زا .منکیمن غیرد امش نادنزرف ھب امش ھطلس لاقتنا و ترضحالاو تموکح

 ھتشاد راظتنا مناوتیمن و مدوب حیرص و دیق یب الماک ترضحالاو هدنیامن اب طابترا رد نم

 نشور ار عوضوم ،ترضحالاو ھب مایلبق یاھھمان طورش زا رتارف تاحیضوت اب ھک مشاب

 منک رتکیدزن نانچمھ ار یتسود یاھھتشر ات تسا هدش میظنت بناج نیا طسوت ھک میامن رت

 درال کرابم یاھھتشون زا رتحیرص ھک منک ھیارا ار یتیامح یاھنیمضت ترضحالاو ھب و

 .تسا هدرک هراشا نآ ھب ترضحالاو ھک تسا ویام درال و سنرال

 

 ھک ار یمھم تالاوس تایئزج ھک تسین ناسآ ھشیمھ دنارود رگیدکی زا ھک یناتسود یارب

 نم اب الامتحا ترضحالاو نیاربانب .دننک میظنت ھمان اب دراذگیم ریثات اھنآ کرتشم هافر رب

 ،تسا یسررب لاح رد نونکا ھک یتاعوضوم دروم رد رتشیب ثحب ھک دوب دیھاوخ قفاوم

 .دوش لوکوم رتبسانم تصرف ھب

 

 یتدم رسفا نآ ،رواشپ رسیمک قیرط زا رکیب گنھرس تساوخرد ھب ھجوت اب !نم تسود

 نم .درک رظن فرص ناتسناغفا قیرط زا دنھ ھب رفس دصق زا و تشگزاب ناتسلگنا ھب شیپ

 .مھاگآ ،دیا هدرک ناتسناغفا رد نانامھم زا ییاریذپ دروم رد ترضحالاو ھک یاھیتخس زا
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 زا ھک تسود تردق کی رازگتمدخ تساوخرد ھک یعقاوم رد فسأت راھظا ،لاح نیا اب

 یناوتان زا امش بانج ھک متسھ نیمطم نم و تسا لومعم ،دشابن تباجا لباق تاماقم قیرط

 و ناگدنب زا نم ھک ھنوگ نآ ،دیتسھ فساتم ھکلم ترضحیلعا نامداخ زا لابقتسا رد دوخ

 .منکیم لابقتسا دنھ رد ترضحالاو یایاعر

 

 یاھدادیور ھب ھجوت اب ار ناتسناغفا یاھیراوشد ھک مھدیم نانیمطا ترضحالاو ھب اددجم

 راب کی زا شیب ھک یاھینارگن رد ترضحالاو اب و منکیم ینادردق و کرد الماک یسایس

 ترضحالاو تنطلس ھک مراد نانیمطا نم .منکیم یدردمھ ھنامیمص ،دیاھتشاد زاربا

 یارب ،تسا مکاح امش یاھورملق رسارس رد یلاحشوخ اب ھک یحلص و دوب دھاوخ ینالوط

 .دوشن ھتسکش نورد زا نایشروش ای نوریب زا نانمشد طسوت ینالوط تدم

 

 یتسود و ھتشاد زاربا متسھ لیاق ترضحالاو یارب ھک ار ینادردق بتارم مدنمشھاوخ

 .میامن زاربا ترضحالاو ھب ار دوخ ھنامیمص
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 فلا ٢٨ دنس
 ١٨٧۴ لاس ،١٧ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 )ھصالخ( یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب

 

 ١٨٧۴ چرام ۶ ،مایلیو تروف     ،سیوکرام میاورنامرف

 هرامش[ ھمان زا یتشونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 لباک رد ھیناترب رومام زا یھبتاکم ھب ار رواشپ رسیمک ]١٨٧۴ یروربف ٢۶ ،٨٨۴٧٠

 دنکرای تئیھ ھتسباو ھک باجنپ رد سیلپ سرزاب کی ،ناخ میھاربا دورو ھک مینک لاسرا

 یرونج لوا رد تیاسروف یاقآ طسوت ناخ میھاربا .دھدیم شرازگ ار ناکم نآ ھب ،تسا

 یھمان و دورب لباک ھب ناشخدب و ریماپ ریسم زا ھک دراد روتسد و هدش هداتسرف رغشاک زا

 قیرط زا دشاب ھتشاد هزاجا دنکرای تیرومام ھک دنکیم وزرآ نآ رد ھک دناسرب ریما ھب ار

 هدادن یعطق خساپ تساوخرد نیا ھب زونھ ات ریما ھک دوشیم هدید .ددرگزاب دنھ ھب ناتسناغفا

 .تسا

 یلیب و زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،الادگم ریپان ،کوربتران یاضما

 

 
 فلا ٢٨ دنس رد ١ ھمیمض

 ١٨٧۴ یروربف ٢۶ ،٨٨۴٧٠ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ھب ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک را

 

 ھب ،لباک رد ھیناترب هدنیامن ،ناخ دمحم اطع زا یھمان ھمجرت ،یلاع تموکح عالطا یارب

 .دوشیم لاسرا ھمیمض اب هارمھ ،رواشپ شخب ،رسیمک سردآ ھب ،یراج هام ١٩ خیرات
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 فلا ٢٨ دنس رد ٢ ھمیمض
 و رسیمک ھب ،لباک رومام ،ناخ دمحماطع زا ،١٨٧۴ یروربف ١٩ ،ھمان ھمجرت

 رواشپ ھقرف ،تسرپرس
 

 راختفا نیا .دنام نم ھناخ رد و دمآ اجنیا ھب ناخ میھاربا سرزاب )یراج هام مھدجھ( زورید

 زاربا ریما .مدرک علطم شندمآ زا ار وا و منک یفرعم ریما ھب ار دوخ ھک مدروآ تسد ھب ار

 ھک تشاد ار راختفا نیا و تفر رابرد ھب سرزاب ،نیاربانب .دنیبب ار وا اروف ھک درک لیامت

 یاقآ زا یکی ،داد لیوحت ترضحالاو ھب باطخ ھمان ود وا .دوش یفرعم ترضحالاو ھب

 ھمان فدھ .دناوخ ار اھھمان ،یدنسرخ زاربا اب ریما .ویلیب رتکد زا یرگید و تیاسروف

 .دوب ناتسکرت و ناشخدب قیرط زا تشگزاب یوزرآ

 

 نآ زا ھک یاھروشک عاضوا دروم رد ناخ میھاربا زا اھوج و سرپ زا سپ ترضحالاو

 زا دایز رایسب ھلصاف رد دنکرای« :دندرک راھظا وگتفگ نایرج رد ،تسا هدرک روبع

 نم .تسا اھسور ورملق هدودحم ھب کیدزن و دراد رارق سیلگنا تموکح یاھورملق

 یزادنا مشچ ھیناترب تموکح نارسفا منکیم نامگ اما ،دراد دافم ھچ ھطبار نیا  ھک منادیمن

 ھلصاف کی زا سپ .»دننیب یم ،تسا ناش تموکح عفانم عفن ھب ھک یجیاتن ھب ھجوت اب ار

 نم یارب تیاسروف یاقآ زا یھمان ناخ میھاربا .داد سرزاب ھب نتفر هزاجا ریما ،یھاتوک

 رابرد رد دروم نیا رد ھک یراک رھ شرازگ زا نم .منکیم ھمیمض ار نآ ھخسن ھک دروآ

 .منک کمک رظن دروم عوضوم غیلبت رد ات درک مھاوخ شالت و منکیمن یھاتوک دش ماجنا

 

 تمدخشیپ و درک ییاریذپ یزاون نامھم و راختفا اب ناخ میھاربا زا ناخ ملع دمحم بیان

 نم و تسا هدروآ یاھھمان زین هاش دمحم رون دیس یارب وا .داتسرف لباک ھب وا اب ار دوخ

 .درک مھاوخ هدافتسا دیس ھب وا یفرعم یارب دعاسم تصرف نیلوا زا
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 فلا ٢٨ دنس رد ٣ ھمیمض
 رومام ،ناخ دمحم اطع ھب ،تیاسروف زا ،١٨٧۴ یرونج لوا ،رغشاک ،ھمان ھمجرت

 لباک رد ھیناترب
 

 .دیا هدینش رغشک و دنکرای ھب ھیناترب تموکح یوس زا یتیرومام دروم رد کش نودب امش

 داقعنا زا سپ ،دننکیم یھارمھ ارم ھک ینارسفا ریاس و نم ھک تسا نیا ام یلعف دصق

 و ناشخدب هار زا ،دش ماجنا ام تساوخ ھب و یھلا لضف ھب ھک اھتمسق نیا رد اھیگنھامھ

 نم .میشاب ھتشاد ار ریما ترضحالاو اب وگتفگ راختفا و میدرگزاب ناتسودنھ ھب ناتسکرت

 ،نیا زا لبق وا کش نودب و مداد حیضوت ھلمیس رد هاش دمحم رون دیس یارب ار اھنیا ھمھ

 دنھ لک رادنامرف و ارسیاو ،رضاح لاح رد .تسا هدناسر ریما عالطا ھب ار عوضوم

 رب طورشم ،تسا هدرک دییات ناتسکرت و ناشخدب قیرط زا ار ناتسودنھ ھب نم تشگزاب

 تیرومام نیا ھب ھک ھمان نیا لماح ور نیا زا .دشاب ھتشادن یتفلاخم ریما ترضحالاو ھکنیا

 ترضحالاو ھب ار نآ تصرف نیلوا رد ھک مداتسرف ریما ترضحالاو ھب یھمان اب ار ،ھتسویپ

 ھک مدوب نیمطم نم ھک مھد حیضوت هاش دمحم رون دیس ھب ات متشاد ار نآ قیفوت .دنک میدقت

 ات لوکیرس زا ینعی ،دنک رفس اھنآ قیرط زا دیاب تیرومام ھک یاھروشک رد ریما رادتقا

 ناخاو ریم نامرف تحت ھک دراد دوجو ریماپ ھگلج اھنت .تسا دنمتردق ،جنپ ھعلق و ناخاو

 نارجات و ناناگرزاب یاھناوراک اما ،تسا ھنکس زا یلاخ یتشد .تسا ناشخدب یاھھخاش زا

 قیرط زا لباک تمس ھب و ملخ و زدنق ات دابآ ضیف زا هار ھیقب .دننکیم روبع نآ زا میاد

 یلحم نامکاح کمک اب ناوتیم و درذگیم دمآ و تفر رپ یاھهداج و تیعمجرپ روشک

 ھک تسا نیا تابیترت نیرتھب .داد ماجنا ییاج ھب ییاج زا ار هریغو لقن و لمح تابیترت

 رد ات دتسرفب رغشاک ھب نم دزن میھف نیمداخ اب ریذپ تیلوئسم و نیما صخش ترضحالاو

 یتاروتسد تسا نکمم ریما ترضحالاو و منک یگنھامھ وا اب هریغ و مزاول ،لحارم ،رفس

 دیناوتیم ھک ییاج ات ھنیمز نیا رد مراودیما .دنک رداص بسانم عقاوم رد دنادب مزال ھک ار

 .دینک کمک
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 ٢٩ دنس
 ١٨٧۴ لاس ،٢٨ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب

 

 ١٨٧۴ یم لوا ،مایلیو تروف     ،سیوکرام میاورنامرف

 عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ،ام یرونج ٢٣ خروم ٧ هرامش ھلسارم اب ھطبار رد

 خساپ ھک مینک لاسرا ار ریخا هام ١٠ خروم ،لباکریما ھمان ھمجرت ،ترضحیلعا تموکح

 .تسا هدوب یرونج ٢٣ رد ترضحالاو ھب ارسیاو تابتاکم

 

 ،هدش هداد ششوپ مھدزای خیرات رد لباک رومام ھمان ھب ھک هدش لاسرا یدعب یاھھمان زا .٢

 طسوت ناشخدب قیرط زا رغشاک زا تیاسروف یاقآ تیرومام تشگزاب ھک دوشیم هدھاشم

 ناخ بوقعی رادرس یاھحرط ھجیتن رد ناتسناغفا ینونک تیعضو ھب ھجوت اب یلعریش ریما

 .تسا هدوب ھیصوت لباقریغ

 زیلگنا ناج و یلیب ،زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،الادگم ریپان ،کوربتران یاضما

 

 

 ٢٩ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧۴ لیرپا ١٠ قباطم ،یرجھ ١٢٩١ رفص ٢٢ ،لباک ریما ھطیرخ ھمجرت

 

 ھک ار ١٨٧۴ یرونج ٢٣ خروم ،بانجیلاع ھناتسود ھمان ،ھجحیذ ٢٨ رد ھک تسا مولعم

 یتمالس زا و مدرک تفایرد ،دوب هدش ھتشون یرجھ ١٢٣٠ ناضمر ٢١ ھبتاکم ھب خساپ رد

 .مدش دنسرخ بانجیلاع هافر و
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 رد دوخ تاساسحا نایب زا نم ھکنیا رب ینبم ،تسا هدمآ ھمان خساپ رد ھچنآ ھب ھجوت اب

 هداتسرف ھک یزیچ نآ اب نم رظن !اراگدرورپ ،ماهدرک رظن فرص امش ھمان عوضوم دروم

 نآ رد و تسا ناسکی ،داد حیضوت و درک نایب ھلمیس رد یبتک و یھافش تروص ھب نم

 ھب ھک دسریم رظن ھب[ ھکنیا مغریلع .درک نامتک ھن و تشاد ھگن ار یزیچ ھن وا تبسانم

 »هریغو نم تاساسحا ھک منکیم رارکت هرابود ،دوب یفاک نم یگدنیامن ھکنآ اب« یانعم

 ،هدش نایب لماک روط ھب ناضمر ٢١ ھمان رد ھک اھنیا اب تسا ناسکی نم تاساسحا ]دشاب

 و تسا یفاک ھلابما سنارفنک رد ویام درال و سنرال درال طسوت هدش ماجنا تابیترت ینعی

 .تسین نآ رارکت ھب یزاین

 

 تیبثت یتسود ھب هاگن ھک نیا رب ینبم ،دیاهدش رکذتم ھناتسود ملق اب بانجیلاع ھک ار ھچنآ 

 هداتسرف اب و یھافش روط ھب و تسا یرکفمھ لحم مروشک میکحت و هافر ،تداعس ،هدش

 .تسا هدشن ھتشاد ھگن یعوضوم چیھ و تشادن دوجو یراک ناھنپ چیھ ھلمیس رد نم

 

 ،دنا ھتخود مشچ گرزب روشک ود داحتا ھب ھک ھیناترب یلاع تموکح یاضعا ھک تسا ملسم

 تکلمم تمظع اریز ،درک دنھاوخ ھجوت نم تنطلس میکحت و هافر ،تداعس ھب ھشیمھ

 راتخاس اج نیا رد[ تسا رت نشور زورید زا و رتراکشآ دیشروخ زا ھکلم ترضحیلعا

 و یتسود تایضتقم ھب یھاگن اب نم هدنیامن .]تسین حضاو الصا نآ طابترا و تسا مھبم

 درک نایب ھلمیس رد یراتشون و یھافش نابز ھب ار اھنآ ھمھ ،کاپ و تسار بلق اب ،تقافر

 .داد حیضوت نآ تشادھگن چیھ نودب و لماک ھنوگ ھب ،دوب شنھذ رد ھچنآ رھ و

 

 مدرم ھک مفساتم تھج نیا زا مھ نم ھک تسا نیا تیعقاو ،بانجیلاع فسات زاربا دروم رد

 یزور ھنابش شالت ،ساسا نیا رب .دنتسھ درخ و شناد دقاف و بدا یب نایناتسھوک ناتسناغفا

 یتح ھک مراودیما ھناقاتشم و مزومایب تلیضف و شناد ،درخ مدرم نیا ھب ھک تسا نیا نم

 .دشاب ھتشاد یتاجرد درخ و شناد بسک رد زین ناتسناغفا



 404 

 

 نآ تادحرس و ناتسناغفا زا یلوا هژیو ھب ،ویام درال و سنرال درال ھک اجنآ زا !بانجیلاع

 ملیام اذل ،دیشاب هدرک بسک ار شناد نیمھ دیاب امتح زین بانجیلاع و دنتشاد کیدزن یھاگآ

 طسوت ویام درال میمصت و سنرال درال »دنس« دییات قیقد و لماک یسررب زا سپ بانجیلاع

 ضرعت زا نوئصم نآ ورملق و ناتسناغفا ات دنام دنھاوخ تباث و مکحم ،ھکلم ترضحیلعا

 .دنامب یقاب نما و

 

 هدیسر تیاسروف یاقآ زا دنکرای تیرومام ھب بوسنم ناخ میھاربا تسد ھب یھمان اریخا

 زا تیاسروف یاقآ ھک تسا ملسم .دوشیم لاسرا نآ خساپ و ھمان نآ قیقد ھخسن کی .تسا

 امتح بانجیلاع .درادن عالطا نم هداتسرف و بانجیلاع یوگتفگ و ناتسناغفا یاھتفلاخم

 .درک دنھاوخ علطم ار تیاسروف یاقآ )نونکا(

 

 

 ٢٩ دنس رد ٢ ھمیمض
 ریما ھب تیاسروف یاقآ ھمان داوم

 

 زاربا و دوب هدید ار ترضحالاو نآ رد ھک یلبق دراوم یروآدای زا سپ تیاسروف یاقآ

 نودب ترضحالاو ھک دیوگیم ،دش هداد وا ھب رتشیب تاقالم یارب ھک یتصرف زا فسأت

 یاقآ( وا ،دوب ھلمیس رد ھتشذگ لاس طساوا رد دمحمرون دیس یتقو ھک دنادیم کش

 ھک تفگ دیس ھب سپس .دوب هدش بوصنم دنکرای ھب تیرومام کی ماجنا یارب )تیاسروف

 دنھ ھب ناشخدب قیرط زا تسا ھتفرگ میمصت ریما اب تاقالم یارب دوخ لیامت یاضرا یارب

 .ددرگزاب

 

 زا سپ دراد دصق و تسا هدیسر تیرومام ھک دھدیم عالطا ریما ھب تیاسروف یاقآ سپس

 .دناسرب ریما ھب ار دوخ و دھد ھمادا ناشخدب و لوکرس قیرط زا شراک نایاپ
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 ھب طونم ناشخدب قیرط زا تیرومام تشگزاب ھک دوب هداد روتسد ارسیاو بانج ھک اجنآ زا

 تسا نکمم ھک درک یراودیما زاربا تیاسروف یاقآ نیاربانب ،دشاب ریما تیاضر و هدارا

 .دزادرپ یم تابیترت نیا تیھام حیضوت ھب و دوش ماجنا تامدقم

 

 بانجیلاع نیب طابترا تیھام زا دناوتیمن تیاسروف ھک تسا نیا تیاسروف یاقآ ھب ریما خساپ

 .دش دھاوخ علطم نآ زا کش یب اما ،دشاب هاگآ دمحمرون دیس و

 

 

 ٢٩ دنس رد ٣ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب ،لباک رومام زا ،١٨٧۴ لیرپا ١١ ،ھمان ھمجرت

 

 یاقآ و دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بناجیلاع ھلسارم خساپ ،یصوصخ ثحب زور ود زا سپ

 رتفد ھب ارسیاو یناشن ھب ھلسارم .دوب هدش ھتشون لباک رابرد رد ھک دش تفایرد تیاسروف

 تیرومام وضع ناخ میھاربا ھب ھک تیاسروف یاقآ ھب یرگید و دوب هدش هداتسرف تیرومام

 یریمشک لاش کی ،لباک دقن لوپ ھیپور ۴٠٠ »ھناتصخر« اب هارمھ ،دوب هدش هداد دنکرای

 اب ناشخدب و خلب قیرط زا )ناخ میھاربا( وا ،دوشن ادیپ یعنام رگا .هدش یزودلگ یالاک و

 یاقآ دزن ادرفسپ ای ادرف ،خلب مکاح ،ناخ ملع دمحم بیان رومام ،ناخ یداھلادبع ازریم

 ارسیاو بانجیلاع یناشن ھب ھلسارم یاوتحم زا لباک تموکح هاگدید .دندرگ یم رب تیاسروف

 لیاسم مظعاردص .دوشیم هدیمھف ]دوشیم ناسرپ و هدیسرن زونھ[ یمود ھلسارم ھخسن و

 :تفگ میارب یصوصخ ھنوگ ھب ار ریز

 

 ھجیتن کی ھب دناوتن یتخبدب رثا رد ناخ بوقی دمحم رادرس رگا ،تارھ لیاسم دروم رد«

 تروص نیا رد .دش دھاوخ تارھ ھب ورین مازعا ھب روبجم لباک تموکح ،دبای تسد تسرد

 ،هژیو ھب ،ددرگزاب دنھ ھب لباک قیرط زا تیاسروف یاقآ ھک دننادیمن حالص لباک تاماقم
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 نوریب رھش جراخ رد ار دوخ سابل ،درک رارف لباک زا ناخ بوقعی دمحم رادرس یتقو

 رد ریما ھک درک مالعا ار عوضوم نیا ،نیب هاتوک دارفا یروآعمج روظنم ھب و دومن

 دصق ٔ)رادرس( وا و هدرک کرت ار مالسا نید ھلابما سنارفنک زا  سپ و دنھ زا تشگزاب

 رگا ،نیاربانب .دزادنا هار ھب ار ریما ھیلع یبھذم گنج روشک ناناملسم کمک ھب ھک دراد

 نودب ،دورب تارھ ھب دیاب رکشل ھک ینامز رد مھ نآ و دیایب تنطلس نیا ھب تیاسروف یاقآ

 رد و  دننک رواب وا یلبق یاھھتفگ ھب ھک درک دھاوخ روبجم ار نادان مدرم رادرس کش

 تاماقم و دنکیم ادیپ شاشتغا داجیا یارب دوخ یاھحرط زا تیامح یارب یتصرف ھجیتن

 .»دسرب تیاسروف یاقآ ھب یبیسآ ادابم ات دوب دنھاوخ نارگن لباک

 

 :منک جرد ریز حرش ھب ھمان نیا رد یسراپ ھب ار دوخ تادھاشم ات تساوخ نم زا ریما سپ

 ھب تیاسروف یاقآ و دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانج یوس زا یاھخساپ ھک یلاح رد«

 تموکح ھب( دوش ھتشون رگا ھک دندرک هدھاشم رابرد یاضعا ،دشیم تفایرد اھھلسارم

 تارھ زا اریخا ھک نمحرلادبع ھفیلخ و ییحی الم ،ناخ دمحا روخاریم تاراھظا ھک )ھیناترب

 عناوم هراب رد ھلمیس رد ارسیاو بانجیلاع ربارب رد لباک هدنیامن تاراھظا دیؤم ،دنا هدمآ

 ھک بلاطم نیا یبوتکم ای یھافش رکذ اما ،تسا ناتسناغفا ھب )نما رفس کی هار رس رب(

 .»تسین حالص ،دوشیمن لصاح نآ زا یهدیاف

 

 ،تسا ھتشون تیاسروف یاقآ یارب مظعا ردص و ویلیب رتکد یارب ھناتسود ھلسارم کی ریما

 .دوشیم ھتخانش وا یارب ریما ھلسارم زا لباک رابرد یاھهاگدید ھک ینعم نیا ھب

 

 زا زورما ،سرزاب ،ناخ میھاربا" :مدرک لاسرا ریز حرش ھب تیاسروف یاقآ ھب یھمان نم

 تموکح تارظن .ددرگزاب امش دزن ناشخدب و خلب قیرط زا ھک دش هداد هزاجا ریما فرط

 دوخ روشک ناماسبان عضو زا وا ھک تسا مولعم امش یارب ریما ھلسارم زا لباک تموکح

 یوزرآ متسناوتن تنطلس نیا ناماسبان عضو لیلد ھب ھک مفساتم رایسب .داد دھاوخ شرازگ
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 نات تلاسر ماجنا رد ار امش دنوادخ .مزاس هدروآرب لباک رد امش اب وگتفگ یارب ار دوخ

 ."دنادرگ قفوم
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 ٣٠ دنس
 دنھ تموکح ،٧٠ هرامش

 ھجراخ رتفد
 یفخم

 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب
 

 ١٨٧۴ ربمون ٢٠ ،مایلیو تروف      ،سیوکرام میاورنامرف

 یریگتسد و لباک ھب ناخ بوقعی دمحم رادرس رفس ھمیمض دانسا ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ار ریما ترضحالاو طسوت وا

 

 فارگلت رد ،تسا هدرک تاقالم شردپ اب ناخ بوقعی رادرس دوشیم ھتفگ ھک یطیارش .٢

 نوچ .تسا هدش شرازگ ربمون ۵ ات ٣ لباک تارطاخ رتفد و ١٢ خروم رواشپ رسیمک

 اب ار وا و تسا دنسرخ رایسب شرسپ رادید زا ریما ھک دوب هداد شرازگ لباک رد ام هدنیامن

 زور دنچ ناخ بوقعی ھک میدرک تفایرد ١۶ زور رد یتاعالطا ام ،تسا ھتفریذپ ینابرھم

  .تسا ھتفرگ رارق ریما تشادزاب رد شندمآ زا سپ

 

 ھک یاھکمک و ریما اب ام طباور ھب ھجوت اب اما .میرادن عالطا تشادزاب لیلد زا زونھ .٣

 تیالو رھ رد نابرھم و مکحتسم هرادا کی" داجیا یارب ام لیامت ،میاهدرک ترضحالاو ھب

 بوقعی یلبق لابقا ھب ھجوت اب و تسا "ریما یاھزرم لخاد رد شمارآ و تینما" و "ناتسناغفا

 رد اب و دش رارقرب شردپ و وا نیب تقوم یتشآ ھک ١٨٧١ رد دنھ تموکح ذوفن و ناخ

 رد ھلخادم دصق و لیم ھک دنچرھ ؛دیدرگ دوخ تیعقوم تیوقت ھب رداق وا نآ نتفرگ رظن

 وا ھک میتسرفب ریما ھب دوخ هدنیامن قیرط زا یمایپ ،میرادن ار ناتسناغفا یلخاد تافالتخا

 رد ضراوع داجیا و تنطلس شمارآ ندز مھرب یارب ھک یریسم رھ ھب ندش دھعتم زا ار

  .میراد رذحرب ،دوش ھیناترب تموکح اب طباور
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 زیلگنا ناج و یلیب ،زوھزبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،کوربتران یاضما

 

 
 ٣٠ دنس رد ١ ھمیمض

 ١٨٧۴ ربوتکا ٢٩ ات ٢٧ زا لباک ھنازور تارطاخ
 

 ناخ بوقعی دمحم رادرس ھک دنتشون ریما ھب یزلغ نارس ،ناخ هللا تمصع و ناخ السرا

 ھب ار راصح الاب رد یھاش غاب ترضحالاو و دیسر دھاوخ لباک ھب ١٨٧۴ ربمون لوا رد

 بسا یرادھگن یارب ار ناخ دمحم یلو رادرس لبطصا و درک بوصنم رادرس هاگتماقا

 رد دیاب ھک یتسایس اب ھطبار رد و دش ریاد یصوصخ قاتا کی رد زورما یاروش .شیاھ

 زا ترضحالاو و درک وگتفگ ،دوش ذاختا لباک رد رادرس یارب نآ زا سپ و دورو زور

 ،دنراد یگرزب یاھحرط ھک رادرس نارادفرط .دوبن زاب رابرد یرازگرب ھب رداق ور نیا

 رایسب ،دوشیم ھتفرگ تسدیور رادرس یارب و اھنآ فرط زا ھک یتامادقا ھب تبسن نونکا

 بیان ھب ،تسا هدش رکذ تارطاخ رتفد نیرخآ رد ھک وا تساوخرد ھب خساپ رد .دنا نارگن

 داھنشیپ ادتبا .دشاب نایروغ رد تاروتسد رظتنم ھک تسا هدش هداد روتسد ناخ ملع دمحم

 ھک یتامادقا دروم رد ات دیایب لباک ھب ھک دوش هداد روتسد وا ھب نایروغ ھب دورو رد ھک دش

 لاسرا وا یارب یبتک تاروتسد تسا نکمم ای دھد هروشم ،دوشیم ذاختا ناشخدب یارب

 .دوش

 

 دراد دصق ،تارھ لیاسم زا ینارگن عفر زا سپ ھک تفگ هدنیامن روضح رد ریما یزور

 تشگزاب ای ددرگرب لباک ھب شکودنھ قیرط زا نایروغ زا و دورب ناشخدب و ناتسکرت ھب

 .دزاس ینالوط راھدنق و تارھ ،ھنمیم قیرط زا ار لباک ھب

 

 اریخا ریما ،دوب ھتخادرپن ار دوخ ھقوعم دمآرد زونھ رنک قباس ناقھد ،ناخ وھاب ھک اجنآ زا

 ،تسین تفایزاب لباق لوپ رگا ھک ھتفگ و هدش رطاخ هدرزآ رایسب ناخ هللا بیبح یفوتسم زا
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 ترضحالاو تیاضر نودب ھعرزم ھک تشاد راھظا یفوتسم .دزادرپب ار نآ شدوخ دیاب

 .دش ریما مشخ ثعاب رما نیا و هدشن هداد

 

 ھلزلز فقوت یارب ات دنتفر نوریب ھب ھقدص یادھا اب زور ھس تدم ھب لباک رھش مدرم

 .دوشیم ساسحا یفیفخ یاھنآکت یھاگ زا رھ .دنروآ اجب هژیو یاھاعد

 

 

 ٣٠ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧۴ ربمون ٢ ات ربوتکا ٣٠ زا لباک ھنازور تارطاخ رتفد

 

 روشک فرع قبط ھک تسا ھتفرگ میمصت ،دش رکذ تارطاخ رتفد نیرخآ رد ھک یاروش

 فورظ ھجیتن رد و دوش هداد ناشن ناخ بوقعی دمحم رادرس ھب تبحم و مارتحا ھنوگرھ

 دوش هداتسرف هداج رد وا یارب هریغو ناخ میھاربا رادرس ،دھعیلو ،ریما فرط زا ینیریش

 یارب زورید اھرادرس و اسور و رابرد یاضعا ھمھ ،مظعا ردص و یفوتسم یانثتسا ھب و

 فرع قبط و دیسر لباک ھب حبص ١١ تعاس رادرس .دندش هداتسرف یروب هد ھب وا ییاریذپ

 درک ییاریذپ وا زا ینابرھم اب ریما .دیسوب ار ترضحالاو یاپ )و دنام رظتنم ریما( روشک

 ،کرک دننام تارھ بختنم یاھ ھچراپ یخرب و رترب داژن زا بسا ٣۶ میدقت اب رادرس و

 .تشگزاب یھاش غاب ھب هزاجا اب تعاس مین زا سپ ،هریغ و یمشپ سابل ،شرف ،ھنروکاک

 ادعب یدقن تفایض .دوشیم ھیھت ریما دوخ ھناخزپشآ زا ھتخپ یاذغ وا یارب رضاح لاح رد

 ،دش شرازگ البق ھک ھنوگ نآ ،لباک ھب تارھ زا تشگزاب نامز رد وا .ددرگیم نییعت

 نارس ھمھ و راوس ۵٠٠ ،ناخ بویا دمحم رادرس ،شرتکچوک ردارب ھک دوب هدرک داھنشیپ

 سیئر ھس ود ،ناخ رھاظلادبع دوخ هدمع سیئر طقف اما .دروایب دوخ اب ار تارھ یاھالم و

 نذا ھب هللادبع ترضح مرح یلوتم ،هاش یضترم ریم .تسا هدروآ دوخ اب راوس ١٠٠ و

 دھاوخ لاسرا ابقاعتم رتشیب یاھخساپ ،مالعتسا زا سپ .تسا ھتفر ھکم ھب راھدنق زا ناشیا

 .دش
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 ار الم هاگرذگ تینما تالق ناخ ھک دسیونیم ریما ھب راھدنق زا ناخ یلعردفص لارنج

 نینچمھ .دننک رداص ریسم نیا زا ار دوخ یاھالاک دنراد دصق ناناگرزاب و هدرک نیمضت

 .تشذگرد یرامیب زور راھچ ای ھس زا سپ )راھدنق( یسیلگنا راگنربخ ،هاش لضف دمحم دیس

 

 ،ناتسھوک مکاح ،ناخ دمحم یلو رظان .تسا هدش فقوتم ھتشذگ زور ود رد اھ هزرل نیمز

 ھک نآ اب و هداد ربخ اھ هزرل نیھجیتن رد دوخ ھقطنم رد رفن ٧٠۵٢ ندش ھتشک زا

 ھتشک دارفا دادعت ھک دوریم لامتحا ،هدشن تفایرد زونھ باگت و بارجن زا یاھشرازگ

 .دبای شیازفا قوف دراوم زا اجنآ رد هدش

 

 ترضحالاو ھب ناخ بوقعی دمحم رادرس ھک ار یاھبسا زا یکی ینابرھم اب ریما زورما

 ٢٠ و یرواشپ تخود یگنل کی رومام و دیشخب رومام رسپ ناخدمحا ھب ،دوب هدرک میدقت

 .دوب هدروآ ار نآ ھک داد یمداخ ھب دقن ھیپور

 

 

 ٣٠ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨٧۴ ربمون ١٢ ،مارگلت

 ھتکلک ،ھجراخ رترکس ھب،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک زا
 

 دیاب .دشابن تشادزاب رد زور ١٠ زا شیب ھک دش ررقم ؛دش تکالف ھب رجنم بوقعی رادید

 ھک دراد هزاجا و تسا روذعم دھعیلو ندید ای راظتنا زا .دراد ھگن ار تارھ تموکح

 السرا و هللا تمصع ،ریما نارومام طسوت تاکن نیا مامت .دنادرگرب دوخ اب ار شنارادفرط

 .دش دییات یزلغ
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 ٣٠ دنس رد ۴ ھمیمض
 ١٨٧۴ ربمون ١۶ خروم مارگلت

 ھتکلک ،ھجراخ رترکس ھب ،رواشپ ،رسیمک نواعم زا
 

 رد یراج هام ٨ رد ریما ار ناخ بوقعی ،رسیمک طسوت هدمآ تسد ھب یاھشرازگ ساسا ھب

 .تسا هداد رارق فیقوت

 

 

 ٣٠ دنس رد ۵ ھمیمض
 ١٨٧۴ ربمون ١٧ ،٢۴٧٠ هرامش ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک نواعم ھب ،ھتکلک ،ھجراخ رترکس زا
 

 :دناسرب ریما ھب ار ریز مایپ ات دیھد روتسد لباک رومام ھب

 ریما نما توعد ساسا ھب ناخ بوقعی دمحم رادرس ھک تسا هدش هداد عالطا ارسیاو ھب«

 ھب ارسیاو .تفرگ رارق تشادزاب رد ترضحالاو طسوت نما دروخرب نودب و دمآ لباک ھب

 لیام تدش ھب و دشاب تسردان شرازگ نیا ھک تسا راودیما ،ریما هاوخریخ و تسود ناونع

 ریما .دنک قیوشت ،تسا هدمآ لباک ھب رادرس ھک یطیارش تیاعر ھب ار ترضحالاو ھک تسا

 لاحشوخ ارسیاو .درک دھاوخ ظفح ار ھیناترب تموکح یتسود و دوخ کین مان راک نیا اب

 قافتا ھچنآ زا یتسرد ھب و دنک تفایرد ار ھنیمز نیا رد ھیلوا یاھنیمضت ھک دش دھاوخ

 .»تسا هداتفا

 

 داوم رییغت رد یرایتخا ھکنیا نودب ،دناوخب هدنیامن دیاب دینک یم ھمجرت تقد ھب ھک ار یمایپ

 .دشاب ھتشاد نآ
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 دینک فارگلت ار نآ اروف ،دشاب هدیسر یلیمکت تاعالطا رواشپ زا مایپ لاسرا زا شیپ رگا

 .دیشاب روتسد رظتنم و

 

 

 ٣٠ دنس رد ۶ ھمیمض
 ١٨٧۴ ربمون ۵ ات ٣ زا لباک تارطاخ

 

 رد ھک دیسر میارب نم سردآ ھب ناخ میھاربا رداھب ناخ زا یھمان )مراھچ خیرات( زورید

 هدیسر جنپ ھعلق ھب تمالس ھب لبق زور رد ھکنیا رب ینبم ،دوب ھتشون ناخاو رد ربوتکا ١٩

 یداھلادبع ازریم رگا .دنکیم زاغآ ار دوخ رفس )ربوتکا ٢٠( دعب زور یعنام چیھ نودب و

 میمصت )دوب هدش هداتسرف لباک زا ناخ میھاربا اب ھک ناخ ملعدمحم بیان رومام( ناخ

 ریسم رگا .دندیسر یم لباک ھب تعرس ھب ،دنک یط ار شوک ودنھ ریسم ھک تفرگیم

 مدوخ و تیاسروف رس زا زین یرگید ھمان[ دوشیم داجیا ریخات یمک ،دنریگب ار ناغرقشات

 ،کالاپ یاضما .دوب یتامولعم یمود و دش هدرپس نآ یناشن ھب زورما یلوا ھمان ؛دوب

  .]رسیمک

 

 اھنآ ھب ناخ بوقعی دمحم رادرس ،دندیسر تارھ ھب ناخ السرا و ناخ هللا تمصع یتقو

 اھنآ و دنکیم نانیمطا ساسحا وا ،دننک دای دنگوس وا اب ریز دروم راھچ رد رگا ھک تفگ

 اھنآ اب یھارمھ زا دیاب ،نانیمطا مدع لیلد ھب نآریغ رد ،دنکیم یھارمھ لباک ات ار

 :دنک یراددوخ

 .دنامب وا تسد رد نانچمھ تارھ .١

 .دنکن ھگن لباک رد زور هد زا شیب ار وا ریما .٢

 .دوش فاعم وا اب ھحفاصم ای وگتفگ و دھعیلو تاقالم زا .٣

 .دنادرگزاب تارھ ھب دوخ اب ار شنارادفرط مامت عنام نودب ھک دوش هداد هزاجا وا ھب دیاب .۴
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 تقفاوم ھتکن راھچ رھ اب ،دندوب هدنامرد دراوم نیا رد ھک ناخ السرا و ناخ هللا تصع

 هدش شرازگ نینچمھ .دندرک دای دنگوس اھنآ دروم رد و دنتشون نآرق رد ار اھنآ ،دندرک

 دوخ یاھحرط دناوتیم ھک روصت نیا اب اریز ،هدش لباک ھب تشگزاب ھب فظوم رادرس ھک

 و یلام تالکشم ھجیتن رد اما ،تسا هدرک یروآ عمج ار ورین دایز رامش ،دنک لیمکت ار

 نایھاپس زا یخرب .تسا هدیدن اھنآ تاشاعم تخادرپ ھب رداق ار دوخ ،تارھ کدنا دمآرد

 رد و دناهدرک تفایرد )لاس رد( ھھام شش رگید یخرب و )لاس رد( ھھام راھچ قوقح

 تارھ نارس زا یتسرھف ادتبا رادرس .دندوب ریما ندمآ قاتشم و یضاران وا زا ھمھ ھجیتن

 ریما ھب ار تارھ لاوحا مامت ادابم ھک نیا سرت زا اما ،دروایب لباک ھب ار اھنآ ات درک ھیھت

 .درک اھر ار ھشیدنا نیا ،دناهدرکن تفایرد یھنیزھ کمک ھنوگ چیھ اھنآ ھک دنھد شرازگ

 رابرد رد رصع و حبص زور رھ رادرس .تسا هدروآ دوخ اب ار یلباک دنچ طقف وا نیاربانب

 یاضعا طسوت یاھاروش .دنکیم ییاریذپ وا زا ینابرھم اب ارھاظ ریما و دوشیم رضاح

 ھک دنیوگیم اھنآ .دوشیم رازگرب ،دوش ذاختا وا لابق رد دیاب ھک یتسایس دروم رد رابرد

 ساسحا وا زا یتحاران و بارطضا نامھ ،ددرگزاب تارھ ھب ھک دوش هداد هزاجا وا ھب رگا

 .دنوشیم وربور تالکشم اب ،دنراد ھگن لباک رد ار وا رگا و تسا هدوب نونک ات ھک دوشیم

 نیا .دننادرگزاب تارھ ھب ترورض ساسا رب ار وا ھک دیآیمرب نینچ نانآ تادھاشم زا

 .دنا هدیسرن ھجیتن ھب زونھ ات اھاروش

 

 بت دوبن قفاوم وا اب نایروغ یاوھ و بآ نوچ ھک تسا ھتشون ریما ھب ناخ ملعدمحم بیان

 رد ندنام یارب ار ترضحالاو روتسد  ھکنآ اب و تسا هدیسر فیرشرازم ھب و ھتفرگ

 اجک رھ رد تسا هدامآ و ھتشگنرب بقع ھب ھجیتن رد ،تسا هدرک تفایرد هار رد نایروغ

 .دوش رضاح ،دھد روتسد ترضحالاو ھک

 

 حتف ھب مظعاردص ،دش رکذ تارطاخ رتفد رد ھک ناخ یلعردفص لارنج ھمان ھب ھجوت اب

 اب اعقاو ایآ ھک دنک لاوس تالق ناخ زا ،ھلسارم طسوت ات تسا ھتشون راھدنق مکاح ناخ

 .ریخ ای دنک زاب اھنآ یارب ار الم لتوک ھک تسا هدرک یگنھامھ نارجات
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 رتش ١٨٠ ،تموکح دیاوع باسح ھب )راھدنق لوپ( ھیپور کل ود ناخ یلعردفص لارنج

 .تسا هداتسرف ریما ھب ،هدش ھیھت راھدنق رد ھک "دمن" بسا شوپ راب ۶٠ و

 

 .تسا هدش زاغآ هرابود لباک رد ھتشذگ زور ود رد اھ هزرلنیمز فیفخ یاھنآکت

 

 کیدزن نمچ رد ار ماظن هراوس گنھ ود و هدایپ گنھ ٩ ،ریما روتسد ھب شترا داتس زورما

 .دننک مارتحا یادا ترضحالاو ماقم ھب ات دروآ نوریب سیئر یصخش یارس
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 ١٨٧۵ لاس دانسا
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 فلا ٣٠ دنس
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 )١ هرامش( یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب

 

 ١٨٧۵ یرونج لوا ،مایلیو تروف     ،سیوکرام میاورنامرف

 هراب رد قاروا سیونور ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ار ناتسناغفا عاضوا ھصالخ

 ریوم و یلیب ،زوھبوھ روترا ،نمرون ،سیلیا ،کوربتران یاضما

 

 

 فلا ٣٠ دنس رد ١ ھیمض
 ١٨٧۴ ربمسد ١۴ ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و ریسمک ھب ،لباک رومام ھمان ھمجرت

 

 یاضعا ،ناخ بوقعی دمحم رادرس دروم رد امش ١٨٧۴ ربمون ١٨ ھمان ندناوخ زا سپ

 :دنا ھتفگ نینچ رابرد ھتسجرب

 

 میماصت فالخرب یرسپ ھک دراد دوجو نایدا مامت رد تواضق مادک ساسا ھب میناد یمن ام«

 ار ناخ بوقعی دمحم رادرس تسردان دروخرب میھاوخیمن ام .دنک وا یدوبان ھب مایق شردپ

 یھابت ،تارھ زا تمیزع ماگنھ ریما دروم رد )ھناحیقو( ھلاسر نتشون دننام ،مینک حیرشت

 ،رگید یاسور یخرب و شرسپ ،ناخ دمحم حتف رادرس نتشک ،تارھ ات لباک زا مدرم

 راوج رد مدرم و اسور یزاس مارآان ،)ناخزرمارف( شترا داتس لتق ،تارھ رھش تراغ

 یتقو .تسا نشور زور لثم ناھانگ نیا مامت .ریما تاروتسد زا تعاطا مدع و تارھ

 هرابود وا ھک دوبن حالص ،تشگزاب لباک ھب و دوب زجاع تارھ مدرم اب لماعت زا رادرس
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 تشاد رظنرد نودب و یردپ ساسحا ساسارب ریما اما ،ددرگ زاب تارھ مکاح ناونع ھب

 ینابرھم دیاش ھک تشادرب نیا اب ،داتسرف نیمزرس نآ ھب هرابود ار وا ،قوف یدج ناھانگ

 زا هدنیآ رد و دشاب هدرک ھبوت دوخ تشز یاھدروخرب زا و ھتشاد رظن رد ار وا دیدج

 تسپ دارفا اب یھارمھ و یناطیش راتفر ساسا ھب رادرس ،مھنآ اب .دنک تعاطا ترضحالاو

 ریما هزاجا نودب و تموکح عفانم فالخرب و تشادن رب تسد یشاشتغا یاھ ھسیسد زا

 دوخ یلصا فادھا زا ،ترضحالاو یاھشسرپ دوجو اب و دش سراپ هدنیامن اب هرکاذم دراو

 هداد رارق تراظن ریز شدوخ قاتا رد ار وا ریما ،لاح .دادن تامولعم هدنیامن اب تاقالم رد

 مدرم ات تسا وا یارب ینابرھم نداد ناشن و تسار هار ھب رادرس تیادھ یلصا فدھ .تسا

 رادرس راتفر تشادرظن رد اب لباک تموکح .دھد تاجن زرم تینما و هرھلد زا ار ناتسناغفا

 )سراپ( یجراخ تموکح رسفا کی ار وا ادابم ات درک ینارگن ساسحا رخاوا نیا رد

 مولعم ،نآریغرد .دزادنا رطخ ھب ار ناتسناغفا مدرم مامت و دراد او تموکح عفانم فالخرب

 ناش لافطا ھک دنھاوخیم ھشیمھ ناردپ .دوشیمن شرسپ هاوخدب زگرھ ردپ کی ھک تسا

 رگا .دنزاس دنلب ار دوخ هداوناخ مان و دنشاب اوقت و تلیضف رد ،ملاع ھمھ رد نیرتھب

 هدرپ نآ یور رب مدرم ھک تسا نیا حالص ،دوشیم عقاو رسپ و ردپ نیب رد یتاشقانم

 و طیارش یارجا یارب ییاج چیھ ھک تسا هدشن هدینش .دننک یشوپ مشچ نآ زا و دنزادنا

 یصوصخ دروم نیا رد یھبتاکم ھیناترب تموکح .دشاب دوجوم رسپ و ردپ نیب رد رارق

 ناتسناغفا عفانم دروم رد اھنآ یلصا فادھا ھک میناد یمن ام و هداتسرف ردپ و رسپ نیب رد

 رد ینیگنس ھمدص دیاب ناخ بوقعی دمحم رادرس ییاھر تروص رد ریما .دشابیم ھچ

 .»دوش لمحتم یصخش و یتموکح لیاسم دروم

 

 ھب بیترت نیدب نآ هژاو رھ ھک تسا هداد یسراپ نابز ھب خساپ دروم نیا رد ریما ،ھصالخ

 .دش لاسرا امش
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 فلا ٣٠ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧۴ ربمسد ١۴ ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رومام ھمان ھمجرت

 

 نم ھب ناخ بوقعی دمحم رادرس دروم رد امش ١٨٧۴ ربمون ١٨ ھمان ھب خساپ رد ریما

 :تفگ نینچ

 

 یھاوخریخ و یتسود رب ینتبم دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھیصوت ،تیعقاو رد"

 نایاقآ بناج زا اررکم ھک ناخ بوقعی دمحم رادرس یرادرکدب و یراتفردب حرش .تسا

 .دنتسین هدیشوپ ناشیا بانج رب )لامعا( اھنآ ھک تسین یکش .تسین ترورض ،هدش حرطم

 نودب ،ردپ ربارب رد رسپ یناطیش لامعا رکذ .منکیم یگدنمرش ساسحا اھنآ رارکت زا

 چیھ رد ریبدت و لقع لیلد ھب شوھاب ناتسود .دوشیم ردپ یراسمرش شیازفا ثعاب کش

 وا یارب تموکح ییامنھار ایآ .دننک هدنمرش ار دوخ رادافو ناتسود دنرادن تسود یطیارش

 یتسود ؟دنک "تداعس" یبایزاب ھب رداق ار وا ھک دراد دوجو یلکشم ھچ ،دشابیم دیفم )رسپ(

 و دییات ھقیقد رھ و زور رھ دنوادخ فطل و یرای ھب )ناغفا و سیلگنا( تموکح ود نیب

 مادقا چیھ ،ناتسناغفا تموکح یوس زا ھن و ھیناترب تموکح یوس زا ھن .دوشیم تیبثت

 بجوم ھک ھتفرگن تروص قباس یھافش ای یبتک تاطابترا ای فادھا فلاخم یبسانمان

 تموکح ود نیب یتسود زین هدنیآ رد یھلا لضف ھب .دوش ترضحالاو رازآ ای یتحاران

 .»تفای دھاوخ شیازفا
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 ٣١ دنس
 ٢ هرامش ،یفخم

 دنھ لک رادنامرف ماقم ھب
 

 ١٨٧۵ یرونج ٢٢        ،میاورنامرف

 ار ناتسناغفا و سراپ یاھزرم و یزکرم یایسآ رد ثداوح تفرشیپ ترضحیلعا تموکح

 رد ترضحیلعا عفانم یروف رطخ چیھ دسریم رظن ھب ھچرگا .تسا هدرک لابند ینارگن اب

 ھب طایتحا ترورض و تسا یدج یفاک هزادنا ھب عاضوا اما ،دنکیمن دیدھت ار ھقطنم نآ

 .دنکیم حرطم ار عقوم

 

 ،دنوشیم حرطم یھاگ زا رھ ھک یسایس لیاسم یسررب رد ترضحیلعا نارواشم .٢

 .دنوش ریگلفاغ ،دوشیم ھیارا بانجیلاع رایتخا رد ھک تاعالطا ندوب کدنا زا دنناوتیمن

 ھب اتدمع دنروبجم ،درذگ یم نآ یاھزرم و ناتسناغفا رد ھچنآ زا یھاگآ یارب اھنآ

 .دننک ھیکت ،دسریم اھنآ ھب ھجراخ رتفد قیرط زا ھک میقتسمریغ تاعالطا

 

 و شوھ اب یدرم وا ھک دنھدیم ربخ نم ھب .دراد لباک رد یموب رومام کی بانجیلاع .٣

 ھتساوخ ھک دھد ھیارا امش ھب ار یقیاقح دھاوخیم وا ایآ دسریم رظن ھب اما .تسا مرتحم

 ھیکت وا تاطابترا لماک تحارص ھب امش رگا یتح .دینک تفایرد دیاب امش ھک تسین ریما

 یارب یبرغ یاھروشک تسایس دروم رد یفاک شنیب یموب رومام کی ھک تسا دیعب ،دینک

 ساسحا ،درکراک نیا یلصا لیالد زا یکی .دشاب ھتشاد امش زاین دروم تاعالطا یروآ عمج

 .دشاب ھتشاد دناوتیم ییاپورا کی طقف ھک تسا یلم و یبھذم تاشقانم ھب تبسن یفرط یب

 زیچان رایسب اھنآ ھک تسا یھیدب .تسا هدش نایب یتوافتم تارظن لباک تارطاخ شزرا زا

 .دراد دوجو دیدرت زین اھنآ یرادافو رد و دنا
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 رد ھناطاتحم تسایس کی یارجا یارب ھک تسا هدیقع نیا رب ترضحیلعا تموکح .۴

 فلتخم قطانم رد مدرم تیعضو .تسا مزال یرتشیب تباث و قیقد تاعالطا ،ینونک عطقم

 یذوفن ،نآ تادحرس رد یچوک لیابق تکرح ،نآ نارس یاھ ھسیسد و اھھشقن ،ناتسناغفا

 لامعا ناتسناغفا یاھزرم زا جراخ و لخاد رد تسا نکمم یجراخ یاھتردق الامتحا ھک

 میقم یسیلگنا هدنیامن کی طسوت دناوتیم طقف اھنآ زا یتسرد حرش ھک تسا یدراوم ،دننک

 دیاب یماظن تاماقم ھک دراد دوجو یدایز تایئزج ،نیارب هوالع .دوش ھیارا امش ھب روشک

 کی ھک تشاد راظتنا ناوتیمن اھنآ ھب ھجوت اب و دنشاب ھتشاد تاعالطا اھنآ دروم رد

 .دشاب امش تموکح یارب دامتعا لباق تاعالطا یروآ عمج ھب لیام ای دناوتب یموب رومام

 

 مزال تامادقا ،دھدیم هزاجا طیارش ھک یریبادت اب مھدب روتسد امش ھب دیاب نم ،نیاربانب .۵ 

 نیا یتقو .دیھد ماجنا ار تارھ رد ھیناترب یگدنیامن داجیا یارب ریما تیاضر بلج یارب

 چیھ نم .دوش ھتشادرب راھدنق دروم رد ھباشم یماگ ھک دشاب بولطم دیاش ،دش ققحم رما

 ھنابصعتم تنوشخ تالکشم رب اریز ،منکیمن داھنشیپ لباک اب ھطبار رد ار یھباشم مادقا

 .متسھ ساسح نآ دروم رد مدرم

 

 رومام کی روضح هزاجا یارب ار دوخ یگدامآ راب کی زا شیب ھتشذگ یاھلاس رد ریما .۶

 اب نونکا ،دشاب ھناقداص وا تاین رگا ھک درادن ناکما نیاربانب و تسا هدرک زاربا تارھ رد

 وا ھب کش نودب بانجیلاع امش ،دھد ماجنا ار راک نیا رگا اما .دیوش ھجاوم یدج لکشم

 زا دناوتب وا ات دنکیم باجیا ناتسناغفا یگچراپکی ھب ترضحیلعا ھقالع ھک دیوش رکذتم

 .دنک تفایرد یدج تارطخ دروم رد یاھرادشھ دوخ نارسفا تادھاشم

 

 رسفا كی ھك يتاعالطا رطاخ ھب ارصحنم ،تارھ رد سیلگنا یگدنیامن تیمھا ھب نم .٧

 دھاوخ میقتسمریغ دنچرھ ،یرگید جیاتن اما .ما ھتخادرپ ،دنك يروآ عمج دناوت يم يسیلگنا

 زا تسا نکمم و دوب دھاوخ ام نادحتم تینما یارب اھسیلگنا یزوسلد یھناشن نیا .تشاد

 ربزلاس یاضما .دنک یریگولج ایسآ حلص یارب کانرطخ یاھهرواشم



 422 

 

 ٣٢ دنس
 ١٨٧۵ لاس ،١٩ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب

 

 ١٨٧۵ نوج ٧ ،ھلمیس       ،سیوکرام میاورنامرف

 یرونج ٢٢ خروم ،٢ هرامش ،امش ترضح یرس ھلسارم ھب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .میھد خساپ راھدنق و تارھ ھب ھیناترب نارومام مازعا دروم رد ،١٨٧۵

 

 عفانم یروف رطخ چیھ دسریم رظن ھب ھچرگ ،لوا :تسا هدمآ ھلسارم قیدصت نایاپ رد .٢

 میخو یفاک هزادنا ھب ناتسناغفا و سراپ تادحرس رد روما عضو اما ،دنکیمن دیدھت ار ھکلم

 یھاگآ یارب ترضحیلعا تموکح ،مود ؛تسا عقوم ھب طایتحا موزل و تقد ناھاوخ ھک تسا

 رتفد قیرط زا میقتسمریغ تاعالطا ھب اتدمع درذگیم نآ تادحرس و ناتسناغفا رد ھچنآ زا

 و لماک تاعالطا لباک رد دنھ تموکح یموب هدنیامن نوچ ،دنکیم ھیکت سیلگنا ھجراخ

 یاھلاس رد ھک لباک ریما ،موس ؛دھد ھیارا دناوتیمن و دھدیمن ار زاین دروم دامتعا لباق

 تارھ رد ھیناترب رومام کی روضح هزاجا یارب ار دوخ یگدامآ راب کی زا شیب ھتشذگ

 اب یدج تفلاخم ،دشاب ھناقداص نانچمھ یو تاین ھک یتروص رد الامتحا ،دوب هدرک زاربا

 .تشاد دھاوخن یداھنشیپ تابیترت

 

 ،دھدیم هزاجا طیارش ھک یدح رد تعرس اب ات هدش هداد روتسد ام یارب ساسا نیا رب .٣

 ذاختا .میھد ماجنا یتامادقا ،تارھ رد ھیناترب یگدنیامن داجیا یارب ریما تیاضر بلج یارب

 اب اما ،دش هداد ناشن نآ زا سپ بولطم مادقا کی ناونع ھب راھدنق رد ھباشم تابیترت نینچ

 .دشن داھنشیپ لباک رد نآ داجیا ،مدرم ھنابصعتم تنوشخ ھب ھجوت
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 ام رظن ھب ھک دش هداد عالطا امش ترضح ھب ١٨٧۵ یروربف ١٨ ارسیاو فارگلت اب .۴

 دانسا نایم رد .دسریم رظن ھب بسانمان دروم نیا رد لمع راکتبا یارب طیارش و نامز

 یارب ار دوخ یگدامآ زگرھ ریما دھد ناشن ھک تسین یبایدر لباق یزیچ دنھ تموکح

 تبسن ترضحالاو تسا نکمم .دشاب هدرک زاربا تارھ رد ھیناترب رومام روضح اب تقفاوم

 مدع تاین هدنھد ناشن تسا نکمم تاداریا نیا و دشاب ھتشاد یتاداریا یتابیترت نینچ ھب

 تاروتسد ھک میتسھ ایوج ام نیاربانب .دشابن ھیناترب تموکح ھب تبسن ناشیا یرادافو

 دنھ تموکح ھب تصرف تشادرظن رد اب ای دوش ارجا یگرابکی ھب ترضحیلعا تموکح

 .تسا هدش راذگاو

 

 یلاع ترضح ١٧۵ یروربف ٢٣ خروم ھلسارم فارگلت رد ،قوف مالعتسا ھب خساپ رد .۵

 تموکح تاروتسد دیدحالص رد ھھام راھچ ای ھس ریخات ھک دش هداد عالطا ام ھب

 یصاخ دانسا ھب نینچمھ ام .دوش نایب ام لیالد دیاب رتشیب ریخات یارب اما .تسا ترضحیلعا

 رومام شریذپ یارب وا یگدامآ ینعی ،دوب هدرک زاربا ریما ھک یتاراھظا زا تیامح رد

 و باجنپ تموکح نوتنروت یاقآ ،رواشپ رسیمک کالاپ دراچیر رس اب تارھ رد ھیناترب

 .میوش سامت رد لاپین میقم نوتسلدریگ یاقآ

 

 ور نیا زا و دشاب ھتشاد روضح یلھد رد چرام هام رخاوا رد ارسیاو ھک دوب رارق .۶

 اب بانجیلاع رادید نامز ات عوضوم نیا رتشیب یسررب ھک دش ھتشادنپ بولطم

 چرام ٢٣ رد سنارفنک .دتفیب قیوعت ھب رکذلا قوف نارسفا یخرب و باجنپ رادنامرفناوتس

 نارسفا رظن ھک دش هداد عالطا امش ترضح ھب فارگلت اب ٢۴ رد و دش رازگرب ١٨٧۵

 رومام ناونع ھب یسیلگنا رسفا کی شریذپ یارب ریما ھک تسا داھنشیپ نیا فلاخم باجنپ

 ھلمیس رد تروشم دروم نارسفا تارظن ھک میدوب هدوزفا .دریگ رارق راشف تحت تارھ رد

 عالطا ترضحیلعا تموکح ھب دنھ تموکح رظن سپس و تفرگ دھاوخ رارق یسررب دروم

 .دش دھاوخ هداد
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 برجم نارسفا و رادنامرفناوتس هدش تبث تارظن ندروآ تسد ھب روظنم ھب اروف ام .٧

 ھعجارم باجنپ تموکح ھب ،دنتشاد تیحالص عوضوم دروم رد هرواشم یارب ھک باجنپ

 :دش رکذ ،دوش ھجوت اھنآ ھب دیاب ھک یدراوم ناونع ھب ریز تاکن .میدرک

 تارھ رد میقم ناونع ھب یھیناترب نارسفا باصتنا ھب دوخ لیم اب ناتسناغفا ریما ایآ ،لوا

 .دنکیم تقفاوم اھناکم نیا زا کی رھ رد ای راھدنق و

 .ریخ ای تسا دنمدوس ھیناترب تموکح یارب ناکم رھ رد ینامیقم نینچ روضح ایآ ،مود

 رد یھیناترب رومام زا یتفایرد تاعالطا تقد و ندوب یفاک زا رادنامرفناوتس ایآ ،موس

 ھب یارب یھار دناوتیم یلاع ترضح ایآ ،تروص نیا ریغ رد و ریخ ای دوب یضار لباک

 .ریخ ای دنک داھنشیپ رت قیقد و رتلماک تاعالطا ندروآ تسد

 

 تاعالطا ھک ار یعجرم دناوتیم ایآ ھک دش هدیسرپ زین لاپین میقم نوتسلدریگ یاقآ زا .٨

 ینبم ،دروایب رطاخ ھب ،تسا هدش جارختسا نآ زا ١٨۶٩ چرام ٢۶ تشاددای رد هدش تبث

 ،راھدنق رد ییاپورا نارومام ھب نداد هزاجا یارب ،تساوخرد تروص رد ریما ھکنیا رب

 .تسا هدامآ خلب و تارھ

 

 ساسا و دناهدش هدرمش ھمیمض بلاطم هدیکچ رد اھنآ .دش تفایرد ام تالاوس خساپ .٩

 .مینکیم ھیارا ترضحیلعا تموکح یسررب یارب نونکا ھک دنھدیم لیکشت ار یتارظن

 

 تساوخرد ،دوجوم طیارش رد و رضاح لاح رد ایآ ھک لاوس نیا ھب نتخادرپ زا لبق .١٠

 میلیام ،ریخ ای تسا یسایس وا ورملق رد یھیناترب نارسفا تماقا یارب لباک ریما تیاضر

 یتاعالطا شزرا ،لوا ینعی ،١٨٧۵ یرونج ٢٢ ھلسارم رد .مینک ھجوت رگید ھتکن ود ھب

 ھک ریما ھینایب ،مود و هدش تفایرد لباک رد ام یموب رومام قیرط زا رضاح لاح رد ھک

 ییاپورا هدنیامن کی روضح هزاجا یارب ار دوخ یگدامآ ھتشذگ یاھلاس رد راب کی زا شیب

 .تسا هدرک مالعا تارھ رد
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 دوخ هدنیامن زا ھک یاھشرازگ شزرا ھک میدقتعم ام ،ھتکن ود نیا زا لوا دروم رد .١١

 میرادن رطاخ ھب ار یمھم زیچ چیھ ام و تسا هدش دروآرب رتمک مینکیم تفایرد لباک رد

 تروص ھجراخ رتفد قیرط زا سیلگنا ای نارھت زا ام یارب اھناغفا روما ھب ھطبار رد ھک

 تقد و تعرس اب الامتحا یناغفا ناتسکرت تادحرس طیارش دروم رد تاعالطا .دشاب ھتفرگ

 .دشاب هدمآ تسدب ناتسناغفا ھب تبسن سراپ قیرط زا رتشیب

 

 ھک دزاسیم روبجم ار وا لباک رد یموب رومام تیعقوم ھک تسا تسرد کش نودب .١٢

 ھتفگ کالاپ دراچیر رس طسوت ھکیروط .دشاب طاتحم ھیناترب تموکح اب رابخا تاطابترا رد

 تموکح ھب مظنم شرازگ رد و دنک رایتخا لباک رد ھنالقتسم الماک نحل ھک یموب رھ« ،دش

 ،تسا تسرد دنکیم رکف وا ھک یتامولعم مامت ،دنکن ناھنپ ریما یاھوزرآ ھب هراشا نودب

 مینکیم رکف ام هوالعرب .»دنکیم ادیپ لمحت لباقریغ ار لباک رد دوخ تیعقوم یدوز ھب

 یلومعم طایتحا ھچنآ زا شیب یزیچ رومام ،ریما اب ھناتسود طیارش یرادھگن یارب شالت ھک

 تواضق ،دونشیم ھک هراکیب ھعیاش رھ شرازگ فذح رد وا و دھدیمن ماجنا ،دنکیم مکح

 .دھدیم ناشن یتسرد

 

 ای دوشیم یراددوخ مھم تاعالطا زا ھک مینک رواب ات میرادن یلیلد چیھ ام مھنآ اب .١٣

 میناوتیم ام و تسا ریما بیوصت عبات ،دوشیم شرازگ لباک تارطاخ رتفد رد ھک یتاعالطا

 هراشا اوتحم ھصالخ رد ١٣ و ١٢ هرامش تارطاخ رد دوخ تشادرب زا ریوصت ود ھب

 تارطاخ رد و یناغفا ناتسکرت مکاح دروخرب دروم رد یاھ ھیانک ،تارطاخ ود نیا رد .مینک

 مد زا ناخ بوقعی دمحم رادرس وریپ ود ھک دوشیم رکذ ١٨٧۵ یم ۶ ات ۴ خروم نارود

 یازجا ،تارطاخ رد هدش رکذ یاھیگژیو ریاس و نیا مینکیم رکف ام .دندش هدنارپ پوت

 .دشاب ھیناترب تموکح یھاگآ یارب نآ جرد ناھاوخ لباک ریما ھک دنتسین یتاعالطا
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 ھک یتاعالطا ،لباک رد رومام تیعقوم تشادرظنرد اب ھک میتسھ رظن نیدب ام ،لک رد .١۴

 تارظن اب ماع تروص ھب ام یریگ ھجیتن نیا رد .دنا قیقد و لماک دنکیم هریخذ وا

 رد یاھکش تیعقاو رد .میوشیم ھیوقت وا برجم نارسفا نیرتھب و باجنپ رادنامرفناوتس

 تارطاخ ھلسلس یرگنزاب ھک مینکیم رکف ام اما ،دراد دوجو تاعالطا ندوب یفاک دروم

 زا صقاون نیا اب تاعالطا شزرا ھک دناسریم تابثا ھب تارھ رد ریخا ثداوح دروم رد

 یاھنآمز رد ام ھک یفخم تامولعم طسوت ام رومام یاھشرازگ ندوب قیقد .تسا ھتفرن نیب

 .دوشیم دییات ،میریگ یم ناتسناغفا زا فلتخم

 

 یاھلاس رد رابکی زا شیب ریما ھک ھلسارم نیا ١٠ دنب رد هرکذتم مود ھتکن دروم رد .١۵

 ،تسا هدرک راھظا تارھ رد ھیناترب رومام کی روضح هزاجا یارب ار دوخ یگدامآ ھتشذگ

 تشاددای ھمیمض ھک مینکیم توعد باجنپ رتفد یفخم دانسا تشاددای ھب ار صاخ ھجوت ام

 یدح ات ریما ھینایب ھک یصخش دوشیم هدید .تسا هدش ١٨٧۵ لیرپا ١٢ رد نوتنروت یاقآ

 ھلابما رد ١٨۶٩ رد وا ھک ییاج ات ھک تسا هدرک دییات نامز نآ رد تسا وا رایتخا رد

 ھیناترب نارومام نییعت یارب زگرھ ریما ھک دوب ناغفا نارواشم رواب نیا ،هدرک صیخشت

 .تسا هدرکن ھقفاوم ناتسناغفا رد

 

 نوتسلدریگ یاقآ تشاددای رد اھنآ تامولعم ھک نوتنروت یاقآ و کالاپ دراچیر رس .١۶

 نوتسلدریگ یاقآ تشاددای رد ریما برشم ھک تسا نانچ هدش تبث ١٨۶٩ چرام ٢۶ رد

 یدییات چیھ .تسا هدماین تسد ھب ریما دوخ زا نوتسلدریگ یاقآ تامولعم .تسا هدش حیضوت

 یدنس چیھ رد ناتسناغفا رد )ییاپورا( ھیناترب نارومام شریذپ یگدامآ یارب ریما فرط زا

 هاش دمحمرون نیب یمسر یاھوگتفگ رد عوضوم .تسا هدشن ادیپ ریما و دنھ تموکح نیب

 یموب نارومام تئیھ لاوس ھک یتقو ،هدشن رکذ ١٨۶٩ لیرپا ٣ و ١ رد ھجراخ رترکس و

 رد ھن و هدشن هراشا ریما اب سنارفنک رد ویام درال طسوت نیا .تسا ھتفرگ رارق ثحب دروم

 جیاتن زا یکی ناونع ھب ھجراخ ریزو ھب ھک ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام تایداجیا

 .تسا هدش شرازگ ھلابما یاھسنارفنک
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 ١ خروم ٢١٣ هرامش ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھلسارم رد ار نآ ام ،فالخرب .١٧

 طسوت ھک اھدیدرت یضعب حیضوت یارب هدش ھتشون ھلسارم کی – میدرک ادیپ ١٨۶٩ یالوج

 و ١۶ دنب[ دوشیم ھتفگ – تسا هدش ھیارا ریما اب تارکاذم تسایس ناونع ھب لیگرا کوید

 میقم ناونع ھب ییاپورا رسفا چیھ ھک ...میدرک تبحم ریما ھب صخشم ھنوگ ھب ام« :]٢٠

 ھک ارسیاو نانخس ھب ،سنارفنک نایاپ رد تیعقوم« و  »دوشیمن نییعت وا یاھرھش رد

 :تسا هدش یدنبعمج ریز ھنوگ ھب ،هدش ھیارا امش بانج ھب ھنامرحم

 ای نارسفا ،نازابرس ھن ،تباث ھنارای ھن ،هدھاعم ھن :دشاب ھتشاد دناوتیمن ریما ھچنآ ،لوا«

  .»ییاپورا یاھمیقم

 

 هاش دمحمرون ،وا ریزو و ریما اب مرحم طابترا رد ھک یرگ ناتیپاک ،رگید یوس زا .١٨

 ھب ھنادازآ ھنوگ ھب ریما« ،دیوگیم دوخ ١٨٧۵ چرام ٢٩ خروم ھمان رد ،دوب ھلابما رد

 دیاب اما .»تسا قفاوم ،لباک زج ھب ،ییاج رھ ای تارھ ،خلب رد ھیناترب نارسفا نییعت

 دروم تسا نکمم ریما روظنم ھک دراد کش ایوق باجنپ رادنامرفناوتس ھک تشاد راھظا

 هدامآ تسا نکمم ریما ھکیلاح رد ،دراد رواب سیواد تربار رس .دشاب ھتفرگن رارق یمھفدب

 ھک دوبن هدامآ زگرھ ترضحالاو ،دشاب ناسیونربخ فرص ررقت ای نییعت یارب تیاضر

 .دھد هزاجا دوخ ورملق رد یسایس نارومام نییعت یارب

 

 تاطابترا رد هاش دمحمرون وا ریزو ای ریما دوخ ھکیلاح رد مینکیم رکف ام ،لک رد .١٩

 ھیناترب نارومام روضح زا رود نادنچن یاھ هدنیآ رد شریذپ یگداما یرگ ناتیپاک اب مرحم

 دصق ھک تسا نیا ام تشادرب اما .دشاب هدرک ھیارا لباک یانثتسا ھب ناتسناغفا تالحم رد

 یاھسنارفنک رد ریما یارب ھک دشاب ھچنآ زا رتشیب یساسا یاھکمک تفایرد داینب رب دیاش وا

 هدھاعم کی اب ییاسانش یبایتسد ھک یھلسلس هدھاعم کی دقع داینب رب ای دش هداد ھلابما

 ییاسانش نینچ ناھاوخ ھناقاتشم ریما .دشاب وا نیشناج ناج هللادبع ھک ھیناترب تموکح

 .درک در ار داھنشیپ نیا ،راکشا لیالد رب انب ویام درال اما ،دوب یمسر
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 ،ییاعدا شریذپ زا یمسر ھقباس ھنوگرھ دوجو مدع ،هدنورپ طیارش مامت ھب ھجوت اب .٢٠

 دوخ دیابن ام ،نآ دصق و هدودحم رد تیعطق مدع و نآ ھنامرحم و یصوصخ الماک تیھام

 اب مینک ھیجوت تارھ رد سیلگنا تیرومام ھب ھطبار رد ریما دزن يگدنیامن تفایرد رد ار

 يتابیترت نینچ اب تقفاوم يارب ار دوخ لیامت ،ھلابما رد روضح نامز رد وا ھك ضرف نیا

 نینچ زا ریما شریذپ دروم رد رظن داجیا رد ھک مینکیمن رکف نینچمھ .تسا هدرك زاربا

 ١٨۶٩ لاس رد ھلابما رد یرگ ناتیپاک اب ھک یتاطابترا ھب میناوتب ،ینونک نامز رد یداھنشیپ

 یداھنشیپ نینچ یدعب ای یلبق شریذپ زا یرثا چیھ میناوتیمن ام .میوش لیاق یتیمھا ،دش ماجنا

 .مینک ادیپ ریما فرط زا

 

 رد ریما ھک ضرف نیا نتشاذگ رانک اب ایآ ھک میزادرپ یم لاوس نیا یسررب ھب نونکا .٢١

 داجیا یارب وا زا ھک تسا یسایس و ھنالقاع ،هدرک تقفاوم داھنشیپ نیا اب یلبق دراوم

 نارسفا تارظن ھب ار ھجوت اجنیا رد ؟مینک رارصا راھدنق ای تارھ رد یھیناترب یگدنیامن

 .تسا ھلسارم نیا ھمیمض اھنآ ھمان ھک منکیم بلج یبرجم و اناوت

 

 تاساسحا دروم رد تسرد تواضق یارب یرازبا الامتحا ھک يناسک ىرکفمھ رگا .٢٢

 رومام کی شریذپ ھب لیمیب ار وا ھک میشاب هدامآ دیاب ام ،دراد یشزرا ،دنشاب ھتشاد ریما

 ،کالاپ دراچیر رس ،باجنپ رادنامرفناوتس ،دروم نیا رد .مینیبب تارھ رد یھیناترب

 اھنآ تارظن و دنا قفاوم ھمھ یراناواک ناتیپاک و ورنوم گنھرس ،رلیت لنیر رکشلرس

 :دوشیم دییات

 

 رومام ناونع ھب یلاوتم ھنوگ ھب ھک ناخ نیسح مالغ باون و ناخرادجوف باون طسوت ،لوا

 .دنراد ریما ینونک تاساسحا تخانش یارب یاھرازبا و دندرک تمدخ لباک رد ھیناترب

 ھجراخ رترکس ھب ھلمیس رد ١٨٧٣ لاس رد ھک لباک هدنیامن ،هاش دمحم رون هدیقع ھب ،مود

 ھب یصاخ تساوخرد ،ناتسناغفا ورملق رد یھیناترب نارسفا رارقتسا یارب ھک درک ھیصوت

 .دوشن هداد ریما
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 خلب زا روبع یارب تیاسروف رس ھب نداد هزاجا ھب ضارتعا رد ریما ریخا تامادقا اب ،موس

 ٢٣ ،٧ هرامش ،ام ھلسارم ھممیمض[ یزاس درسلد و دنکرای زا دوخ تشگزاب رفس رد

 .دنھ ھب لباک قیرط زا نارھت زا تشگزاب زا رکیب گنھرس ]١٨٧۴ یرونج

 

 رب ام ،دنک ضارتعا تارھ رد یھیناترب رومام کی رارقتسا ھب ریما ھکنیا ضرف اب .٢٣

 ھیناترب تموکح ھب تبسن وا تاین ھک دشاب ینعم نیا ھب وا تفلاخم ھک میتسین رواب نیا

 یتح ای ییاپورا تردق کی یوس زا رگا ،یضارتعا نینچ ھک تسا تسرد .تسین رادافو

 ،دشاب ھیجوت لباق للملانیب قوقح لوصا اب ھکنآ اب ،دوش حرطم ییایسآ نامکاح زا یخرب

 یاھهزیگنا ام رظن ھب اما .دراد ھلصاف یعقاو تموصخ زا یکدنا ھک دھدیم ناشن ار یلیامت

 .دوش تواضق رایعم نیا اب ھنافصنم ھنوگ ھب دناوتیمن ریما

 

 دراد دوجو ناتسناغفا نارادرس نایم رد یوق هورگ زونھ ھک درادن دوجو لوقعم دیدرت .٢۴

 و ناغفا گنج زا یدایز تدم ،دنھ لک رادنامرف هاگن زا ھکنآ اب .دنا مادقا نیا فلاخم ھک

 نآ رد ھک دننکیم یگدنز ناتسناغفا رد یدایز دارفا ،تسا ھتشذگ ھلخادم ثداوح تیمھا

 ناش لامعا و راکفا کیراب یاھتیدودحم زا الامتحا اھنآ هرطاخ و دنتشاد تکرش گنج

 زاربا ار دوخ هدیقع هراومھ دنراد ناتسناغفا اب یرتشیب ییانشآ ھک یناسک .تسا رتهزات

 هدیقع نیا و دشاب نامز راک دیاب اھسیلگنا و اھناغفا نیب لماک دامتعا داجیا ھک دنا ھتشاد

 .دوشیم رارکت ھلسارم نیا یاھ ھمیمض رد

 

 ناتسناغفا رد سیلگنا نارسفا روضح اب تقفاوم ھب ریما لیامت مدع ھک مینکیم رکف ام .٢۵

 تیبوبحم مدع ھجیتن رد و مادقا نیا ھب تبسن ذوفن اب هورگ کی بولطمان ساسحا زا اتدمع

 رد یوق ساسحا ھنوگرھ ھک تسین تباث ردقنآ ناتسناغفا رد وا تیعقوم .دوشیم یشان وا

 لامتحا ریثات تحت تسا نکمم نینچمھ وا .دریگ هدیدان ار دوخ عابتا زا یمھم شخب نایم

 تشگزاب ثحب نامز رد رطخ نیا .دریگ رارق نابصعتم لامعا طسوت نارسفا نداتفا رطخ ھب

 ھب .دش حرطم ریما و مظعا ردص طسوت لباک سلجم رد ناتسناغفا قیرط زا تیاسروف رس
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 تشگزاب رد تیاسروف رس ھب نداد هزاجا زا ریما عانتما میدرک رکف ام ھک دوب لیالد نیمھ

 نیا مینک ضرف ھکنیا نودب ،دوش هداد حیضوت یقطنم روط ھب دناوتیم ناتسناغفا قیرط زا

 تحت زا لیلد نیمھ ھب و تسا ھیناترب تموکح ھب تبسن ھناتسود ریغ ساسحا زا یشان رما

 .میدرک یراددوخ عوضوم نیا دروم رد وا نداد رارق راشف

 

 نارسفا یمیاد رارقتسا ھک دراد دوجو زین ینارگن نیا الامتحا ،قوف لیالد رب هوالع .٢۶

 موکحم ام طلغ و تسرد رایعم اب ھک دزاسیم راکشآ ار یاھهدنورپ ،ناتسناغفا رد یھیناترب

 زا یدایز سرت ساسحا ریما ھک دننک ادیپ هار یمومع تاعوبطم ھب تسا نکمم و دنوشیم

 یتاکن یواح ھک مینک هراشا ھلسارم نیا ھمیمض تارطاخ ھب اددجم تسا نکمم .دراد نآ

 یوق ساسحا زا ،دوشیمن دودحم لباک ریما ھب یاھهرھلد نینچ ھک نیا .تسا دروم نیا رد

 ترضحالاو نآ رابرد رد مئاد میقم کی باصتنا ھیلع ریمشک ھجاراھم طسوت هدش ھیارا

 .تسا دوھشم

 

 ریما تاساسحا و ناتسناغفا تیعضو دروم رد ام تاعالطا ھک مییوگب میراد ھفیظو ام  .٢٧

 تموکح طسوت هدش ھیارا توافتم تارظن زا یخرب اب ار ام ھیناترب تموکح ھب تبسن

 ھجوت اب ھک میقفاوم ترضحیلعا تموکح اب ام ،نامز نیع رد .دنکیم تیادھ ترضحیلعا

 .دوش رقتسم تارھ رد یسیلگنا رسفا کی ھک تسا بولطم ،ناتسکرت روما ینونک حضو ھب

 دیدحالص ھب مادقا نیا یدنمدوس و تسا هارمھ یتارطخ اب ھک تسا تسرد باصتنا نیا

 یقطنم و ھبرجت اب رسفا کی رگا اما .دوش باختنا تسا نکمم ھک دراد یگتسب یهدنیامن

 زایتما رظتنم دیاب ،دشاب رادروخرب ناغفا تاماقم و ریما لماک دامتعا زا ھک دوش باختنا

 دریگیم رارق یتیعقوم رد اھنت ھن رومام ،یطیارش نینچ رد .میشاب تابیترت نیا زا یگرزب

 دیما اب ار دوخ ریثات دناوتیم الامتحا ھکلب ،دروآ تسد ھب یدنمشزرا تاعالطا دناوتیم ھک

 یاھتردق یایاعر نیب دروخرب زا یریگولج قیرط زا ،حلص عفانم تھج رد تیقفوم ھب

 ھلزنم ھب یدودح ات زین تارھ رد وا روضح .دنک لامعا ناتسناغفا یایاعر و زرم زا رتارف

 .دنکیم دیدھت ار ناتسناغفا ھک تسا یتاکرحت یسررب
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 اب یداھنشیپ تابیترت ھک تسا یرورض ام رظن ھب ،فادھا نیا ھب یبایتسد یارب اما .٢٨

 میتسھ هدیقع نیا رب ام ،دش رکذ البق ھک یلیالد ھب انب .دشاب هارمھ ریما ھنامیمص تیاضر

 دایز لامتحا ھب ،میروایب راشف ریما رب ھلئسم نیا یور میھاوخب رضاح لاح رد رگا ھک

 .دوشیم ھتفریذپ یدایز هارکا اب ای دوشیم در ای ام تاداھنشیپ

 

 دنراد قفاوت میدرک تروشم اھنآ اب ام ھک ینارسفا ،دھد تیاضر ھتساوخان ریما رگا .٢٩

 ھب دروم نیا .دش دھاوخن لصاح تارھ رد ھیناترب رومام کی روضح زا یتیزم چیھ ھک

 بسک ھک یعناوم و هدش نایب ١٨٧۵ لیرپا ١٧ خروم رلیت رکشلرس ھمان ٣٣ دنب رد رابجا

 کالاپ دراچیر رس ھمان ٣ دنب رد دنکیم نکممریغ یطیارش نینچ رد ار دنمشزرا تاعالطا

 رومام ھک دشاب یرطخ هدنھد ناشن ریما رگا ،هوالعب .تسا هدش هداد حیضوت چرام ٣٠ رد

 رد ام نارسفا روضح اب ھک یدارفا ای نابصعتم لامعا زا ،دراد رارق نآ ضرعم رد ام

 رارق یریقحت ضرعم رد دیاب ،دننک رومام ھب تبسن مشخ ھب مادقا و دنا فلاخم ناتسناغفا

 ھب مھ و مینادب لوئسم ار ناغفا تموکح ھک میشاب ھتشادن یھیجوت نآ رطاخ ھب ھک میریگ

 .تسا راوشد هداعلاقوف نآ تیاضر بلج ھک یزیچ رطاخ

 

 .دز دھاوخ ھمطل ناتسناغفا رد دنھ تموکح ذوفن ھب وا عانتما ،دنک عانتما ریما رگا .30

 ریما تروص نیا رد ،دوش ھتفریذپ ناتسناغفا لابق رد ام ینونک تسایس رد رییغت نودب رگا

 .دنک مادقا ھیناترب تموکح تساوخ ھب ھجوت نودب زین رگید دراوم رد ات دش دھاوخ قیوشت

 ار دوخ یلعف تسایس دیاب ،مینک یقلت وا ھناتسودریغ ساسحا رب یلیلد ناونع ھب ار نآ رگا

 .میریگب سپ ار دوخ یتیامح یاھنیمضت و مینک یریگهرانک یدردمھ شرگن زا ،مینک حالصا

 ،تسین ییافو یب رب ینبم ریما تین هدنھد ناشن عانتما نیا ھک میشاب دقتعم یتسرد ھب رگا

 ،دعاسم تصرف نیلوا رد تسا نکمم ھک درادن دوجو تسایس رییغت یارب یفاک ھیجوت چیھ

 فیعضت ثعاب عانتما نیا تسا نکمم نینچمھ .دزادنیب ھیسور شوغآ ھب ار ناتسناغفا
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 تسا نکمم ھک ینامز ،دوش ھیسور اب یتآ تارکاذم ھنوگرھ رد ترضحیلعا تموکح

 .دوش حرطم ناتسناغفا رد ھیناترب ذوفن یعقاو شزرا دروم رد یتالاوس

 

 راشف تحت یلامتحا ھجیتن و ریما تیعضو دروم رد ھک یتاعالطا قیقد یسررب زا سپ .٣١

 نامھ ھب ام ،میاهدرک یروآ عمج تارھ رد یھیناترب رومام کی شریذپ یارب وا نداد رارق

 ھک میدرک لاسرا امش بانج ھب ھتشذگ یم ١٨ فارگلت قیرط زا ھک مینامیم یقاب رظن

 مینکیم داھنشیپ ام .تسین بسانم عوضوم نیا رد لمع راکتبا یارب ینونک طیارش و نامز

 نیا دروم رد ام بناج زا یصاخ ینارگن ای دوشن دراو ریما رب یروف راشف چیھ ھک

 یارب طیارش ریاس ای وا دوخ تامادقا ھک دعاسم تصرف نیلوا زا ھکلب ،دوش داجیا عوضوم

 تابیترت زا ناتسناغفا ھک ار یعفانم دناوتب ات دوش هدافتسا ،دنکیم داجیا وا رظن بلج

 ندنارذگ اب رتشیب ،رظن دروم فدھ ،ام رواب ھب .دھد ناشن وا ھب ،دروآیم تسد ھب یداھنشیپ

 یارب یتصرف چیھ زا ام ،نامز نیع رد .لمع راکتبا ضرف اب ات دیآیم تسد ھب نایرج نیا

 یھاگھگ ھک یلیاسو قیرط زا ناتسناغفا یاھدادیور دروم رد لماک تاعالطا ندروآ تسد ھب

 .دش میھاوخن لفاغ ،دنھدیم ناشن ار دوخ

 

 تسا نکمم ناتسناغفا اب ام ینونک طباور دروم رد تادھاشم زا یخرب ندرک ھفاضا .٣٢

 .دشابن اجیب

 

 رد وا اریز ،تسا راوشد دراذگیم ریثات یلعریش ریما راتفر رب ھک یتاساسحا کرد .٣٣

 راظتنا وا زا ناوتیمن .دراد رارق جراخ زا ھلمح سرت و لخاد رد بالقنا رطخ ضرعم

 ،صقان تالیصحت یاراد وا یارزو و دنک کرد ار ییاپورا یسامولپید نابز ھک تشاد

 تموکح ھک دنکیم کرد وا میدقتعم ام ،مھنآ اب .دنا کوکشم تقادص و دودحم ھبرجت

 ھیناترب دنھ عفانم ھک دنکیم ساسحا وا ،درادن ناتسناغفا رب زواجت یارب یحرط چیھ ھیناترب

 یلصا یاکتا و تسا نارگن ھیسور تفرشیپ زا یدج روط ھب وا ،تسا ناسکی وا عفانم و

 ھلمیس زا هاش دمحم رون ،شا هدنیامن تشگزاب زا سپ وا نابز .تسا ھیناترب تیامح رب وا
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 وا یاھتشادرب نیا اب ار نآ میراد لیم ام اما .دوبن شخبتیاضر اعطق ،١٨٧٣ لاس رد

 ای دنک تفایرد ام زا یرتشیب کمک تسا نکمم یتیاضران ضرف اب وا ھک میھد تبسن

 ھلمح ربارب رد وا زا یطیارش رھ تحت ھیناترب تموکح ھک صخشم دھعت زا یدیماان

 .ناتسیس یرواد ھجیتن زا یتیاضران اب هارمھ ،دنکیم تظفاحم یجراخ

 

 یارب ار رازبا نیرتھب و دراد هاش دمحم رون اب کیدزن ییانشآ ھک کالاپ دراچیر رس .٣۴

 زاغآ رد رواشپ ھب تشگزاب رد ،دھدیم وا ھب ھلمیس تارکاذم دروم رد حیحص تواضق

 :تشاد راھظا ،دروآ تسد ھب ریما تاساسحا دروم رد یھنامرحم تاعالطا ١٨٧۴ لاس

 تموکح زا ھشیمھ دننام وا  ،تسا هدادن خر ترضحالاو ھیحور رد یبولطمان رییغت چیھ"

 شنایفارطا زا ای ریما لیامت زا یھناشن چیھ )کالوپ دراچیر رس( وا ،تسا ھتخومآ ھیناترب

 ھب )دیازفا یم كالاپ رس( ،لباقم رد .دنشاب یرگید یاج زا کمک ناھاوخ ھک درکن ادیپ

 یم هاگن دوخ یلامش ناگیاسمھ ھب هدنیازف ینامگدب و یدامتعا یب اب وا ھك دسریم رظن

 وا یعیبط نمشد ،دراد نتشون شزرا ھک وا رگید ھیاسمھ ھناگی سراپ ھك یلاح رد ،دنك

 هاگھگ ھک مھبم تاعیاش ھب ام .تسا هدش تفایرد رگید عبانم زا ھباشم تاعالطا ."تسا

 نارومام ای هدش لقتنم سور نارسفا و ریما نیب یمولعمان تاطابترا ھکنیا رب ینبم ،دسریم

 نینچ ھک درک شومارف دیابن .میتسین لیاق ینادنچ شزرا ،دناهدرک ذوفن ناتسناغفا ھب یسور

 اب ام تاطابترا اب ھطبار رد تاعیاش نینچ .تسا دایز زین اھروشک نآ دروم رد تاعیاش

 رد ھک دراد نایرج زین نمکرت لیابق اب ام تالماعم دروم رد لاح و تشاد دوجو اراخب

 .تسا ساسا و ھیاپ چیھ نودب تیعقاو

 

 رد ام یاھھیصوت نتفرگ هدیدان ھب یلیامت زگرھ ریما ،ھلابما یاھسنارفنک نامز زا .٣۵

 یرواد رد سیلگنا تموکح میمصت وا .تسا هدادن ناشن ناتسناغفا یجراخ طباور دروم

 ھناقداص وا ھک میرادن یدیدرت چیھ ام و تفریذپ الماک ،رایسب هارکا اب دنچرھ ،ار ناتسیس

 .تسا دنباپ نآ ھب
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 تموکح لباقم ھب ریما تاساسحا هراب رد یتسرد یرواد ام رگا ،یتلاح نینچ رد .٣۶

 دمحم تسود نامز رد گنیناک درال طسوت ھک ام تسایس هدمع فادھا ،مینک داجیا ھیناترب

 تسود گرم زا سپ بسانم تصرف نیلوا رد سنرال درال طسوت ھک – دوب هدش عضو

 ھمادا نونک ام و – دش دییات ھلابما یاھسنارفنک رد ویام درال طسوت – دش دیدجت دمحم

 بتارم ھب روشک ھکنیا :میاهدرک داجیا ناتسناغفا اب ھناتسود تابسانم ام .دنا اجرب اپ – میاهداد

 رب زواجت زا ریما یریگولج یارب ام ذوفن و هدش دمحم تسود راگزور زا رت یوق

 عنام زونھ ات لماوع ریاس و ھقباس یاھ ینمشد ھک درک فسات دیاب .تسا یفاک شناگیاسمھ

 رد ھیناترب نارومام رارقتسا و ناتسناغفا و ھیناترب ییاپورا عابتا نیب رد دازآ لماعت داجیا

 رتھب ام یاھهزیگنا ھک یتقو و نامز نایرج رد ھک میراد رواب اما .تسا هدش روشک نآ

 رتشیب یورشیپ قیرط زا اھنآ باستکا .تفای دھاوخ ھمادا یعیبط ھنوگ ھب ،دوش کرد

 دھاوخ عیرست ،دنک دیدھت ار ناتسناغفا تیمامت ھک یرطخ ھنوگرھ ای ناتسکرت رد ھیسور

  .دش

 

 رد ھیسور یورشیپ زا ھلصاح تارثا ھب ھطبار رد رخاوا نیا رد یدایز یاھثحب .٣٧

 مامت رب ھیسور رادتقا ضرف اب ھطبار رد ار دوخ ینارگن البق ام .تسا ھتفرگ تروص ورم

 ھک تسا بولطم مینکیم رکف و میاهدرک زاربا ناتسناغفا رد رطخ داجیا و اھنمکرت روشک

 مکاح ھب تسا مزال تروص نیا رد .دھد خر یزیچ نینچ رگا ،مینک ھیارا ار دوخ رظن

 ات مینک کمک وا ھب میاهدامآ ام ھک دوش هداد یرت صخشم و رتشیب یاھنیمضت ناتسناغفا

 هدھاعم کی دراو وا اب ھک دوب دھاوخ بولطم الامتحا .دنک عافد ینوریب تالمح ربارب رد

 ھب ندش کیدزن و لماعت نینچ یعیبط ھجیتن تارھ رد ھیناترب میقم کی رارقتسا و میوش

 .دوب دھاوخ ھیسور زرم

 

 ھیسور یورشیپ تارطخ زا یریگولج یارب تامادقا نیرتھب اھنیا ھک مینکیم رکف ام .٣٨

 طسوت عوضوم نیا دروم رد ھک یتاراھظا .ددرگ ذاختا دیاب موزل تروص رد و هدوب ورم ھب

 طسوت دیاب ھک تسا یتسایس هدنھد ناشن ام رظن ھب ،دش ھیارا فولاوش تنک ھب یبرد لریا
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 حوضو اب ھیسور ردق رھ ھک میاهدرک نایب ار دوخ هدیقع البق ام و دوش لابند دنھ تموکح

 .دوب دھاوخ رتشیب ،حلص ظفح لامتحا ،دنک کرد ار ناتسناغفا لابق رد ام تیعقوم رتشیب

 صاخ تادھعت ای لاعف مادقا ھنوگرھ اب ھیسور طسوت ورم لاغشا ینیبشیپ ،ام رظن ھب

 .ترضحیلعا دنھ یروتارپما عفانم ات تسا بصعت لابند ھب رتشیب ،ینامیپ

 

 ،دیآیم تسد ھب ناتسناغفا اب ھناتسود طباور ظفح زا ھک یدام و یونعم یایازم ھب ام .٣٩

 نینچ ھک تخاس میھاوخ دعاقتم ار ترضحیلعا تموکح ام و میتسھ لیاق یدایز تیمھا

 یط دنھ تموکح طسوت ھک ھنایوجیتشآ و ھناروبص تسایس ھب موادم یدنباپ اب یطباور

 رد اب و دوشیم نیمضت ھجو نیرتھب ھب ،تسا هدش لابند ناتسناغفا لابق رد یدامتم نایلاس

 يتارظن شریذپ ھب تبسن وا رگا يتح ،ریما تالكشم يارب لوقعم ھیجوت ھنوگرھ نتفرگ رظن

 .دشاب ھتشاد هاركا ،دوشیم ھیصوت ھیناترب دنھ و وا عفانم یارب ھك يریبادت دروم رد

 

 یزاب سوھ ھنوگرھ میلیام ھک مییوگب میھاوخیمن ھجوچیھ ھب ام ،تاراھظا نیا نایب رد .۴٠

 تخادرپزاب ھب زاین نودب ،دھاوخب ام زا ھک ار یزیچ رھ ای و میریذپب ار ناتسناغفا مکاح

 مامت ابیرقت ،١٨٧٣ لاس رد ھلمیس تارکاذم رد ھن و ھلابما یاھسنارفنک رد ھن .مینک اطعا

 میھاربا ھک ام لوقعم تساوخرد زا وا ھک میدید یتقو اریخا و دشن تیاعر ریما یاھتساوخ

 ماجنا رب ،دھدیم ناشن دیدرت ،دنک روبع ناتسناغفا زا ناخاو ریم ھب ام زا یھبتاکم اب ناخ

 .مینک ذاختا ار ریسم نامھ هرابود ھباشم طیارش رد دیاب ام .میدرک رارصا دوخ یاھتساوخ

 نیدیا و ریوم ،زوھبوھ روترا ،نمرون ،الادگم ریپن ،کوربتران یاضما

 

 

 ٣٢ دنس رد ١ ھمیمض
 )مرحم دشا( ١٨٧۵ چرام ٢۵ ،۴٨ هرامش

 باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،نسیچتیا زا
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 ار دوخ تارظن رادنامرفناوتس بانج ھک منک اضاقت ات دنداد تیادھ لک رادنامرف و ارسیاو

 :دنک لاسرا رتدوز ھچ رھ ریز تاکن هراب رد

 

 و راھدنق و تارھ رد میقم ییاپورا نارسفا یگدنیامن نییعت یارب ناتسناغفا ریما ایآ ،لوا

  .داد دھاوخ تیاضر رگید یاھاج

 

 .دوب دھاوخ ھیناترب تموکح دافم ھب میقم ناگدنیامن نینچ تیدوجوم ایآ ،مود

 یضار لباک رد ھیناترب رومام زا تاعالطا یتسرد و تیافک اب رادنامرفناوتس ایآ ،موس

 داھنشیپ رت قیقد و رت لماک تاعالطا تفایرد یارب یرگید هار دیناوتیم ،نآریغرد ؛تسا

 .دینک

 

 باجنپ نارسفا اب دروم نیا رد ھک دنھاوخیم رادنامرفناوتس یارب اروش رد بانجیلاع .٢

 هدومن هروشم ،دنا دروم نیا رد ھیصوت ھتسیاش و دنراد روشک زا دیدج و یلبق براجت ھک

 .دیتسرفب ار ناشیا تارظن و

 

 

 ٣٢ دنس رد ٢ ھمیمض
 )مرحم دشا( ١٩٧۵ چرام ٢٧ ،۵٩ هرامش

 لاپین رد میقم ،نوتسلدرگ ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،نسیچتیا زا
 

  لباک عاضوا دروم رد یصخشم تاعالطا زا یتشاددای ،١٨۶٩ چرام ٢۶ خیرات رد امش

 رسیمک کالاپ درگرس هدمع ناگدنھد عالطا ھک دیدرک لاسرا باجنپ تاماقم اب وگتفگ رد

 ھک تسا هدمآ تشاددای رد ،ھلمج زا .دندوب باجنپ تموکح رترکس نوتنروت یاقآ و رواشپ

 خلب و تارھ ،راھدنق رد ییاپورا نارومام ھب ،دوش ھتساوخ وا زا رگا ،تسا هدامآ ریما«
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 ،لح لباقریغ الامتحا ھن دنچرھ ،یتالکشم لباک رد یرسفا نینچ دروم رد اما ،دھد هزاجا

 " .دش دھاوخ داجیا

 

 نیا ھک دیشاب ھتشاد رطاخ ھب دیناوتیم ایآ ھک دھاوخیم نم زا اروش رد لک رادنامرف .٢

 ،دیدوب هدرک تفایرد باجنپ زا یرگید رسفا ای نوتنروت یاقآ ای کالوپ رس زا ار تاعالطا

 ١٨۶٩ چرام ١٧ رد شرازگ قبط ھک صاخ یاھهرواشم شرازگ زا ای و ریما دوخ زا ای

 .دوب هدش رازگرب روھال رد

 

 نیا یارب یلیلد نامز نآ رد اھنآ ھک دنرادن ار روصت نیا نوتنروت یاقآ و کالوپ رس .٣

 تسا هدش هداد حیضوت امش تشاددای رد ھک تسا ھنوگ نامھ ریما راتفر ھک دنا ھتشاد رواب

 .دیدوب ھتسباو یرگید تاعالطا ھب الامتحا نیاربانب و

 

 .دوشیم تساوخرد ماگنھدوز خساپ .۴

 

 

 ٣٢ دنس رد ٣ ھیمض
 ١٨٧۵ لیرپا ٧ ،ودنمتک

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،نسیچتیا ھب ،لاپین رد میقم هدنیامن ،نوتسلدرگ زا
 

 میوگب ھک مراد ار راختفا نیا ،ریخا هام ٢٧ خروم ،۵٩ هرامش ،امش ھمان زا ینادردق نمض

 مراد ار روصت نیا اما ،دروآ رطاخ ھب ار هدش لقن تمسق عطق روط ھب دناوتیمن نم ھظفاح

 و ریما اب یلبق تاطابترا ساسا رب نوتنروت یاقآ ای کالاپ درگرس طسوت تاعالطا نیا ھک

 رھ یارب ھک دوب نیا ھجراخ رتفد رد نم لومعم ھیور .دوب هدش هداد نم ھب شناھارمھ

 دروم رد ھک مدرکیم رکذ »هدمع ناگدنھدربخ« ناونع ھب ار نایاقآ مان مھم رظن راھظا

 زا یرگید وضع رھ اب ھسیاقم رد ،مھدیم تبسن ود رھ ای یکی ھب هراشا دروم تشاددای
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 دای ھب ھک باجنپ رگید ماقم اھنت .مدرک تاقالم ھلابما رد اھزور نآ رد ھک باجنپ نویسیمک

 تقو رسیمک ،رلیت لنیر گنھرس ،مدوب هدرک تبحص وا اب ناتسناغفا روما دروم رد مراد

 تسد ھب ریما زا )چرام ٢۶( تشاددای نآ هدش صخشم خیرات رد تاعالطا .دوب ھلابما

 یاراد و یلوا رادید ،مراد دای ھب یصوصخ تارطاخ رتفد زا ھک ھنوگ نآ ،دوب هدماین

 .مدوبن انشآ اھنآ اب نم ھک یناسک اب ھن ،دوب یتافیرشت یاھیگژیو

 

 

 ٣٢ دنس رد ۴ ھمیمض
 )مرحم( ١٨٧۵ لیرپا ٢١ ،روھال

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،نسیچتیا ھب ،باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت زا
 

 نآ رد ھک منک مالعا ار امش چرام ٢۵ خروم۴٨ هرامش ھمان تفایرد ھک مراد ار راختفا نیا

 غالبا رادنامرفناوتس بانج رظن نایب یارب ار اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو تساوخرد

 یگدنیامن ھب طوبرم لاوس دروم رد هرواشم تیحالص ھک باجنپ رد ینارسفا مھ و دیا هدرک

 .دنراد اھناکم نیا زا کی رھ رد ای راھدنق و تارھ میقم ناونع ھب ار ییاپورا نارسفا

 

 ،سیوید یرنھ رس طسوت ھسلجتروص زا یتشونور ھک مراد ار راختفا نیا ،خساپ رد .٢

 کالاپ رس مود گنھرس[ تسا هدش رکذ نآ ھیشاح رد ھک نارسفا زا یاھھمان اب هارمھ

 رسیمک نواعم یراناواک ناتیپاک و تاج هرید ھقرف رتفد رسیمک رلیت رکشلرس ،رواشپ رسیمک

 اب ھطبار رد اھنآ یاھهاگدید نایب یواح ،]رواشپ رسیمک نواعم تسرپرس و تاھوک رتفد

 و ریز ناگدننک ءاضما طسوت ھک منک ھیارا یتشاددای مھ و امش مایپ رد هدش رکذ ھتکن ھس

 مجرتم ناونع ھب ھک تسا روپزوریف سیئر بیان ،یرگ ناتیپاک زا )١٨٧۵ چرام ٢٩( ھمان

 نآ رد ھک ار ھچنآ اقیقد ھک دش ھتساوخ وا زا و درکیم لمع ھلابما سنارفنک رد ارسیاو

 .دنک نایب یسررب تحت رضاح لاح رد عوضوم اب طابترا رد تبسانم
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 تموکح رترکس ھمان یاھشسرپ دروم رد باجنپ رادنامرفناوتس طسوت ھسلجتروص ھخسن

 ١٨٧۵ چرام ٢۵ ،۴٨ هرامش ،ھجراخ رتفد رد دنھ

 

 لوا شسرپ

 نارسفا باصتنا ھب دوخ لیم اب ریما ،ینونک تیعضو رد ھک متشاد ار روصت نیا ھشیمھ نم

 تقفاوم اھناکم زا کی رھ رد ای راھدنق و تارھ رد میقم ناونع ھب ییاپورا یھیناترب

 نم رظن ھب ،یرگ ناتیپاک تاراھظا و رتفد نیا رد ھنامرحم دانسا ھعلاطم زا و دنکیمن

 رظن ھب یضار ھک دنشاب ھتشاد دصق زگرھ ترضحالاو ھک دسریم رظن ھب کوکشم رایسب

 ناسیون رابخا باصتنا هدامآ اھنت تسا نکمم وا ھک یلاح رد ،تسا نیا نم داقتعا .دنسرب

 نت ھب رضاح زگرھ وا .دشاب ناتسناغفا لاغشا زا لبق یلع تماھش ای نوسیم یاقآ دننام

 .دوبن یسایس نارومام باصتنا ھب نداد

 

 مود شسرپ

 ھیناترب تموکح یارب هدش رکذ یاھناکم زا کی رھ رد میقم هدنیامن روضح منکیمن رکف

 ار اھنآ اصخش ،ریما لیم فالخرب اھنآ روضح منکیم رکف نم ،سکعرب .دشاب دنمدوس

 ھب تاعالطا ندروآ تسد ھب هزاجا ای اھنآ ھب دوخ تاعالطا لاقتنا زا ار وا و دھدیم رازآ

 ترضحالاو نافلاخم شریذپ دروم تسا نکمم دنیامن ،رگید یوس زا .دنکیم عنم اھنآ

 اب وا ندرک ریگرد میقتسم فدھ اب تسا نکمم ای .دیازفا یم وا یتحاران رب ھک دریگ رارق

 تیاکش ھب رجنم ھک تسین دیعب وا یوس زا یگناگیب و یدامتعا یب .دوش نیھوت ام تموکح

 تمواقم اب ھلخادم املسم و دشاب ھتشاد لابند ھب تیاکش زا سپ تسا نکمم ھلخادم .دوش ام

 راھدنق میقم هدنیامن کی ھنوگچ ھک منیبب مناوتیمن نینچمھ .دش دھاوخ وربور ناھنپ ای راکشآ

 تیعقوم دھشم نانکاس ھب تبسن ھیسور یاھتکرح زا ھیلوا تاعالطا بسک یارب تارھ ای

 تسد ھب یارب ،هدرک مالعا ار دوخ لیامت ریما ھک ھنوگ نآ ،لاح نیع رد .دراد یرتھب

 ھب و تعرس ھب ار راک نیا دوش ھتساوخ وا زا ھک درادن یررض چیھ ،تاعالطا ندروآ
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 و دشاب نارگن شیاھنیمزرس ھب عوقولا بیرق زواجت زا وا رگا .دھد ماجنا مظنم روط

 .منکیم هابتشا رایسب ،دشاب ھتشاد عوضوم نیا رب یدایز راشف دھاوخب

 

 موس شسرپ

 دراوم رتشیب رد لباک رد یموب رومام یھتفھ ود ھنازور یاھتشاددای رد جردنم تاعالطا

 تایئزج زا و هدوب طاتحم رایسب دسیونیم ھچنآ رد ھشیمھ نم رظن ھب وا .تسا حیحص

 زیھرپ ھب یدایز دح ات ریما رب وا ریثات ھک دراد دوجو لامتحا نیا .دنکیم یرود یفاضا

 رد .دشاب ھتشاد یگتسب ریما دامتعا دروم دارفا و ناتسناغفا یلخاد تیعضو زا داقتنا زا وا

 یاھھیصوت ھب نداد تیمھا روظنمھب و منادیم ھیناترب عفانم عفن ھب ار توکس نیا نم ،لک

 ھک منکیمن رکف نم .تسا هدش ھبساحم ،دشاب نآ ھیارا ھب زاجم یدج دراوم رد هدنیامن ھک

 ریما ،منکیم رکف و دشاب ھتشاد یتیزم دوجوم متسیس رد یروآون ھنوگ چیھ رضاح لاح رد

 یدیدھت ھنوگرھ ھب تبسن شدوخ الامتحا ،تسا ھتفرگ دوخ تسد ھب ار تارھ نونکا ھک

 دنک دروم نیا رد ھیناترب تموکح ھب یناسرعالطا رد و دوب دھاوخ ساسح نآ ھب تبسن

 .دشابن

 سیواد یاضما

 

 

 ٣٢ دنس رد ۵ ھمیمض
 ١٨٧۵ چرام ٣٠ ،رواشپ

 تموکح رترکس ،نوتنروت ھب ،رواشپ ھقرف ،تسرپرس و ریسمک ،کالاپ گنھرس زا
 باجنپ

 

 اب ار یراج هام ٢۶ ،یلھد هاگودرا فلا هرامش ھلسارم حبص زورما ھک مراد راختفا نم

 و مدرک تفایرد )۴٨ هرامش ،ریخا هام ٢۵ خروم یلاع تموکح ھمان ھصالخ( ھمیمض

 .مزادرپ یم نآ رد هدش حرطم تالاوس خساپ ھب اروف



 441 

 

 لوا شسرپ

 ررقت ھب یضار دوخ هاوخلد ھب ناتسناغفا ریما ترضحالاو ھک مراد رواب الماک نم .٢

 و تسین یضار یرگید یاج ای راھدنق و تارھ رد میقم ناونع ھب ھیناترب ییاپورا نارسفا

 نینچ رارقتسا ھب ھک دوش هدیسرپ رگا تسا یساسحا زا رتمک تابیترت نینچ زا وا یدونشخان

 ھک تسا مولعم الماک تموکح ھب ،ھتشذگ ھب ھطبار رد .تسا یضار دوخ تختیاپ رد رسفا

 درگرس یگدنیامن .تسا ھتشاد دوجو اھ یدزمان نینچ اب نونک ات اھ ضارتعا نیرت یوق

 ناخ دمحم تسود موحرمریما ھک دش ھقفاوم ھنامحریب ینامز فرص راھدنق رد ندزمل

 طسوت هدش هدعو یاھبنارگ ھنارای ای ھنیزھ کمک دناوتیم طرش نیا اب طقف ھک تفایرد

  .دروآ تسد ھب ار ام تموکح

 

 نارسفا ھب ناغفا تموکح یدنسرخان ھک هدشن عقاو یزیچ چیھ نامز نآ زا نم تواضق ھب

 یفاضا لیلد کی ھکیلاح رد ،دنوش ناش روشک رد یمیاد میقم ھک دھد هزاجا ار ییاپورا

 ھیسور ریخا مادقا .تسا هدماین دوجوب یمادقا نینچ یارب اھنآ یعیبطریغ یدنسرخان یارب

 ھک دوشیم شنارواشم و ریما رواب ھب رجنم هویخ تاناخ رد وا یماظن تایلمع هژیو ھب و

 رھ ای راھدنق ای تارھ ھب نارومام نداتسرف یارب ھیناترب تموکح ھب نداد هزاجا ھنوگرھ

  .دش دھاوخ ھیسور بناج زا ھباشم یاضاقت ثعاب ینیقی ھنوگ ھب ود

 

 مود شسرپ

 نم یلبق ھینایب ھکنیا ضرف اب نارسفا نینچ ناتسرف ھجیتن ھک مراد رواب نانچمھ نم .٣ دنب

 وا نارواشم و ریما لیم فالخرب اجنآ رد نارومام ینعی ؛تسین دنمدوس ،دشاب تسرد

 .دوب دھاوخ

 

 اب تاعالطا ھب یبایتسد ای ذوفن و دش عقاو ھچ ندزمل درگرس ھیضق رد ھک میناد یم ام

 ھک دشیم رارصا اقیقد ھکنآ اب و دوب لمحت لباقریغ ردقچ وا یارب تموکح زا شزرا
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 و دروآ نییاپ یتدم یارب ار ام رابتعا ١٨۵٧ شروش ای مایق زاغآ و تسا صاخ طیارش

 ھک متسھ نیمطم الماک نم ،دش ھیناترب دنھ مجاھت یارب اھھمانرب یدج یاھثحب ھب رجنم

 اب دناوتیم یلاع لیالد ریما هاگن زا و دنک دیلوت بوخ جیاتن دناوتیمن رت بولطم طیارش

 .دراد دوجو نم رواب ھب ھک هدش ھیارا یاھ تلاخد مامت ھب ھقالع مدع ھیجوت

 

 موس شسرپ

 یزیچ ناوتیمن ،دوشیم لاسرا لباک رومام طسوت ھک راوھتفھ رابخا تقد هراب رد .۴ دنب

 نحل ھک یموب رومام رھ .درک لاوس ناوتیم کش نودب ار نآ ندوب یفاک ھکنآ اب ،تفگ

 لیم ھب هراشا نودب دوخ تموکح ھب مظنم شرازگ ھب و دنک رایتخا لباک زا لقتسم الماک

 تیعقوم یدوز ھب ،تسا تسرد دنکیم رکف وا ھک یتاعالطا مامت ،دنکن یراکناھنپ ریما

 .دبای یم لمحت لباقریغ لباک رد ار دوخ

 

 دوجو هدنوشتخادرپ یفخم ناراگنربخ مادختسا دروم رد یتاضارتعا راکشآ تروص ھب

 مینک افتکا یمسر ھنازور تارطاخ تفایرد ھب نانچمھ ھک منک ھیصوت مراد لیم نم و دراد

 شتیاور ھک یصخش دننام ،مینک یسررب و لیمکت نارومام یھاگھگ مادختسا اب ار اھنآ و

 شرازگ ھک یصخش ای ،تسا پاچ نایرج رد مود تیاور و هدش پاچ نادنز ھناخپاچ رد

 حیحص دراوم زا یرایسب رد و بسچلد رایسب ،تاھوک رسیمک نواعم قیرط زا اریخا شیاھ

 ات ،میقمریغ ھچ و میقم ھچ ،دنوشیم بترم قوقح یاراد ھک یفخم نارومام .تسا هدوب

 نتشون اب ار دوخ نان دیاب ھک دننکیم رکف اریز .دنا هابتشا ،دراد دوجو نم ھبرجت ھک اجنآ

 یھارمگ رد ار دوخ نایامرفراک اھنآ ،دنروآ تسد ھب تسردان ای تسرد زا معا بوانتم

 ھب رما نیا و هدش لیدبت یماندب ھب جیردت ھب اھنآ لاغتشا ،نیا رب هوالع ،دنزادنا یم یدج

 .تسا بولطمان حوضو
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 ٣٢ دنس رد ۶ ھمیمض
 ١٨٧۵ لیرپا ١٧ ،رسترما ،٧٨۵ هرامش

 باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت ھب ،رلیت رکشلرس زا
 

 ار راختفا نیا ،١٨٧۵ چرام ٢۶ خروم ،یلھد هاگودرا یس هرامش ھب امش ھمان ھب عاجرا اب

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس طسوت هدشرکذ تاکن دروم رد ار دوخ تارظن ھک مراد

 .منک ھیارا

 

 رد میقم ناونع ھب ییاپورا یھیناترب نارسفا باصتنا اب لیم لامک اب ناتسناغفا ریما ایآ .١

 .ریخ ای دنکیم تقفاوم راھدنق و تارھ

 

 ھک تسا یدایز تدم ھک مشاب ھتشاد ھجوت دیاب لاوس نیا ھب خساپ یارب شالت زا لبق .٢

 لباق اھھمانزور یاھشرازگ .ماھتشادن ار وا نارواشم و ریما راتفر و نحل یاشامت تصرف

 ،دوشیم ضقن یدعب هرامش رد دوشیم اعدا هرامش کی رد ھچنآ بلغا اریز ،دتسین دامتعا

 .دوشیم فیعض رایسب هدش ھیارا یاھشرازگ دروم رد لالدتسا ھب لیامت نیاربانب

 

 یسایس قالخا دروم رد فیعض امومع رظن ساسا رب ،نم تارظن تسا نکمم ،نیاربانب .٣

 لمع تھج رد یرتیعقاو یاھشالت اعقاو وا رگا ،دراذگب ریثات ریما رب تدش ھب ،ناتسناغفا

 .دشاب هداد ماجنا نم هدعاق یب یتاعالطا عبانم ھب تبسن ،تادھاعم حور اب

 

 زا رتشیب ناتسناغفا روما دروم رد نم تارظن ھک دراد ریخ رادنامرفناوتس بانج .۴

 رارق نم ھک ییاج رد ،تیعقاو رد .دوشیم یشان یزیلع ناخ نیسح مالغ باون یاھهاگدید

 ،اھھمانزور زا ادج ،تادحرس زا یقافتا ناگدننکدیدزاب ریاس و ناخرادجوف باون و وا ،مراد

 .دنا تاعالطا بسک یارب نم رازبا ھناگی
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 دروم رد یموب یاھھمانزور رد تاعیاش ساسا رب اریخا ناخ نیسح مالغ باون .۵

 ارسیاو بانجیلاع طسوت ھلاقم نیا .تشون ھنیمز نیا رد یھلاقم ،ریما ھب یداھنشیپ تیرومام

 حرطم ھجراخ رترکس طسوت نونکا ھک دوب یتالاوس لماش نیا .تفرگ رارق ھعلاطم دروم

 رادنامرفناوتس .منکیم میدقت ھنادازآ ار ناخ نیسح مالغ تارظن نم نیاربانب .تسا هدش

 تارظن اب ھشیمھ مناوتیمن ھکنآ اب ،منکیم ینادردق وا تقادص و یرادافو زا نم ھک دنادیم

 .مشاب قفاوم وا یسایس

 

 یارب یبوخ لیالد ھک متسھ نیمطم نم ،ھجراخ رترکس لوا لاوس ھب ھجوت اب ،سپس .۶

 ای میقم ناونع ھب یسیلگنا نارسفا باصتنا اب لیم لامک اب ریما ھک مراد عوضوم نیا نتفگ

 نم .درک دھاوخن تقفاوم یرگید یاج ای راھدنق و تارھ رد ام تموکح یسایس نارومام

 هداتسرف روضح زا شنارواشم و ریما ھک مدوب هدش دعاقتم الماک مدوخ تاعالطا ساسا رب

 ھک مدرکیم رکف اما .دنا رازیب لباک رد سیلگتا هدنیامن روضح هزادنا ھب راھدنق رد سیلگنا

 نآ رب )ریما( وا یدام تابلاطم ھک اجنآ زا و تارھ صاخ ھنیشیپ ھب ھجوت اب ،تسا نکمم

 نادنچ تارھ یرادھگن رد ام تیامح و کمک شریذپ زا تسا نکمم ،تسین مکحم زونھ

 ساسحا ھک تسا هدیقع نیا رب الماک ناخ نیسح مالغ ھک منیبیم نم اما ؛دشابن لیم یب

 ،دھد رارق اھنآ ورملق زا یشخب رھ رد ار سیلگنا رسفا ھک یتابیترت رھ دروم رد یناغفا

 .تسا ناسکی

 

 هراشا اھنآ زا یخرب ھب ادعب ھک ،دوشیم یشان یفلتخم للع زا اعقاو ھک یدامتعایب نیا .٧

 طسوت امیاد وا نھذ رد ساسحا نیا اما .دوشیم زاربا ریما دوخ طسوت یدح ات ،درک مھاوخ

 دروم نیا رد اھنآ تیرثکا ھک دوشیم دیدشت وا فارطا رد ناغفا یاھرادرس راتفگ و رادرک

 نھذ رد بصعت نیا دیدشت یارب ار یتصرف چیھ و دنا بصعتم و راھ یقطنم یب زرط ھب

 وا ھک تسا نیھجیتن .دنھدیمن تسد زا روشک رد یسیلگنا نارسفا شریذپ ربارب رد ریما

 نیا رد ھک دوشیم راداو شنارواشم طسوت نیاربانب و دوشیم کرتشم دایرف میلست )ریما(

 .مینادیم انعمیب راتفر ار نآ اتعیبط ام ھک دنک لمع یھنوگ ھب دروم
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 یعقاو یدنسرخان ھب ناوتیم ار نارادرس بناج زا ھنانمشد ساسحا نیا زا یشخب .٨

 اھنآ ،نیاربانب .تسا ام تردق و یژرنا ممتم ،تیعقاو رد نآ دایز شخب اما ،داد صاصتخا

 یدوز ھب دیاب ام ،دنراذگب ار ھناف کچوک ماجنا ھک دنوش هداد هزاجا رگا ھک دنراد رواب

 دوخ رایتخا رد ار یرادا لیاسم مامت رد نآ یربھر و نوناق و مینک ھچراپ ار اھنآ روشک

 ھلئسم .دنشاب ھتشاد ناشدوخ ار یتیریدم لیاسم ھک دنراد یفاک ھیحور اھنآ و تفرگ میھاوخ

 نیا یارب یسیلگنا نارسفا ھکنیا راتفگ اب دوشیم ھیارا ناخ نیسح مالغ طسوت یگداس ھب

 تدم رد بیترت نیا ھب و دنک لمع اھتساوخرد نیا قباطم دیاب ریما و دنسیون یم نآ و

 یم ارف ار سیلگنا میقم هدنیامن هراشا کی اب و درک دھاوخ میلست ار دوخ لالقتسا وا هاتوک

 جتنم ھک تسا یمادقا رھ شریذپ دض رب ایوق وا یارب نیاربانب نارادرس یاھهروشم .دناوخ

 .دوش ناتسناغفا کیژتارتس و یسایس هدمع طاقن رد ھیناترب نارومام یگدنیامن ھب

 

 رایسب ریما یارب طیارش نیا تحت مینک اضاقت ھک دوب دھاوخ بوخ منکیم رکف نم .٩

 رد ھک دوشیم مولعم ھنابدا یب و نشخ راکنا ام یارب دوش دیاب ھچنآ ھک دوب دھاوخ راوشد

 یرگید و دھد هزاجا ار تسود تلم ھب طوبرم نارسفا ھک هدش رارکت فلتخم یاھنآمز

 زا یتح وا مدرم و نارادرس و دروآ تسدب ار وا تین نسح یتسدگنت چیھ اب دراد شالت

 و تنطیش زا شدوخ هزادنا ات ریما ھک تسا تقیقح کی نیا .دننک رفس وا روشک قیرط

 روضح زا دیاب وا ھک دنکیم ضرف ار اھنآ وا ھک یعقاو تارطخ ھن ،دسرت یم تیذا

 یارب یرازیب و دسرت یم اھناغفا رظن زا رتشیب وا اما ،دشاب ھتشاد لابند ھب ھیناترب نارسفا

 تاروما رد یلکش رھ ھب ام تالخادم نداد هزاجا لباقم ھب یوق یلم ساسحا فالخرب نتفر

 .تسا ام اب ھطبار رد ناغفا نارادرس ھنیس رد بلاغ ساسحا زونھ ھک اھنآ

 

 تیعقاو نیا نوچ ،دشاب یوق یلم حطس رد دیاب ساسحا نیا ھک دشاب بیجع نیا دیاش .١٠

 ھتشاد رارق ھناتسود رایسب طیارش رد دنناوتیم ناغفا نارادرس و ھیناترب نارسفا ھک تسا

 هاگن زا اما ،دنشاب هارمھ یعقاو ھناتسود ساسحا اب ،دنشاب ھتشاد مارتحا رگیدکی اب ،دنشاب
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 لپ نودب فاکش کی ھک دنشاب ھتشاد طلغ راک و طلغ جنر عمجت کی وس ود رھ رد یلم

 ار ناتسناغفا رد ام ددجم روضح ،لصف نایاپ رد الامتحا ھک مراد رواب نم و دزاسیم

 .درک دھاوخ دنسپان

 

 یارب تسا نکمم ھک دراد دوجو اھناغفا یاورپ یب ارھاظ راتفر یارب رگید لیلد کی .١١

 ھک تسا نیا نآ و دشابن کرد لباق دنا انشآ بیرغ و بیجع مدرم نیا اب یدح ات ھک یناسک

 زاین ام کمک ھب تدش ھب ھک دننکیمن ساسحا الومعم ،دشاب بیجع ام رظن ھب دنچ رھ

 دنرواب نیا رب و دنراد دامتعا دح زا شیب گنج رد دوخ قازق کبس ییآراک ھب اھنآ ؛دنراد

 ندیگنج اب ھچ ،دننک ظفح نامجاھم ھمھ ربارب رد ار دوخ یکونتوپ طلست دوب دنھاوخ رداق ھک

 و تخب ھب ندیسر ات ریسم نتشاذگ رانک اب ھچ و دننکیم باختنا ناشدوخ ھک یطاقن رد

 رت کریز نارواشم زا یخرب و ریما کش نودب .دنتفیب ھقیضم رد ناش نانمشد ھک تصرف

 ھتشاد ینادنچ شالت ھیسور مجاھت ربارب رد دنناوتیمن ھک دننادیم یبوخ ھب و دنا هاگآ وا

 ،دنشاب ھتشاد مازتلا ام تموکح دننام یدنمتردق تموکح کی ھب ھک دنلیام ھجیتن رد و دنشاب

 یاھرس نیا ،دسرن ییاھن دح ھب راشف ھک ینامز ات اما .دسر ارف کانتشحو طیارش ھک ینامز

 ھب ھشیمھ ھتبلا ؛دنشاب ھتشاد راک ام اب رتمک ناکما دح ات دنراد تسود اھنآ ھیقب و لقاع

 دوخ شقن یافیا ھب رضاح یعیبطریغ روط ھب اھناغفا ھک لوپ و ھحلسا تفایرد یانثتسا

 .دنتسین

 

 نیا دراد یسیلگنا نارسفا شریذپ ربارب رد تدش ھب ریما ھک یوق ساسحا زا یکی .١٢

 ییاوسر ثعاب تالکشم عفر روظنم ھب شیابقر اب وا دروخرب هوحن ھک تسا هاگآ وا ھک تسا

 نآ ھجیتن و دنشاب ثداوح نیا نادھاش تسا نکمم ھک دوشیم یسیلگنا رسفا رھ رازآ و

 نآ لابند ھب و ناشدوخ تموکح ھب عقاوم نیا رد قثوم و قیقد یاھشرازگ الامتحا

 و مشخ و رخسمت دروم و دنک تیعبت اھنآ زا دیاب ریما ھک تسا تموکح نآ تاضارتعا

 یاھیریگتخس نیا ھب دیاب ای تسا سیلگنا ذوفن تحت ھک دریگ رارق دوخ نارادرس ھنعط
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 روآدرد شدوخ یارب تسا نکمم کش نودب نیا و دنکن یھجوت شراتفر دروم رد راکشآ

 .دشاب

 

 یلادویف متسیس رد یزرم سیئر ای نوراب کی ھیبش یدودح ات ریما ،بیترت نیا ھب .١٣

 ھک یتیعقوم کیژتارتسا ای یسایس تیمھا لیلد ھب ھیاسمھ رقتسم تموکح طسوت ھک تسا

 تردق تیامح و ندش ھتخانش تیزم نیا زا زین سیئر دوخ ؛دوشیم تیامح ،هدرک لاغشا

 رادتقا ظفح ھب روبجم هریغ و ینورد یاھینمشد ،یتاذ فعض لیلد ھب اما ،تسا هاگآ رتیوق

 هدروآرب قاتشم ھچرگ ،یتلاح نینچ رد .تسا ھیجوت لباقریغ و مظنمان تامادقا اب دوخ

 سیئر ھک یزیچ نیرخآ ،تسا نکمم لکش نیرتھب ھب دوخ دنمتردق ھیاسمھ تاراظتنا ندرک

 وا یلومعم تموکح یاضعا ھک تسا نیا دنکیم باختنا الامتحا ینوناقریغ ھمین و نشخ

 یارب وا کوکشم اتبسن یاھشور ،دراد سرت ھک ھنوگ نآ ،دنھد رارق یسررب دروم ار

 .دنک یفاکشوم ار دوخ تردق ظفح

 

 وا ھک دنکیم ساسحا الامتحا ریما ھک تسا تقیقح نیا ،تسین تیمھا مک ھک رخآ نخس .١۴

 تروص رد دیاش ای شدوخ یاھوزرآ اب تفلاخم رد ای و دنک اکتا دوخ مدرم یالاب دناوتیمن

 ناتسناغفا« ھیضق رد یطارفا و ھنابصعتم یلامتحا تخوس زا ای ھیناترب تموکح اب یریگرد

 یتخبدب دروم دیاش روشک قیرط زا هدننک رفس ای میقم ھیناترب نارسفا ھک »اھناغفا یارب

 نآ یعقاو دیلک نیا تسا نکمم .درادن ار نآ نامرد ای لورتنک ییاناوت الماک ھک دنریگ رارق

 هدش رارکت وا نارواشم و ریما طسوت رابکی زا رتشیب نم رواب ھب ھک تسا زاربا هویش

  .»نکم لیمحت ام رب ار ھیناترب نارسفا اما ،نک یراک رھ« ،تسا

 

 رد وا نارادرس و ریما ھک مراد لماک یھاگآ ھتکن نیارب نم قوف یاھھنیمز ساسا رب .١۵

 لیم ھب تارھ ای راھدنق رد ھیناترب نارسفا رارقتسا یارب تروص چیھ ھب رضاح طیارش

 .دننکیمن ھقفاوم دوخ
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 تموکح یارب اھنآ زا یکی رد ای قوف ناکم ود رھ رد اھمیقم نینچ دوجو ایآ مود ھتکن .١۶

 .تسا دنمدوس ھیناترب

 

 رد رابود ار راھدنق و تارھ رابخا ھک دوب دھاوخ باذج رایسب نیا – میوگب مھاوخیم نم

 هداعلاقوف تیاضر ساسحا یدایز رامش ،ھشقن ھب هاگن اب .میشاب ھتشاد دوخ زیم یور ھتفھ

 باترپ رغشاک و دنکرای رد نیرت یقرش رد ار یبرغ روپیش ای خاش کی ھک درک دنھاوخ

 یالاب رب ایشا روھظ اب هدمع ھنوگ ھب دنا لیام ھک نوریب و ندنل رد نارادمتسایس .دناهدرک

 هزاجا نکمم ،دنیوش یم یلحم تالکشم زا ار دوخ یاھتسد ھک یناسک ،دنوش رثاتم ھشقن

 لاغشا ھیسور هدنورشیپ جاوما ھھبج رد ار کیتامولپد ھنیمز لماک ھنوگ ھب ام ھک دنھد

 شیپ رد ثداوح یکیرات رد ار ام ھک درادن دوجو اھناغفا زا یرتشیب سرت رگید .میاهدرک

 اب تابسانم داجیا ھب هراشا اب دوخ تامادقا رد ار ام اھنآ رگا ای دناهداد رارق دوخ یور

 .دنھدیمن بیرف ھیسور

 

 ورملق رد ار ھیناترب ییاپورا رومام کی و هدرک رارقرب یتابسانم دنکرای مکاح اب ام .١٧

 هویش نامھ ھب یورشیپ پچ طخ بناج رد رگید یعیبط تکرح کی نیا .میاهدرک اجباج وا

 .تسا

 

 سامت دروم رد لمحت و اھهویش ندیشخب دوبھب تھج رد ماگ کی دیاش نیا ،رخآ رد .١٨

 ھب رواب و یفاشکنا کرد اب اجکی ام یاھهویش یجیردت دوعص کی ؛دشاب ام اب اھناغفا

 نیا یارب یراودیما ھک دشاب یاھزیچ ھناگی دیاش ھک ام فادھا تلوھس و یمومع تقادص

 .دنکیم ظفح ار دوبھب

 

 راھدنق دننام یمھم طاقن رد ھیناترب نارسفا رارقتسا دیاش ھک تسا یتادافم قوف تاکن .١٩

 .دوش لماش ار تارھ و
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 ام ھک متفگ دوخ تارظن رد نم .تسا یوق رایسب زین ھمانرب نیا دض رب ھشقانم اما .٢٠

 رد ھیناترب یاھمیقم ررقت یارب ار وا نارواشم و ریما ھنالیام تیاضر ات دوب میھاوخن رداق

 رورغ رد اھناغفا اما ،دبای ققحت راشف ندومن دراو اب دیاب نیاربانب .میروآ تسدب ناشروشک

 رابتعا و ناشروشک زا یرتشیب شخب ریذپان خوسر و نشخ یاھیگژیو ساسا رب دوخ

 نوچ ،دنریذپب ار ام راشف ات دنا لیام رتمک اما ،دنا نآ عافد هدامآ اھنآ نکاس نادرم یگنج

 ھکنیا رگم .دوش ساسحا ام یتحاران ھک میتسھ رازیب یرخآ دح ات ردقچ ام ھک دننادیم اھنآ

 ھب اھنآ ،میراذگب یدام یاھهویش یخرب اب اھنآ یالاب رد ار خیم ھک میشاب رداق و میناوتب

 لباق اھنآ یارب ھچنآ یارجا رد ار ام شالت ،مینکیم دراو ھک یاھراشف ھب دایز لامتحا

 .تفرگ دنھاوخن هدیدان ،تسین قفاوت

 

 ،ھنارای ندادن دیدھت منکیمن رکف نم ھک دنا راب و دنب یب و طایتحا یب دارفا نانچ اھنآ

 دوخ یارب یوق نانچ طرش ھک دنک کیرحت ار اھنآ دناوتب هریغو یتموکح ناریسا ییاھر

 .دنریذپب ار

 

 بیجع و هدننک جیگ طاقن اب ییاجکی رد ناغفا نامدرم صاخ یگژیو کی نیا ،نیاربانب .٢١

 قباس طلغ تامادقا یخرب رد هدش هدوزفا نکمم رمث ،تسا اھنآ اب ام تابسانم رد بیرغو

 ام ھک تسا اھنآ یوجگنج ناعفادم و راوشد یاھلتوک طسوت هدش ھیارا یدام عناوم اب ام

 توافتم مدرم جازم رگا .دزاسیم ار ھیضق تالکشم ھک دزاسیم ادج اھنآ روشک زا ار

 تشاد یمن دوجو یلکشم ام یارب ،دوب یم ھنامیمص یتسود اھنآ اب ام تابسانم و دوب یم

 ھک میدرکیم میکحت نانچ ار نآ شناگدنشاب یارب و میدرکیم یسررب ار روشک مامت ھک

 ار هوق اب ناتسناغفا بذج ھک یورشیپ ینالوط طخ اب ،دوب یمن اھسور یارب یناسآ ھلئسم

 .دندرکیم رکف تخس

 

 ام یاھکمک زا دایز لامتحا ھب ،دندوب رت یوق ای رت فیعض اھناغفا رگا ،نینچمھ .٢٢

 رگا و دنوشیم دامتعا یب ام ھب دنا فیعض یفاک هزادنا ھب اھنآ نوچ .دندرکیم لابقتسا
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 ھکنآ اب و دنھد ماجنا ار یزاب ام توعد نودب دنناوتب ھک دندوب یم راودیما و یوق ردقنآ

 ناونع ھب ام زا حیرص ییاریذپ زا اما ،دنراد زاین ام کمک ھب اقیمع نکمم ھک دننادیم

 .دشاب اھنآ لالقتسا نداد تسد زا نآ ھجیتن ادابم ھک دنسرت یم نادحتم

 

 ھجوت ناخ نیسح مالغ باون تارظن و اھھتشون ھب صاخ روط ھب ھلحرم نیا رد .٢٣

 یسیلگنا نارسفا یھارمھ اب لباک ھب تئیھ مازعا زا یھعیاش یموب یاھھمانزور رد .منکیم

 اریز ،تسا رازیب مادقا نیا زا تدش ھب لوا ھلھو رد ھک دنکیم راھظا وا و هدش هریغ و

 تدش ھب درکیور نیا زا اھناغفا ،دوش ذاختا یریبادت نودب حرط نیا رگا ھک تسا دقتعم

 و دنوشیم ھتفشآ ردقنآ ،ھن رو .دننکیم یراددوخ الامتحا نآ شریذپ زا و دنوشیم ھتفشآ

 .درادن دوجو نآ یدنمدوس ھب یدیما چیھ ھک ددرگیم دنسپان ناشیارب زیچ ھمھ

 

 ھقبط زا هدیزگرب هدنیامن کی ،قوف حرط یاج ھب ھک دنکیم ھیصوت ناخ نیسح مالغ .24

 ھفیظو نیا رد لوا ھلھو رد - دراذگب نایم رد وا اب ھنادازآ ار لیاسم دناوتب ھک - ریما دوخ

 دنک شالت و دھد حیضوت ریما یارب ار ھیضق لک دیاب یموب یاقآ نیا و دوش ھتفرگ راک ھب

 نیسح مالغ دیما و رواب .دناسرب دوجوم یاھزاین ھب یلصا تامازلا اب ھطبار رد ار وا ات

 یتسایس یراحتنا تلصخ ھب ار شنامشچ تسا نکمم ریما قیرط نیا زا ھک تسا نیا ناخ

 راداو ار وا بیترت نیدب و دنک زاب دننکیم بیغرت نآ ھب ار وا شنارواشم و نارادرس ھک

 یبیسآ مدرم و وا ھب ھک اھنیا لاثما و ھیناترب نارسفا دیدزاب اب تفلاخم تدش زا ات دزاس

 .دھاکب ،دنک یم تیوقت رایسب ار وا ناتسد و دناسریمن

 

 ار درم نیا ھک یناسک طسوت تسا نکمم ناخ نیسح مالغ قوف هرازگ ھک منادیم نم .٢۵

 یدرم نیرتھب وا ھک دنک داھنشیپ ار یھفیظو و هدش ھتشادنپ یدنمقالع زا یشان دنسانش یمن

 تعیبط یارب ھیشاح یمک دیاب یدراوم نینچ رد .تسا بسانم راک ماجنا یارب ھک دوب دھاوخ

 وا ھک مراد نانیمطا ھیناترب تموکح هافر یارب درم نیا تقادص ھب نم اما .دش لیاق ناسنا
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 ھک تسا یریسم نیرتھب نیا ھک دشاب دقتعم اعقاو ھکنیا رگم ،دھدیمن ماجنا ار ھیصوت نیا

 .درک ذاختا ناوتیم

 

 دروم رد مارآ ثحب مغریلع ریما ھک دوش تباث رگا ھک دراد هدیقع ناخ نیسح مالغ .٢۶

 دھدیمن ماجنا هدش هداد یاھھیصوت اب قباطم یراک چیھ ،نآ ھب طوبرم لیاسم و عوضوم

 دناوتیم سیلگنا تموکح تروص نآ رد ،دھدیمن شھاک ار دوخ درط تسایس ھجوچیھ ھب و

 دوخ رھاظ و ددرگرب تین نسح و يمومع يتسود ھب و دنك ينیشن بقع دوجوم عضوم زا

 ھک یاھ تمعن و درادن دوخ يارب يبسانم تشگزاب ھك يدحتم دروم رد اما .دنك ظفح ار

 هویش ای یمسر روط ھب دیاب تسایس رییغت نیا .درک يورهدایز دیابن ،هدش شموق و وا رب

 و ریما ھب مود تئیھ طسوت نآ کرد مدع رب ینبم یدعب یاعدا زا یریگولج یارب یرگید

 .دوش مالعا اھناغفا

 

 ھیناترب تموکح شرگن و منکیم کرد ار ناخ نیسح مالغ روظنم نم ھک روطنامھ .٢٧

 دوخ ھسلجتروص ۴١ ات ٣٨ یاھدنب رد سنرال درال طسوت ھک تسا نامھ ددرگرب نآ ھب دیاب

 لیاسم دروم رد نوسنیلوار یرنھ رس تالاقم دروم رد و میسرت ١٨۶٨ ربمون ٢۵ رد

 .تسا هدش حیضوت یزکرم یایسآ

 

 رایسب عطقم نیا رد ریما اب راکشآ تسسگ دننام یزیچ رھ زا ناخ نیسح مالغ ھکنآ اب .٢٨

 دنکرای رد ام تیعقوم ،تشاد دھاوخ یدب ریثات دنکیم رکف ھک یروشک رد اریز ،تسا رفنتم

 رب وا سپ .دراذگیم زاب طخ نآ لوط مامت رد اھسور یارب ار نادیم و دنکیم فیعضت ار

 و دوخ ھب تبسن ار ام تین نسح ھک دوش راداو یمارآ ھب دیاب ریما ھک تسا هدیقع نیا

 ذوفن اھسور رخاتم یاھ تیقفوم و تامادقا ھک دنکیم ناشنرطاخ وا .دریذپب شنانطومھ

 کیدزن رد هریغ و اھ سخرس ،ورم ،تومی ،کیت ھلمج زا نمکرت لیابق مامت رب ار دوخ

 .دنا رغشاک و دنکرای ورملق ھب کیدزن قرش رد ھک یلاح رد ،تسا هداد شرتسگ تارھ ھب

 یناریتشک لباق لاناک کی اب ار ایردریس و ومآ یاھدور ھک دنراد رظن رد )اھسور( اھنآ
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 .دنک تیبثت ناتسناغفا ناتسکرت تایالو یکیدزن رد ار اھنآ تیعقوم ھک دننک لصو مھ ھب

 ھناخدور ود رھ لصو تاكن ھك منكيمن ركف اما ،مدید يیایفارغج ھلجم رد ار رکذت نیا نم

  .دشاب هدش ركذ يكی ناونع ھب )ومآ( سوسكا و يوجراچ منكيم ركف ھكلب ،دشاب هدش رکذ

 

 تردق ام تسین لوقعم ھک تسا نیا ناخ نیسح مالغ ساسحا ارھاظ ،طیارش نیا رد .٢٩

 ماجنا تسا رارق ھک یاھیزاب زا لماک کرد و روشک ھعلاطم یارب دوخ نارسفا مازعا

 یعیبطریغ ھجیتن ثعاب ھک تسا ھیضق هداعلاقوف یاھیراوشد اھنت .میشاب ھتشادن ار میھد

 .دسریم رظن ھب لوا هاگن رد ھک ھنوگ نآ ،دوشیم

 

 ار لباک ورملق ای یجراخ طباور نونکا ھک یتالکشم دروم رد ینعی ،الاب دروم رد .٣٠

 نامز نیا رد ام ھک تسا بسانم و یعیبط ھک تسا دقتعم ناخ نیسح مالغ ،هدرک ھطاحا

  .میھد شرتسگ ناتسناغفا لخاد رد یدام رظن زا ار دوخ ریثات ھک میشاب ھتشاد رارصا

 

 ھب ھقطنم نیا رد ام تالخادم ھک تسا دقتعم وا ،ناتسناغفا یلخاد تیعضو لیلد ھب ،مود

 یاھھیصوت ریما ھک درامش یمرب ار یھجوت لباق دراوم وا .دوب دھاوخ دیفم هزادنا نامھ

 یراب ھعجاف بقاوع اب ار یلعف یارسیاو بانجیلاع و ویام درال ،سنرال ناج رس یپ رد یپ

 دنمتردق سیئر ود ریما ھک دوب نیا شرخآ ھجیتن .تفرگ هدیدان ،تشاد شدوخ یارب ھک

 تموکح ذوفن زا ھک دنکیم رکف و تسا هدرک رود دوخ زا الامتحا و هدرزآ اقیمع ار یزلغ

 .دنک هدافتسا یتاھابتشا نینچ زا شدوخ تاجن یارب هدنیآ رد تسا نکمم ھیناترب

 

 متسھ نیمطم ھک تسا ریما روشک یلخاد روما رد ھلخادم یرادقم مزلتسم رما نیا ھتبلا .٣١

 .میوشیمن نآ دراو دایز لامتحا ھب ام

 

 نآ اب دیاب ھک یروشک و اھناغفا تیصخش ھب ،متفگ البق ھک ھنوگ نآ ،نم دوخ رظن .32

 .دراد یگتسب ،دوش یگدیسر
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 روشک ای دننک لابقتسا ام کمک زا ھک دندوب لیام و دندوب تسود ام اب اعقاو اھناغفا رگا

 یتخبدب اب روشک نیا رد ھک ار ام نارسفا ماقتنا تخاسیم رداق ار ام ھک دوب یھنوگ ھب ناش

 نداتسرف هدیا زا الامتحا ،میتشاد یم ھمدص ای نیھوت ،ھنادیمون شالت نودب ،دنوشیم راچد

 .مدرکیم تیامح روشک نآ رد ام عفانم زا تبقارم یارب ام یسایس ناگدنیامن

 

 ار ام میقم ییاپورا ناگدنیامن دوخ لیم ھب شنارواشم و ریما ھک تسا حضاو نوچ .٣٣

 رد ،نآرب هوالع .دوب دھاوخ ھنادرخبان اقیمع اھنآ ندرک راداو سپ ،تفریذپ دنھاوخن

 زا تسا رتھب سپ ،دوشیم دراو ام ناگدنیامن ھب ھک ھنایوج ماقتنا تامدص عوقو تروص

 ،دروآیم راب ھب یھجیتن نینچ تسا نکمم ھک یاھ تیعقوم رد دوخ نارسفا نداد رارق

 .مینک یراددوخ

 

 میوش روبجم رگا دوب دھاوخ راوگان ام یارب ردقچ ییاوسر نیا ھک میوگب تسین مزال .٣۴

 اب ناشزیمآ تنایخ راتفر لیلد ھب ار اھنآ ات میوش گنج دراو دوخ روھشم نادحتم اب

 .مینک تازاجم ،دنور یم ام کرتشم عفانم ھب کمک یارب ھک ینارسفا

 

 رس یارب ١٨۶٧ لاس رد ھک منکیم لاسرا ار یتشاددای زا یھخسن ،ھلاقم نیا اب نم .٣۵

 ،تسا ھنافصنم اھنآ ھب هراشا منکیم رکف ھک دراد دوجو نآ رد یتاکن .متشون سنرال ناج

 راظتنا یناغفا تیصخش زا دیاب ھک ھچنآ ھب ھجوت اب نم یاھهاگدید ھک دھدیم ناشن اریز

 اھنآ .منکیم در دیآیمن مشوخ مدرم زا ھک ار هدیا نیا نم اما ،تسا هدوب راگزاس دوریم

 ناھج رد اھداژن نیرتھب زا یکی و دنراد ھجوت لباق و ردان ،بوخ یاھیگژیو زا یخرب

 مھاوخیم دوخ تموکح زا و دراد رارق دح نیرت نییاپ رد اعطق اھنآ یسایس قالخا اما .دنا

 .دشاب اھنآ بقارم ،دشاب تین نسح و لمع تابث مزلتسم ھک یدراوم ھمھ رد ھک
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 ٣٢ دنس رد ٧ ھمیمض
 ١٨٧۵ لیرپا ١۴ ،ناخ لیعامسا هارید ،١٢۴ هرامش

 رترکس ،نوتنروت ھب ،تاج هرید ،رتفد تسرپرس و رسیمک ،ورنوم مود گنھرس زا
 باجنپ ،تموکح

 

 ات ،میوگب ھک مراد ار راختفا نیا ،نآ ھمیمض و رخآ هام ٢۶ هرامش ھلسارم زا ینادردق اب

 و راھدنق رد میقم ناونع ھب یھیناترب نارسفا باصتنا ،دھدیم ناکما متاعالطا ھک اجنآ

 .دوب دھاوخ دنسپان ناتسناغفا ریما ترضحالاو یارب ،اھناکم نآ زا کی رھ رد ای تارھ

 

 نینچ ھب دوخ لیم اب ھک تشاد راظتنا ناوتیم یتخس ھب یزکراب کی ناونعھب ریما زا .٢

 رطاخ ھب دوخ یصخش تاداریا زا دنشاب رضاح ترضحالاو رگا یتح .دھد تیاضر یمادقا

 تفلاخم زا الامتحا ،دننک رظن فرص ھیناترب تموکح رمتسم تیامح نیمات و داحتا ظفح

 روشک نیشیپ لاغشا هرطاخ .تشذگ ناوتیمن دنا وا تسود ھک یاھرادرس گرزب تیرثکا

 یتیعقوم رد ریما تسا نکمم و تسا هزات رت نسم یاھرادرس نایم رد زونھ ھیناترب طسوت

 .دنک ھبلغ اھنآ تفلاخم و تابصعت رب تیقفوم اب دناوتب ھک دشابن

 

 یھیناترب رومام قیرط زا ھک یتاعالطا اب ھطبار رد روشک زا جراخ رد یمومع روصت .٣

 یموب تامدخ رتفد تاعالطا زا ھک تسا ربتعم هزادنا نامھ ھب ،دوشیم تفایرد لباک رد

 .تسا راظتنا لباق

 

 

 ٣٢ دنس رد ٨ ھمیمض
 ١٨٧۵ لیرپا ١۴ ،ناخ لیعامسا هرید

 ھب ،تاج هرید ھقرف ،رتفد تسرپرس و رسیمک ،ورنوم مود گنھرس زا ،یمسر ھمین
 باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت



 455 

 و متشگرب ناخ لیعامسا هرید ھب ھقطنم/ھقرف یبونج یاھشخب ھب رفس زا سپ زورید نم

 رخا هام ٢٧ خروم ،امش مرحم تشاددای هراب رد ناخ رادجوف باون شسرپ یارب یتصرف

 .دش رسیم

 

 هراب رد ار وا رظن ،متشاد لیاسم ریاس هراب رد وا اب حبص زورما ھک یدیدزاب نایرج رد

 وا ،دیوگیم باون .مدش ایوج امش تاماقم زا تامولعم تساوخرد نودب امش مرحم ھمان

 دصاقم رطاخ ھب ھیناترب نارسفا رارقتسا هراب رد یوق ضارتعا لباکریما دنکیم رکف

 ضارتعا و تارظن کرد و ریما اب وا یصخش ییانشآ .دراد راھدنق ای تارھ رد یسایس

 نیا زا کی رھ رد ھیناترب نارسفا ررقت زا ریما ھک ھتخاس دقتعم رواب نیا ھب ار باون وا

 هزات تارھ و راھدنق ،لباک رد زونھ یلبق یاھتئیھ یضعب هرطاخ .تسین یضار اھناکم

 بسک ار ھیناترب تموکح دامتعا و داحتا ات دوش بلاغ دوخ تابصعت رب رگا یتح .تسا

 یتخس ھب ھیناترب نارسفا ددجم یفرعم دض رب ناغفا نارادرس یوق ساسحا لباقم رد ،دنک

 تروص ھب نونکا مھ ھک یاھنآ اب هژیو ھب وا تموکح یماندب و دنک تمواقم دناوتیم

 .دھدیم شیازفا یدایز هزادنا ات ار مادقا نینچ یارب وا تیاضر اب ،دنا ریما نانمشد ھنایفخم

 ھیناترب تموکح یموب نارومام ییاجباج دروم رد ضارتعا ھک تسا هدیقع نیا ھب باون

 یناسآ ھب دناوتیم ریما تیاضر ،دوش ھتفرگ رظن رد یمادقا نینچ رگا و دشابیمن یوق نانچ

 .دشاب نایم رد تسا نکمم یدامتعا یب و کش رادقمکی ھکنآاب ،دیآ تسدب

 

 نوچ ،تسا اکتا لباق لک رد لباک رد ھیناترب رومام طسوت ھلصاح تامولعم دیوگیم باون

 .دبآ یم تسد ھب لقتسم عبانم زا نآ دایز شخب

 

 

 ٣٢ دنس رد ٩ ھمیمض
 یناشن ھب ،١٨٧۵ چرام ٢٧ خروم ھمان ،باجنپ تموکح رترکس یاھشسرپ ھب خساپ

 رواشپ ،رتفد رسیمک نواعم ،یراناواک ناتیپاک
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 ناتسناغفا شخب چیھ رد یررقت نینچ یارب دوخ لیم اب ناخ یلعریش ریما ھک مرادن رواب نم

 ھیناترب ییاپورا نارسفا ررقت یارب دوخ تیاضر اب ریما ھکنیا دروم رد ،لوا[ دنک ھقفاوم

 دنک مالعا دیاش وا .]دوشیم یضار اھنآ زا کی رھ ای راھدنق و تارھ رد میقم ناونع ھب

 رد یدایز بصعت ھشیمھ ریما .دوشیم نارسفا تینما نیمضت عنام تنطلس ھتفشآ عضو ھک

 رداق ار ام نارسفا ھک یمادقا رھ اب هژیو ھب و دراد ام تموکح بناج زا ھلخادم دروم رھ

 رد هژیو ھنوگ ھب نیا .دشاب ھتشاد میقتسم لماعت ناغفا یتیالو ماقم ای مکاح رھ اب ات دزاس

 نازابرس اب )مرک رد( لت ات زگرھ زونھ ات نم .تسا هدھاشم لباق تاھوک ھیحان مرک زرم

 و دنک تبقارم ارم تاکرحت ات هدش یفرعم لباک زا یرومام کی ھک ماھتفرن اھنآ نودب ای

 خر )ناخ دمحم یلو رادرس( مرک مکاح و نم نیب رد ھنامیمص یزیچ چیھ ھک دنیبب هژیو ھب

  .دھد

 

 ،تخاس یضار اھمیقم نینچ ررقت اب وا تموکح ھجیتن و یدنمدوس زا ار ریما ناوتیم ایآ

 رد اھمیقم نینچ دوجو ایآ ،مود[ تسا دنمدوس تموکح ود رھ یارب کش نودب ھک یمادقا

  .]تسا دنمدوس ھیناترب تموکح یارب اھناکم نیا زا کی رھ

 رد تمواقم ھب لیام ھک اھنآ نوچ ،درک شیامزآ ار ریما لباقم ھب اھ تفلاخم مامت دیاب ،لوا

 ھیناترب ییاپورا رسفا کی تیدوجوم ھک دنریگ یم رظن رد ھنانیمطم دنا وا تموکح لباقم

 ھن ،دنک کمک ریما یارب تاناکما مامت اب تسا هدامآ ھیناترب تموکح ھک تسا نیا ھناشن

 .دشاب مزال رگا ،هوق اب ھکلب ،نونک ات حالس و لوپ اب اھنت

 ناربانب و دوش یراد تموکح ندشرتھب ثعاب دیاش ھیناترب نارسفا هروشم و تیدوجوم ،مود

 مادقا کی ھک دزاس مارآ ار ریما دض رب ینونک یاھ یتیاضران زا یرایسب تسا نکمم

  .دراد دوجو وا نامکاح دادبتسا و ملظ طسوت ھک تسا یگرزب

 تسدب یرت قیقد تاعالطا ات تشاد دھاوخ رارق یرتھب تیعقوم رد ھیناترب تموکح ،موس

 رومام کی ھب رضاح لاح رد دامتعا ناکما ھب تبسن دنک تبقارم ار یراج ثداوح ات دروآ

 ،دوش یضار لیم نودب ای دنک راکنا ریما رگا اما .تاعالطا یقافتا عبانم ای لباک رد یموب

 لمع ات تفرگ دھاوخ تروص زیچ ھمھ .دوش راوگان رایسب ھجیتن رھ ثعاب تسا نکمم
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 ای دوش هدیشک نوریب دیاب ای ھک دریگ تروص اھ نیھوت یخرب ریزگان و دنک یثنخ ار میقم

 .دوش ینابیتشپ دوخ تیعقوم رد حالس توق اب

 

 رد اھنت ھن اھمیقم نینچ ررقت یارب یدج ھنوگ ھب لک رد ناتسناغفا مدرم ھک مرادن رواب نم

 تیالو طیارش زا رتدب ھچنآ .دنشاب ھتشاد ضارتعا خلب و لباک رد ھکلب ،راھدنق و تارھ

 کی بوکرس و دادبتسا زا تینابصع تیاھن رد نآ مدرم ھک دشاب دناوتیم اھنآ یارب یرخا

 .دنراد رارق )!تسا ندوب ناملسم وا زایتما ھطقن ھناگی ھک ناخ ملع دمحم بیان( دازمک مکاح

 یمومع شاشتغا طسوت یعطق ھنوگ ھب بویا هورگ طسوت تارھ رد تمواقم ھناشن نیرتکدنا

 ار ریما ،دنا ناغفا تایالو رد ندش مکاح دیما ھب الامتحا ھک نارادرس .دوشیم لابند خلب رد

 ررقت ھک دنراد سرت الامتحا اھنآ .دنا ھیناترب ییاپورا نارسفا ررقت نارگن ،دنراد شوخ

 !تسا یزاس ھمیمض ھیلوا ماگ طقف یاھمیقم نینچ

 

 یموب رومام طسوت فرص دنکیم قیدصت ریما ھک تامولعم نینچ ھک تسا یماندب نیا

 ندوب قیقد و ندوب یفاک اب رادنامرفناوتس ایآ ،موس[ تسا هدش ھیارا لباک رد ھیناترب

 یارب یداھنشیپ ایآ ،ھن رگا و تسا یضار لباک رد ھیناترب رومام زا یتفایرد تاعالطا

 رومام ھک یروط ،تشاد عقوت ناوتیم نینچ .]دراد رت قیقد و رتشیب تاعالطا تفایرد

 دوجومان کی ناونع ھب نآریغرد ای دنک لمع ریما یاھتساوخ ھب دیاب ای وا ھک دنادیم

 .دریگ رارق ییاوسر دروم احنا زا یوحن ھب ھک دراد لامتحا رایسب و هدش ھلماعم )موھوم(

 ھب اما ،دنک لمع ھنالقتسم ات درک شالت دوخ ررقت ھیلوا یاھزور نایرج رد ناخ دمحماطع

 وا ھب تبسن ،درکیم لمع ریما لایما قباطم ھک ناخرایتخب وا یشنم ھک درک فشک یدوز

 الماک الاح تیعقوم .تسا ھتفرگ رارق ھیناترب رومام زا یرتشیب مارتحا و زیامت دروم

 .دوشیم ھتخانش ریما مرحم نارواشم زا یکی ناونع ھب ناخ دمحم اطع و هدش سکعرب

 

 دامتعا لباق نارومام ھلیسو ھب مرک قیرط زا یطابترا ماظن کی تسا نکمم منکیم رکف نم

 مھارف ار یزکرم یایسآ مھم لیاسم هراب رد ربتعم و مظنم تامولعم دنناوتب ھک درک داجیا
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 ینارومام ھب تبسن دریگ رارق یرتمک ھجوت دروم الامتحا تاھوک بناج زا نآ ماجنا .دنزاس

 ،دیآیم رواشپ زا ھک یسک رھ ھک مراد تامولعم نم نوچ ،دنوش یم مادختسا رواشپ زا ھک

 تردن ھب و دوش هدافتسا یتامولعم رازبا ناونع ھب ھک دراد دوجو دایز الامتحا ھقبط رھ زا

 دروم کیدزن زا ،دنریگ رارق کش دروم لک رد رگا و دنک رارف یسررب زا دناوتیم

 .دوریم نیب زا یدایز هزادنا ات وا تیدیفم ھک تفرگ دھاوخ رارق تبقارم

 

 و یقیقح تامولعم ھک یرابخا تفایرد یارب نارومام تفایرد دروم رد تالکشم ،مھنآ اب

 عبات اھنآ مادختسا ،دننک روصت ھک دنا لیامتم رایسب ناسیونربخ .تسین دایز رایسب الج یب

 ینمشد رد ناتسناغفا رد یراج یاھزیچ ھک مینک فشک میراد وزرآ ام ھک تسا تیعقاو نیا

 یزیچ دنراد لیم اھنآ اذل .دوریم عقوت اھنآ زا ینانچ نآ رابخا و تسا ھیناترب عفانم اب

 رظن دروم قیاقح نآ دروم رد نآریغرد ای دزاس هدروآرب ار هاگدید فدھ ھک دننزب تمھت ار

 نآ ھب ناوتب ار شزرا لقادح رادقم کی ھکنآ ات تسا هداد خر اعقاو ھک دنروخ یم خرچ

 .دننک تسویپ ،دوشیم هداد شرازگ ھچ

 

 دروم ار صاخ نارومام زا یتفایرد تامولعم ھک متسھ لیام رایسب یصخش هاگن زا نم

 ھک دنھد شرازگ و دننک هدھاشم و هدوب ناتسناغفا لخاد یقافتا ھنوگ ھب ھک مھد رارق رابتعا

 یارب .دننکیم راک هدش مادختسا مظنم داھن اب ھک یناسک نآ ھب تبسن ،دراد نایرج یزیچ ھچ

 دایز و مک یسیونربخ رد ،دوز ای رید ،دوریم نیب زا یگزات نیلوا ھکنیا زا سپ ،یرخآ

 .دوشیم قرغ يھشیلک لکش

  یراناواک یاضما

  رسیمک نواعم

 ١٨٧۵ لیرپا ١ ،رواشپ
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 ٣٢ دنس رد ١٠ ھمیمض
 تشاددای

 

 ،ھجراخ رتفد ھمان عوضوم ھس رد ار دوخ رظن ھک دندومن شھاوخ نم زا رادنامرفناوتس

 .میامن زاربا نآ یاھ شزرا و چرام ٢۵ خروم ۴٨ هرامش

 

 ناتیپاک و رنوم مود گنھرس ،رلیت رکشلرس ،کالاپ رس رظن اب نم لوا ھتکن دروم رد

 یارب اھنآ زا کی رھ ای راھدنق و تارھ رد یسیلگنا نارسفا رارقتسا ھک مقفاوم یراناواک

 ریما و ویام درال نیب یاھسنارفنک زا کی چیھ رد نم .دوب دھاوخ راب ھعجاف لباک تموکح

 دراوم نیا رد ھچنآ یصخش شناد زا مناوتیمن ابقاعتم و مدوبن رضاح ١٨۶٩ رد ھلابما رد

 یم ھمیمض ار نآ یھصالخ ھک رتفد یرس دانسا رد دھاوش زا اما .منک تبحص ،تشذگ

 نیا اب قفاوت ھب لیام لوا رد ریما ھکنآ اب ،دوشیم مولعم ،)تشاددای نیا تسویپ( مزاس

 طاقن یخرب رد یسیلگنا نارومام نتشاد دروم رد ھیناترب تموکح یداھنشیپ یاھوزرآ

 فلاخم اعطق هاش دمحمرون دیس ،وا دوجوم مظعاردص هژیو ھب و رواشم اما ،دوب دوخ ورملق

 .دوب مادقا نیا

 

 ررقت ھب ھنادازآ ھنوگ ھب« ریما ھک دیوگیم دوخ ١٨٧۵ چرام ٢٩ ھمان رد یرگ ناتیپاک

 اما ،»دوب یضار لاک زج ھب یرگید یاج رھ ای تارھ ای خلب رد ھیناترب ییاپورا نارسفا

 دوجوب عوضوم دروم نیا رد نیعم مھافت مادک ھک منک ادیپ مناوتیمن یرگ ناتیپاک ھمان رد نم

 و یموب نارومام یگدنیامن ،دوب نآ شریذپ هدامآ تیاھن رد ریما ھچنآ مامت .دشاب هدمآ

 .دوش لح لیاسم ھک یتقو ،هدنیآ رد یسیلگنا هداتسرف یگدنیامن

 

 نیا وا شرگن مامت« ھک دما تسدب ینامز رد ریما زا ھک تسا یزیچ نآ مامت نیا رگا اما

 وا ھک دوب وا نارواشم و ریما تسایس الامتحا ھک یزیچ » - دوب تیاضر قاتشم ھک دوب

 جنر ناتسیس یرواد ھجیتن رد خلت یدیمون زا زونھ ھکلب ،»تسین تیاضر قاتشم« رگید
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 لیرپا ١۴ لباک رومام ھمان رد اھنآ تاساسحا و تسایس زا یمیالع یضعب ام ؟درب یم

 بانکم یاقآ ھب هداتسرف داھنشیپ ھک دوشیم هداد یهویش زا یشرازگ نآ رد ھک میراد ١٨٧٣

 شرازگ نآ زا .دوشیم ھتفریذپ سلجم رد ناتسیس یرواد تایئزج حیرشت یارب لباک رد

 کی یارب یتح لباک ھب هدنور سیلگنا رسفا یارب ممصم ضارتعا کی ھک دوشیم نشور

 زا تیاسروف رس یداھنشیپ تشگزاب ھب هراشا رد تسایس نیع ؛دوشیم هداد یتقوم دصقم

 دوبھب یتروص چیھ ھب لیاسم نآ ھک منک رواب ات مرادن یلیلد چیھ نم و ناتسناغفا قیرط

 رادقم ھک ھنارای نتفرگ رد ریما بیجع لیامت مدع ھک تسا نکمم تقیقح رد .دشاب ھتفای

 دوشیم دیکات ھیناترب رسفا شریذپ داھنشیپ زا سرت اب ،تسا هدنام دحرس رد شیارب نآ دایز

 .دوشیم فرصم ھنوگچ نآ دوش هدید ھک

 

 دوجوم طیارش رد ناتسناغفا رد )ییاپورا( ھیناترب نارومام رارقتسا ھک اجنآ زا اما

 تھج رد یرییغت ھک متسین دیما نودب نم ،تسا لباک تموکح یارب عوضوم نیرتدنسپان

 تاطابترا بلغا رد ،تسا ناغفا شدوخ ھک یاو و سکیا .دریگ تروص نیا زا سپ ندشرتھب

 دوجوم عضو زا نارادرس دایز رامش و ناتسناغفا مدرم ھک تسا رظن نیارب شنانطومھ اب

 یکدنا ناشیا طیارش ھکنیا ات دنا دوخ روشک رد یسیلگنا نارسفا روضح ھب لیم و دنا ھتسخ

 .دبای دوبھب

 

 ھب ییاپورا نارسفا ھک تسین دنمدوس ھیناترب تموکح یارب نم هاگن ھب مود ھتکن دروم رد

 رایسب شنارواشم و ریما یارب ،نم رواب ھب اھنآ یگدنیامن رگا ،دنوش هداتسرف ناتسناغفا

 رد .دش دھاوخ یکانلوھ یگدنمرش ھب رجنم الامتحا یمادقا نینچ ،فالخرب .دشاب دنسپان

 .مرادن ناخ دمحم اطع تاعالطا یتسرد دروم رد دیدرت یارب یلیلد نم ،موس ھتکن ھب هراشا

 ھب ار تقیقح مامت و میروآ تسد ھب ار تقیقح ام رگا و – تسا یفاکان کش نودب نیا اما

 ھک میرادن یفاک تامولعم طیارش زا تروص چیھ ھب رضاح نامز رد ینعی ،میرواین تسد

 میناوتیم یبوخ ھب ام ھکنآ اب ،تسا ھتفرگ تروص ناخ زورون دضرب ھنانمشد تاکرحت
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 نامدوخ تاعالطا لیمکت یارب یرگید هژیو هویش مادک زونھ نم .مینزب سدح ار نا تلع

 .تسا هدش یفرعم کالاپ رس طسوت ھک ھک مرادن

 نوتنروت

  لیرپا ٢١

 

 

 ٣٢ دنس رد ١١ ھمیمض
 تشاددای تسویپ

 

 ریما یتقو( ١٨۶٩ لیرپا ١٧ رد ھک دوشیم مولعم یسراپ رتفد یرس دانسا ھب هراشا رد

 تفایرد دروم رد لباک رد ھک داد شرازگ ار یثحب دروم داوم یاو و سکیا ،)دوب روھال رد

 هاش دمحمرون و ریما ،ثحب نیا رد .تفرگ تروص ١٨۶٩ یرونج ٩ خروم ارسیاو ھمان

 ھلخادم یارب یدصق چیھ ھیناترب تموکح ھک دوب نیا نآ ھجیتن و دنتشاد ھصح نیریاس و

 ریما نیب یصوصخ ثحب کی طسوت رگید زور ثحب نیا .درادن ناتسناغفا یلخاد روما رد

 ھمان یدعب دنب رد .تشادن روضح موس صخش نآ رد ھک دیدرگ لابند هاش دمحمرون و

 ھچ ھیناترب تموکح لاس رھ ھک دوشیم ھتشاذگ دنھ تموکح ھب نیا« :دوب هدمآ ارسیاو

 یاھکمک ھچ و دنک ھیوقت ار امش بانج تردق ات دھد ماجنا دوخ یاھوزرآ تابثا رد یزیچ

 نسح نداد ناشن رد و دوش هداد امش تموکح میکحت یارب لاس رھ حالس و لوپ لکش ھب

 مولعم دنب نیا تارابع زا« ،تشاد راھظا هاش دمحمرون دیس .»ھیناترب تموکح یارب تین

 کی رارقتسا ناھاوخ تموکح رگا .تسا ھیناترب تموکح یوزرآ یزیچ ھچ ھک دوشیمن

 دھاوخب تموکح رگا .درک قفاوت وا تساوخ اب ھک تسا نکممان ،دوش ھطقن رھ رد هاگرارق

 ثعاب نیا ،دتسرفب روشک نیا ھب یکمک یاھورین مان ریز طیارش نیا تحت ار دوخ نازابرس

 و لوپ ھکنیا تسا یلمع ھچنآ .دوشیم مدرم ناھذا رارقتسا مدع و ام زا لیابق یگناگیب

 و دوش مھارف ام طسوت رکشل هدنھد لیکشت نادرم ؛دوش هداد ھیناترب تموکح طسوت حالس
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 ھب تین نسح و تیعبت ات تسا ام ھفیظو نیا .دریگ تروص ام طسوت دیاب هرادا و تردق

 .»دوش هداد ناشن ھیناترب تموکح

 

 یاھاضاقت و اھوزرآ نیا هدھاعم تقو رد ھک دنک ادخ« :تفگ ریبعت نیا ندینش اب ریما

 نیا اب یتح نم .دشابن اھنآ اب ندش یلمع عنام یزیچ چیھ ھک دشاب نانچ ھیناترب تموکح

 تموکح طسوت تانیرمت ناراگزومآ و یماظن نارسفا و دشاب ام زا نازابرس ھک مراد قفاوت

 !»دوش رقتسم تارھ و خلب رد تموکح یرس رومام کی و دوش مھارف ھیناترب

 

 زین ھیناترب تموکح رضاح طیارش رد ،دشاب ھنوگ نامھ دنک ادخ« :تفگ هاش دمحمروندیس

 رد تسکش زا سپ ھک دیتسھ ناخ یلعریش ریما نامھ امش .دراد رظن رد ار دوخ فادھا

 ،لاح ؟دندرکن ھقفاوم اھسیلگنا ارچ سپ .دیدرک کمک تساوخرد ررکم تروصب راھدنق

 !»دشاب بوخ زیچ ھمھ ھک دنک ادخ .دنراد ار دوخ فادھا بناج ود رھ

 

 ھیناترب تموکح یاھاضاقت تسا نکمم و !دھد یبوخ ام یارب دنوادخ« :تفگ ریما سپس

 نم ندرگ یالاب ھیناترب تموکح رگا !دننک قفاوت اھنآ اب دنناوتب ام مدرم ھک دشاب نانچ

 دھاوخ دوجوب لکشم ،دشاب ھتشادن ار نآ لمحت ناوت نم نید و روشک ھک دراذگب ار یراب

 .»دمآ

 روھال ھعلق رد نامیناس جرب رد ھک درک رارکت ار یرگید ثحب چرام ١٨ رد یاو و سکیا

 کی ھک درادن ضارتعا اصخش وا ھک تشاد راھظا ریما نآ رد ھک دش رازگرب چرام ١٧ رد

 نما دناوتیمن مدرم یشاشتغا تایصوصخ تلع ھب اما ،دوش رقتسم لباک رد سیلگنا هدنیامن

 ھک یتابیترت و تسین قیبطت لباق تارھ ای راھدنق و خلب رد ضارتعا نیمھ ھکنآ اب .دشاب

 ھمجرت .دشاب دنمدوس تموکح ود رھ یارب دیاب دوش رقتسم تالحم نیا رد سیلگنا رسفا

 .دش رشن و هداتسرف ھجراخ رتفد ھب شرازگ نیا
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 ،ریما نیب چرام ٢۵ حبص ٧ رد ھک داد شرازگ ار یثحب چرام ٢۶ رد یاو و سکیا

 یارب دولکم دلانود رس طسوت ھک تفرگ تروص ینیعم لیاسم رد نیریاس و هاش دمحمرون

 زا قیقد تاعالطا دناوتیم ھنوگچ ریما« :دوب نیا تالاوس نیا زا یکی .دش شکشیپ ریما

 مھارف ھلئسم نیا رد دناوتیم یکمک ھنوگچ ھیناترب تموکح و دنک مھارف ناتسناغفا تادحرس

 ؟»دزاس

 

 ھیناترب تموکح فدھ ھک دوشیم مولعم« :دنتفگ شنارواشم و ریما ھک دش هداد شرازگ

 ریما ھک تسا نیا ھمانرب نیرتھب تروصرھ رد .تسا دحرس رد شدوخ دارفا رارقتسا

 هدامآ ترضحالاو .دتسرفب ھینترب تموکح یارب ار مزال تاعالطا و دنک مھارف یتابیترت

 خساپ[ دنک فرصم دصقم نیا یارب دوخ ھنازخ زا ھیپور کل ود ھنالاس ھک دوب دھاوخ

 و دافم رد ترضحیلعا تموکح و ترضحالاو نوچ« :دوب ھنوگ نیا ھلئسم ھب یراتشون

 ریسم تراظن و تامولعم یروآ عمج رد ترضحالاو ھنوگچ ،دنا کیرش کیرھ راضم

 ات دنکیم شالت دوخ ناوت نیرخا ات وا ،فالخرب .دنکیم لمع یزکرم یایسآ رد ثداوح

 عمج یارب کمک یارب یترورض نانچ اجنآ رد .دنک یروآ عمج ثداوح زا قیقد تامولعم

 رھ نوچ ،درادن دوجو ترضحیلعا تموکح زا یزکرم یایسآ تاروما رد تامولعم یروآ

 دھاوخن یدمایپ ،دوش عقاو یھنیزھ رھ رگا و درک دنھاوخ لمع یکی دننام تموکح ود

 رد یاھهاگدید اب تقباطم رد الماک و تسا هاش دمحمرون رھم یواح خساپ نیا .»تشاد

 لیرپا ٢ رد .]یاو و سکیا تامولعم یتسرد تابثا هدنھد ناشن و تسا ثحب دروم شرازگ

 ھک درک ھیارا ریما ھب هاش دمحمرون دیس ھتشذگ بش ھک داد شرازگ یاو و سکیا ١٨۶٩

 تارھ و راھدنق ،ناتسناغفا یاھزرم ھب ار یناناملسم ھیناترب تموکح ھک تسا ھیصوت لباق

 کی زا رتشیب .دتسرفب خلب ھب تاعالطا ھب یبایتسد یارب خلب ریخست زا سپ و دتسرفب

 .»درک دییات ار هروشم نیا ریما .دشابن لحم رھ رد یموب ای ییاپورا سیونربخ

 

 نارواشم رواب ،دش صخشم ١٨۶٩ رد ھلابما رد ھکییاج ات ھک دیوگیم الاح یاو و سکیا

 .درکن ھقفاوم ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام رارقتسا ھب زگرھ وا ھک دوب ریما
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  نوتنروت

 

 

 ٣٢ دنس رد ١٢ ھمیمض
 ١٨٧۵ چرام ٢٢ ،روپزوریف

 باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت ھب ،روپزوریف ،رتفد رسیمک نواعم ،یرگ ناتیپاک زا
 

 یارب ھنادازآ ھنوگ ھب ریما میوگب ھک مراد ار راختفا نیا ،یراج هام ٢٧ ھمان ھب خساپ رد

 .دش یضار لباک زج ،کی رھ ای تارھ ،خلب رد ھیناترب ییاپورا نارسفا رارقتسا

 

 دروم رد ویام درال ھب نم تشاددای کی زا ھجراخ رتفد طسوت هدش دییات ھخسن نم تیحالص

 :دراد دوجو ترابع نیا ھخسن نآ رد .تسا دمحمرون ریزو اب وگتفگ

 

 یارب ھکیلاح رد .تسا زاب شایلامش یاھزرم رد تینما نیمات تھج داھنشیپ رھ یارب وا«

 دنکیم رکف زونھ وا ،تسا کوکشم هدنیآ یاھلاس رد ھیسور تردق طسوت مجاھت ھنوگرھ

 یتسرپرس ریز تخاس دھاوخ یاھھعلق دوخ بناج زا .ددرگ ذاختا دیاب یطایتحا ریبادت ھک

 رومام کی رگا دوب دھاوخ شوخ .دوش مزال رگا ،داد دھاوخ هزاجا ار ییاپورا ناگداپ و ام

 ھک دنیبب لباک یانثتسا ھب یرگی یاج رھ ای تارھ ،)خلب( اجنآ رد ار ییاپورا تسرپرس ای

 اھنآ ،درادن دوجو یرطخ نینچ اجنآ رد .دوش ھتخانش هدناشن تسد ناونع ھب تسا نکمم

 .»دنراد مارتحا ار دوخ و اھناغفا

 

 یاھوگتفگ ای تشاددای« ،تسا هدش ھتفرگ نآ زا ھک دراد ار یھلاقم یتسرپرس رکنوتیس یاقآ

 ھصالخ ھک مدرک راھظا نم مھنآ اب .تسا چرام ٣١ نآ خیرات و »مرحم ریزو اب ھتفرگرب

 ،تسا یصخش یوگتفگ تسخن زور ھک هدش هداد ١٨۶٩ لیرپا ۴ خروم تامادقا رد نم
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 ھب ھکییاج ات و دوب وگتفگ فرط ریما ھک دیوگیم تاصخشم و ١٨۶٩ چرام ٢٩ ینعی

  .دوب ھنوگ نیمھ ھیضق ،مراد رطاخ

  

 :تسا ریز دروم رد نم یصخش تشاددای رد یدنب ،منکیم اکتا نآ ھب ھک یرگید ھتشون

 هداد تیادھ نم ھب ھک دوب ریما ھب )١ هرامش( دیدج ھمان اذل ،نم یاھیگدنیامن ساسارب .۴«

 طاقن دروم رد وا اب ینیعم مھافت ھب و مروآ تسدب لماک خساپ کی دشاب نکمم رگا ات دش

 دییات ار تارکاذم ھجیتن ھک دوب یصخش یوگتفگ نیمود نآ زا سپ ھک مسرب ریز فلتخم

 :زا دنا ترابع )نم یلسنپ یاھتشاددای رد هدش تبث( تاکن .درک

 

 .دنک تقفاوم میشاب یضار ام ھک تقو رھ ام یموب نارومام یگدنیامن ھب دیاب ریما .١«

 .داد ار اھنآ یارب کمک ھنوگرھ هدعو و درک ھقفاوم نآ دروم رد ریما

 دروم نیا رد .دراد تقفاوم هدنیآ رد هدنیامن کی یگدنیامن یارب ریما ھکنیا نانیمطا یارب .٢

 رد ،درک ھیارا عاضوا رارقتسا درجم ھب هدنیامن کی شریذپ یارب ار دوخ تالیامت ریما

 .»دزاسیم رثاتم ار مدرم اب وا تردق دنکیم رکف وا ھک لباک زج ھب ییاجرھ

 شرگن مامت و دوب ام یاھهاگدید اب رادید قاتشم نامز نآ رد ریما ھک میامن راھظا مناوتیم

 .دوب تیاضر قاتشم وا

   

 

 ٣٢ دنس رد ١٣ ھمیمض
 دروم رد ،لاگنب هراوس ١۵ گنھ ،یموب هدنامرف ،رداھب ناخ نیسح مالغ باون تارظن

 شترا داتس یلاعترضح ھب ،لباک عاضوا
 

 ،ماهدش ھتخیگنارب ھیناترب تموکح ھب تبسن یرادافو و تدارا ساسحا اب ھشیمھ ھک نم

 ،متسنادیم دیفم تموکح عفانم یارب ار تاعالطا نینچ ھک نامز رھ ات ماهدرک تأرج هاگھگ

 تموکح ھک نیا ھب ھجوت اب ،ور نیا زا .مدرکیم ھیارا ناتسناغفا تسایس عوضوم دروم رد
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 اریخا ؛تسا دنمقالع ناتسناغفا روما ھب لومعم دح زا شیب رضاح لاح رد ھیناترب

 تموکح ؛تسا دنھ یموب تاعوبطم ھجوت دروم ھک هداد خر روشک نآ رد یمھم یاھدادیور

 لبق یاھلاس رد نوچ و ھتفرگ میمصت ناتسناغفا ھب هژیو تئیھ کی مازعا دروم رد ھیناترب

 یجراخ و یلخاد روما اب شیب و مک و هدرک تمدخ لباک رابرد رد ھیناترب رومام ناونع ھب

 ریس اب یدودح ات ،اجنآ دامتعا لباق ناتسود اب ھبتاکم رد زورما ھب ات و هدوب انشآ روشک نآ

 رب ار دوخ تارظن ات ھک منادیم دوخ ھفیظو ،مراد رارق نآ رد هدش حرطم تارظن و عیاقو

 رد عضاوتم درف کی طسوت رظن راھظا تسا نکمم ھچرگا .منک نایب یلبق تایبرجت ساسا

 ھمھ ھب ضامغا ھب دامتعا اب اما ،دوش یقلت ھناربکتم فیرظ و مھم تالاوس نینچ دروم

 :منکیم ھیارا ار ریز دراوم ترضحیلعا رادافو ناگدنب

 

 اما ،تسا هدوب ناتسناغفا رد شمارآ و مظن رارقتسا نارگن ھیناترب تموکح ھک تسا یتدم

 ھب ،حیحص تریصب و یرگنهدنیآ نتشادن و تواضق رد هابتشا لیلد ھب روشک نآ مکاح

 ھب رضم ار اھھیصوت نینچ ارھاظ ؛تسا هدرکن لمع ،هدش هداد وا ھب ھک یملاس ھیصوت

 یفیعض لیالد هاگدید نیا دییات رد و ھتسناد ھیناترب تموکح عفن ھب اھنت و دوخ روشک عفانم

 یوس زا ھکلب ،دریگیمن ھمشچرس ریما دوخ زا ھنامصخ هدیقع نیا اما .تسا هدرک ھیارا

 تاماقم ھب اریخا و دنراد رارق وا فارطا رد امیاد ھک تسا یذوفناب یاھرادرس زا یدادعت

 ریز رد و دنا لیخب ھکلب ،دنا یھت و نادان تواضق رد اھنت ھن نادرم نیا .دنا هدیسر یلاع

 یارب دوخ ذوفن زا یریگهرھب اب و دناهدش لیدبت ریما مرحم ناتسود ھب یتسرپنھیم یادر

 رضم ھیناترب تموکح یاھھیصوت ایوگ ھک دنھدیم ھناتسود یاھهروشم دوخ یانغ و دافم

 ھب رداق ھک دنھدیم رارق ریثات تحت ار ریما اھهویش مامت زا هدافتسا اب و هدوب روشک ھب

 نارسفا یتقو ھک مینادیم یبوخ ھب ،هوالعب .تسین ھیضق یعقاو نساحم دروم رد تواضق

 ،دننکیم اھر ار دوخ بابرا یعقاو عفانم ،دوخ یاھهزیگنا ساسا رب ،تموکح کی یلصا

 یم راوشد رایسب ار وا یارب تقیقح ھب ندیسر ،دشاب شوھاب بابرا دوخ ھک مھ ردقچ رھ

  و بوخ یاھتحیصن اب ار وا ھک تسا نیا ریما یارب تیمھا نیرخآ ،ور نیا زا .دنزاس
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 میھد رارق دوخ تبقارم تحت ار وا ،تسیچ وا یعقاو عفانم ھک میزاس هاگآ یلاع یاھهروشم

 .میھد ناشن وا ھب ار راک ھسیسد اما ،نابز شوخ نادرم یاھ ھسیسد و

 

 تسا نیا ریقح نم رظن .داد ماجنا ار راک نیا ناوتیم یقیرط ھچ زا ھک تفرگ رظن رد دیاب

 تموکح ود رھ ھب تبسن ھک یدرف ،دنک ادیپ ریما داژن و بھذم زا یدرف دیاب تموکح ھک

 ار اھهاگدید و تارظن و دنک هدافتسا تصرف زا ،دنک بلج ار وا دامتعا دناوتب ،دشاب لیامتم

 يارب ار نآ هدنیآ و لاح دیاوف و سیلگنا تموکح ھناتسود یاھھیصوت ،دراذگب نایم رد وا اب

 .دنک یراکمھ یھیناترب رومام اب لباک رد رضاح لاح رد دیاب صخش نیا .دھد حیضوت وا

 ھب هدش هداد یاھھیصوت ،هاوخدب و هاوخدوخ نایرابرد یاھ ھسیسد لیلد ھب رگا ،لاح نیا اب

 رد ھکلب ،دوش داجیا یرییغت تموکح ود نیب یلعف طباور رد دیابن مھ زاب ،دوشن ارجا ریما

 و اراکشآ ار ھیناترب تموکح دیاقع ات دوش هداتسرف یتیرومام تسا نکمم موزل تروص

 یقافتا ھچ الامتحا ،دوشن هداد شوگ هدش هداد یاھھیصوت ھب رگا و دنک نایب ریما ھب حیرص

 انب لوا ھلھو رد ییاپورا نارسفا زا لکشتم تیرومام کی نداتسرف نم رظن ھب .دتفا یم

 لباک رد تئیھ کی ندینش اب رابرد ناغفا یاضعا ،لوا ھلھو رد :تسا هابتشا لیلد ود رب

 هدش یقلت اھهزیگنا ناونع ھب اھهروشم تروص نیا رد و دنوشیم هدرزآ و یناجیھ رایسب

 یور زا ناغفا رابرد ،مود ھلحرم رد .دوشیمن ھتشادنپ روشک و ریما عفانم تھج رد و

 تموکح رگا و هدومن تفلاخم ناغفا ورملق ھب تئیھ نداتسرف اب اھهزیگنا ای تلاھج و بصعت

 دوریم لاوس ریز ییاھن دح ات  نآ رابتعا و تمارک ،دریذپب یشوماخ اب راکنا نیا ھیناترب

 هروشم رضاح طیارش رد و منکیم رارکت ار دوخ دھعت نم .ددرگ ذاختا یرتشیب یاھماگ ات

 نایموب زا بکرم ھکلب ،دوش هداتسرف ییاپورا نارسفا زا بکرم تئیھ کی ھک مھدیمن

 .دیآ تسد ھب رظن دروم فادھا ات دوش لیکشت ھتسجرب

 

 تسا مزال ھیناترب تموکح یارب دوجوم عضو رد ھک تسا یدج عوضوم کی نیا مھزاب

 دوجو هروشم نینچ یارب بوخ لیلد ود نم ریقح رظن ھب .دھد هروشم ناتسناغفا مکاح ھب ات

 ،نمکرت ،دنکرای دننام وا ناگیاسمھ اب ناتسناغفا یجراخ تابسانم زا شیوشت یلوا .دراد
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 ھک تسا سرتسد لباق ھیسور طسوت ھک تسا تارھ رواجم یاھروشک و ورم ،تومی ،کیت

 و اھنمکرت لیابق اجنآ رد زونھ ھکنآ اب .تسا شیازفا لاح رد ھنازور وا ذوفن و لاغشا

 تردق نآ تسد رد نونکا مھ ھک درک ضرف ناوتیم ،تسا هدروخن تسد اھ تشد یاھریسم

 و ناتسکرت یاھدور ندومن یناریتشک یارب ھیسور شالت ھک دنادیم تموکح .دراد رارق

 رد نآ یراجت یاھیتشک نونکا مھ .تسا راخب یاھیتشک طسوت ایردومآ و ایردریس لاصتا

 ھیناترب رسفا چیھ ھکیلاح رد ،تسا هدرک ذوفن ناشخدب و خلب لخاد رد و دراد دوجو ایردومآ

 اھروشک نیا ھب دناوتیمن رگشدرگ کی یتح و دوش ناشخدب ای تارھ ،خلب لخاد دناوتیمن

 شھاک قطانم نیا رد رخاوا نیا رد ھیناترب عفانم یتح ھکنیا تابثا – دشاب ھتشاد یسرتسد

 ھب .دوش ھتفرگ رظن رد لماعت داجیا یارب یاھشالت ات دزاسیم یرورض ھک تسا ھتفای

 شیپ اب ھک تسا ھنالقاع ناتسکرت رد ھیسور یاھ مجاھت تشاد رظنرد اب ریقح نم رظن

 .درک لمع ناتسناغفا روما رد یشیدنا

 

 .تسا نکممان هاتوک ھلاقم نیا رد مکاح قافن حیضوت روشک نآ یلخاد عضو اب طابترا رد

 تموکح .تسا ھیناترب تموکح یروف شیوشت دروم ھک درک دای ناوتیم ار لیاسم یخرب اما

 .دنشاب ھتشاد یسرتسد لباک ھب دیاب ناییاپورا ھک تسا قاتشم رایسب لاس ھس ای ود نایرج رد

 سپ ؛دش ھتفگ نخس بانکم یاقآ زا سپس ؛دوش هداتسرف ھک دش ھتفرگ مان کالاپ رس ینامز

 تئیھ ھک دش ھتفرگ رظن رد مھزاب ؛درک رفس دھشم ھب تارھ زا ھک گنھرس کی وا زا

 .درک تفلاخم لباک رابرد اما ،ددرگرب لباک هار زا دیاب دنکرای ھب هداتسرف

 

 و ھیناترب تموکح نیب تابسانم ات دوب ھلمیس رد هدنیامن ناونع ھب هاش دمحمرون دیس یتقو

 دیاب ناییاپورا ھک تفریذپ ار یطیارش دوخ تموکح مان زا وا ،دنک ثحب ار لباک رابرد

 ھک دنوش هداد هزاجا ییاپورا یسایس نارسفا مھ و دننک دیدزاب لباک زا ھک دنوش هداد هزاجا

 طیارش نیا وا تموکح لباک ھب تشگزاب رد اما ،دنوش رقتسم ناتسناغفا فلتخم قطانم رد

 .دنک یلمع ار اھ اضاقت نیا دناوتیمن ھک نیا نایب اب ،درک راکنا ار
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 ،دمآرب راھدنق مکاح ادعب و ناخ نیما دمحم رادرس ،شردارب اب گنج نادیم رد ریما یتقو

 ؛دوشن لصوتم تنوشخ ھب هدوھیب ھک داد هروشم شیارب ھناتسود هویش اب ھیناترب تموکح

 دھعیلو سپس و ناخ یلع دمحم رادرس ،ریما یباختنا رسپ و ناخ نیما دمحم ماجنارس

 ناخ لضفا دمحم هداوناخ یارب تصرف و دنداد تسد زا ھعزانم نیا رد ار دوخ یگدنز

  .دنیامن ھضبق ریما تسکش زا سپ ار راھدنق و ناتسکرت ،لباک و هدومن ھسیسد ات دش دعاسم

 

 نحل کی رد ریما ھب و درک دایرف ابلغا لباک زا ناخ بوقعی رادرس رارف زا سپ ویام درال

 یتشآ وا اب ھکلب ،دزادنین نادنز ھب ار وا شرسپ ھب هدش هداد یاھهدعو اب ھک تشون ھناتسود

 ھلمح رادرس نیا ماجنارس و تفریذپن ار هروشم نیا لباک سیئر اما .دناوخ ارف هرابود و دنک

 ریاس اب شرسپ و تارھ مکاح سپس ناخ دمحم حتف رادرس .دومن ریخست ار تارھ و درک

 و ریما نارواشم طسوت هدش هداد دب یاھهروشم جیاتن دوب نینچ .دندش ھتشک عافد رد نارس

 نانچ ثعاب ھک دندرک کیرحت ار شرسپ ربارب رد ھنانیاخ رخا لمع ھک دنا دارفا نیمھ

 ناخ بوقعی تینما یارب ھک دش یزلغ نارادرس نایم رد هژیو ھب و روشک رد ریما یماندب

 .دوش عورش یدوز ھب رایسب یدج یاھ شاشتغا نیا ھک دراد دوجو دایز لامتحا و دندوب

 

 رد و دش ھتفرگ هدیدان ریما طسوت ھنانیاخ لمع نیا لباقم رد ھیناترب تموکح یاھ ضارتعا

 دنک ادص ریما یالاب ھلخادم اب ھک تسا رورض الماک ھیناترب تموکح یارب یتالاح نینچ

 .دنک لح ار دوخ روشک هرادا ھک

 

 نامز الاح ھک مدقتعم ایوق نم ،ناتسناغفا یلخاد و یجراخ عاضوا تشاد رظنرد اب سپس

 هدیسر ارف ناتسودنھ رد شمارآ و روشک نآ رد حلص هاگدید اب ھیناترب تموکح ھلخادم

 .تسا

 

 :دنک ھلخادم ناتسناغفا تاروما رد دیاب دنھ تموکح ارچ ھک تسا نیا یارب ریز لیالد
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 ،دوب لباک مکاح اب ھناتسود تابسانم داجیا قاتشم ھیناترب تموکح ینالوط تدم یارب ،لوا

 .دشن قفوم اما

 تنطلس تشادرظنرد نودب تفگنھ فراصم و نیشیپ یاھزور رد تموکح ھلخادم ،مود

 .تسا هدرک ھلخادم باجنپ لقتسم و یوق

 تموکح مھ زاب ناخ دمحم تسود طسوت اھھکیس ھب ھنانیاخ کمک تشاد رظنرد نودب ،موس

 .دوش ھتشاد ھگن نامز نآ رد ھناتسود طباور ھک تسناد مزال ھیناترب

 ھگن ناغفا تنطلس ھمیمض تارھ ھکنیا دید اب سراپ ھب نیگنس مجاھت کی نداتسرف ،مراھچ

 .دوش ھتشاد

 .هریغو حالس اب اجکی ریما ھب لوپ گرزب رادقم یادھا ،مجنپ

 )ناتسناغفا یالاب حارط( یجراخ نمشد ھکنیارب ینبم دیدج هدھاعم رد دنب کی نتخاس ،مشش

 .دوش ھتفرگ رظن رد ھیناترب تموکح نمشد ناونع ھب دیاب

 .ھیناترب تموکح طسوت اھنآ ینابیتشپ و ریما طسوت ریسا نارادرس ھب هدش هداد تیامح ،متفھ

 .ھیسور طسوت ایردوما یناریتشک زا ھیناترب تراجت یارب دب جیاتن ،متشھ

 یتوافت یب و توکس تشادرظن رد اب )؟ھیسور( رگید یوس ھب ریما نکمم لیامت ،مھن

 .ھینترب تموکح رادمولعم

 یب عضو تلع ھب ھیناترب تیمکاح ریز تادحرس رد هدنوش ساسحا تباث بارطضا ،مھد

 .ناتسناغفا رد روما تابث

 تموکح ارچ ھکنیارب ینتبم )اھنآ ساسحا و( دنھ یموب ناگدازھش ھب داھنشیپ ،مھدزای

 .دیشک تسد روشک نآ یالاب دوخ تیمکاح زا ھیناترب

 .دھدیم تسد زا ار دوخ یدنمدوس دنکرای اب ھناتسود طباور داجیا ،مھدزاود

 

 :ناتسناغفا تاروما رد ھلخادم زا ھلصاح دافم

 .تشاد دوجو تموکح ود نیب ھک یمیدق یتسود یزاس یمیاد ،لوا

 .روشک نآ رد ناوارف لوپ فرصم زا سپ دافم یخرب قاقتشا ،مود

 .ھیناترب تموکح رابتعا نیمات ،موس
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 .دوشیم تموکح ود رھ نیب بوخ مھافت ھب جتنم ھک ناتسناغفا دوخ رد تینما ساسحا ،مراچ

 .هریغو باجنپ و دنھ رد حلص و تینما ساسحا ،مجنپ

 .دنکرای مکاح اب ھناتسود طباور ھیوقت ناکما ،مشش

 .یناگرزاب لماعت زا ھلصاح دافم ،متفھ

 ١٨٧۵ یرونج ١۵ ،ھلابما هاگودرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 472 

 

 ٣٣ دنس
 ٣۴ هرامش ،یفخم

 )ھصالخ( اروش رد دنھ لک رادنامرف بانجیلاع ماقم ھب
 دنھ رتفد

 

 ١٨٧۵ ربمون ١٩ ،ندنل       ،میاورنامرف

 ناتسناغفا رد ھیناترب تئیھ داجیا اب ھطبار رد ار نآ هارمھ دانسا و امش نوج ٧ ھمان نم .١

 .مدرک یسررب تقد ھب

 

 ھلسارم ھب اھنآ تاطابترا ھک یدنمناوت نارسفا رظن رد ای و ترضحالاو رظن رد نم .٢

 روشک نآ زا نونکا ھک یتاعالطا ندوب یفاکان دروم رد یدیدرت چیھ ،تسا هدش ھمیمض

 ھب زاین یتخس ھب تارطاخ رتفد ندوب زیچان و ندوب مک .درادن دوجو ،دینک یم تفایرد

 یتاعالطا طقف ھک دسریم رظن ھب کالاپ رس و یراناواک ناتیپاک تاراھظا زا و دراد تابثا

 تاعالطا ندروآ تسد ھب ،کالاپ رس رظن ھب .تسا دوجوم اھنآ رد دنکیم دییات ریما ھک

 ھب یارب یلعف تابیترت ،لاح نیا اب .تسا هدوبن راوشد نونکا هزادنا ھب زگرھ ناتسناغفا زا

 ای ،یلک روط ھب یزکرم یایسآ لیاسم دروم رد ھنادنمشوھ یاھشرازگ ندروآ تسد

 یارب ای دنریگ شیپ رد اھنآ دوریم راظتنا ھک یریسم زا دامتعا لباق دروآرب ھنوگرھ

 .دنا دمآراک رتمک شناگرزب ای ریما نھذ رب ریثات ھنوگرھ لامعا

 

 ندش رقتسم ،یزکرم یایسآ روما ینونک ھبنج ھب ھجوت اب ھک دیرادن کش بانجیلاع امش .٣

 دروم و تواضق شوخ یدرم دیاب رسفا رگا و تسا بولطم تارھ رد ھیناترب رسفا کی

 یگدیسر یارب ھک یھتکن اھنت .دوشیم روصتم نآ زا یگرزب زایتما ،دشاب ریما لماک دامتعا

 بلج یارب ھک یاھشالت یایازم ایآ ھک تسا نیا دوشیم حرطم ترضحیلعا تموکح

 ؟دوشیم ھیجوت ،درادن یعطق تیقفوم و هدوب تخس ،دوشیم ماجنا ریما تیاضر
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 رگید طاقن و ناتسناغفا دحرس کیدزن ابیرقت طاقن یخرب رد ھیسور ریخا یاھیورشیپ .۴ 

 تیمھا شسرپ نیا ھب ،دریگیم تروص زھجم یاھییامیپھار و ناسآ یاھهداج یور رب ھک

 .تسا هداد

 

 الامتحا ،تشاد سارھ نآ زا ناوتیم ھک یرطخ ،ناتسناغفا ھب ھیسور ندش رتکیدزن اب .۵

 طلسم ریما رب ،داسف ای دیدھت اب تسا نکمم ھیسور .تشاد دھاوخ ار لکش ھس نیا زا یکی

 باختنا ھب ار روشک فلتخم طاقن ھب ذوفن ھظحل و دنک رود سیلگنا عفانم زا ار وا ھک دوش

 رد وا تردق تسا نکمم ،دزاس لزلزتم ار وا یرادافو دناوتن رگا ،مود .دنک راذگاو دوخ

 ،دنوشیم طلسم ھک یاسور رب دوخ ذوفن داجیا اب ھیسور و دورب نیب زا یلخاد یمظن یب رثا

 ،موس .دروآیم تسد ھب ریما ھب نتسویپ زا ھک دروآ تسد ھب ار ییایازم نامھ تسا نکمم

 تسا نکمم ،دننامب ساسحایب سور نارومام تاداھنشیپ ھب تبسن شیاھرادرس و ریما رگا

 لامعا یارب یھناھب و دنوش ریگرد یروتارپما نآ یزرم یاھورین اب یطایتحایب یور زا

 .دننک مھارف ینیمزرس تازاجم

 

 زا ینارگن ھنوگ چیھ ھک تسا نیا دیداد رارق نم رایتخا رد ھک یتاعالطا یلک لیامت .۶

 دعاقتم ارھاظ نات نارسفا نیرت ھبرجت اب و بانجیلاع امش .دوشیمن ساسحا ھنیزگ نیلوا

 بجوم دوخ یاھورملق رد سیلگنا هدنیامن کی چیھ روضح زا ریما یرازیب ھک دناهدش

 ھیجوت ار امش نانیمطا ھک یطیارش رھ ،اما .دوشیمن وا یرادافو یارب دنیاشوخان طابنتسا

 ھبساحم ھنوگرھ زا ار یلامتحا نینچ فذح ،یناغفا تیصخش هدش ھتخانش یاھیگژیو ،دنک

 .دنکیم عنم ناتسناغفا و ھیسور نیب کیدزن یگیاسمھ

 

 زا رتارف ،دیا هدرک لاسرا ھک یقاروا زا موس و مود ھنیزگ ھک دسریم رظن ھب ھنافساتم .٧

 یھاوگ نآ رب لباک تارطاخ یاھرتفد ھک یلام داسف ،دسریم رظن ھب .دنا لامتحا هدودحم

 رد و دح زا شیب یاھتایلام یعیبط ھجیتن ،راھدنق ھنازور یاھتشاددای قبط ،دنھدیم
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 خلب تیالو رد یرگمتس هزادنا زا یراناواک ناتیپاک .تسا هدروآ راب ھب ار یتیاضران ھجیتن

 نیسح مالغ ؛دوشیم شروش ھب رجنم دعاسم تصرف نیلوا رد الامتحا ھک دنکیم تبحص

 زورب رت دوز یزلغ نارادرس كیرحت ھجیتن رد يدج ياھيگتفشآ ھك دنکیم ينیبشیپ

 نادیم مھزاب ،درک باسح یمولعمان تدم یارب ریما یرادافو یور ناوتب رگا یتح .دنكیم

 ھیناترب عفانم یارب مھ و ریما تردق یارب مھ ھک دنامیم یقاب یجراخ یاھھسیسد یارب

 .تسا کانرطخ

 

 یناسرعالطا زا لبق دسریم رظن ھب و دش ماجنا ریما طسوت اریخا ھک یماظن تایلمع .٨

 یاھورین و وا یاھورین نیب دروخرب لامتحا ھک دھدیم ناشن ،تسا هدش لح امش تموکح ھب

 نیا رد ینیمزرس یاھزرم .دوش ھتخادنا رود ھبساحم زا دیابن ھیسور نادحتم ای ھیسور

 یاعدا شھاک قیرط زا حلص یارب یلیامت زگرھ ریما و تسا صخشمان و مھبم اھروشک

 ھک دنادب یضرف قوقح زا عافد ھب مزلم ار دوخ تسا نکمم وا .تسا هدادن ناشن کوکشم

 ماجنا یتامادقا تسا نکمم و دنک دراو ھشدخ شنادحتم ای ھیسور یاھاعدا رب تسا نکمم

 یاھراھم لامعا تصرف امش تموکح ھکنیا زا شیپ ،یزرم ناھدنامرف صیخشت ھب ھک دھد

 .دشاب ھیسور یارب یراختفا شیپاشیپ یتکرح ،دشاب ھتشاد ار ضارتعا

 

 ،دوش ھیارا ناتسناغفا رد ھیسور ذوفن داجیا یارب اھتصرف نیا زا کی رھ ھکنیا لامتحا .٩

 یم شھاک یدام رظن زا ،دوشن یثنخ اعقاو رگا ،روشک نآ رد ھیناترب رسفا کی روضح اب

 یاھ ترارش ،دوش ھیصوت ریما ھب ای دوش هداد رادشھ امش تموکح ھب عقوم ھب رگا .دبای

 یتروص رد طقف اھنآ .دنھدیم تسد زا ار دوخ کانلوھ یگژیو ،مدرک هراشا اھنآ ھب نم ھک

 .دنامب ناھنپ امش رظن زا اھنآ عورش نیلوا ھک دننک دشر یکانرطخ داعبا ھب دنناوتیم

 

 رظن ھب ھک منک لقتنم بانجیلاع ھب ار روصت نیا مدرک راھظا ھچنآ اب متسین لیام نم .١٠

 یورین .دنراد ار ناتسناغفا یاھزرم ضقن دصق ھیسور نادرمتموکح ،ترضحیلعا تموکح

 دشابن رثؤم نآ جیاتن رد یلک روط ھب تسا نکمم گروبزرتپ تنس زا هدش لامعا هدنرادزاب
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 ھثداح کی رثا رد ھک دشاب ھتشاد یگتسب یسناششوخ طیارش ھب هدنیآ رد تسا نکمم و

 یایسآ رد ریخا یاھتفرشیپ ھک تسا تسرد کش نودب ،لاح نیا اب .ددبای نایاپ تسا نکمم

 تسا هدش لیمحت ،دشاب هدش داجیا گروبزرتپ تنس تموکح طسوت ھک نآ زا شیب یزکرم

 ھک دشاب یتکرح رھ زا یریگولج روظنم ھب ھناقداص رضاح لاح رد اھنآ یاھشالت و

 تاماقم ریبادت ھک تیعقاو نیمھ اما .دوش ھتشادنپ ھیناترب تموکح ھب نیھوت تسا نکمم

 ،دننکیم مادقا نآ بناج زا ھک تسین یرود تموکح راکفا رگنایب و ھناقداص ھشیمھ یزرم

 یقطانم زا قیقد و عیرس تاعالطا زا یلاناک دیاب بانجیلاع ھک دنکیم رتشیب ار ینارگن نیا

 الماک ھیضق نیا .دشاب ھتشاد رایتخا رد ،دننکیم لابند ار کانرطخ تسایس نیا نآ رد ھک

 ،ماگنھدوز کیتامولپید مادقا اب دناوتب ترضحیلعا تموکح نآ رد ھک تسا روصت لباق

 تنس تموکح تردق زا یتح دعب زور دنچ ای ھتفھ دنچ ھک یاھزرم رد ار تامادقا

 .دنک تشادزاب ،تسا هدش جراخ گروبزرتپ

 

 رومام کی روضح یارب یدج رایسب تیمھا ترضحیلعا تموکح ،دراوم نیا مامت رد .١١

 نیا اب فالتخا رب یلیامت بانجیلاع ھک منکیمن روصت نم .تسا لیاق ناتسناغفا رد ھیناترب

 شیاھورین و دباین ھعسوت رتشیب ھیسور یورشیپ ھک ینامز ات امش رظن ھب اما .دیراد تواضق

 تقفاوم رظن نیا رد .دیسر دھاوخن ارف نآ ھب یراذگریثات ھظحل ،دننکن لاغشا ار ورم

 ،دنداد یم ماجنا ار ورم یمیاد لاغشا اھسور رگا .تسا نکممریغ ترضحیلعا تموکح

 ھتشاد یدیفم جیاتن و تاراھظا ریما یارب تسناوتیم ھک دشیم یرپس نآ نامز الامتحا

 دح ات یفدھ نینچ یارب ،دوب هدش فیعض البق ھک لباک رد امش تموکح ذوفن اریز .دشاب

 ھب ھک تسا هدرک اشامت ار یسور تاحیلست موادم تفرشیپ ریما .تفریم نیب زا یدایز

 نآ ھیارا ھب رداق وا هدیقع مھ و داژن مھ یاھتموکح ھک تسا هدش ھجاوم یتمواقم اب تردن

 یرگید تفرشیپ ثعاب تفرشیپ کی ھک تسا هداد رادشھ ھیناترب تموکح ھب وا .دنا هدوب

 .تسا تسرد ھک داد ناشن عوضوم نیا اب ،تسا هدش ھتفرگ هدیدان ھک وا ینیبشیپ و دوشیم

 اھسور ،تسا هدش زاربا نآ فالخ رب ھک ینانیمطا و هدش هداد یاھهدعو مامت مغریلع رگا

 تفرگ دھاوخ ھجیتن ،هدشن تباث نآ فالخ ھک ینامز ات ریما ،دننک یورشیپ ورم تمس ھب
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 یتخس ھب نآ زا سپ .دنک یریگولج اھنآ تفرشیپ زا دناوتب ھک درادن دوجو یتردق چیھ ھک

 رظن زا و هداد تسد زا ار دوخ فطل ھک درک یتابیترت اب تقفاوم ھب راداو ار وا ناوتیم

 .تسا نیرت یوق وا اھھیاسمھ

 

 یارب یروف شالت ھب تبسن امش یلصا تفلاخم ھک میوگیم خساپ رد امش ھمان زا نم .١٢

 .تسا شالت نیا ندوب هدوھیب زا سرت ناتسناغفا رد ھیناترب هدنیامن اب ریما تیاضر بلج

 شھاک ار اھناغفا نایم رد ھیناترب تردق نیمخت تسا نکمم عانتما ھک دینکیم کرد امش

 تساوخ میناوتب سپ نیا زا ھک دریگ رارق یروآ مرش تیعقوم رد تسا نکمم سیلگنا و دھد

 .مینک دعاقتم ار لباک رد ھیناترب یعقاو ذوفن دوجو دروم رد ھیسور تموکح

 

 یدب نم اما .تسین دیدرت لباق ،تسا ریما رب ام ذوفن فعض هدنھد ناشن عانتما ھک نیا .١٣

 رد ھیسور ترازو ای ناغفا یاھرادرس ھک تسین دیعب .منکیم کرد یرگاشفا نیا زا یمک

 ظفح اب یدیفم فدھ رھ ای دنشاب ھتشاد تسردان تاعالطا ھیضق یعقاو تیعضو دروم

 .دش دھاوخ ققحم ناکما تروص رد یتح ،درادن تقباطم تیعقاو اب ھک یذوفن یرھاظ

 

 رد وا تقفاوم ھک دشاب نیا هدنھد ناشن ریما یلعف لیامت مدع ھک ماهدشن دعاقتم نم اما .١۴

 وا .تسا ھتشادن رت نشور تواضق ھب نداد لکش یارب یتصرف وا .دش دھاوخ در تیاھن

 .تسا هدیدن یزکرم یایسآ رد ریخا یاھدادیور ریسفت رد ییاپورا تینھذ زا یکمک چیھ

 شروشک تشونرس ھک ییاپورا تردق ود یبسن تیمھا و یلامتحا ریسم دروم رد تواضق رد

 بصعتم رابرد یاھھیصوت و دوخ ییایسآ ھبرجت اب دناوتیم اھنت وا ،دراد یگتسب اھنآ ھب

 صیخشت ای دنکیم دیدھت ار وا ھک یرطخ نزو یریگ هزادنا ھب رداق وا .دنک لالدتسا دوخ

 نداد قوس یارب ار وا زا اھدیما ھمھ ھک تسا دوز .تسین تینما یارب دوخ سناش نیرتھب

 یورین و لقع اب یدنھ یاھ تامولپد .مینک اھر ،دوخ تیعقوم زا ھنافصنم نیمخت کی ھب

 زوریپ رتھناتخسرس تابصعت رب بلغا ،یموب ناگدازھاش اب دوخ طباور رد ،رترب یتیصخش

 یناوتان و دراد رارق نآ ضرعم رد وا لالقتسا ھک یدج رطخ تاعوضوم رگا .دناهدش
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 نارسفا قیرط زا دناوتب ھکنیا رگم ،وا یاھورملق یگچراپکی نیمضت رد ھیناترب تموکح

 طسوت یصخش شزیمآ کی رد ،دشاب ھتشاد رظن ریز ار وا یاھزرم رد ثداوح ریس دوخ

 ثداوح زا ھک وا ھنیک ھنوگرھ رب دیاش ،دوش هدیناجنگ ریما نھذ رد الاب ییاناوت اب یرومام

 ھبلغ ،دراد دوجو ناتسیس تیمکح رودص زا ھک یتیاضران رھ ای و هدنامزاب شیپ لاس ٣۵

 .دنک

 

 بیغرت و رتشخبتیاضر ھیاپ رب ریما اب ام طباور یرارقرب یارب مدق نیلوا ،نیاربانب .١۵

 کی داجیا اب انلع ھک درادن یموزل .دوب دھاوخ شتختیاپ رد تقوم ترافس شریذپ ھب وا

 رتکچوک عوضوم کی ھب وا یرھاظ تیادھ .دشاب طبترم وا یاھورملق رد یمیاد تیرومام

 راک بانجیلاع یارب نآ داجیا موزل تروص رد ای نتفای ھک دراد یدایز یایازم یسایس

 ،مھد روتسد امش ھب ترضحیلعا تموکح فرط زا دیاب نم ،نیاربانب .دوب دھاوخن یراوشد

 زا لابقتسا و لباک ھب هدنیامن کی نداتسرف یارب تصرف زا ،یقطنم ریخات ھنوگرھ نودب

 تواضق ھب دیاب الماک ھقردب نازیم و هدنیامن تیصخش .دینک حرطم ریما رب تیدج اب ار نآ

 رد ریخا ثداوح دروم رد ار ریما ھک دوشیم هداد روتسد بختنم یهداتسرف ھب .دشاب امش

 یارب ترضحیلعا تموکح یدج لیامت زا وا ھب .دراذگب نایرج رد اصخش یزکرم یایسآ

 یتخس زا ،نامز نیع رد و دھد نانیمطا یجراخ تالمح زا اھنیمزرس ندنام نوئصم

 نایرج زا تراظن یارب ار دوخ نارسفا دیشاب ھتشاد هزاجا ھکنیا رگم ،دیوگب اھشالت دیدش

 ماجنا ریما اب نونکات ھک یھناتسود نحل زا تابتاکم نیا رد .دینک رقتسم زرم رد ثداوح

 یلصا فادھا زا یکی ھک درک دھاوخن شومارف وا ،سکعرب .تفر دیھاوخن رانک ،تسا هدش

 تموکح ھناتسود ساسحا زا کش نودب یرثا ریما نھذ رد ھک تسا نیا شتیرومام

 رب تیدج اب ھک دوب دھاوخ هداتسرف ھفیظو ،نحل نیا ظفح اب ،اما .دراذگب یقاب ترضحیلعا

 وا لالقتسا نیمات یارب ھیناترب تموکح تامادقا زا یریگولج تروص رد ریما ھک یرطخ

 .دروآ راشف ،تسا ھجاوم
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 ھلسارم نیا تاروتسد یارجا یارب ھک ار یتامادقا ھیلوا شرازگ ھک مراد اضاقت امش زا .١۶

 .دینک لاسرا میارب ،دیا هداد ماجنا

 یربزلاس یاضما
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 ١٨٧۶ لاس دانسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 480 

 

 ٣۴ دنس
 ١٨٧۶ لاس ،١٠ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب

 

 ١٨٧۶ یرونج ٢۴ ،مایلیو تروف     ،سیوکرام میاورنامرف

 نانیمطا امش ١٨٧۵ ربمون ١٩ خروم ٣۴ هرامش ھلسارم تفایرد زا ھک میراد راختفا ام

 تارظن لاسرا و ام ھتشذگ نوج ٧ خروم ١٩ هرامش ھلسارم یسررب زا سپ نآ رد ھک میھد

 ام ھب نیشیپ تاطابترا و ھلسارم نآ رد تسایس مھم لیاسم دروم رد ترضحیلعا تموکح

 ادیپ لباک ھب تئیھ کی لاسرا یارب یعقاوم نکمم ریخات ھنوگرھ نودب ھک هدش هداد تیادھ

 رارصا تئیھ فدھ .دروآ راشف ریما یالاب ھنامیمص رایسب تئیھ کی شریذپ رد ات مینک

 .دشاب ناتسناغفا تادحرس رد ھیناترب نارسفا رارقتسا تیبولطم دروم رد ترضحالاو یالاب

 

 هراب رد رتشیب تایادھ ،دزاسیم یرورض ام یارب ار نآ ھک لیالد حیضوت زا شیپ .٢

 یاھدنب رد لماش تاظحالم ھب هراشا رد مھاوخیم ام ،دوش هدیسرپ یداھنشیپ تئیھ فدھ

 رد ھک دوشیم مولعم ام نوج ٧ ھلسارم رد تارظن و اھهاگدید ھک مییوگب ھلسارم یلبق

 .تسا هدش مھافت ئوس صاخ دروم نیدنچ

 

 کش ناتسناغفا زا یتفایرد تامولعم ندوب یفاکان دروم رد ام ھک هدش ھتفگ ٢ دنب رد .٣

 یراناواک ناتیپاک تانایب زا ؛تسا کدنا و زیچان لباک رد ام رومام ھنازور تارطاخ ؛میرادن

 دییات دروم ار اھنآ ریما ھک دراد دوجو یتامولعم نانچ اھنت ھک دوشیم مولعم کالاپ رس و

 ھلسارم ١۴ ات ١١ یاھدنب رد ھک میھد یم حیضوت ام تاظحالم نیا ھطبار رد .دھدیم رارق

 هداد تاعالطا ندوب یفاک رد یدیدرت ھکنآ اب ھک میدومن زاربا ار دوخ تارظن ام نوج ٧
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 ؛دوریمن نیب زا یصقاون نینچ اب تامولعم شزرا ،دراد دوجو لباک رد ام رومام طسوت هدش

 تموکح ھب دوخ رابخا هرباخم رد ھک دزاسیم روبجم ار وا رومام تیعقوم ھکیلاح رد

 ؛دوشیم یرادھگن مھم تامولعم ھک مینک رواب ات میرادن یلیلد چیھ ام ،دشاب طاتحم ھیناترب

 یلخاد دھاوش یواح ھنازور تارطاخ و تسا قیقد و لماک هدش ھیارا تامولعم ،فالخرب

 سپس ام ھک یرظن .دوشیمن هداتسرف ریما دییات یارب ھک تسا اھنآ رد یشرازگ تاعالطا

 ،سیواد یرنھ رس طسوت هدش ھتفگ یاھهاگدید طسوت ھک دوب ام ھبرجت داینب رب میدرک زاربا

 .تسا هدش دییات ناخرادجوف باون و رنوم گنھرس ،کالاپ رس

 

 تسرد نیا .دنکیم دییات ار تارظن نیا میروآیم تسدب خیرات نآ زا ام ھک یتامولعم .۴

 تفایرد رد یگرزب تالکشم تقو چیھ وا ھک تشون ١٨٧۴ یالوج رد کالاپ رس ھک تسا

 نام یارب الاح اما ،تسا هدشن ھجاوم اھناغفا روما ھب ھطبار رد دامتعا لباق تاعالطا

 طسوت دوجوم تاعالظا دوب قیقد و ندوب لماک اب ات دراد ار لیالد مامت وا ھک دیوگیم

 ات تسا یفاک ام تارظن یارب رخآ ھنازور تارطاخ ھعلاطم کی ؛دشاب یضار ام رومام

 ار )میدرواین تسدب یدھاوش ھنوگ چیھ زگرھ تقیقح رد نآ یارب ھک( ھینایب لامتحا مدع

 ،رما تیعقاو رد .دشاب ھتشاد ھگن ار ریما یاھوزرآ اب فلاخم تامولعم رومام ھک دنک داجیا

 هرباخم ام یارب اروف تسا رومام ھفیظو نآ شرازگ ھک مھم ھثداح رھ ھک میرادن عالطا ام

 یواح ،تسا هدش تفایرد نوج ٧ ام ھلسارم نامز زا ھک ھنازور تارطاخ .دشاب هدشن

 ھتشاد وزرآ ای دشاب هدید ار اھنآ ریما ھک درک رواب تسا نکممان ھک تسا یناوارف لیاسم

 .دوش هداد شرازگ ھیناترب تموکح ھب ھک دشاب

 

 ھطبار رد ام تارظن ھک دوشیم مولعم امش ترضح ھلسارم ١٢ و ٣ یاھدنب زا نانچمھ .۵

 تارھ رد ھیناترب رسفا رارقتسا دروم رد امش ترضح طسوت یداھنشیپ تارکاذم ھب

 نداد ام فدھ .تسا هدش هدیمھف یتسردان ھنوگ ھب ،هدش نایب ام نوج ٧ ھلسارم رد ھکیروط

 دوجو یناسک مامت نایم رد تارظن لماک قفاوت اج نیا رد ھک دوب امش ترضح ھب تعالطا

 نیرتدنسرخان وا ھک دننکیم ھیارا ریما تاساسحا تسرد تواضق یارب یلیاسو دیاب ھک دراد
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 اب وا تفلاخم ھکنیا ؛تسا ناتسناغفا رد میقم ناونع ھب ھیناترب نارسفا شریذپ یارب یسک

 ام ھک تسا تروص نینچ رد ھکنیا ؛تسا راوتسا ھیناترب تموکح عفانم ھب لماک یرادافو

 ار رضاح نامز رد راھدنق ای تارھ رد ھیناترب داھن کی رارقتسا یارب وا یالاب رارصا

 نونک ات ھک تسا یشزاس و ھلصوح تسایس زا فارحنا نیا اریز ،میناد یم کانلوھ هابتشا

 میدرک ھیارا ار دوخ تارظن تیعقاو رد ام .تسا هدرک تیادھ ار ناتسناغفا اب ام تابسانم

 دیاب ھیناترب رسفا کی ھک تسا نیا بولطم ناتسکرت رد دوجوم عضو تشادرظنرد اب« ھک

 ھک دوش باختنا تسرد تواضق اب برجم رسفا کی رگا« ھکنیا و »دوش رقتسم تارھ رد

 تابیترت نیا زا گرزب دافم نیبشیپ دیاب ام ،دشاب ناغفا تاماقم و ریما لماک دامتعا دروم

 نیا ام .درادن دوجو ھک تسا یطیارش ھب طورشم دافم نیا ھک میتفرگرظن رد ام اما .»میشاب

 تسدب یارب اھشالت ھیجوت دننام« یداھنشیپ مادقا زا ھلصاح دافم ھک میدرکن ثحب ار لاوس

 رد ھیناترب نارسفا تیدوجوم زا ھلصاح دافم ام تواضق ھب اریز ؛دنا »ریما قفاوت ندروآ

 زا سپ وا هارکا تقفاوم اب دناوتیمن و تسا ریما ھنامیمص قفاوت عبات الماک ناغفا دحرس

 ناوتیمن ار یبلق تیاضر ھک میداد لیلد یارب یفاک تقو ام .دیآ تسدب وا یالاب ام راشف

 ،میروایب راشف رضاح طیارش رد ریما یالاب ار ھلئسم نیا ام رگا« ھک میتفگ ام و دروآ تسدب

 ،تروص رھ رد .»دوشیم ھتفریذپ دایز هارکا اب ای دوشیم در ای تالامتحا مامت اب ام داھنشیپ

 تامولعم قیقد ھجوت زا سپ« :میدرک ھفاضا و میتشاد زاربا ار دوخ یدج تاضارتعا ام

 رد ھیناترب رومام شریذپ یارب وا رب راشف یلامتحا ھجیتن و ریما تالیامت دروم رد ھک

 ١٨ فارگلت رد یلاع ترضح یارب ھک میدنام یقاب رظن نیا ھب ،میدومن یروآ عمج تارھ

 نیا رد راکتبا نتفرگ یارب دوجوم عاضوا و طیارش ھک میدرک ھیارا ھتشذگ لاس یروربف

 صاخ ینارگن ای ریما رب یروف راشف چیھ ھک میدرک ھیصوت ام .تسین بسانم عوضوم

 یبسانم تصرف نیتسخن زا یدافم ھکنیا رگم ،تسین مزال عوضوم نیا دروم رد ام طسوت

 نآ زا ھلصاح دافم ات دزاس مھارف وا دعاسم لیامت یارب رگید طیارش ای وا دوخ تامادقا ھک

 دناوتیم دایز لامتحا اب ام تواضق ھب رظن دروم فدھ .دوش هداد حیضوت ناتسناغفا یارب

 .»دیآ تسدب رضاح لاح رد راکتبا نتفرگ ضرف ھب تبسن نایرج نیا بیقعت اب
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 ھلسارم یاوحف زا اریز ،دش ینالوط اتبسن تاحیضوت نیا دراو ھک تسا مزال ام رظن ھب .۶

 یتامادقا ھک تسا هدرک یریگ ھجیتن نینچ ترضحیلعا تموکح ھک میتفایرد ام رظن دروم

 ام ھچ نآ ھب تبسن دھدیم رارق یرتشیب ییانشور رد ار ام میاهداد تیادھ نونکا ام ھک ار

 .میدوب ھتفرگ رظن رد اعقاو

 

 رد تاروتسد یارجا تھج ام ھک میزادرپ یم یاھماگ حیضوت ھب ھیلوا تاراھظا نیا اب .٧

 رسیمک ،کالاپ رس نآ تفایرد زا سپ اروف ام .میاھتفرگ رظن رد یلاع ترضح ھلسارم

 زین ارسیاو .دھد تروشم اصخش عوضوم نیا رد ام اب ات میدناوخارف ھتکلک ھب ار رواشپ

 یاھتروشم ھجیتن .داد رارق باجنپ رادنامرفناوتس اب یرس و یصخش طابترا رد ار دوخ

 ھک تسا نیا ریسم نیرت ھیصوت لباق ،دوش هداتسرف لباک ھب تئیھ کی رگا ھک تسا نیا ام

 ھنامیمص ھک دوش توعد وا زا و دوش ھتفگ ریما ھب لماک و راکشآ ھنوگ ھب تئیھ یعقاو فدھ

 و ریما .تسا نآ شالت رد تئیھ ھک ددرگ ھیناترب تموکح اب رتکیدزن تابسانم دراو

 یسایس کانلوھ تیمھا یاراد لیاسم اھنت ھک دنمھفب ات دنا کریز یفاک هزادنا ھب وا نارواشم

 تئیھ رگا .دنکیم راداو ترضحالاو رابرد ھب صاخ تئیھ کی نداتسرف ھب ارم دناوتیم

 دنھاوخ روابان وا تاماقم و ریما ،دنوش تیادھ رتمک یسایس تیمھا یاراد فادھا ھب ارھاظ

 تالامتحا مامت اب و دنک یراددوخ ام هدنیامن طسوت رتنیگنس لیاسم ثحب زا ادعب دیاش وا .دوب

 ،ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام داجیا داھنشیپ دننام هژیو ھب ،دیزرل دھاوخ ام رب وا دامتعا

 ریما و ویام درال نیب ھلصاح مھافت زا یفارحنا ،میدرک هراشا نوج ٧ ھلسارم رد ھکیروط

 ۴۶ هرامش ھلسارم رد ام یلاسرا تابتاکم ھب هراشا کی .١٨۶٩ رد ھلابما یاھسنارفنک رد

 لابقتسا ،میتسرفب ام ھک ار یتئیھ رھ الامتحا ریما ھک دھدیم ناشن ١٨٧٣ یم ٢٢ خروم

 .دوش هداد حیضوت وا ھب البق حیرص و لماک ھنوگ ھب نآ فادھا ھکنیا رگم ،درک دھاوخن

 

 میمصت ترضحیلعا تموکح ھلسارم نیا رد هدش ھیارا تارظن تشادرظنرد نودب رگا .٨

 علطم ارسیاو زا ھمان کی طسوت ام رظن ھب ریما ،دوش هداتسرف تئیھ کی ھک دوش ھتفرگ

 ھک تسا هدرک باجیا ار تحلصم نیا یزکرم یایسآ رد روما عاضوا ھک دوش ھتخاس
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 نامز ھب تبسن یرتصخشم یاھھیاپ رب دیاب ناتسناغفا و ھیناترب تموکح نیب تابسانم

 نونک ات ھک میرادن دوخ تسایس زا یفارحنا داھنشیپ چیھ ام ھکیلاح رد ؛دوش ھتشاذگ رضاح

 ناھاوخ ام ،تسا ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم مدع ھک دنکیم و هدرک تیادھ ار ام

 ثداوح لماک تامولعم ھب یبایتسد یارب مزال تابیترت یارب رتنشور مھافت کی ھب ندیسر

 ھناتسود ذوفن نیرمت اب دناوتب ھیناترب تموکح ات میتسھ نآ زا رتارف و ناتسناغفا تادحرس رد

 نیا یارب و ؛دنک یریگولج ،دوش ناتسناغفا یضرا تیمامت دیدھت ثعاب ھک یرطخ رھ زا

 داھنشیپ ریما ھب سپس ام .تسا رورض ترضحالاو اب یصخش میقتسم سنارفنک دصقم

 ای دنک تاقالم بولطم تقو رد ار دیدج یارسیاو ات دیایب رواشپ ھب وا ای ھک درک میھاوخ

 ناشیا بولطم ھک ییاج رھ ھب ،مینک ناور تئیھ کی دیاب ام ،دھد حیجرت ترضحالاو رگا

 هداد اھھنیزگ نیا ریما ھب ھک تسا ھیصوت لباق نیا .میھد حیضوت ار دوخ یاھهاگدید ات تسا

 دوب دھاوخ لکشم وا یارب اریز ،تسا هدش داھنشیپ باجنپ رادنامرفناوتس طسوت ھک دوش

 اب تسا نکمم ،دشابن یصخش یوگتفگ ھب لیام وا رگا و دنک در ار داھنشیپ ود رھ ھک

 .دریذپب ار تئیھ نیا رتشیب یگدامآ

 

 ،دھد ناشن تفلاخم رتمک هدنیامن شریذپ رد الاح ریما ھک میراد کش لک رد ام ھکنآ اب .٩

 دورب لباک ھب رواشپ رسیمک ھک میدرک داھنشیپ ام یتقو ،داد ماجنا ١٨٧٣ رد ھچنآ ھب تبسن

 ناتسناغفا هدودحم ھب ھطبار رد ھیسور طسوت هدش هداد یاھنیمضت و ناتسیس یرواد ھجیتن ات

  .دھد حیضوت ار اریما هدودحم تیمامت و

 

 زا توافتم و رتھب ریما اب تارکاذم زاغآ یارب میراد رواب ام ھک یاھماگ ھکنآ اب .١٠

 ناشن لوا ھلھو رد ھلماعم تیھام ھک مھم ھلئسم رد ،تسا یلاع ترضح ھلسارم رد داھنشیپ

 یم مزال ام ،دوش تیادھ تیمھا مک فادھا یضعب ھب ارھاظ ھک تئیھ ضوع ھب ،هدش هداد

 .میوش ریما اب ھبتاکم دراو ھکنیا زا شیپ ،میوش تیادھ ناھاوخ ھتکن نیا یور اھنت ھک میناد

 ھک یسک ،میھد تیادھ هدنیامن ھب میھاوخیم ،میراد ور شیپ رد ھک یھسورپ زا ادج اما
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 تسا یرورض ام رظن ھب ھک تشاد دھاوخ هدھع ھب عوضوم نیدنچ رد ار تارکاذم تسایر

 .مینک تفایرد ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید زا یرتشیب تاحیضوت دیاب ام ھک

 

 رون دیس اب تاطابترا زا ھلصاح تایبرجت و تفرگ تروص ریما اب اریخا ھک یتابتاکم .١١

 و باجنپ رادنامرفناوتس اب ام رظن و دنکیم یضار ار ام ،١٨٧٣ لاس رد ھلمیس رد دمحم

 رد ھیناترب یاھمیقم رارقتسا داھنشیپ ریما رگا ھک تسا ناسکی الماک کالاپ دراچیر رس

 .درک دھاوخ حرطم ار مھم لاوس ود لقادح ،دریذپب ار راھدنق و تارھ

 :زا دنترابع تالاوس نآ

 ورملق زا تظفاحم یارب طرش و دیق یب یاھنیمضت هدامآ ترضحیلعا تموکح ایآ ،لوا

 .تسا یجراخ ھلمح ھنوگرھ ربارب رد ناتسناغفا

 یاھتساوخ ،دنک کمک یاضاقت دوخ شترا دوبھب و تارھ ماکحتسا یارب ریما رگا ،مود

 .دوش یم یلمع هزادنا ھچ ات وا

 

 ریما تاراھظا کش نودب یلاع ترضح .دنا رادروخرب ییالاب تیمھا زا لاوس ود رھ .١٢

 زا تظافح عوضوم رد دمحمرون دیس اب لاس نامھ رد یدعب تابتاکم و ١٨٧٣ یم رد

 دیق نودب و لماک هدعو زج یزیچ چیھ ھک دش مولعم سپس .تسا هدرک ھعلاطم ار ناتسناغفا

 ھمان رد ،ھجیتن رد .تسین شخبتیاضر ریما یارب یجراخ ھلمح ربارب رد تیامح طرش و

 ظوفحم هدنیآ یسررب یارب ادمع لاوس نیا ،١٨٧٣ ربمتپس ۶ رد ترضحالاو ھب ارسیاو

 تفایرد  ترضحیلعا تموکح زا یرایتخا چیھ نونکات نآ زا سپ و نامز نآ رد ام .دیدرگ

 یدج یاھتفلاخم ھک میدقتعم ام و میھدب ریما ھب طرش و دیقیب تنامض نینچ ھک میاهدرکن

 زا یهدھاعم داقعنا زا ار ام نوناق .دراد دوجو یدھعت نینچ ھب ھیناترب تموکح مازلا ھیلع

 اب هدھاعم نینچ ھکنیا رگم ،دنکیم عنم ترضحیلعا تموکح حیرص روتسد نودب عون نیا

 .تسین لامعا لباق یلعف طیارش رد ام رظن ھب ھک دشاب هارمھ ریما لباقتم تادھعت
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 لاس رد دمحمرون دیس ھک ینحل و دوخ تاطابترا لک ھب ھجوت اب ریما ،ام هدیقع ھب .١٣

 یارب نالک یلام یاھکمک راظتنا ،تارکاذم ندش زاب تروص رد ،درب راک ھب ١٨٧٣

 یعطق یمسر تساوخرد ھنوگرھ زا تقد اب دیس .تشاد دھاوخ ار ناتسناغفا زا تیامح

 یرواد ھجیتن رد ریما یتیاضران نتفرگ رظن رد اب ھک ریل رازھ ١٠٠ غلبم اما ،درک بانتجا

 تسا هاگآ یلاع ترضح .دوب وا تاراظتنا زا رتمک رایسب ارھاظ ،میدرک داھنشیپ ناتسیس

 زا وا ھک دشاب نیا تسا نکمم نآ لیلد .تسا هدرکن هدافتسا داھنشیپ نیا زا نونک ات ریما ھک

 رغشاک زا تیاسروف سالگاد رس تیرومام تشگزاب ھب ضارتعا اب ای هدش دیماان غلبم نیا

 یناشن چیھ وا راتفر ،لاح نیا اب .درادن ھیدھ نیا شریذپ ھب یلیامت ،ناتسناغفا قیرط زا

 نارسفا روضح ھب وا ضارتعا .درادن یداھنشیپ تیرومام فادھا زیمآ تیقفوم ماجنا یارب

 .تسا دایز رایسب یلام یاھکمک یارب وا تاراظتنا و دیدش رایسب ناتسناغفا رد سیلگنا

 

 دھاوخ یسایسریغ ناتسناغفا تیعقوم تیوقت یارب تفگنھ غلابم فرصم ام رظن ھب .١۴

 ھک درک ینیبشیپ ناوتیمن ناتسناغفا دننام یتموکح نماان داینب نتفرگرظن رد اب .دوب

 ام ھنیزھ اب ھک یاھورین و دنبای یم دوبھب ھنوگچ ام یتایلمع هاگیاپ زا رود تاماکحتسا

 ام«[ سنرال درال یاھتفلاخم اب ام .دننکیم لمع ھنوگچ هدنیآ رد دنوشیم ھیوقت و زیھجت

 دنھ مدرم رب یفاضا ھیلام لیمحت ترورض لباقم رد و میناد یمن فراصم نینچ هزادنا زا

 و دننادیم ھک دننک لمحت یتامادقا یارب ار یراشف نینچ دنھاوخیمن ھک مینکیم ضارتعا

 رد نادنمقالع عفانم مامت اب ،میراد بلق رد ام ھک یفادھا مینکیم رکف ام .دننکیم ینادردق

 تسد ھب ام تادحرس رد یگداتسیا و یگدامآ شرگن قیرط زا دناوتیم و تسا کرتشم دنھ

 ھک یقطنم و یلمع نایاپ یبایتسد یارب ام عبانم مامت ھنیزھ و ھجوت مامت نداد اب و دیآ

 رب ھلمح رکف ھب یھاگ ھیسور دننام یجراخ تردق کی رگا .دراد یروف و رثوم لورتنک

 لخاد رد یشروش ای ضاران رصانع کیرحت اب تسا لمتحم ھچنآ ای دشاب نوریب زا دنھ

 مھرد زا یلبق زیھرپ رد ھک مینکیم کرد ام ،تینما نیرت یوق و ام یعقاو تسایس ،نآ

 شترا ھب لماک یاکتا رد اب دراد تھباشم یجراخ یاھهاگتسیا ای راھدنق ای لباک رد یگدینت

 رد و نامدوخ تادحرس رد ای نامدوخ یاھورملق لخاد رد رقتسم طبضنم و زھجم ،هدرشف
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 رد جیردتب ھک ام تسایس مامت اب تیکلام و کدنا تینما ساسحا رد .مدرم یاھهدوت تعانق

 یدام یاھراک راتخاس رد .تسا هدش رو ھطوغ یموب یسارکوتسرا و هدمع نارس ناھذا

 و یسایس توق ھب اھنآ ھکیلاح رد دھدیم شیازفا ار مدرم شمارآ ھک ھیناترب دنھ لخاد رد

 یگدامآ رد .ام عبانم شیازفا و میکحت و ام یلام یرادرھوش رد .دنیازفایم ام یماظن

 تاین ھب دامتعا رد .دریگیمن هدیدان یدنھ درمتموکح چیھ ھک تالامتحا مامت یارب ھناشوماخ

 ار یجراخ یاھداھن ھک تایاکش عبانم مامت زا یریگولج اب اجکی ام ھناقداص و تسرد

 یرونج ۴ ھلسارم رد ]»دھدیم روش یلحم شاشتغا یارب ار مارآان ھیحور ای دنکیم توعد

 قفاوم یدصاقم نینچ یارب دنھ یاھدمآرد رب نیگنس یاھھنیزھ لیمحت دروم رد ١٨۶٩

  .میتسھ

 

 رد رتشیب یاھلمعلاروتسد تساوخرد موزل و لاوس ود یراوشد نداد ناشن یارب .١۵

 ترضح زا ھک تسام ھفیظو ،اھشسرپ نیا رانک رد اما .دش ثحب یفاک هزادنا ھب اھنآ دروم

 رب راشف ماگنھ وا یاھ لالدتسا و هدنیامن ریسم یھد لکش رد ام تالکشم ات میھاوخب یلاع

 .دنک ساسحا ار ناتسناغفا رد ھیناترب میقم شریذپ دروم رد ریما

 

 رارق »یدج رطخ« ضرعم رد ریما لالقتسا ھکنیا رب ینبم یرظن ،امش ھلسارم رد .١۶

 رد یھیناترب رومام کی یصخش ذوفن اب رطخ نآ ندرک یثنخ ای شھاک ناکما و دراد

 یتاظحالم ،هدش نایب ناتسناغفا دحرس رد ثداوح دنور زا عقوم ھب تاعالطا و ناتسناغفا

 .دروایب راشف ریما رب تسا لیام ترضحیلعا تموکح ھک دنا

 

 تامادقا زا - تسناد فلتخم تلع ود زا ناوتیم ار ناتسناغفا لالقتسا یارب تارطخ .١٧

 مدرم ای اھرادرس و ریما تامادقا زا و وس کی زا سور نارسفا ای ھیسور تموکح هدنیآ

 .رگید یوس زا ناتسناغفا
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 یارب ھیسور تموکح لیامت ای دصق زا یکاح ھک میرادن رایتخا رد یتاعالطا چیھ ام .١٨

 ١٩ خروم ٣٢ هرامش یرس ھلسارم اب ھک یتابتاکم رد .دشاب ناتسناغفا لالقتسا رد ھلخادم

 تموکح و ترضحیلعا تموکح نیب یاھهاگدید ،دش لاسرا ام یارب امش ھتشذگ ربماون

 مالعا ترضحیلعا تموکح و هدش ھیارا یزکرم یایسآ رد اھنآ تسایس دروم رد ھیسور

 هدازھش ھلسارم زا یاھنیمضت ،تیاضر نیرت ھنامیمص اب نونکا اھنآ« ھک تسا هدرک

 ینعی[ دیدمت رب ینبم روتارپما ترضحیلعا ھنارگنشور دھعت ھک دناهدرک تفایرد فکاچتروگ

 ای کسدونسارک زا ،اراخب تمس رد ]»ناغفا یاھزرم یوس ھب ھیسور رتشیب شرتسگ«

 هدنیآ تامادقا مامت ھک هدش هداد یمسر تاروتسد و دنادیم ھیسور عفانم فالخ ار کیرتآ

 تراجت و لاوما زا تظافح و دوجوم هدودحم زا عافد ھب دودحم تدش ھب دیاب قطانم نآ رد

 ".دوش یدزد و تراغ ربارب رد

 

 ام ،دنادیم ترضحیلعا تموکح ھک روطنامھ .میتسھ میھس الماک ام تیاضر نیا رد .١٩

 یارب ھک تسا نیا درک لابند ناوتیم ھک یریسم نیرتھنالقاع ھک میاهدوب دقتعم ھشیمھ

 ھک دنک کرد حوضو ھب و میھد حیضوت الماک ار ناتسناغفا لماک لالقتسا تیمھا ھیسور

 ھلخادم نآ رد ای دناسرب بیسآ نآ لالقتسا ھب ھک یمادقا ھنوگرھ ھب دناوتیمن ریبک ھیناترب

 تموکح تسایس نشور نایب زا هژیو ینادردق اب ام ،نیاربانب  .دنک هاگن یتوافت یب اب ،دیامن

 رد .میرگن یم ،تسا هدمآ ١٨٧۵ یم ١١ رد ھجراخ رتفد تشاددای رد ھک ترضحیلعا

 ھک مینکیم ینادردق یلاع ترضح ١٠ دنب رد هدش رکذ تاظحالم تردق زا ،نامز نیع

 یلمع طخ ھب ار ھیسور تموکح ،تسا هداد خر البق ھک روطنامھ ،دھد خر یطیارش رگا

 .دناشکب دوخ یعقاو یاھھتساوخ و تاین فالخ رب

 

 رد ھیسور ھلخادم ھب ار ام ھک میرادن یتاعالطا چیھ ام ،رضاح لاح رد ،مھ نآ اب .٢٠

 ھیسور تموکح ھک مینک ینیبشیپ ای دناسرب یلامتحا ابیرقت ای لامتحا کی ناونع ھب ناتسناغفا

 تردق یورشیپ ھشیمھ ریما .دوش فرحنم ،هدرک مالعا اریخا ھک دیدمت مدع تسایس زا

 یروف سامت و ھیسور طسوت ورم لاغشا لامتحا زا هاگ و هدرک هراظن ینارگن اب ار ھیسور
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 ھک تسا هدش هداد عالطا ام ھب اما .تسا هدش ھتفشآرب تدش ھب ناتسناغفا و ھیسور تردق

 .درادن نآ یارب یلیلد و تسین میھس وا رطخ گنز رد ھجوچیھ ھب ترضحیلعا تموکح

 رد ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب تاطابترا ھجیتن ھک دش ھتفگ ریما ھب ساسا نیا رب

 رطخ سرت عفر و ناتسناغفا تیعقوم تیوقت یارب یدام رظن زا وا یاھورملق دودح دروم

 دوبھب و میکحت فقو ار دوخ تقو تمحازم نودب ھک دش ھیصوت وا ھب و هدوب نوریب زا

 هدوب رثوم ریما رادشھ ندرب نیب زا یارب تاطابترا نیا ارھاظ .دزاس دوخ یلخاد روما

 ١٨٧٣ ربوتکا رد .درکیم ساسحا ورم ھب ھیسور مجاھت ھعیاش ندینش اب راب نیلوا ھک تسا

 تموکح ھک تسا مولعم« :تسا ھتشون نینچ اراخب رد دوخ هدنیامن ھب وا ھک دش شرازگ

 اھسور رگا و تسا هدرک صخشم سراپ و سور تموکح اب ار ناتسناغفا زرم ھیناترب

 ھب ھجوت اب اریز .تسین ینارگن لباق ،دننک ریخست ار ناھجھاش ورم و سخرس یتح

 ھتفرگ تروص ناتسناغفا زرم نییعت دروم رد ھیناترب و ھیسور تموکح نیب ھک یتاطابترا

 .»درک دنھاوخ شالت ناتسناغفا زرم رد یورشیپ ھنوگرھ یارب اھنآ ھک دیمھف دیابن ،تسا

  .تخاس هاگآ نآ یاھھنیمز زا ار ریما دیاب ،دشاب ھتشاد تفلاخم یارب یلیامت مھزاب رگا

 

 ھیسور و سیلگنا نیب رد یبوخ مھافت ھکنیا رب ینبم ریما ھب هدش هداد نیمضت ،هوالعرب .٢١

 ھب ،تسا نما رد ھیسور تالمح زا وا ورملق و دراد دوجو یزکرم یایسآ روما دروم رد

 نونک ات وا ھک ھتشاد حلص تسایس ھب یدنباپ یارب وا کیرحت رد دنمدوس رثا کی ام رظن

 وا ھک دش یزیچ رھ عنام ھک تسا مھم اراکشآ نیا .تسا هدرک تیاعر ناگیاسمھ لابق رد

 تسا نکمم ای دیامن دیدرت هدش هداد یاھهروشم و یرارکت یاھنیمضت یتسرد دروم رد

 ھناقفوم ھنوگ ھب لاس نیدنچ یارب ھک دراذگب ام ذوفن فعض و وا نھذ رب یرارقتساریغ رثا

 نادحتم اب ای یدحرس لیابق و ریما نیب مداصت ام .میاهدرب شیپ ھب حلص عفانم یارب لباک رد

 تسدب مھافت و دیآ دوجوب تسا نکمم ،میناد یم لمتحمریغ ار ینونک طیارش رد ھک ھیسور

 .دتفیب هرطاخم ھب ریما یاھورملق لالقتسا و ناتسناغفا هدودحم ھب ھطبار رد ھیسور اب هدمآ

 راوگان یاھدمایپ یاراد و تسایس رییغت هدنھد ناشن ھک دوش هدافتسا ینابز دیابن ام رظن ھب
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 رد یدام رییغت کی ھکنیا رگم ،دشاب یزکرم یایسآ رد ھیناترب عفانم و ناتسناغفا یارب

 .دشاب هداد خر یرییغت نینچ ھک میرادن عالطا ام و هدمآ دوجوب دوجوم عاضوا

 

 یدایز دودح ات یلاع ترضح ھلسارم ٨ ات ۶ یاھدنب رد هدش ھیارا یاھینارگن رد ام .٢٢

 دننام ینامدرم نایم رد روما عضو ھک درک ینیبشیپ ناوتیمن دامتعا اب ھتبلا .میتسین میھس

 رد ،دنکیم ییوگشیپ ھب رداق ار ام عاضوا ھک ییاج ات اما .دبای یم نایرج ھنوگچ اھناغفا

 رکذ تلعرب انب ار ناتسناغفا و ھیسور نیب رد مداصت عوقو ھک میرادن یلیلد رضاح لاح

 و ناتسناغفا روما اب ھجو نیرتھب ھب ھک ام تموکح نارسفا نآ .مینک ینیبشیپ هدش

 ھیسور طسوت دیاش ریما ھک ھیضرف نیا دروم رد ،دنا هاگآ وا مدرم و ریما تایصوصخ

 ،)دشاب ھتشاد دوجو اھشالت نینچ لامتحا ھک دوش ضرف رگا یتح( دوش عیمطت ای کیرحت

 یارب شالت ھنوگرھ و هدوب وا داژن تانعنع و تاساسحا و یصخش تایصوصخ فالخرب

 یوق نداد و شدوخ تسکش ثعاب دشاب ریما فالخرب ھک ناتسناغفا رد یاھهورگ کیرحت

 ناتسناغفا رد ھک یتیاضران عون رھ .دشاب ام یارب تامادقا یاشفا یارب ریما ھب هزیگنا نیرت

 یلاوس چیھ ،دیآ دوجوب تسردان تامادقا ریاس و یرابجا یریگزابرس ،یریگ ھیلام رثا رد

 یاھزور زا مولعمان هویش ھب ناتسناغفا رسارس رد ناخ یلعریش ریما تردق ھک درادن دوجو

 ھب ھناراکادف و هداعلاقوف یرادافو هرادا رد دوجوم نارسفا و تسا هدش میکحت دمحم تسود

 زا وا ترھش دوجو اب ار مدرم ھک دشاب ریما توق زا یھاگآ دیاش نیا .دناهداد ناشن ریما

 .داتفا ریما تسد رد ھبرض مادک نودب تارھ ،ثداوح مامت رد .تشاد ھگن رود ناخ بوقعی

 رد ناشخدب رد اھ یمارآان .دش شوماخ یدوز ھب ھطقن نیرت یقرش رد هروپلال رد شاشتغا

 ریما ورملق رد تسناوتن شاشتغا ای ھسیسد ییاج چیھ رد .دش بوکرس تعرس ھب لامش

 .دننکیم ینادردق مکحم نوناق کی دافم زا هرازھ و قامیاراچ لیابق یتح .دشکب رس

 

 رکف ام اما .میریگ یمن هدیدان ار ھلسارم ٨ دنب رد هدش ھتفگ لامتحا ھلیسو چیھ ھب ام .٢٣

 زا نونک ات وا تیحالص نودب شریذپ و ریما دروم رد ترضحیلعا تموکح مینکیم

 هراشا یماظن تایلمع .دنراد ھنالداع رتمک تواضق شناگیاسمھ اب لماعت رد ام یاھهروشم
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 سیئر بوکرس .تسا ناغفا ورملق زا یشخب ھک یلحم ،دشاب ھنمیم ھب مجاھت الامتحا هدش

 رارق ام ھلخادم مدع تسایس اب تفلاخم رد ھک تسا یلخاد رما کی تعاطا یارب ھنمیم

 اب ،رما تیعقاو رد .دیامن ھبتاکم ام اب ار نآ ریما ھک میرادن عقوت یداع ھنوگ ھب ام و دراد

 مامت رد ام .دش هدراذگ نایم رد ام اب تامولعم ھکنیا زا شیپ ،دوب هدشن لح تایلمع ،مھ نآ

 ھنوگ ھب زین دعبب نآ زا و میتشاد رارق نازابرس نداتسرف زا شیپ رابرد رد اھثحب نایرج

 .میدرکیم لصاح عالطا مجاھت تفرشیپ زا مظنم

 

 ات ھلابما سلجم یاھزور زا ھک تسا نآ مینک رارکت هژیو ھب میھاوخیم ام ھچنآ اما .٢۴

 لباقم ھب ھنایوجحلص شرگن یرادھگن هراب رد ام یاھهروشم دروم رد ریما ،نونک

 ھک مینک رواب ات میرادن یلیلد چیھ ام .تسا هدرک لمع طرش و دیق نودب دوخ ناگیاسمھ

 یاھیمارآان رابخا ریما یتقو ،ھتشذگ ربمتپس ات ،فالخرب .تسا هدروخ رییغت وا تارظن

 ناخ ملع دمحم بیان ھب ،دینش اھسور دض رب یمومع مایق زا و درک تفایرد ار دنقوق

 دشاب طاتحم دیاب اما ،دروآ تسدب دروم نیا رد یفاک تامولعم ات دنک شالت دیاب وا« ،تشون

 یرادنتشیوخ نانچ دوخ مدرم اب و دنکن لمع اھسور لباقم ھب وا ورملق رد یسک چیھ ات

 .»دیامن ھن ھیسور و ناتسناغفا نیب دوجوم یتسود فالخرب یلمع چیھ وا مدرم ھک دیامن

 

 هداد تاروتسد نآ رد ھک دوشیم قیبطت یاھهویش ھب میاهدرک نونک ات ام ھک یتاراھظا .٢۵

 زا شیپ ھک رتشیب تاروتسد ات  ام تارظن رد و هدش یلمع یلاع ترضح ھلسارم رد هدش

 ھک تسا نیا مھم ھلئسم اما .تسا راذگ رثا ،دوش ھتفرگ رظن رد یداھنشیپ تارکاذم زاغآ

 تسا نیا ام ھفیظو مینکیم ساسحا ،میراد هروشم ییاناوت ام ھک ھچنآ مامت و ام تواضق رد

 مامت ھک یراودیما نیا اب میھدب ترضحیلعا تموکح تاظحالم یارب یرتشیب تاظحالم ھک

 .دوش رظن دیدجت مھزاب ھلئسم

 

 رد ھیناترب نارسفا رارقتسا یارب یبلق تیاضر ریما ھک تسا مھم هداعلاقوف نیا.٢۶

 تادحرس رد ام نارسفا نداد رارق و .دشخب ققحت ار نآ دراد دصق تئیھ ھک دراد ناتسناغفا
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 ادج اب .تسا کانرطخ و یسایسریغ تکرح کی ،ام رظن ھب وا یبلق تیاضر نودب ریما

 یدج یسایس یاھدمایپ و دراد رارق نآ ضرعم رد رومام ھک یصخش تارطخ ھجوت ندرک

 دیاب اھنآ .دوب دھاوخ هدوھیب الماک اھنآ تیعقوم ،دریگ رارق ھلمح ای نیھوت دروم ھک نآ

 یناسوساج طسوت اھنآ .دنشاب راوتسا دامتعا لباقریغ عبانم یالاب شیوخ تامولعم یارب

 یصاخشا .دنوشیم عمج اھنآ زاین قباطم ای اھنآ تظفاحم ھناھب ھب ھک دش دنھاوخ ھطاحا

 .دش دنھاوخ رود و ھتفرگ رارق تبقارم ریز ،دننکیم رادید ای دنوشیم کیدزن اھنآ ھب ھک

 رد رومام ،داد ماجنا یتسود ضقن زا تیاکش ناونع ھب یزیچ ناوتیمن ارھاظ ھکنآ اب و

 یم هدوھیب و زیمآ نیھوت ار دوخ تیعقوم یدوز ھب و ھتشاد رارق تبقارم ریز تروص رھ

 .دش صالخ وا لوپ هریخذ یتقو ،١٨٣٩ رد تارھ رد دات درگرس ھبرجت دوب نینچ .دبای

 تفگنھ ھنارای هدننک عیزوت ناونع ھب ١٨۵٧ رد وا یتقو ندزمل گنھرس ھبرجت دوب نینچ

 .تفر راھدنق ھب

 

 و ھتفایرییغت تابسانم نودب و زارد تدم یارب ناوتیمن ار نیا دننام یراک طیارش .٢٧

 تسکش بیترت نیا ھب و تفرگ رظن رد ناتسناغفا اب یگراپ یارب تدمزارد رد یتح الامتحا

 یم ار یشزاس تسایس تارمث نونکا مھ ام .دراد رظن رد ترضحیلعا تموکح ھک یفدھ

 لابند ام تادحرس رد یوق تموکح کی داجیا و ریما تردق میکحت رد ١٨۶٩ زا ھک مینیب

 تیعقوم تالکشم و شایلخاد روما رد ام ھلخادم زا یعیبط سرت نتشادن اب ریما .میاهدرک

 دھعت اب اجکی ]٣۶ ات ٣٣ و ٢۶ ات ٢۴ یاھدنب[ ھتشذگ نوج ٧ ھلسارم رد وا هدش حیرشت

 ار وا دوخ عفانم تشادرظن اب ام ،دیآ شیپ ناتسناغفا لالقتسا رس رب هزرابم یتح ھکنیا

 ام لباقم ھب رتدرس شرگن کی ات دشاب هدرک کیرحت ار وا تسا نکمم ،درک میھاوخ کمک

 یوزرآ وا مینک رواب ات میرادن لیلد چیھ ام اما .میراد وزرآ ام ھچنآ ھب تبسن دنک ذاختا

 یدنباپ کی ھک میاهدش نیقیتم ام .دشاب ھتشاد رگید یاھتردق اب یتسود حیجرت یارب یرگید

 درال و سنرال درال ،گنیناک درال طسوت ناتسناغفا دروم رد هدش ذاختا تسایس ھب ھناروبص

 ییاھن یرارقرب یارب دیون نیرت گرزب ،تسا هدوب نآ ظفح یارب ام یدج شالت ھک ویام

 یدج رطخ زا یریگولج رطاخ ھب ام .تسا هدوب شخبتیاضر ھیاپ رب ریما اب ام تابسانم
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 رد هدش هداد تاروتسد یارجا ،دنھ رد ھیناترب یروتارپما عفانم و ناتسناغفا حلص یارب

 .میناد یم یرورض ینونک طیارش رد ار امش ھلسارم

  کرلک و تانتوبرا ،یلیب ،ریوم ،زوھبوھ ،نمرون ،کوربتران یاضما
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 ٣۵ دنس
 فلا ٣ هرامش ،یفخم

 دنھ لک رادنامرف ماقم ھب
 

 ١٨٧۶ یرونج ٢٨       ،میاورنامرف

 دروم رد ار ترضحیلعا تموکح تاروتسد بانجیلاع ییامنھار و عالطا تھج ھلیسو نیدب

 .میامن یم ھمیمض تالق و ناتسناغفا روما

 یربزلاس یاضما

 

 

 )ھصالخ( ٣۵ دنس رد ھمیمض
 

 ١٨٧۶ یروربف ٢٨ ،دنھ رتفد      ،میاورنامرف

 تموکح و دراد یگتسب یزرمارف یاھروشک اب نآ طباور ھب دنھ رد ھیناترب تردق شمارآ

 فعض .دنیبب ار طباور نیا ینونک بولطمان تیعضو ینارگن نودب دناوتیمن ترضحیلعا

 بوسحم ھیناترب عفانم یارب یرطخ ناتسناغفا رد ھیناترب ذوفن نوزفازور تیعطق مدع و

 ھنارگتراغ و ھتفشآ تاداع رب رثؤم لورتنک عطق اب ،تالق رد نآ کانفسا ھفقو .دوشیم

 .دنکیم داجیا اھنآ یارب یروف تمحازم ،دنس دور یاروام لیابق

 

 تابیترت رد دنھ لک رادنامرف ھجوت زا ترضحیلعا تموکح ،تاظحالم نیا ھب ھجوت اب .٢

 .تسا هدرک ینادردق دنس تادحرس هرادا رد راتفر تابث و فدھ تدحو یاقترا یارب اروش

 یتصرف ارسیاو ھب ،ترضحالاو ندرک دعاقتم اب ھک دناهداد روتسد ارسیاو ھب نینچمھ اھنآ

 دناوتب دیاش ھک یاھلمعلاروتسد اب هارمھ ،دبایب لباک ھب تقوم تیرومام کی نداتسرف یارب

 .دنک ھبلغ ناتسناغفا رد ھیناترب یمیاد یاھیگدنیامن داجیا یارب ریما یرھاظ هارکا رب



 495 

 دھاوخیم ھک تسین توافت یب ،هدرک ھجوت نآ ھب اھراب وا ھک یاھسرت ھب تبسن دنھ تموکح

 وا زا یجراخ کیرحت لباقریغ و یعقاو مجاھت ھنوگرھ ربارب رد شورملق زا عافد رد

 دودحمان و عقوم ھب هزاجا نودب ار یقافتا نینچ دناوتیمن المع اما ،دنک ھیارا یدام تیامح

 نیرتھب ھب اجنآ زا ھک دنک مھارف ای یریگولج اھشخب نآ رد دوخ نارومام رارقتسا یارب

 .دننک تراظن ار عیاقو ریس تسا نکمم وحن

 

 قوف روتسد یارجا یارب رضاح نامز ترضحیلعا تموکح یارب ھک دسریم رظن ھب .٣

 ،ترضحیلعا یدنھ عابتا اب ھطبار رد روتارپما ناونع یارب ھکلم ضرف .تسا دعاسم

 مھ و لکش رد مھ ،وا یدنھ ورملق ھب اراکشآ راب نیلوا یارب نونکا ،شنادحتم و نارگھنتف

 فیاظو نیلوا زا یکی ،نیاربانب .دوشیم لقتنم دنھ یروتارپما یلاع تردق ،تیعقاو رد

 ریما عالطا ھب ار دوخ یارسیاو ماقم یدصت ،دیدج طیارش نیا رد ھک دوب دھاوخ امش

 .دیناسرب تالق ناخ و ناتسناغفا

 

 زا دابآ بوقعی زا یبولطم وحن ھب دیاش ،دراد ھناگود دصقم ھک هژیو تیرومام کی .۴

 نآ تفایرد و تاقالم یارب دناوتیم ناخ ھک ییاج ،دوش هداتسرف ھتیوک ھب نالوب هاگرذگ

 اجنآ زا و دورب راھدنق ھب تسا نکمم تئیھ ،ناخ ھب امش ھمان لیوحت زا سپ .دوش توعد

 ،لباک زا .دھد ھمادا لباک یوس ھب دوخ رفس ھب ،دوشیم زیھجت ریما طسوت ھک یھقردب اب

 .ددرگ رب دنھ ھب ربیخ هاگرذگ ای مرک هرد قیرط زا ای ،طیارش رب انب

 

 .دنکیم داھنشیپ امش ھب ینونک طیارش ھب ھجوت اب طقف ار حرط نیا ترضحیلعا تموکح .۵

 رواشپ رد دوخ رسیمک قیرط زا ھک دینادب حالص ھتکلک ھب دورو ودب رد امش تسا نکمم

 یصوصخ روط ھب تسا نکمم رسفا نیا .دیوش طابترا رد ریما اب میقتسمریغ روط ھب

 و دھد عالطا تالق ناخ ھب مھ و وا ھب یلیمکت ھمان لاسرا یارب امش دصق زا ار یلعریش

 رب ار ھمان نآ لیوحت تیرومام ھک تسا تیاضر دروم ترضحالاو یارب ھک ار یریسم
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 امیقتسم دناوتیم تیرومام ،دھد حیجرت ار یلامش ریسم ریما رگا .دنک صخشم ،دراد هدھع

 .ددرگرب دنھ ھب تالق و راھدنق قیرط زا و دورب لباک ھب ربیخ هاگرذگ قیرط زا

 

 فدھ دیاب دامتعا نیا نیمات .دوب دھاوخ امش هدنیامن یلصا فدھ ،ریما دامتعا ھب توعد .۶

 یاھدیما حیرص نایب دییات یانعم ھب سفن ھب دامتعا ھب توعد اما .دشاب امش تموکح ییاھن

 تسا نکمم اھنآ دییات ھک یاھسرت و دشاب نکممریغ اھنآ ندروآرب تسا نکمم ھک تسا

 تموکح رظن ھب ،لوقعمان ای دنشاب لوقعم اھمیب و اھدیما نیا ھچ .دشاب کانرطخ

 .تسا حجرا اھنآ نامتک رب اھنآ راکشآ فارتعا ،ترضحیلعا

 

 هدوب ھیناترب تسایس عوضوم هراومھ ناتسناغفا رد ھناتسود و یوق تردق کی ظفح .7

 یورشیپ طسوت هدش داجیا تیعضو ھب ھجوت اب دیاب ار فدھ نیا ھب یبایتسد نونکا .تسا

 رد ھیناترب دنھ یلامش تادحرس تمس ھب یزکرم یایسآ رد ھیسور یاھورین ریخا و عیرس

 تیعضو نآ یلامتحا ریثات ھب لماک یتوافتیب اب دناوتیمن ترضحیلعا تموکح .تفرگ رظن

 کیراب هریاد کی رد وا صخشمان یاھھطلس ھک یقرش سیئر کی صخشمان تیصخش رب

 یکی ھک دنک هاگن ،دریگیم رارق یماظن گرزب یروتارپما ود داضتم یاھراشف نیب ھتسویپ

 ھمادا دوخ یورشیپ ھب و دنکیم یھاوخرذع یرگید ھک یلاح رد ،تسا لعفنم اھنآ زا

 .دھدیم

 

 رد ناتسلگنا رد ھک یراثآ مامت ھکلب ،یسیلگنا یاھھمانزور اھنت ھن ھک تسا فورعم .٨

 طسوت و دوشیم ھمجرت ریما عالطا یارب تعرس ھب ،دسریم رشن ھب دنھ لیاسم دروم

 رد تردق زا رادشھ و تینابصع ساسحا .دریگیم رارق قیقد ھعلاطم دروم ترضحالاو

 یلجت یسیلگنا تاعوبطم قیرط زا ررکم روط ھب یزکرم یایسآ رد ھیسور یورشیپ لاح

 دیاب ،دریگ راک ھب سیلگنا تموکح راکفا یاشفا یارب یلعریش رگا ھک ینابز ھب ،دبای یم

 رگا .دشیم ھتشابنا ھیناترب تردق ھب دامتعا یارب بولطمان تاریثات وا نھذ رد شیپ اھتدم

 طسوت ،دوشیم تبحص نآ زا ینارگن اب یمسرریغ روط ھب ھک یتیعقوم رد تردق لاعفنا
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 تبسن وا یسور ناگیاسمھ یماظن یورین زا سرت ای یسایس یاھھشقن اب یتسدمھ ھب ریما

 ناتسناغفا رد ام ذوفن یارب تروص رھ رد ،تسا هابتشا طابنتسا نیا ھکنآ اب ،دوش هداد

 .تسا رضم

 

 داد عالطا ترضحیلعا ھجراخ ریزو طسوت امسر زمیج تنس رابرد رد ھیسور ریفس .٩

 :زا دنترابع ناتسناغفا دروم رد ھیناترب تسایس فادھا ھک

 .زواجت ربارب رد روشک نآ یزاس نما ،لوا

 تلاخد نودب ،ریما زا یدام و یونعم تیامح اب ،روشک نآ یاھزرم رد شمارآ داجیا ،مود

 و تاشاشتغا رارکت زا ترضحیلعا تموکح ھک یوحن ھب ،شروشک یلخاد روما رد

 فلتخم تایالو یاھریم ای شدوخ هداوناخ نایم رد تردق بیقر یاھدزمان نیب اھ یریگرد

 .»دنک یریگولج

 

 ھیسور بناج زا شالت ھنوگرھ یتوافت یب اب دناوتیمن ،نیاربانب ،ترضحیلعا تموکح .١٠

 ھیناترب رومام کی زا ریما شریذپ ھن و ؛دنک هاگن ار ناتسناغفا رد ھیناترب ذوفن اب تباقر رد

 شریذپ یانعم ھب ترضحالاو ورملق ھطقن رھ رد )نآ ھفیظو ای یمسر ماقم زا رظنفرص(

 ترضحیلعا تموکح اریز ،دشاب ھک یھناھب رھ ھب و ھباشم ھنوگ ھب ھیسور رومام کی یدعب

 .دشاب گروبزرتپ تنس ھنیباک طسوت هدش هداد یاھنیمضت اب تقباطم رد نآ ھک درادن عقوت

 .دیشاب ھتشاد نھذ رد لباک ھب دوخ تئیھ تاروتسد یدنب تاکوچ ماگنھ ار قیاقح نیا امش

 .دینک یم تفلاخم ھناعطاق و حیرص در اب ،دیرادن ار اھنآ لوبق دصق امش ھک یاھتساوخرد

 .دوش ثحب دروم تاعوضوم رد یتساوخرد نینچ عنام ھک داد دیھاوخ روتسد ار وا امش

 ھب ھک دوشیم دھعتم وا ،دیشاب اھنآ شریذپ ھب لیام یصاخ طیارش تحت ھک ار نیریاس

 تیزم ریما دوش ثعاب تسا نکمم ھک یبولطم یاھنیمضت اب ،دنک عوجر امش تموکح

 .دھد صیخشت ار دوخ یاھتساوخ ققحت لیھست

 



 498 

 تارکاذم ھجیتن زا یشخب تعانق هدعو چیھ ھک دشاب نانچ ریما راتفر و نابز رگا .١١

 اب ،دزاسیم یوزنم ار دوخ وا ھک ددرگ ناشنرطاخ صخشم ھنوگ ھب ترضحالاو ،دشابن

 .تسا نآ راوازس و نآ لابند ھب ھک درب یم نیب زا ار یتیامح و یتسود ،دوخ رطخ

 

 رد ھیناترب یمیاد نارومام شریذپ ھب ھطبار رد یلعریش تسا نکمم ھک یاھاضاقت .١٢

 :دشاب ترضحالاو ھب ریز لیاسم یادھا لدب رد الامتحا ،دنک حرطم ناتسناغفا

 .یشیازفا و تباث ھنارای ،لوا

 رسپ عفن ھب وا ینیشناج بیترت ھب دنھ تموکح نونک ات ھچنآ زا رت عطاق ییاسانش ،مود

 .تسا هداد ماجنا ناج هللادبع ،شکچوک

 زواجت تروص رد یدام تیامح ،یرگید ھنوگ ھب ای هدھاعم طسوت ،حیرص دھعت ،موس

 .یجراخ

 

 تموکح ندرک دھعتم الامتحا امش .تسا مود ھجرد یاراد تیمھا رظن زا لاوس نیلوا .١٣

 نونکات وا تیصخش و راتفر ھک یھیاسمھ یارب یمیاد یلام دھعت ھنوگرھ ھب ار دوخ

 ھتشاد ار نآ شزرا تسا نکمم ،رگید یوس زا .دینادیم بسانمریغ ،تسا هدوب صخشمان

 شیازفا ،تسا هدرک تفایرد زورما ات ریما ھک ار یلام یاھکمک نازیم یھاگھگ ھک دشاب

 دوجو ھب ھک درک نییعت یطیارش اب ناوتیم طقف ار دروم نیا رد امش میمصت اما .دیھد

 .دوش راذگاو یطیارش نینچ زا امش ینادردق اب دیاب ھک یتاظحالم و دنا هدماین

 

 شردپ تخت ینوناق نیشناج ناونع ھب وا باختنا ھک ناج هللادبع ییاسانش ھب ھجوت اب .١۴

 ،تفرگ تروص رایسب راقو اب ناتسناغفا نارس نیرتذوفن اب ارھاظ و یلعریش طسوت

 لاس رد ھک ار یدمع و یدج ھیمالعا ،عوضوم نیا یسررب رد ترضحیلعا تموکح

 :ینعی ،دراد دوخ یور شیپ ،دش رداص ینونک ریما ھب کوربتران درال فلس طسوت ١٨۶٩

 ھب ھجوت اب لاح نیا اب ،درادن ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم ھب یلیامت ھیناترب تموکح«

 هدش شیی زا رتشیب ترضحیلعا تموکح و تموکح نآ نیب یتسود یاھدنویپ اریخا ھکنیا
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 تیعقوم ندز مھرب یارب امش یابقر بناج زا شالت ھنوگرھ ھب دیدش یتیاضران اب ،تسا

 هدافتسا اب یھاگھگ و ؛دنرگن یم یلخاد گنج ددجم نتخورفارب و لباک مکاح ناونع ھب امش

 دنک تیوقت ار ترضحالاو تموکح ات درک دھاوخ شالت طیارش باجیا و نکمم لیاسو زا

 ار یتاراختفا و اھتمارك مامت و دینک تموكح تلادع و فاصنا اب ھک دزاس رداق ار امش ات

 .»دینك لقتنم دوخ نادنزرف ھب ،دیتسھ اھنآ ینوناق کلام امش ھك

 

 ترضحیلعا نارواشم دییات دروم ١٨۶٩ لاس رد ھک ھیمالعا نآ دروم رد دنھ تموکح .١۵

 ھیمالعا نآ ھک ریما یارب ھک یلاح رد .تسا هدادن ماجنا یتبثم مادقا چیھ ،دوب ھتفرگ رارق

 یاج .تسا هداد ار وا عفن ھب یعطق مادقا لوق ،دوب هدرک تفایرد هژر و تافیرشت اب ار

 ترضحالاو لباقتم یدیمون ثعاب مھبم لومرف کی زا داضتم ریسافت نیا ھک تسین بجعت

 .دوش دنھ تموکح و

 

 دراوم مامت رد ھلخادم مدع یتنس تسایس زا دھاوخیمن ترضحیلعا تموکح .١۶

 وتکفید مظن کی حیرص ییاسانش اما .دنک فارصنا ناتسناغفا یلخاد روما رد یرورضریغ

 یانعم ھب یجراخ تموکح کی تخت رب وتکفید تموکح کی طسوت هدش داجیا ینیشناج رد

 .درادن نآ ھب یزاین ای تسین تموکح نآ یلخاد روما رد ھلخادم

 

 ناخ نمحرلادبع ،شا هدازردارب و ریما نیب رد یشزاس دوخ ناوت رد تسا نکمم امش .١٧

 هدش داجیا ینیشناج مظن .تسا هدنھانپ دنقرمس رد ھیسور تیامح تحت الاح ھک دینک ادیپ

 تسا نکمم ھک دروآیم تسد ھب دنمتردق یغای نیا زا ار یهدنیازف ماکحتسا یلعریش طسوت

 .دنک نیمضت ار نآ ھب نتسویپ ،امش تموکح ھناتسود کمک قیرط زا

 

 قیرط زا ار ناتسناغفا رد دنھ تموکح تیعقوم تسا نکمم تابیترت نیا زا کیرھ .١٨

 یعامتجا و یسایس یاھیجیگرس عبانم یخرب عفر و دوجوم مکاح یالاب دوخ ذوفن نیمات

 ھک درک دیھاوخ کرد الماک امش اما .دتفا یم قافتا دایز لامتحا ھب نآ گرم ھک دنک تیوقت
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 نم و دریگ رارق امش ھجوت دروم ھک منکیم داھنشیپ ار یتاکن طقف نم ،اھنآ ھب نالعا رد

 .منکیمن دودحم ار اھنآ ھب ھطبار رد امش رایتخا ھجوچیھ ھب

 

 یلعا تموکح ھک یاھنیمزرس رب یجراخ زواجت تروص رد ھک تسا هدنام یقاب .١٩

 رظن رد یدام تیامح ،هدرک ظفح امسر و ھتخانش تیمسر ھب ار وا تیمکاح قح ترضح

  .میریگب

 

 ترضحالاو ھب کمک ھب روبجم دوخ عفانم لیلد ھب سیلگنا ،نآ نودب ای ینیمضت نینچ اب .٢٠

 تسا بولطم ظاحل رھ زا ،نیاربانب .دوشیم وا ورملق ھب یجراخ تردق کی مجاھت عفد رد

 ھناریگشیپ تامادقا اب تسا نکمم ھک یھعجاف زا یریگولج یارب یفاک رازبا دنھ تموکح ھک

 ناوتیمن ،عوقو تروص رد ھک یدھعت ماجنا و دشاب ھتشاد رایتخا رد ،دوش یریگولج نآ زا

 لیکشت ار ینونک تیعضو فعض طاقن یطیارش نینچ نادقف .درک رارف نآ زا تفارش اب

 .دھدیم

 

 تروص رد ھک داد ار نانیمطا نیا ریما هداتسرف ھب کوربتران درال ،١٨٧٣ لاس رد .٢١

 ھب قفوم هرکاذم اب ھیناترب تموکح ھک ترضحالاو یاھنیمزرس ھب زواجت ھنوگرھ

 لکش ھب ار ریما ھک دھد نانیمطا« ات دوب دھاوخ هدامآ تموکح ،دوشن نآ زا یریگولج

 .»دنکیم کمک زابرس وا ھب اضتقا تروص رد و دھدیم یرای لوپ و ھحلسا

 

 ،تسا یفاک یلعریش یاھشنزرس ھیجوت یارب ھچرگا ،ھیمالعا نیا دافم ،لاح نیا اب .٢٢

 ،دوشن تیامح ھیناترب تموکح یوس زا دیاب و دش هراشا نآ ھب ھک یلامتحا دروم رد اما

 رد .دش یلاع بناج زا ینادردق بجوم ای درک دامتعا ناوتیمن ھک دوب مھبم ردقنآ ھنافساتم

 هدوب تیمھا مک شاهداتسرف ھک هدنام یقاب ھنیک ریثات تحت ریما ھک دسریم رظن ھب تیعقاو

 هدش صخشم تاظوفحم و ماھبا اب دنھ تموکح ھب تبسن وا شرگن ،نونکات نامز نآ زا و

 .تسا
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 لاس رد ھک ار یتساوخرد الامتحا ،دشاب حیرص امش هداتسرف اب یلعریش رگا ،نیاربانب .٢٣

 رد« ھک درک دھاوخ دیدجت ،دوب هدرک کوربتران درال ھب دوخ هداتسرف قیرط زا ١٨٧٣

 زواجتم ھک دنک صخشم دیاب ھیناترب تموکح ،ریما یاھنیمزرس ھب زواجت ھنوگرھ تروص

 ھک یبتک نیمضت رد صاخروط ھب دیاب ھیسور زواجت لامتحا مود و دنادیم دوخ نمشد ار

 .»ددرگ رکذ دیاب ،دوشیم هداد ریما ھب

 

 یاج ھب ،دوب هدش هداد نآ ھب البق ھک یخساپ اب ھباشم تارابع اب ددجم یاضاقت نیا ھب خساپ

 .دھدیم ناشن ار دامتعا زا رارف ،ریما اب طباور دوبھب

 

 امش رظن ھب ھک ار یرتیعطق ھیمالعا ات تسا هدامآ ترضحیلعا تموکح ،نیاربانب .٢۴

 شتقادص رد راکشآ دیدرت لیلد ھب نونکات ھک ار نآ تیزم و ریذپانرییغت تسایس تسا نکمم

 طیارش دروم رد تواضق یدازآ دیاب اھنآ اما .دنک تیامح و دییات ،تسا هدش بلس نآ زا

 کرد الماک دیاب و دنراد ھگن ظوفحم دوخ یارب ار ریما زا یدام تیامح دھعت ھب طوبرم

 .دیآیم دوجوب یدھعت نینچ ،لیلدیب زواجت زا یحضاو دراوم رد اھنت ھک دوش

 

 ھکنیا رگم ،دننک نیمات ار ریما ورملق یگچراپکی دنناوتیمن اھنآ ،دعب ھلحرم رد .٢۵

 اھنآ ھب ار یطایتحا تامادقا یارب لوقعم تالیھست ھنوگرھ ھک دشاب لیام ترضحالاو

 یشخب چیھ رد ھیناترب یاھنآگداپ رارقتسا مزلتسم ھجوچیھ ھب ھناریگشیپ تامادقا نیا .دھدب

 نازابرس رارقتسا یارب یلیامت نیرتکچوک زین ترضحیلعا تموکح و تسین ناتسناغفا زا

 ھشقانم نودب یسرتسد دوخ ناگدنیامن یارب دیاب اھنآ اما .درادن ناتسناغفا کاخ رد یسیلگنا

 اب ھنامرحم یوگتفگ یارب یفاک رازبا دیاب نینچمھ اھنآ .دنشاب ھتشاد یدحرس عضاوم ھب

 .دنشاب ھتشاد ،دسانش یم تیمسر ھب یداھنشیپ ھیمالعا ھک یتاعوضوم ھمھ دروم رد ریما

 اب ھک دیامن کرد دیاب ریما .دنشاب ھتشاد ار دوخ ھناتسود یاھهروشم ھب ھجوت قح دیاب اھنآ

 اتیاھن ھک یقطانم ،مدرم تایصوصخ و روشک تیعضو یارب ھنالداع طیارش ھمھ تیاعر
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 ھک دوش ھتسب ھکلم یایاعر ای نارسفا یور رب دیابن ،تسا ھتسب ھیناترب تردق ھب اھنآ عافد

 .دنشاب ھتشاد دورو هزاجا ،ترورض تروص رد

 

 فارگلت داجیا ،ناکما تروص رد ھک تسا هدیقع نیا رب نینچمھ ترضحیلعا تموکح ٢۶

 روضح و امش ھجوت روخرد عوضوم ،مرک یداو قیرط زا لباک ات دنھ زرم رد یھطقن زا

 تادھعت ماجنا یارب ینیمضت ناونع ھب ارسیاو رابرد رد رابتعا اب ناغفا هداتسرف کی یمیاد

 بولطم رایسب ترضحالاو اب امش ھنامرحم طباور ھفقو یب لیھست و ریما بناج زا لباقتم

 تیاعر ھب تبسن یضارتعا چیھ ترضحیلعا تموکح ،یمومع طیارش نیا ھب ھجوت اب .تسا

 یاھکمک دننام ،رتنیمطم تظافح و تیامح یارب یلعریش لوقعم یاضاقت ھنوگرھ زا

 الماک ھکلب ،مھبم ھن یهدعو ،یماظن نامزاس دوبھب رد یسیلگنا نارسفا ھیصوت ،یلام

 تردق رھ طسوت ینوناق ریغ و یعقاو ھلمح ربارب رد هدش دودحم حوضو ھب و هدشتظفاحم

 ار ترضحالاو الامتحا ،هدش هداد ریما ترضح ھب اصخش ھک یلوق نینچ .دنیبیمن یجراخ

 رایتخا دھاوخیمن ترضحیلعا تموکح اما .دشاب حیرص نآ دافم رگا ،درک دھاوخ یضار

 .دنک دودحم الاب رد هدش رکذ ساسا رب هدھاعم کی یایازم یسررب رد ار امش

 

 تموکح عفانم و اھتساوخ ھب ریگمشچ یھجوتیب اب راب کی زا شیب یلعریش راتفر .٢٧

 نآ تردق و تقادص ھب وا دامتعا ناربج لباقریغ یگناگیب ھک تسا هدش صخشم دنھ

 ھجیتن رد یسرت نینچ رگا .دشابن نکممان رگا ،تسا ینیبشیپ لباقریغ رما تموکح

 ھطبار رد دیاب ھک یتسایس رد یرگنزاب یارب ار نامز دیابن ،دوش دییات یداھنشیپ تارکاذم

 .داد تسد زا ،درک لابند دیدج هاگدید زا ناتسناغفا اب

 

 ھب تحار لایخ اب ناوتیمن ،دوش ماجنا رگا ھک( اھشالت نیا تیقفوم ،رگید یوس زا .٢٨

 تموکح ھک دوب دھاوخ دنھ رد ھیناترب تردق یارب یمھم جیاتن نانچ نتسبآ )تخادنا ریخات

 ھب ار رضاح یاھلمعلاروتسد یارجا رد لوقعم یدازآ ھنوگرھ لیم لامک اب ترضحیلعا

 یربزلاس یاضما .دراذگیم امش تواضق
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 )مود شخب( ٣ دنس
 ١٨٧۶ ربوتکا ١٣ ،ھلمیس

 هاش دمحمرون دیس ھب یرگ ناتیپاک زا
 

 )تافراعت زا سپ(

 باون زا نم اما .تسا لیامتم ریما ھب تبسن ویام درال هزادنا ھب ينونك یارسیاو ھك دینادب

 یھجوت لباق روط ھب ویام درال نامز زا ریما تاساسحا ھک مدش بجعتم ناخ دمحم اطع

 .تسا هدرک رییغت

 

 هاگآ یبوخ ھب نم تین نسح زا دیاب و دیا هدرک یتسود زاربا نم اب اررکم امش ھک اجنآ زا

 .مرادن یدیدرت ھنیمز نیا رد ھنادازآ نتشون رد ،دیشاب

 

 مناوتیم ھک یزیچ اھنت و دیراد یروخلد ،تشذگ ١٨٧٣ رد ھچنآ زا امش ھک منادیم نم

 .دنشاب ھتشذگ اھھتشذگ دیراذگب ھک تسا نیا میوگب

 

 رمع مامت رد ھک امش دنلب ییاناد و تاساسحا اب یراوگرزب ھک تسین کش ینونک طیارش رد

 دھاوخ شروشک عفانم زا زج ھب تاظحالم ھمھ زا ،ھتشادن لد رد دوخ بابرا قیالع زج

 .تشذگ

 

 ریما ییامنھر و اھنآ دییات یارب نم و داد دھاوخ حیضوت ناخ دمحم اطع باون ار اھنیا 

 .منکیم ھیکت امش یرگن هدنیآ و درخ ھب الماک نآ ماجنا یارب
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 ھتفریذپ ،دیدرک حرطم ١٨٧٣ رد امش ھک ار یتاداھنشیپ مامت ارسیاو ھک دید دیھاوخ امش

 ار دوخ ھک دشاب یزرم تراظن ھب رداق دیاب وا تسا هدرک عضو ھک یطرش ھناگی و تسا

 .دریذپب ار وا یاھ هدنیامن دیاب ،وا دحتم و تسود ،ریما و دنادیم نآ لوئسم

 

 .ددنبب تسود ناناسرمایپ یور ھب ار رد ھک تسا یبیجع یتسود ،تیعقاو رد

 

 اب یتفلاخم چیھ ،دوش لح یدودح ات ناتسناغفا رد روما یتقو ھک دیتفگ ھلابما رد دینادیم

 ارسیاو نونکا .تشاد دھاوخن دوجو لباک رد زج ،ییاج رھ رد یھیناترب نارسفا تماقا

 ریاس و تارھ رد رسفا نتشاد ھب طقف وا .درادن لباک رد هداتسرف نییعت ھب یلیامت نیرتمک

 .دراد زاین یدحرس طاقن

 

 دحرس نییعت یارب دیاب یھیناترب نارسفا ھک دیتفگ ار دوخ رظن ھلمیس رد ١٨٧٣ رد هرابود

 اھنآ میاد تماقا ھب ریما ،دندرک تداع اھنآ روضح ھب مدرم یتقو و دنورب و دنیایب ناغفا

 .دنکیمن ضارتعا دحرس رد

 

 نیاربانب ،درک تفلاخم ناتسناغفا دحرس تیلوئسم نتفرگ هدھع رب اب ارسیاو نامز نآ رد

 ،نیاربانب .دریگیم هدھع رب ار تیلوئسم نیا ارسیاو نونکا .تفر نیب زا زین رگید تابیترت

 ھب هدھاعم دوخ و ارسیاو تابیترت ھک تسا نیا نآ لیلد ،دوش ھتفریذپ دیاب زین رگید طرش

 .دراد یگتسب طرش نیا

 

 رد ھک دوب لیلد نیمھ ھب ،تشاد دوجو یناسون البق رگا :دیوگیم امش تسود ،ھمتاخ رد

 رایتخا ،روشک نیا رد ارسیاو و روشک لخاد رد ارزو ،تموکح ود نیب هدھاعم بایغ

 مزلم نآ طیارش ھب کی رھ ،دشاب هدش دقعنم هدھاعم ھک یتروص رد اما .دنتشاد دودحمان

 .دوب دھاوخ
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 یاسور یارب اھنت سلجم نآ .دریذپب ار یلھد ھب توعد ریما ھک مراودیما رایسب نم :تشونیپ

 امرب نامکاح و لاگترپ و ھسنارف یاھتردق یاھارسیاو ،سکعرب ،اما .دوب دھاوخن تالایا

 دوب دھاوخ دنھ ھکلم ھب تبسن وا تین نسح هدنھد ناشن ریما روضح .دناهدش توعد لاپین و

 رد روشک ود نیب داحتا دنویپ ندوب کیدزن زا ھمھ و دش دھاوخ مالعا اجنآ رد وا بقل ھک

 .تخومآ دنھاوخ اجنآ
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 )مود شخب( ۴ دنس
 ١٨٧۶ ربوتکا ١٣ ،ھلمیس

 هاش دمحمرون دیس ھب یلیپ سیویل رس زا
 

 نم تسد ھب تسا هدش لاسرا ناخ دمحم اطع باون نامتسود طسوت ھک امش ھناتسود مایپ

 تسا لوبق لباق نم یارب نینچمھ .مدش لاحشوخ امش یزورھب و یتمالس ندینش زا و دیسر

 ینامز ،دینکیمن شومارف امش ،میدنارذگ راھدنق رد مھ اب ھک ار یشوخ یاھزور ھک منادب

 .دییایب نم رادید ھب ،دوب بولطم ھک ار ھچنآ ات دیتخادنا تمحز ھب ار دوخ ینابرھم اب ھک

 

 ساسحا و مینک تاقالم هرابود یدوز ھب ھک مراودیما ھنامیمص نم و دسریم رظن ھب نینچ

 امش اب طابترا رد تسا نکمم ھک ھفیظو رھ رد ھک مھد نانیمطا امش ھب تسین مزال منکیم

 ناتسناغفا یاھتموکح طباور ات منک کمک امش ھب ھک تسا نیا نم یوزرآ اھنت ،مھد ماجنا

 یتسود ندرب لاوس ریز یارب ییاضف ھک میراذگن و میھد رارق یھیاپ نانچ رد ار ھیناترب و

 .دیآ دوجوب ام یاھتموکح یمیاد تسایس و تدحو و یمیمص و یعقاو

 

 نکمم ارسیاو بانجیلاع تارظن ھنامیمص و حیرص نایب ھک مراد نانیمطا اقیمع زین نم

 تموکح میکحت ھب رجنم و دریگ رارق ریما ترضحالاو لابقتسا دروم بیترت نیمھ ھب تسا

 نیا زا رگا .دوش ترضحالاو نادناخ تابث نیمات و ناشیا تیمکاح تیوقت و ترضحالاو

 و ناج هللادبع ،ریما رسپ و دوش یریگولج بوخ تادیھمت اب ناتسناغفا رد یلخاد گنج سپ

 دوس رایسب ناتسناغفا ،دنوش قفوم دنسم رب زیمآ تملاسم روط ھب ،وا ثراو وا زا سپ

 .درب دھاوخ

 

 ار دوخ یاھھمان و دیسیونب نم یارب ھنادازآ ،دینک اعد .تسا یفاک ناتسود نیب ھملک کی

 .دینک ناور رواشپ رسیمک سردا زا
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 ١٨٧٧ لاس دانسا
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 )مود شخب( ۵ دنس
 )ھصالخ( ١٨٧٧ یروربف ٢٧ ،رواشپ

 ارسیاو ھب ،یلیپ سیویل رس زا
 

 دروم ار هداتسرف ،دوب رظن دروم یراج هام ٢۵ رد امش ماقم فارگلت رد ھک ھنوگنامھ نم

 ھمیمض[ منک ھمیمض ار دوخ هدوسم ھخسن کی منکیم سامتلا نونکا و مداد رارق باطخ

 تقو داھج فقوت یارب ھک داتسرف یھافش خساپ ناخ دمحم اطع قیرط زا اروف هداتسرف .]١

 لاسرا یشخبتیاضر یبتک خساپ ،دنک راک دناوتب ھکنیا ضحم ھب و دھدیمن تسد زا ار دوخ

 .درک دھاوخ

 

 

 )مود شخب( ۵ دنس رد ١ ھمیمض
 ناغفا هدنیامن ھب ھمان هدوسم

 

 .تافراعت زا سپ

 ھنوگ ھب ،ناخ دمحم اطع باون قیرط زا ای یصخش ھنوگ ھب یلبق تبسانم کی رد نم

 تسردان تاراھظا زا تاھج یرایسب زا ھک متفگ یاھشرازگ دروم رد یمسرریغ و ھناتسود

 یارب ترضحالاو یاھشالت زا .تسا هدیسر نم ھب ام تاداھنشیپ و لامعا زا ریما

 هدنیامن امش ھک ینامز رد تسرد ،دنھ رد ھیناترب تموکح دض رب یدومناو داھج نتخیگنارب

 ھناتسود تارکاذم یهدش مالعا فدھ یارب - ھیناترب کاخ رد یمومع نامھم - وا رایتخالامات

 اھشرازگ ،مدرک رارقرب طابترا ھنیمز نیا رد امش بانج اب ھک یراب نیرخآ زا .دیدوب

 و رمتسم هویش ھب دراوم ھمھ رد ریما و هدش دییات ددعتم و لقتسم عبانم زا ،هدش رتدایز

 .دندنویپب ھیناترب تموکح ھیلع راکشآ داھج ھب ھک دنکیم تساوخرد دوخ یایاعر زا ینلع

 ای دریذپ یم ار ھنطلسلا بیان بانجیلاع تاداھنشیپ نیرتھناتسود ھك تسا راتخم ریما نونكا
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 رظن دروم تاركاذم رد امش بانج اب ھك مشاب ھتشاد ار نآ راختفا مراودیما و دنك یم در

 ریما ھیلع مھ و دوشیم ماجنا انلع و ادمع ھک تسردان تاراھظا ھب دیاب نم اما .منك هرکاذم

 رایتخالامات هدنیامن ھک یلاح رد ،منک ضارتعا دنکیم غیلبت داھج یارب لباک رد ھک

 زا مفظوم نم .دنکیم هرکاذم رواشپ رد ھناتسود طیارش اب ھک دنکیم اعدا ترضحالاو

 .مشاب ھتشاد ار حیرص تاحیضوت یاضاقت امش بانج

 

 و ریما مھ ھک تسا یتاراھظا رب ینتبم ھیناترب تموکح ھیلع ریما یمومع تاماھتا ،لوا

 .تسا ساسایب ھک دننادب دیاب هداتسرف مھ

 

 رارق فدھ ار ھیناترب تموکح اراکشآ ھک دوخ یایاعر زا ریما ررکم یاھتساوخرد ،مود

 .دادیم

 

 یسور تاماقم اب وا تابتاکم و ھیسور نارومام اب ریما یهدششرازگ یاھسنارفنک ،موس

 .شایماظن تابیترت دروم رد

 

 تبسن هدنیازف روط ھب ریما تاماقم راتفر ھک دراد رواب نیا یارب یلیالد ارسیاو ،تیاھن رد

 و یگدنیامن نیب تاطابترا .تسا ھناتسودریغ ترضحالاو رابرد رد ھیناترب یگدنیامن ھب

 زا ھیناترب رومام و تسا هدش عونمم ینلع روط ھب لباک رھش رادرھش طسوت لباک مدرم

 .تسا نارگن دوخ یصخش تینما

 

 تموکح ھک دنادیمن امش بانج زا رتھب یسک چیھ ،تارھاظت نیا مامت لیالد دروم رد

 یارب یدصق نیرتکچوک و تسا قداص الماک دوخ هدشهداد اررکم یاھنانیمطا رد ھیناترب

 و لماک یاھشرازگ نتشاد اب ار ترضحالاو ینونک شرگن ارسیاو .درادن ریما ھب ھلمح

 .دنادیم راگزاسان ھیناترب تموکح زا رادافو

 



 510 

 دناوتیمن و هدش رشتنم نآ دروم رد ادمع ھک تسا یاھارتفا ھجوتم بجعت اب دنھ تموکح

 دوشیم ثعاب و دنکیم هدافتسا دنور نیا حیضوت یارب تصرف نیلوا زا ریما ھک دنک کش

 .دنوش ھتفرگ سپ ،دناهدش مالعا ھک هزادنا نامھ ھب اھارتفا ھک

 

 ھک دینک رارقرب لباک اب یتابتاکم نینچ ھک مراد اضاقت امش بانج زا اددجم نینچمھ نم

 یداھنشیپ ھناتسود تارکاذم تاعوضوم دروم رد رضم و یدمع تسردان تاراھظا یولج

 .دریگب ار
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 )مود شخب( ۶ دنس
 هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس گنھرس ھب لباک هدنیامن یلاع ترضح ھمان ھمجرت

 ١٨٧٧ چرام ٣ ھبنش ،رایتخالامات و
 

 .تافراعت زا سپ

 ھس زور رد ،دیداتسرف ناخ دمحم اطع باون یارب ھک امش ١٨٧٧ یروربف ٢٧ خروم ھمان

 رواشپ هاگرارق رد نم تماقا لحم ھب )دوشیم زاغآ ھبنش ھس بورغ زا( رفص هام ١٣ ھبنش

 .دش صخشم امش ھناتسود ھتشون تمظع و دیسر

 

 زا ھک یاھشرازگ دیدرک مالعا اصخش ای ناخ دمحم اطع باون قیرط زا ھک تسا تسرد

 تسود .دنکیم کیرحت ار سیلگنا تموکح ھیلع داھج ریما ،هدیسر امش ھب تاھج یرایسب

 نیا مدوب اجنآ نم ھک یتدم رد ،متفگ ناخ دمحم اطع باون ھب نامز نآ رد نم !نابرھم

 امش ھب یھافش نم ،مود .تسا عوضوم ھچ نیا ھک منادیمن مھ نالا و تشادن ییاج اھراک

 درذگیم مدرم ناھد ھب ناھد زا فلتخم لاکشا ھب لیاسم ھنوگ نیا ھک متفگ )نابرھم تسود(

 نینچ ھب نم ،نیا رب هوالع .دنسیون یم ار زیچ ھمھ ینالوط روط ھب ناسیون رابخا ھک نآ ات

 ؟درک ھیکت )یمومع( یداع مدرم تاراھظا ھب ناوتیم ھنوگچ .منکیمن دامتعا یتاراھظا

 ،دیسر مرک هداج رد دوخ یاھزرم ھب رسیمک نواعم ،یراناواک ناتیپاک ھک یماگنھ اریز

 لاح رد یگرزب شترا نانچ ینعی ،دنتشونن دامتعا لباق دارفا ھک یتاراھظا و قاروا ھچ

 )ریما( راوگرزب مکاح ؟دراد یاھحرط نانچ و نینچ ھیناترب تموکح و تسا مرک ھب ندمآ

 ھیکت یتاراھظا نینچ رب دنناوتیم ھنوگچ ھیناترب تموکح تاماقم سپ .درکن ھیکت اھنآ رب

 .مرادن روما نیا رب یقیدصت چیھ نم ھک مسیون یم هرابود نم !نابرھم تسود ؟دننک

 

 کچوک ای دشاب گرزب تموکح هاوخ ،دشاب ھتشاد دوجو تسد نیا زا یزیچ رگا ،لاح نیا اب

 دوخ یتنطلس هداوناخ اب هاگنآ ،دشاب گرزب تموکح کی رظن دروم نکممریغ مادقا نینچ و
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 ھک یرما نینچ رد نیاربانب .دنکیم تروشم اھهاگودرا و لیابق نارس و املع و ناگرزب و

 رھ اب .دنک تروشم ھلیبق رھ اب رما نیا رد ھک تسا هاش رب ،تسا موق نآ هدھع ھب نآ ماجنا

 نیا و دنک نایب ار دوخ رظن کی رھ ھک تسا مسر ،دریگیم رارق تروشم دروم ھک ھلیبق

 رارق دوخ مدرم ییوجزاب دروم ،دندرگیم زاب دوخ نابطاخم یاھقاتا ھب یتقو دارفا

 و ینالف ھک دیوگیم اھنآ ھب مادک رھ و دنراد ار دوخ موق و ھلیبق مادک رھ اریز .دنریگیم

 تبحص یتروشم یاھقاتا نآ رد لیاسم یتقو .تسا هداد هروشم نانچ و نینچ ینالف

 ،دنوریم دوخ یاھھناخ ھب یتقو دارفا نیا و دنوشیم نوگرگد و دننکیم رییغت ،دوشیم

 ینادنمقالع ،نیا رب هوالع .دنکیم داجیا یرگید ینوگرگد ھک دنیوگیم یرگید زیچ هرابود

 یرگید تیھام اب و دننکیم ھفاضا نآ ھب ار یرگید بلاطم دوخ فادھا یارب ھک دنتسھ

 .تسا یتسود زا رود تاراھظا نینچ ھب رواب .دنتسرفیم ناسیونربخ یارب

 

 بانج داھنشیپ نیرت ھناتسود ھک تسا ریما ترضحالاو هدھعرب نونکا« ھک دیا ھتشون اددجم

 ،مشاب ھتشاد ار ناشیا هدنیامن امش اب وگتفگ راختفا تارکاذم نیا رد مراودیما ھک ار ارسیاو

 ھک یزور زا میوگب ھک منکیم سامتلا رایسب مارتحا اب !نابرھم تسود ."دنک در ای دریذپب

 رد ھچرھ .ماهدرکن ناھنپ ار لیاسم یعقاو تیعضو زا یزیچ چیھ ،مدیسر سنارفنک ٩ رد

 یرییغت چیھ ،دش ھتفگ یروربف ١٩ ھبنشود سنارفنک نیرخآ رد هژیو ھب و سنارفنک ٩ نآ

 .تسین لوبق لباق نآ رد

 

 لاح رد ارھاظ امش ]تسا لیمکتان ھلمج[ متسھ دیقم منکیم ساسحا" ھک دیا ھتشون امش ھچنآ

 رارکت ار نابرھم تسود نآ نانخس نامھ نم ."دیتسھ رواشپ رد ھناتسود تارکاذم ماجنا

 رب یعطق یتسود مدرک یعس نوگانوگ یاھلالدتسا اب ،مدمآ رواشپ ھب ھک یزور زا .منکیم

 ؟مدناسر نایاپ ھب ھنوگچ یروربف ١٩ ھبنشود زور دنب نیرخآ رد و !منک تیوقت ار میدق ھیاپ

 ھب ھکلب ،دینک دامتعا نم فرح ھب دیابن ارچ ھک تسا بجعت یاج زین نم یارب ،نیاربانب

 .دینک ھیکت ناسیونربخ نانخس
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 یعوضوم رگا ،مدیسر نم ھک یزور زا !نابرھم تسود ،دیا ھتشون ھک یتاماھتا دروم رد

 راظتنا .منک نشور ار نآ موشیم لاحشوخ ،دز ماھتا نآ ساسا رب ناوتب ھک دراد دوجو

 .ناسیونربخ یاھدنرچ ھب ھن ،دنک ھجوت نم یاھتبحص ھب نابرھم نآ ھک دوریم

 

 )»میظع رما«( یلاع رایسب لاوس کی نیا .دیا ھتشون ھیسور تموکح اب ھطبار رد امش ھچنآ

 رکذ زا نوچ اما .میوگب یزیچ ھک تسا هدشن هداد روتسد نم ھب لاوس نیا رد مھ و تسا

 دوخ تختیاپ ھب ھلابما زا )ریما( مکاح نیرت بیجن ھک یزور زا ھک مفساتم یبلطم نینچ

 رد نآ رھم و موم و دش زاب دوب هدمآ سور نارسفا فرط زا ھک یذغاک ،تشگزاب لباک

 ھنابش و دراد روضح اج نیا رد نونکا ھک دش ھتشادرب ھیناترب تموکح رومام نیمھ روضح

 یلصا نابز ھب ھلاقم نامھ ،تروشم زور ھس ود زا سپ .دشیم راضحا روظنم نیمھ ھب

 رسفا یارب یھلاقم وا ھیصوت ھب و دش هداتسرف ویام درال یارب یسور و یسراپ ،یسیلگنا

 ھیسور تموکح زا ھک یاھذغاک مامت ،زورما ات زور نآ زا .دش ھتشون ھیسور تموکح

 ھک یھلاقم رھ ؟درادن دوجو ھیناترب تموکح دانسا رتفد رد نآ زا یھخسن مادک ،تسا هدمآ

 ویام درال تروشم اب ھک تسا یلوا ھلاقم لصا فالخرب ،تسا هداتسرف اھنآ یارب ریما

 فرط زا صوصخ نیا رد ھک تسا یاھھتشون نامھ ھب امش ضارتعا ؟تسا هدش ھتشون

 .دوب ھیناترب تموکح

 

 دراو ینامز ھچ ھیسور رومام کی ھک دینک یم تباث )افطل( ایآ :ھیسور نارومام دروم رد

 دنا هداز بحاص و دیس ھفیاط ناناملسم زا ھک یسور رسفا یاھکیپ ؟تسا هدش ناتسناغفا

 زور جنپ ،هریغ و ناتسمز رطاخ ھب رگا .دنیآیم ھمان ندناسر یارب ،)یبھذم ھقبط ود رھ(

 زا .»دینک نوریب دوخ ھناخ زا ار اھنآ« :تسا ھتفگن نامھم ھب یسک چیھ ،دننامب رتشیب ای

 .میوگب نیا زا شیب مناوتیمن ،تسا یگرزب رایسب لاوس ھیسور تموکح عوضوم ھک اجنآ

 

 ھب ار وا و مدرک ادیپ ار ریما ،اورنامرف نیرتدنمتفارش ھب تشگزاب راختفا نم ھک یماگنھ

 ھب و یبوخ ھب ھتکن نیا ،مدرک هاگآ صوصخ نیا رد ھیناترب تموکح هاگدید زا لماک روط
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 رد امش هدنیامن ،دیا ھتشون دوخ رومام دروم رد ھچنآ .دش دھاوخ نشور یشخبتیاضر وحن

 مظعم و مرتحم وا زا رتشیب وا ياسور و ناگرزب زا كی چیھ ،دراد روضح ریما دزن اج نآ

 ؟دناهدرک ناھنپ وا زا ار یزیچ ھچ .دنتسین

 

 ترافس یاھھلحم ھب نتفر زا ار لباک رھش مدرم انلع لباک رھش رادرھش« ھک دیا ھتشون امش

 .مرادن رواب عوضوم نیا ھب نم .»تسا هدرک عنم

 

 یزور زا !نم تسود .»درادن دوجو ریما ھب ھلمح دصق نیرتکچوک« ھک عوضوم نیا رد

 نامتفگ لک نآ رد ھک رواشپ رد رضاح یاھثحب رد هژیو ھب ،درک ادیپ ھمادا یتسود نیا ھک

 و ریما یاھنیمزرس رد ھجوچیھ ھب )تسا هدرک مالعا( ھیناترب تموکح ،دوب نیا زا رپ

 ای و دوش وا نیشناج ای ریما یتیاضران ثعاب ھک درک دھاوخن زواجت ای ھلخادم ناتسناغفا

 ھب ھک تسا هدادن ناشن نامز چیھ رد زین ریما .دربب لاوس ریز ار تموکح نآ لالقتسا

 ھشیمھ مارتحا .دنک ھیکت ھیناترب تموکح اب ھطبار رد دنمھقالع یاھهزیگنا اب دارفا یاھھتفگ

 .دوب دھاوخ و هدوب سیلگنا تموکح یتسود یارب

 

 .»دیریگب سپ ،تسا هدش ینلع ھک یلکش نامھ ھب ار اھارتفا نیا« :ینعی ،دیا ھتشون ھچنآ و

 هدرک دراو یماھتا ھیناترب تموکح ھیلع دناوتب یسک ھک مریذپ یمن زگرھ نم !نم تسود

 روضح ھب نم یتقو ،دمآ شیپ ام نیب ھک یلیاسم اب ھطبار رد ھیمالعا هژیو ھب اما .دشاب

 منک هاگآ منادیم و ما هدید ھک اجنآ ات سیلگنا تموکح ھناتسود هاگدید زا ار وا و مسرب ریما

 ھمھ ندیجنس زا سپ ؛تسیچ اھنآ تیھام و تیعقاو ھک داضتم دیاقع و روما نیا زا مھ و

 بسانم دروم نیا رد تسا نکمم ھک شخبتیاضر رایسب هویش ھب و یراک هزیر اب دراوم

 .دسرب ھیناترب تموکح ھب اراکشآ اھ ھیمالعا نآ ھک یروط ھب ،دش دھاوخ مالعا ،دشاب

 ١٨٧٧ چرام ٣ ھبنش
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 ٣۶ دنس
 ١٨٧٧ لاس ،١٣ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،یربزلاس سیوکرام ماقم ھب

 

 ١٨٧٧ یم ١٠ ،ھلمیس      ،سیوکرام میاورنامرف

 ھیناترب یاھتموکح ناگداتسرف نیب رواشپ ریخا سنارفنک نایاپ ،فارگلت قیرط زا البق ام

 شرازگ ھیارا یارب تصرف نیلوا زا نونکا و میاهداد عالطا یلاعترضح ھب ار ناتسناغفا و

 میظنت یلک لوصا ساسا رب دنور نیا .مینکیم هدافتسا نآ اب ھطبار رد دوخ تامادقا لماک

 یاھلمعلاروتسد و ١٨٧۵ ربمون ١٩ و یرونج ٢٣ یاھھلسارم رد ام ییامنھار یارب هدش

 ینامز ترضحیلعا تموکح هدیقع ھب .تسا هدش میظنت ١٨٧۶ یروربف ٢٨ رد امش ھناگادج

 رارق رتشخبتیاضر و رتیعطق هاگیاج کی رد ار ناتسناغفا اب دوخ طباور ھک هدیسر ارف

 ھناتسود تارکاذم زاغآ یارب دعاسم تصرف نیلوا زا دیاب فدھ نیا ھب یبایتسد یارب و میھد

 .دوش هدافتسا لباک ریما اب

 

 ،ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید اب تقباطم رد هدش ماجنا تامادقا لماک حیضوت یارب .٢

 تالاوس رب ھک اجنآ ات ،هدازھش نآ اب ھتشذگ طباور زا یھصالخ اب ار دوخ شرازگ دیاب ام

 .تسا هدش ھتخادرپ نآ ھب ھمان نیا رد ھک مینک نایب ،دراذگیم ریثات

 

 هدھاعم ،ناتسناغفا یزکراب نامکاح و ھیناترب تموکح نیب رد زونھ ات یمسر دھعت ھناگی .٣

 یتسود و حلص ،لوا هدام .تسا هاتوک هدام ھس لماش هدھاعم نیا .تسا ١٨۵۵ چرام ٣٠

 ،مود هدام .درک رارقرب شناثراو و ناخ دمحم تسود و ھیناترب تموکح نیب ار یگشیمھ

 مارتحا دوب ترضحیلعا رایتخا رد نامز نآ رد ھک یقطانم ھب ھک دش دھعتم ھیناترب تموکح
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 دھعتم وا نانیشناج و ناثراو ،دمحم تسود ،موس هدام .دنکن ھلخادم نآ رد زگرھ و دراذگب

 نانمشد نمشد و ناتسود تسود و دنراذگب مارتحا ھیناترب تموکح یاھنیمزرس ھب ھک دندش

 دیشکن لوط یدایز تدم .دشاب ھتشاد دوجو ام بناج زا یدھعت نینچ ھکنیا نودب ،دنشاب نآ

 رب ھک ینارحب نیلوا رد ،دعب لاس ود .دوش تباث هدھاعم نیا صقان یدودح ات تیھام ھک

 رد ھیناترب یاھداھن یارب رتلماک لماعت کی ،تشاذگیم ریثات ناتسناغفا رد ھیناترب عفانم

 سنرال ناج رس طسوت ریما ھب یتاحیلست و یلام یاھکمک یاطعا و خلب و راھدنق ،لباک

 نامز نآ رد ھک دوب گنج نامز ھب دودحم ھچرگا ،بابیترت نیا .دش ماجنا دمحم تسود و

 و دازآ ،لصا رد گنیناک درال طسوت اما ،دوب نایرج رد سراپ هاش و ھیناترب تموکح نیب

 ایوگ نآ رد ھک ١٨۵۵ هدھاعم ھبناج کی یدودح ات تیھام میمرت" ھب لیامت ،دش مالعا هداس

 دندرک یراودیما زاربا ترضحالاو و ؛تفرگ تروص "میریگ یم ،میاهداد ھچنآ زا رتشیب ام

 دننام ،ناتسناغفا اب ھیناترب تردق طباور ،میدوب نآ ریگرد نامز نآ رد ھک یگنج زا لقتسم

 .دنامب یقاب تباث ھیاپ رب ،هداھن نآ رب قوف تابیترت ھک ھچنآ

 

 تموکح کمک و تیامح ھک دش علطم ١٨۵٧ تارکاذم نایرج رد ناخ دمحم تسود .۴

 ترضحالاو تیامح و روضح اب ناتسناغفا رد نآ نارسفا نتفریذپ ھب طورشم وا زا ھیناترب

 .دننک لامعا ناتسناغفا ورملق رد یھدنامرف ای رادتقا دیابن اھنآ ،لاح نیا اب .دوب دھاوخ

 مھارف اھنآ یارب ار تاناکما ھمھ تفر یم راظتنا ریما زا نآ یارجا رد ھک( اھنآ ھفیظو

 تموکح زاین دروم تاعالطا مامت ندروآ تسد ھب موزل تروص رد و هروشم افرص )دنک

 ،مادقا نیا .دوب ھجوت لباق طرش نیا زا شنارادرس و ریما یگدامآ ھک دوشیم ھتفگ .تسا ام

 زا ناوتیم ار نیا ،لاح رھ ھب .دش وربور یلوبق لباق تیقفوم اب ،دوبن رطخ یب ھکنآ اب

 راھدنق رد سپس ھک تیرومام ھبرجتاب سیئر یاھهاگدید زا و ھتشذگ دانسا قیقد یسررب

 .دیناسر بیوصت ھب ینامز نآ تسایس ینونک دیدجت عفن ھب ،دوب رقتسم

 

 رد قفاوت دروم طورش زا یشخب لباک رد ھیناترب تیرومام ندوب میقم ھچ رگ ،مھ نآ اب .۵

 نآ راتساوخ دمحم تسود .دشن ارجا ھیناترب تموکح طسوت مادقا نیا اما ،دوب ١٨۵٧ لاس
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 تسناد یم لمتحم سنرال ناج رس اما .دننکیم هاگن یرازیب اب نآ ھب ناتسناغفا مدرم ھک دش

 نارسفا طسوت وا تموکح فعض فشک ھب ترضحالاو لیامت مدع ،نآ یعقاو لیلد ھک

 رھ دش ررقم هدھاعم رد ور نیا زا .دوب وا تختیاپ رد یضاران یاسور اب سامت و ھیناترب

 ھن ،لیکو کی ،دنوش جراخ ریما روشک زا سیلگنا نارسفا و دوش فقوتم ھنارای ھک نامز

 یوس زا رواشپ رد یکی و دنامب لباک رد ھیناترب تموکح فرط زا دیاب ،ییاپورا رسفا کی

 روط ھب قفاوت دروم طرش ،دشیم طوبرم ھیناترب تموکح ھب ھک اجنآ ات .لباک تموکح

 دوخ لیکو ١٨۵٨ لاس رد لباک تموکح ھک تسا رکذ نایاش اما .تسا هدش تیاعر ینمض

 ،ریخا هدام نیا یانثتسا ھب .درکن وا نیزگیاج ار یرگید زگرھ و دومن جراخ رواشپ زا ار

 اب ھک تساھتدم ،دوب هدش دقعنم دودحم و صاخ یفدھ یارب ھک ١٨۵٧ هدھاعم تادھعت

 تادھعت و لباک مکاح اب ھیناترب تموکح طباور ،هدھاعم نیا .تسا ھتفر نیب زا نامز تشذگ

 نآ ھب هراشا زا ام فدھ ھناگی و درک تیبثت سراپ اب گنج تدم لوط رد ار اھنآ لباقتم

 رارقتسا دروم رد شیپ لاس ٢٠ دودح رد ار ناغفا مدرم و مکاح بوخ سح ھک تسا نیا

 .میروآ دای ھب ،لباک زا ریغ ییاج رد ،وا ورملق رد ھیناترب یاھ تیرومام

 

 ھناتسود طیارش رد اھنآ .دادن خر تموکح ود طباور رد یرگید رییغت لاس دنچ یارب .۶

 دش یلخاد گنج ریگرد ناتسناغفا ،١٨۶٣ لاس رد ،دمحم تسود گرم زا سپ .دندنام یقاب

 ام لاعف تلاخد ھب یزاین ،سنرال درال تموکح رظن ھب .دیماجنا لوط ھب لاس راھچ ھک

 جات ،دیدش ياھتشگرب و نوگانوگ ثداوح زا سپ ام كمك نودب و اھنت ،ينونك ریما .دوبن

 ضحم ھب اما .تفرگ سپزاب ،دوب هدرك راذگاو وا ھب دمحم تسود شردپ ھك ار يتخت و

 شرگن زا یتیاضران ساسحا نودب ھن اما – داد ناشن یدایز لیامت ،دش رقتسم اجنآ رد ھکنیا

 اب ھناتسود طباور دراو ار دوخ ات – دوب هدش شزاین نامز رد وا ھب تبسن ھک یھنافرط یب

 ھب ١٨۶٨ لاس رد وا .داد خساپ وا یاھتساوخ ھب سنرال درال .دزاس ھیناترب تموکح

 ار وا یدصت تدم یاضقنا رگا و درک میدقت ھحلسا و لوپ ناگیار ھیدھ ،ترضحالاو

 ماجنا رواشپ رد وا اب ھناتسود تاقالم ،درکیمن ناتسلگنا ھب تشگزاب ھب مزلم ترضحیلعا

 .داد یم
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 ھب ،دش ماجنا سنرال درال نیشناج طسوت ،١٨۶٩ چرام رد ھک ھلابما ھسلج ،لاح نیا اب .٧

 یلعریش و داھن داینب ار ھیاسمھ تموکح ود نیب رتکیدزن طباور ساسا و ھیاپ ھک یوحن

 دوخ یاھسنارفنک رد ریما .دنک میکحت لباک ھب تشگزاب رد ار دوخ تردق ات تخاس رداق ار

 – ١٨۵۵ لاس طباور – هدھاعم رد دوجوم طباور ندوب ھفرط کی زا تدش ھب ،ارسیاو اب

 درال ،لاح نیا اب .دش نآ حالصا راتساوخ یدج روط ھب و درک تیاکش تموکح ود نیب

 زا ،دوخ تاداقتعا لیلد ھب ھکلب ،ترضحیلعا تموکح تاروتسد لیلد ھب اھنت ھن ،ویام

 تسایس کی ،شدوخ لوق ھب ارسیاو تسایس .دش عنام ترضحالاو یاھتساوخ شریذپ

 رد ترضحالاو بوخ راتفر و ریما رادتقا یدعب میکحت بسانت ھب ھک دوب »طسوتم«

 یدودح ات ھکنیا یارب ویام درال .دوب ھعسوت دعتسم ،ھیناترب تموکح اب تادوارم

 وا ھب ھیناترب تموکح یتسود رب لاد سوملم کردم و دنک هدروآرب ار ریما یاھتساوخ

 رب هوالع .درک ھفاضا ،دوب هدش هداد وا ھب البق ھک یلوپ هوالع رب ھحلسا گرزب ھیدھ ،دھدب

 شتموکح تیوقت رد ترضحالاو ھب ھیناترب تموکح ھک داد ریما ھب یبتک نیمضت وا ،نیا

 یابقر بناج زا شالت ھنوگرھ ھب دیدش یدونشخان اب و درک دھاوخ کمک موزل تروص رد

 ھب دنس نیا .درک دھاوخ هاگن لباک مکاح ناونع ھب وا تیعقوم ندز مھرب یارب ترضحالاو

 هداد ریما ھب ترضحالاو تاراھظا نیلوا اب قباطم .تشادن ار هدھاعم کی تردق ھجوچیھ

 ھجوت ھب یزاین و دوب دھاوخن لباک ھب تشگزاب ھب رداق وا ،ینانیمطا نینچ نودب ھک دش

 یدھعت ای ریما زا طرش و دیق یب تیامح ھنوگ چیھ ھب دھعتم ار ھیناترب تموکح ھک درادن

 .تسا هدرکن ،دشابن ھتسباو ام لابق رد وا هدنیآ راتفر ھب ھک

 

 ھلسارم رد ھک دراد دوجو یدھعت یارب دیدرتیب لیالد ھک میوشیم رکذتم اجنیا رد ام .٨

 هراشا رد ھک یدھعت کی – تسا هدش زاربا یلاع ترضح ١٨٧۵ نوج ٧ خروم ١٩ هرامش

 شمرحم ریزو و یلعریش اب ھلابما رد اررکم ھک دش تیوقت ویام درال دامتعا رد صاخشا ھب

 روضح اب تقفاوم یارب یگدامآ ترضحالاو فرط زا نآ زا سپ ھک – دشیم تبحص
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 و رت یساسا یاھکمک طرش ھب ،لباک یانثتسا ھب ،ناتسناغفا ھطقن رھ رد ھیناترب نارومام

 .دش مالعا ،١٨۶٩ لاس رد ھیناترب تموکح لیامت ھب تبسن راکشآ تیامح

 

 ،لباک اب ام طباور ،درک داجیا یلعریش رب ویام درال ھک یصخش یوق ذوفن لیلد ھب .٩

 و شخبتیاضر ھیاپ رب لاس دنچ یارب ،دوب صخشمان و رود یدودح ات زونھ ھچرگا

 تیقفوم تارکاذم ،ریما زا یگدنیامن ھب ھیناترب تموکح ،هرود نیا رد .دنام یقاب ھناتسود

 یارب ھک یوحن ھب ،ناتسناغفا لامش یاھزرم دودح نییعت یارب رازت تموکح اب ار یزیمآ

 زا دش دھعتم ھیسور تموکح نآ رد ھک دناسر نایاپ ھب ،دوب بولطم رایسب ترضحالاو

 .دنک یراددوخ ھلخادم ھنوگرھ

 

 ھب ١٨٧٣ لاس لیاوا رد ،دیماجنا لوط ھب لاس ھس زا شیب ھک تارکاذم نآ ھجیتن .١٠

 لابق رد ام عضوم یسررب رد ،کوربتران درال تموکح ھک ینامز ،دش غالبا یلعریش

 :درک زاربا ار هدیقع نیا ،هرود نآ ات لباک

 

 تروص رد ھیناترب یاھورین طسوت ریما زا تیامح یارب دادرارق ھنوگرھ زا ام ھچرگا«

 یارب یردق ھب ناتسناغفا لماک لالقتسا اما ،میاهدرک یراددوخ ناتسناغفا ھب جراخ زا ھلمح

 یتوافت یب اب ناتسناغفا ھب ھلمح ھب دناوتیمن دنھ تموکح ھک تسا مھم ھیناترب دنھ عفانم

 ناگیاسمھ اب دوخ طباور رد ،هداد ماجنا نونکات ھک ھنوگ نآ مھ ریما ھک ینامز ات .درگنب

 نکمم و دوب دھاوخ ام زا یدام کمک لابند ھب اتعیبط ،دنک لمع ام یاھھیصوت اب قباطم

 ترضحیلعا تموکح ھب ھک مینادب بجاو دوخ رب ام نآ ساسا رب ھک دیآ شیپ یطیارش

 .»دھد ماجنا وا ھب یکمک نینچ ھک مینک ھیصوت

 

 کرد زا ،دوب هدش ھتخیگنارب اھسور رادھشیر سرت زا هرود نیا رد ارھاظ ھک ریما .١١

 ھب وا .دنام زجاع ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب تارکاذم رد گرزب یراوشد و ریخات

 ھشیمھ دوخ تارکاذم رد ھک تسا نکممریغ اھسور یارب" ھک داد عالطا ھیناترب هدنیامن
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 ھیناترب تموکح« ھکنیا رگم دش دھاوخن فرطرب زگرھ وا ینارگن و "دننامب مدق تباث

 ،دنک کمک نازابرس یارب یگنج تامھم و ناوارف یلام یاھکمک اب ار ناتسناغفا تموکح

 ناتسناغفا لامش یاھزرم رد یوق یاھھعلق نتخاس یارب یگرزب یاھکمک ھکنیا رگم

 تیعضو کی اھسور اب ناتسناغفا تموکح تفلاخم یارب رگا" ،تفگ وا .»دریگ تروص

 تموکح طبضنم یاھورین یراکمھ نودب دناوتیمن یتفلاخم نینچ ،دیآ شیپ یرارطضا

 نیا رد ار دوخ تیمیمص ھک تسا بجاو ھیناترب تموکح رب اراکشآ .دریگ تروص ھیناترب

 .»دھد خر یقافتا ھکنیا ز ا شیپ ات دھد ناشن ھنیمز

 

 رظتنم ات درک رومام ١٨٧٣ ناتسبات رد ار هاش دومحم رون دیس راکفا نیا اب بانج .١٢

 رظن ھب .دھد رارق ارسیاو رایتخا رد ار رگید دراوم و عوضوم نیا و هدوب کوربتران درال

 درال مھ و سنرال درال مھ ھک دوب ریما بناج زا ھیضرف نیا داجیا هداتسرف فدھ دیسر یم

 یھیضرف – دناهداد یتاحیلست و یلام کمک طرش و دیق نودب یاھهدعو ترضحالاو ھب ویام

 ھیناترب تموکح ھک دومن یروآدای هداتسرف ھب و درک در ار نآ ھلصافالب کوربتران درال ھک

 ھجوتم ارسیاو .دھدیم حیجرت ار نآ ھک دشاب یکمک تساوخرد رھ تحص رواد ھناگی دیاب

 ،هدنیآ و لاح  یارب ھیناترب تموکح زا ھک تسا هداد روتسد هداتسرف ھب یلعریش ھک دش

 ندروآرب روظنم ھب یمود و ناتسناغفا تموکح تیوقت روظنم ھب یلوا – دنک کمک یاضاقت

 زا وا ھکنیا کرد ،نیا رب هوالع و – یجراخ تردق کی طسوت زواجت یلامتحا طیارش

 ترضحیلعا تموکح ھب رتشیب تاروتسد یارب ھک تسین یضار یمومع یاھنیمضت

 ریما ھفیظو نیا ھک داد عالطا دومحم رون دیس ھب وا ،اھنیا تفایرد زا سپ .ددرگ فارگلت

 ھیناترب تموکح ھب ار عوضوم ،زیمآدیدھت ای یعقاو زواجت تروص رد ھک دوب دھاوخ

 تموصخ زا یریگولج و عوضوم لح یارب نکمم یھلیسو رھ ای هرکاذم اب ھک دھد عاجرا

 ریما ھب ات دوب دھاوخ هدامآ ھیناترب تموکح ،دشاب رمثیب اھشالت نیا رگا اما .دنک شالت

 ورین اب ار وا ،موزل تروص رد ای و دھدیم ھحلسا و یلام کمک وا ھب ھک دھد نانیمطا

 نیا زا رتیعطق دھعت نداد زا ھک دید حالص ،لاح نیا اب ،کوربتران درال .دناسریم یرای

 یوس زا صخشم ھینایب رودص یارب وا تساوخرد ھب ای دنک یراددوخ دمحم رون دیس ھب
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 ،ریما یاھنیمزرس ھب زواجت ھنوگرھ زورب تروص رد ھک دوش تباجا ھیناترب تموکح

 .دنادیم دوخ نمشد ار زواجتم

 

 رد ھیناترب نارومام رارقتسا عوضوم ،ھلمیس رد ناتسناغفا هدنیامن روضح نایرج رد .١٣

 ھک درک داھنشیپ ام ھجراخ رترکس .تفرگ رارق ثحب دروم ،١٨۶٩ لاس دننام ،ناتسناغفا

 ناونع ھب ریما رابرد ھب سیلگنا تموکح لماک نانیمطا و یلاع ماقم اب یسیلگنا رسفا کی

 یلعریش دناوتیم رسفا نیا :دراد ینارگن ترضحالاو ھک تسا یرطخ زا یریگشیپ نیرتھب

 ینامز ات دشاب مزال یرارطضا عقاوم رد ھک یتامادقا و دھد هروشم طیارش ھب ھجوت اب ار

 نارومام رارقتسا ھب زاین یمادقا نینچ .دھد ماجنا ،دوش رارقرب طابترا دنھ تموکح اب ھک

 یلعا تموکح ھب فکاچتروگ هدازھش ھک یتادھعت اب اریز ،درادن ناتسناغفا رد ھیسور

 ھیناترب نارومام رارقتسا زا فدھ ھک تفگ نوسیچتیا یاقآ .تسا راگزاسان ، هداد ترضح

 رب ھک تسا یتاعوضوم مامت دروم رد قیقد تاعالطا بسک لوا ھجرد رد ،ناتسناغفا رد

 تلاخد نآ یلخاد روما رد ھجوچیھ ھب ھک یلاح رد ،دراذگیم ریثات ناتسناغفا یجراخ طباور

 زا اما ،درک زاربا تابیترت نیا زا یخرب اب لصا رد ار دوخ یلک تقفاوم هداتسرف .دنکیمن

 یب ثعاب تسا نکمم ھک لیلد نیا ھب صاخ داھنشیپ ھنوگرھ دروم رد ریما ھب ھیصوت

 ار ھیناترب رسفا کی ،نیزگیاج ناونع ھب وا .درک یراددوخ ،دوش مھافتءوس و یدامتعا

 دراو راھدنق زا دناوتیم ھک درک داھنشیپ ناتسناغفا یلامش و یبرغ یاھزرم یسرزاب یارب

 .دوش هداتسرف تختیاپ ھب هرابود دعب هرود رد موزل تروص رد و ددرگزاب لباک زا و دوش

 انشآ ھیناترب یمیاد هدنیامن شریذپ هدیا اب ار ناتسناغفا مدرم و ریما ینایرج نینچ ھک تفگ وا

 .دشخب یم ققحت ار رظن دروم فدھ تیاھن رد و دنکیم

 

 ھب دنھ تموکح طسوت ،دوب هدنیامن نیزگیاج داھنشیپ یواح ھک یتشاددای ،ھجیتن رد .١۴

 تموکح ھک یاھتیلوئسم" لیلد ھب ،تشاددای نیا رد ،یداھنشیپ تابیترت .دش غالبا ریما

 اھزرم دروم رد ھک یصقان تاعالطا" و "ھتفرگ هدھع ھب ناتسناغفا بناج زا ترضحیلعا
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 ماگنھ ،دنھ تموکح نیارب انب .دش ھتسناد مزال ایوق و بولطم رایسب ،»دنراد رایتخا رد

 :تشاد زاربا امش فلس ھب ار ریز تارظن ،دروم نیا رد دوخ تامادقا شرازگ

 

 الامتحا و تارھ ،لباک رد یھیناترب ربتعم نارسفا روضح ھک مینکیم رکف ام ھچرگ«

 تموکح تسایس و فادھا ھک ینامز ات اما ،دوب دھاوخ بولطم یرایسب لیالد ھب ،راھدنق

 رد دوجوم تالکشم ربارب رد ام ،دوشن ینادردق و کرد حوضو ھب ناتسناغفا رد ھیناترب

  میاهدرک داھنشیپ تالکشم نیا زا یخرب عفر فدھ اب ام .میتسھ ھجاوم یمادقا نینچ دروم

 زا معا ،دنمشزرا تاعالطا زا لقتسم .دوش نییعت دودح یسررب یارب رسفا کی ھک

 یارب ھک دراد ار رایتخا نیا لقاع رسفا کی ،دوشیم یروآدرگ ھک یسایس و ییایفارغج

 رد مدرم تاقبط زا یخرب نھذ رد زونھ تسا نکمم ھک یدامتعا یب ساسحا ھنوگرھ عفر

 یارب هار یزاس هدامآ یارب مھ و دھد ماجنا یدایز یاھراک ،دشاب هدنام یقاب ناتسناغفا

 رھ رد یمادقا نینچ ھک یتروص رد ،روشک نآ رد ھیناترب یمیاد ناگدنیامن ییاھن رارقتسا

 .»دوش یقلت یرورض ای بولطم ینامز

 

 ماگنھ رد دیس .درک کرت ار ھلمیس دوخ تیرومام نیعم فدھ ھب یبایتسد نودب هدنیامن .١۵

 ھب ،تشاد طابترا اھنآ اب هرود نیا لوط رد ھک دنھ تموکح نارسفا و اضعا اب یظفاحادخ

 ھب وا ھکنیا ضحم ھب اما .درک ینادردق زاربا اھنآ یزاوننامھم و یصخش ینادردق رطاخ

 ھناتسودریغ رایسب ھیناترب تموکح ھب تبسن وا تاساسحا ھک دش راکشآ ،تشگزاب لباک

 رھ رد ،تسا هدوب ھجوت لباق میدقتعم ھک لباک رابرد رد وا ذوفن دعب ھب نامز نآ زا و هدوب

 .دشیم لامعا ریما اب ام طباور بصعت ھب تبسانم

 

 .داد ھیدھ گنفت رازھ ٢٠ و ریل رازھ ١٠٠ ریما ھب ارسیاو ،ھلمیس سنارفنک نایاپ رد .١۶

 سوبع ،درس یهدنیازف روط ھب ریما شرگن ،ترضحالاو یاھنیمضت و ایادھ مغریلع ،اما

 یقیمع یدیماان ارسیاو اب شاهداتسرف یاھوگتفگ ھجیتن زا ترضحالاو .دش ھنابدومریغ و

 یورشیپ زا ھکنیا رب ینبم ام ررکم یاھنانیمطا ھب ھک یلاح رد ،دسریم رظن ھب .تشاد
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 دامتعا یب ،دشاب ھتشادن یسرت دوخ ییایسآ یاھزرم تمس ھب اھسور لورتنک نودب و عیرس

 رطاخ ھب ھیناترب تموکح ،یرارطضا طیارش رد ھک دوب هدرک دعاقتم ار دوخ مھنآ اب ،دوب

 رظن ھب ،روصت نیا اب .دنک طرش و دیق یب کمک وا ھب ھک دش دھاوخ روبجم دوخ عفانم

 هدیدان ار ام یاھھیصوت ،تازاجم زا تینوصم اب دناوتیم ھک دوب دقتعم وا ھک دیسریم

 .دنک در ار طورشم تیامح یارب ام تاداھنشیپ و دریگ

 

 ھتفھن تموکح نیا یسایس یاھترورض زا اھنآ هابتشا نیمخت رد اھهاگدید نیا ھطلاغم .١٧

 یصخش تامادقا اب ،تسا دعاسم ناتسناغفا یضرا لالقتسا یارب ھک هزادنا نامھ ھب ھک تسا

 رد ریما ھک تفریذپ ناوتیم ،لاح نیا اب .تسا رضم ناغفا مکاح رھ هدشن لورتنک الماک

 ھک ھیناترب تموکح زا رتیعطق دھاوش یوجتسج و دیما ھب ،لیلدیب الماک ھن نامز نیا

 ھب لوپ و ھحلسا ندادن .دش تیادھ دوخ عفانم ھب ھجوت رد ،دوب هدرک تفایرد نونکات

 تاجن ینالوط یلخاد گنج زا ار شدوخ و روشک دوب نکمم ھک ینامز رد ترضحالاو

 یرازگرکش یلصا تلع ،دوب مک هزادنا یب اھنآ ھب زاین ھک یتقو رد اھنآ نداد ابقاعتم و دھد

 ناتسناغفا هدش تیبثت و عورشم مکاح ناونع ھب تیامح صاخ لکش اما .دوب وا کدنا اتبسن

 دروم رتمک ،دشیم هداد رگا ھک ینامز رد ،دش در اددجم ،تشاد زاین نآ ھب رتشیب وا ھک

 دھعتم رد دیدش طایتحا زج یزیچ وا ،ھیناترب تموکح فرط زا .تفرگیم رارق ینادردق

 دوخ یتسود زا نانیمطا یارب ار یتصرف چیھ ھک یلاح رد ،دوب هدیدن دوخ تیامح ھب ندش

 متسیس کی زج یزیچ وا ،ھیسور فرط زا .دادن تسد زا وا یاھهدعو رب ھیکت و ھیسور اب

 ویام درال طسوت ١٨۶٩ لاس رد .دیدن هدشن ققحم تادھعت و ھیاسمھ یاھنیمزرس ھب زواجت

 و درک دھاوخن ھلخادم ناتسناغفا رد رازت تموکح ھک دش هداد عالطا وا ھب یمسر روط ھب

 ،لاح نیا اب .تخانش دھاوخ تیمسر ھب ،تسا وا رایتخا رد نامز نآ رد ھک ار یقطانم مامت

 رظن ھب راگزاسان نانیمطا نیا اب وا رظن ھک دش راتفرگ نمفاک لارنج اب تاطابترا زا سپ وا

 ھب اب دوخ دیدش تفلاخم ماجنارس ھیسور ھک دوب نآ زا سپ لاس ھس ات ابیرقت و دیسر یم

 هدعو زا اددجم .تفرگ سپ ار وا یاھنیمزرس زا یمھم شخب رب وا رادتقا نتخانش تیمسر

 ،دوب هدش مالعا وا ھب ام طسوت البق ھک اراخب ریما ھب ھیسور طسوت دنقرمس ندنادرگزاب
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 تفرگ هدیدان ار هویخ قاحلا مدع رب ینبم ھیسور تموکح دھعت وا ھک یلاح رد .تفر هرفط

 .دندش رقتسم وا زرم کیدزن ومآ رد مکحم ھنوگ ھب سور یاھورین و

 

 کوربتران درال ھک یاھنیمضت ھک درک بجعت ناوتب یتخس ھب دیاش ،یطیارش نینچ رد .١٨

 ساسحا و دامتعا ای دنک یضار ار ریما تسناوتن ،دوب هداد ترضحالاو ھب ١٨٧٣ لاس رد

 ھک کوربتران درال ھمان ھب وا خساپ .دنادرگزاب ،تشاد دوجو نآ زا شیپ یتدم ھک ار یبوخ

 ارسیاو یاھداھنشیپ ھب وا .دوب زیمآ هرفط و نشخ ،دش ھیارا وا ھب شاهداتسرف قیرط زا

 و دناوخ ار اھنآ ھک هاتوک ھلمج زج ھب ،شیاھزرم یسرزاب یارب یرسفا نداتسرف یارب

 دیدرت ،دوب هدش هداتسرف وا یارب ھک یاھ حالس تفایرد یارب یتدم وا .درکن یھجوت ،دیمھف

 ریقحت اب ،دوب هدش زیراو تاھوک ھنازخ رد وا باسح ھب ھک ار ھیپور کل هد ھنارای و تشاد

 یراددوخ دوخ یاھورملق ھب سیلگنا نارسفا دورو زا زیمآ نیھوت رظن اب ،هوالعرب .درک در

 ھب رغشاک زا تشگزاب رد لباک قیرط زا تیاسروف رس روبع زا یرابجا روط ھب و درک

 زا دوخ ریخا بلاج تیاور رد یلوم ناتیپاک .درک یریگولج ھیناترب هدنیامن ناونع ھب دنھ

 رد ام تیعقوم رب ار ھناتسودریغ مادقا نیا ءوس ریثات ،ھیسور ھب ناخ بوقعی دیس رفس

 زا یراتفر نینچ دروم رد .دنکیم راھظا یزکرم یایسآ رسارس رد ام رابتعا و رغشاک

 ھیارا یھجوتلباق حیضوت چیھ لباک رد ام یموب هدنیامن زا یتفایرد یاھشرازگ ،ریما یوس

 تامادقا و اھھمانرب ،ناتسناغفا رد روما یعقاو تیعضو دروم رد دنھ تموکح .دنکیمن

 چیھ نامز نآ رد ایاعر لاوحا و عاضوا و نارواشم تاساسحا ،یماظن تردق ،نآ مکاح

 نھذ رد دیدش مشخ دھاوش .تشادن نآ ندروآ تسدب یارب ھلیسو ای قثوم تاعالطا ھنوگ

 یموب رومام ھک دیسر یم رظن ھب اما .دوب راکشآ یفاک هزادنا ھب ھیناترب تموکح ھیلع ریما

 یفاک هزادنا ھب نینچمھ .تسین کیرحت نیا یعقاو لیالد نداد ناشن یتح ای فذح ھب رداق ام

 یھجوت لباق ذوفن ریما ،تشادن ریما رب یذوفن چیھ ھیناترب لیکو ھک یلاح رد ،دوب راکشآ

 داد یم ناشن ار روصت نیا رواشپ رسیمک اب وا تابتاکم .درکیم لامعا ھیناترب لیکو رب

 دییات یارب ھشیمھ رگا ،وا یاھھمان ھک )تسا هدوب حیحص ھک تخاس تباث یدعب تاعالطا(

 و تسا ترضحالاو یاھتساوخ اب قباطم ھک هدش ھتشون یھنوگ ھب ،دشیمن ھیارا ریما ھب
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 شجنر ضرعم رد ار وا ھک دندوبن یرظن راھظا ای تاعالطا چیھ یواح زگرھ اھھمان نآ

 .داتفایم لباک رابرد تسد ھب رگا ،دھد رارق ریما

 

 ٢٣ خروم ٣ هرامش[ ھلسارم ام ھک یماگنھ ناتسناغفا اب تابسانم تیعضو دوب نینچ .١٩

 ذاختا دروم رد ترضحیلعا تموکح تاروتسد رب ینبم ار یلاع ترضح ]١٨٧۵ یرونج

 کی رارقتسا تھج ریما تیاضر یارب شالت و ،دشاب نکمم رگا ،نآ دوبھب یارب ریبادت

 ھکیلاح رد میداد عالطا امش یلاع ترضح ھب ام .میدرک تفایرد تارھ رد ھیناترب رومام

 تالکشم رد دوخ بناج زا ام ،مینکیم ینادردق یتابیترت نینچ اب هدش ینیبشیپ دافم مامت زا

 طیارش و نامز ،نآرب یروف ھبلغ یارب اما ،مینکیمن یراگنا لھس نآ یزاس یلمع

 یطایتحا ریبادت ھک دوب رظن نیا رب قباس یارسیاو ،تیعقاو رد .دسریم رظن ھب بسانمریغ

 ھیسور تادحرس ھک دوش ھتخادنا قیوعت ھب ھنادنمدوس دناوتیم ینامز ات ناتسناغفا دروم رد

 یاھنیمضت ناتسناغفا مکاح ھب ،دشاب مزال رگا بانجیلاع نآ رظن ھب اما .دبای شرتسگ ورم ھب

 ھک دش وا اب یهدھاعم دراو ھک دوب دھاوخ بسانم الامتحا و دوش هداد یرتشیب رتصخشم

 .دشاب وا تادحرس رد یوناترب یاھداھن داجیا یعیبط ھجیتن نآ لابند ھب

 

 دیداد عالطا ام ھب دوخ ]١٨٧۵ ربمون ١٩ خروم ٣۴ هرامش[ خساپ رد یلاع ترضح .٢٠

 ات ار دوخ زرم اھسور رگا .دشاب قفاوم رظن نیا اب ترضحیلعا تموکح درادن ناکما ھک

 یب .دنک تقفاوم یدیفم ھجیتن یارب دناوتب ریما ھک درذگیم ینامز الامتحا ،دنربب شیپ ورم

 رگا دوش فرطرب تسا نکمم شروشک رد ھیناترب داھن داجیا دروم رد ریما یلامتحا یلیم

 نیا نودب وا یاھورملق یگچراپکی نیمات رد ھیناترب تموکح یناوتان زا دناوتب ترضحالاو

 نودب شالت نیا ،ترضحیلعا تموکح رظن ھب ،لاح رھ ھب .دوش دعاقتم یطایتحا طرش

 یوس ھب یدوخ ھب دوخ رییغت زادنا مشچ اب یریخات نینچ اریز ،تشاد رتشیب شزرا ریخات

 طباور دوبھب یارب ریما راکتبا ھنوگرھ ای یزکرم یایسآ روما یعطق شیارگ رد ندش رتھب

 دروم رد البق ھک ار یدنویپ ،امش بانج ،نیاربانب .دوب ریذپان ھیجوت ھیناترب تموکح اب

 .درک دیدجت قوف فادھا یارب ،دوب هدش داجیا لباک ھب هژیو تیرومام
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 تاروتسد یلاع ترضح زا ،ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید لماح ھلسارم تفایرد اب .٢١

 ھنوگرھ ھک نیا ھب هراشا اب ،]١٨٧۶ یرونج ٢٨ خروم ١٠ هرامش[ میتساوخ یرتشیب

 لباقتم یاھتساوخ کیرحت ثعاب الامتحا ،یلعریش یارب ام شریذپ دروم داھنشیپ

 مامت زا .دوشیمن هدروآرب ترضحیلعا تموکح یلبق زوجم نودب ھک دوشیم ترضحالاو

 تیمھا شروشک تظافح ھب وا ھک دوشیم مولعم هدازھش نیا ریخا یاھنخس و اھراتفر

 رد ھک دنک روبجم ار ام تسا نکمم ام دوخ یسایس یاھترورض اریز ،دھدیمن ینادنچ

 ھب ام زا تساوخیم اعقاو وا ھک یزیچ .مینک تظفاحم شروشک زا یجراخ مجاھت لباقم

 رد .دوب شا هداوناخ و دوخ زا ینادناخ و یصخش تیامح طرش و دیقیب دھعت ،دروآ تسد

 اھهاگدید نآ .مینادب ار ترضحیلعا تموکح تارظن ،ھمادا زا لبق میدوب لیام دروم نیا

 ھجوت دروم اروف و دش تفایرد یلعف یارسیاو طسوت ]١٨٧۶ یروربف ٢٨ خروم ٣ هرامش[

 ھب رجنم ھک یمادقا رھ ھب تبسن ام ضارتعا یلصا لیلد اساسا اھنآ .تفرگ رارق ام قیقد

 دنداد عالطا ام ھب و دندرک فذح ار دوش ناتسناغفا یلعف مکاح اب ام طباور ندش ینارحب

 رتیواسم ،رتیعطق فالتیا کی دراو ترضحالاو اب ات تسا هدامآ ترضحیلعا تموکح ھک

 یتاعالطا ریثات تحت یدح ات زین یلاع ترضح تاروتسد ھب ام ھجوت .دوش رت یلمع و

 اب ھکلب ،ترضحیلعا تموکح اب اھنت ھن ،یصخش رارقا زا سپ ینونک یارسیاو ھک دوب

 رد ،مینک دروخرب نآ اب دیاب ھک ینونک یمومع طیارش دروم رد ،ناتسلگنا رد ھیسور ریفس

 ھنوگرھ زا یندشن ییادج تارطخ و تالکشم اب زونھ ھک یلاح رد .داد رارق ام رایتخا

 ضاران ،کوکشم ،یشحو ھیاسمھ اب رتھنالوئسم و رتکیدزن ھطبار یرارقرب یارب شالت

 و هدنیازف ینارگن نودب میناوتیمن انیمطم ،میتسھ ھجاوم یلعریش دننام دامتعا لباقریغ و

 .مینک ھجوت وا اب ام دوجوم نیمطمان طباور و مھبم رایسب تیصخش زا یلامتحا رطخ

 ھلصوح و ربص اب لاس نیدنچ ھک ناتسناغفا تسایس یلمع جیاتن ھک درک راکنا ناوتیمن

 .دوبن شخبتیاضر نادنچ ،دش لابند ام طسوت
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 رتدازآ طباور و تموکح ود نیب رتکیدزن طباور یارب یاھداھنشیپ ١٨۶٩ لاس رد .٢٢

 دوجو ینیبشیپ یارب یدایز لیالد ١٨٧۶ لاس رد .دش زاغآ یلعریش طسوت ایاعر نیب

 .دش دھاوخ در ترضحالاو طسوت ،دوش زاغآ ام طسوت رگا ،ھباشم یاھحرط ھک تشاد

 نآ زا .درک کرت ار ھلابما ،ھیناترب تموکح رتشیب یتسود و تردق ریثات تحت ارھاظ ریما

 شھاک لاح رد ھتسویپ روط ھب ،یرگید یارب لیامت و یکی یارب وا مارتحا دعب ھب نامز

 ١٢٠٠ ،تیکسم رازھ ١١ ،گنفت ٢١۴٠٠ ،بوت ١٢ نارود نیا رد ترضحالاو .دوب

 .دوب هدرک تفایرد ھیناترب تموکح زا گنیلرتسا رازھ ٢۵٠ و ھچگنفت ١٠٠٠ ،نیباراک

 زا هرود نیا رد ھیناترب تموکح ھک مینک هراشا یلباقتم عفانم ھب دوبن ام رایتخا رد انیمطم

 رواشپ و لباک نیب یناتسھوک یاھلتوک رد ھک یشاشتغا لیابق .دوب هدرک تفایرد ریما

 تروص رد ریما ھک دننکیم داجیا دنھ و ناتسناغفا نیب رد یعامتجا عنام کی ،دنراد یگدنز

 ادیدش وا رگا ،رگید یوس زا .دنکیم شالت نآ تیوقت یارب ،ام یتسود ھب دامتعا مدع

 زا تظافح ھک دوب یتموکح اب رتیلمع طباور و روشک ود نیب طباور دوبھب ناھاوخ

 یارب ار دوخ شالت مامت اتعیبط ،تسا ھتسباو نآ یماظن تیامح ھب وا ییایسآ یاھزرم

 نتشاد ھگن زاب و لیابق نیا نداد رارق لورتنک تحت اب یعنام نینچ عفر رد ام ھب کمک

 ماجنا ،)لورتنک مدع تروص رد( تساھنآ رایتخا رد رواشپ و لباک نیب رد ھک یاھلتوک

 تدم یارب ،تفرگ یصخرم ھلابما رد ارسیاو زا یتقو ترضحالاو ،تیعقاو رد .داد یم

 رد اما .دوب دنباپ دوخ تابیترت ھب و داد ماجنا ار راک نیا لباک ھب تشگزاب زا سپ یھاتوک

 تابیترت نآ اب تقباطم رد و وا طسوت البق ھک ار یاھھنیزھ کمک ای ھنارای ،ھتشذگ لاس ھس

 رد المع ھجیتن رد ؛درک عطق ،دشیم هداد ربیخ لتوک نتشاد ھگن زاب تھج اھیدیرفا یارب

 و زمیج تنس یاھھنیباک نیب ھک یتارکاذم ،نارود نیمھ رد .تسا هدوب دودسم ام ربارب

 رارق لباک ریما دمتعم هدننکلورتنک و ظفاحم تیعقوم رد ار ام ،دش ماجنا گروبزرتپ تنس

 یھاتوک ام هدھع رب تیعقوم نینچ یاھتیلوئسم مامت نییعت رد فکاچتروگ هدازھش .داد

 یزکرم یایسآ رد ھیسور ینمشد ،یکیت یاھنمکرت اب دوخ تادوارم رد یلعریش رگا .درکن

 رب ار ریما راتفر تیلوئسم درکیم شالت ھک دوب ھیسور تموکح نیا ،تخیگنارب ار

 ھعیاش تامادقا ای یضرف تاین دروم رد تایاکش ،تیعقاو رد و دزادنیب ھیناترب تموکح
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 اب .دش هداد شرازگ ھیناترب تموکح ھب اھسور طسوت دروم کی زا شیب رد البق یلعریش

 ار وا لمع میناوتن ام ھک دش ثعاب المع ترضحالاو اب ام طباور صقان تلصخ ،لاح نیا

 یھنوگ ھب ریما راتفر ،نامز نیع رد .میوش هاگآ عقوم ھب وا تین زا یتح ای مینک لورتنک

 عفانم ،تفرگیم رارق یسور یاھورین یناھگان ھلمح ضرعم رد ناتسناغفا رگا ھک دوب

 روبجم ار ام الامتحا ،میدوب هداد ترضحالاو ھب اھراب ھک یاھنیمضت لیلد ھب ام یروتارپما

 تموکح نامز نآ ات ھک یتسایس ،ھصالخ .درکیم ورین اب اھنآ ھلمح ربارب رد تمواقم ھب

 وس کی زا ھیسور لابق رد بستنم تادھعت ،درکیم لابند لباک مکاح اب دوخ طباور رد دنھ

 رد رگم ،درکیمن نآ ققحت ھب رداق ار ام ،نآ یلمع جیاتن و رگید یوس زا ناتسناغفا و

 اب میتفرگ رظن رد ام ،لیالد ھمھ نیا اب .دوب روآ نایز ام عفانم یارب تدش ھب ھک یطیارش

 قفومان تدش ھب لباک ینونک ریما اب ام طباور دوبھب یارب شالت ھنوگرھ زادنا مشچ ھکنآ

 ھک یتیعقوم عیرس نییعت و یعطق عوضوم کی ھب طباور نآ ندناسر موزل مھ زونھ ،دوب

 .دوبن زاب یقطنم لاوس یارب رگید ،مینامب یقاب نآ رد لایخ اب میناوتب

 

 زا ترضحیلعا تموکح تاروتسد نیرخآ ھب لمع یارب ار ینامز چیھ ام ،نیاربانب .٢٣

 هژیو تیرومام کی مازعا یارب ھناھب و تصرف ھک دوب هدیقع نیا رب ارسیاو .میدادن تسد

 باقلا ھب ھجوت اب ھکلم یدونشخ و ارسیاو ماقم رد بانجیلاع ریخا باصتنا اب لباک ھب

 نیا مالعا تامدقم اروف ،رظن نیا اب یرکفمھ رد ام .تسا هدش مھارف دنھ رد دوخ یتیمکاح

 رثکادح زا ھنایفخم ھنوگ ھب ھک میداد ماجنا هژیو هداتسرف کی طسوت ار یلعریش ھب عیاقو

 اب ١٨۶٩ لاس رد ھک دنک هدافتسا یاھثحب دیدجت و بولطم شیاشگ داجیا یارب دوخ شالت

 ھمادا تموکح ود ھقالع دروم تاعوضوم دروم رد وا ریزو اب ١٨٧٣ رد و دش زاغآ ریما

 یموب رسفا کی لوا ھلھو رد میتفرگ میمصت ھناتسود لابقتسا زا نانیمطا یارب اما .تفای

 ھب ار یرھاظ لیاسم نآ رد و دناسرب ریما ھب ار رواشپ رسیمک زا یھمان ،دامتعا دروم

 یم ١٧ رد ھمان نیا اب ناخ ناناخ درگرس ،یداھنشیپ تیرومام .دنک مالعا ترضحالاو

 مالعا ام ھب یھمان یط لباک رد ام رومام طسوت لباک ھب وا دورو .دیسر لباک ھب ١٨٧۶

 نآ زا سپ یکدنا تاعالطا نیا ."درک دھاوخ در یلبق دراوم دننام ار وگتفگ" ریما ھک دش
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 ھب لیام وا ھک لیلد نیا ھب ،درک در ار یداھنشیپ تیرومام و دش دییات ریما دوخ طسوت

 تموکح نآ طسوت دسریم رظن ھب ھک تسین ھیناترب تموکح اب دوخ طباور رد یرییغت

 لاح رد ھیناترب تموکح رگا .تسا هدرک فیرعت ھلمیس سنارفنک رد دوخ تیاضر یارب

 دزن ار دوخ هدنیامن ھک دھدیم حیجرت وا ،دراد اھنآ دروم رد نتفگ یارب یزیچ رضاح

 نتشون اب قیقد یسررب و ھسلجتروص کی رد" ،ثحب دروم تاعوضوم ات دتسرفب ارسیاو

 راھظا ،دش تفایرد لباک رد ھیناترب لیکو زا نامزمھ ھک یحیضوت ھمان رد ."دوش دھعتم

 :تساھنیا ،دوب هدرک مالعا وا ھب یداھنشیپ تیرومام در یارب ریما ھک یرگید لیالد ،تشاد

 ھیناترب تیرومام رگا ،مود و دنک نیمضت ار »بحاص« یصخش تینما دناوتیمن وا ،لوا

 تموکح اب دوخ طباور رتھب فیرعت یارب ھیسور تیرومام شریذپ زا دناوتیمن ،دریذپب ار

 .دنک یراددوخ ھیسور

 

 یاھسنارفنک ھجیتن ،لوا :میدیسر ریز جیاتن ھب تابتاکم نیا لماک یسررب زا سپ .٢۴

 سپ ،دوبن شخبتیاضر زین ریما یارب ارھاظ و دوبن شخبتیاضر ام دوخ یارب ھلمیس

 ھک لیلد نیا ھب ،ھیناترب تیرومام ھب ریما ضارتعا ،مود .دوبن بولطم شیامزآ نآ دیدجت

 ھجوت لباق و ھناھاگآ یھجوتیب مزلتسم ،دنکیم یسور تیرومام کی تفایرد ھب مزلم ار وا

 نآ ام و دش لصاح ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب رد وا فرط زا ھک تسا یمھافت ھب

 ھب ھک ار یخساپ تسا بولطمان ام عفانم مھ و ریما عفن ھب ،موس .میدرک غالبا شیارب ار

 کی زا تسا نکمم الامتحا اریز ،مینک یقلت ییاھن ،هدش ھتشون لمأت نودب دسریم رظن

 ،مینک لمع نآ ساسا رب اروف ام رگا ھک دشاب ھتفرگ ماھلا یتیعقوم زا هابتشا رایسب نیمخت

 ھیصوت ار ترضحالاو رگید راب کی ،ور نیا زا .داد دھاوخ رارق تیعقوم نآ رد ار دوخ

 مزلم ار ھیناترب تموکح ھک دریگ رظن رد ار یبقاوع ،ام یاھداھنشیپ در زا لبق ھک میدرک

 ار دوخ یصخش عفانم ھنابلطواد ھک دنک هاگن یهدازھش ناونع ھب وا ھب سپ نیا زا دنکیم

 رد یسررب ماھبا ھک میدرک ساسحا ام .دنکیم یوزنم دوخ یحیجرت تیامح و داحتا زا

 تیھام ھک دزاسیم بجاو ام رب یرگید نامز رھ زا شیب ام یلبق تاطابترا ھب وا خساپ

 مادک ات زاین تروص رد و مینک صخشم اعیرس ار دوخ ھب تبسن وا یعقاو شیارگ قیقد
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 ھنوگ چیھ نودب ،هدرک تفایرد ام زا زورما ات ھک یاھ فطل صیخشت ھب میناوتیم هزادنا

 اما .دوب تاظحالم نیا ساسا رب وا ھمان ھب ام خساپ طیارش .مینک ھیکت ،وا بناج زا یدھعت

 ھناقداص رب ینبم ترضحالاو ندرک دعاقتم یارب ار عورشم یاھرازبا مامت ھکنیا یارب

 ناتسود ریاس و ویلیب رتکد ھب ،مینکن اھر شیامزآ نودب ام یاھرادشھ مھ و اھهدعو ندوب

 و دنسیونب وا یارزو و ریما ھب یاھھمان نامزمھ ات میداد هزاجا تموکح رد اھنآ یصخش

 تیعقوم یدام تیوقت یارب ھک ار یتصرف تیمھا و ام تاساسحا یمسرریغ روط ھب نآ رد

 .دننک نایب ،دش هداد ناتسناغفا تموکح ھب جراخ و لخاد رد دوخ

 

 ،نارود نیمھ رد .داد خساپ ام قوف تابتاکم ھب ھجوت لباق ریخات هام ود زا سپ ریما .٢۵

 طسوت نمفاک لارنج مرحم ناگداتسرف لابقتسا زا یاھشرازگ لباک رد دوخ لیکو زا ام

 یسور نارومام نیا و ریما نیب ھچنآ دروم رد ام تاعالطا .میدرک تفایرد ترضحالاو

 ترضحالاو ھب ھیسور رادنامرف فرط زا ھک دوب یھمان یاوتحم ھب دودحم الماک ،تشذگ

 ھب ام طسوت و غالبا دنھ تموکح ھب لباک رابرد طسوت ھک نآ ھخسن کی .دوب هداد لیوحت

 رازت تموکح و ترضحیلعا تموکح نیب رد تابتاکم عوضوم ،دش لاسرا امش بانج

 ھیارا ام یارب ار داھنشیپ ود ،دش تفایرد ریما فرط زا ھک یخساپ ماجنارس .تسا هدوب

 .دوش یفرعم رواشپ رد ارسیاو هدنیامن کی اب تاقالم یارب ناغفا هدنیامن کی ،لوا :درک

 هرابرد ھنامرحم تاحیضوت ارسیاو ھب و دورب المیس ھب دیاب لباک رد ھیناترب لیکو ،مود

 لوا دروم رد .دھدب ھیناترب تموکح اب طباور دروم رد ریما یصخش تاساسحا و تارظن

 هزاجا تموکح ود ناگدنیامن ھک تسا بسانمان حوضو ھب ھک میدوب دقتعم ام ،تاداھنشیپ نیا

 ار یمومع یواکجنک و دنک ھجوت بلج دناوتیمن ھک دننک زاغآ ار یتارکاذم دنشاب ھتشاد

 صخشم روط ھب و دریگ رارق ھجوت دروم یتارکاذم نینچ ساسا ھکنیا زا شیپ ،دزیگنارب

 زا یراع اھنت ھن ارھاظ ام یارب مود داھنشیپ .دشاب هدش ھتفریذپ نیفرط زا کی رھ طسوت

 الماک ،دوب ریما یعقاو تاساسحا کرد ھک ام یلصا فدھ ققحت یارب ھکلب ،ضارتعا

 و ریما اب طابترا یرارقرب زا سپ ات میداد هزاجا دوخ لیکو ھب ام ،نیاربانب .دوب دنمدوس

 .دنک تکرح ھلمیس یوس ھب اروف ،وا تاروتسد تفایرد



 531 

 

 ھچ رگ ،ادتبا رد .دیسر ھلمیس ھب ھتشذگ ربوتکا ۶ رد ناخ دمحم اطع باون ،لیکو نیا .٢۶

 تاساسحا و اھهاگدید دروم رد یکدنا ینشور وا ،دش هداد رارق راشف ریز ندوب حیرص یارب

 رد شایلبق ناگدنیامن ھک یاھتفلاخم ھب تبسن ترضحالاو ھک تفگ وا .درک زاربا ریما

 رارکت ار یاھزیچ نآ دوب ممصم و دوب نیگمشخ ،دندوب هدش ھجاوم اھنآ اب دنھ تموکح

 دروم راھچ ،رتشیب راشف رثا رد ماجنارس .دشاب وا تیثیح ھب نیھوت شا ھجیتن ھک دنکن

 طابترا ،یلوا .دوب هدش ھیارا لیکو ھب دنھ تموکح ھیلع تیاکش یارب ریما طسوت صاخ

 ینادنز ار وا ھک دوب ناخ بوقعی ،ششکرس رسپ دروم رد ١٨٧١ لاس رد کوربتران درال

 مھ و دوخ یلخاد روما رد ھیجوت لباقریغ ھلخادم ناونع ھب ار عوضوم نیا وا .دوب هدومن

 زا تیاکش ،مود .درکیم یتحاران زاربا و ھتفرگ رظن رد دوخ یصخش نانمشد تیامح

 ار وا ھک تسناد یم ھناتسودریغ مادقا کی ار نآ ھک دوب ناتسیس زرم دروم رد ام میمصت

 یارب قباس یارسیاو ھک ییایادھ زا ،موس .دوب هدرک مورحم شعورشم یاھ تیکلم زا

 ھلخادم ناونع ھب ار نآ و تسا ترضحالاو رازگجارخ وا ھک دوب هداتسرف ناخاو سیئر

 یاھتساوخرد ررکم در زا ریما ،مراھچ .تسناد یم دوخ تیثیح کتھ و تارایتخا رد

 هللادبع ،شکچوک رسپ ینیشناج یمسر نتخانشن تیمسر ھب و یعافد داحتا یارب شایلبق

 زا شمدرم و تسا لوپ یب تدش ھب ریما ھک تفگ نانچمھ لیکو .دوب فساتم اقیمع ناج

 زا ترضحالاو تفلاخم کش نودب .دنا ضاران نآ ندروآ تسد ھب یارب وا یاھ تحلصم

 زا سرت لیلد ھب ھکلب ،اھنآ یصخش تینما زا سرت لیلد ھب ھن ،یسیلگنا نارسفا شریذپ

 ھکنیا .دوب ضاران ای متس تحت دارفا رطاخ ھب اھنآ یلامتحا ھلخادم و یلامتحا تیبوبحم

 و تسا هدرک نآ زیھجت ھب رداق ار وا ام یایادھ ھک دوب نیمطم دوخ شترا تردق زا ریما

 ،ام یاھھیصوت قبط وا ھکنیا .درکیمن ساسحا ار ھیسور تردق زا یمیدق سرت نآ رگید

 هدادن تسد زا یزکرم یایسآ رد ھیسور تاماقم اب دوخ طباور دوبھب یارب ار یتصرف چیھ

 لماعت کی ھلیسو ھب نونکا ترضحالاو و نمفاک لارنج نیب یمیاد طباور ھکنیا و تسا

 ریما اب یررکم یاھسنارفنک ھک تسا رارقرب هژیو نارومام طسوت یمیاد کیتامولپد

 ،ھصالخ .دوشیم ھتشاد ھگن یفخم تیقفوم اب نآ ھجیتن و عوضوم و دننکیم رازگرب
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 یمتسیس ھک درک دعاقتم ار ام ،دش جارختسا لباک رد ام رومام زا جیردت ھب ھک یتاعالطا

 المع اھنت ھن ،میدوب هدرک رارقرب یلعریش اب ار دوخ طباور نآ ساسا رب لاح ھب ات ھک

 هدش هداد ھنارای وا یارب طرش و دیق نودب ھک هدش یتردق زا ترضحالاو یگناگیب ھب رجنم

 اب وا ھنامرحم تاطابترا و یکیدزن شیازفا رد ھکلب ،تسا هدرک تیامح وا زا اراکشآ و

 کمک ،دنک داجیا یدج رطخ دنھ رد ام یروتارپما یارب دناوتیم ھک یرگید تردق ھناگی

 ھب یلیامت تدش ھب ھچ رگا ،ریما ھک داد ناشن ارسیاو ھب لیکو ،لاح نیا اب .تسا هدرک

 رب دیکات تروص رد ،الامتحا ،تشادن ناتسناغفا زا یشخب رھ رد یھیناترب نارسفا شریذپ

 ھک ھیناترب تموکح اب داحتا تیزم نداد تسد زا یاج ھب ار یطرش نینچ ،عوضوم نیا

 روشک لخاد رد ار وا یصخش تیعقوم ھک یطیارش تحت ،دریذپب ،دوب نآ ناھاوخ اھتدم

 .دوب نآ نارگن اتدمع ترضحالاو ھک ھچ نآ ،دنکیم تیوقت

 

 شرگن یاھهزیگنا و ریما تاساسحا زا یخنرس ام ھب راب نیلوا یارب تاراھظا نیا .٢٧

 تاروتسد نیرخآ اب ھطبار رد اھنآ ینالوط یسررب زا سپ ارسیاو .داد ام ھب تبسن وا یلبق

 یمسر نتخانش تیمسر ھب و داحتا هدھاعم ھک دیسر ھجیتن نیا ھب امش بانج یوس زا یتفایرد

 وا ھب دنمدوس و تحار لایخ اب تسا نکمم ،دوب ھتساوخ ام زا ترضحالاو ھک ریما دھعلو

 رد دوخ شقن ھب یرادافو یافیا یارب وا ییاناوت و لیامت ھکنیا رب طورشم ؛دوش اطعا

 نیا .دوش راکشآ ام یارب شخبتیاضر یوحن ھب ادتبا یهدھاعم نینچ لباقتم تادھعت

 ار ھیناترب تموکح المع ،تسا هدش دییات امش بانج تاروتسد نیرخآ طسوت ھک تازایتما

 لاس رد ریما ھب ویام درال طسوت البق ھک یاھنیمضت ددجم دییات زا شیب یزیچ ھب دھعتم

 یتایح عفانم ھب دوخ ریذپان بانتجا تادھعت زا یمومع نتخانش تیمسر ھب و دوب هداد ١٨۶٩

 ییاھن تابث یارب ھک تشاد دوجو رواب نیا یارب یدایز لیلد .دنکیمن دوخ یروتارپما

 .دوب ھیناترب تموکح تیامح نویدم اتدمع ینونک ریما ردپ ،دوخ یلبق ھشقانم دروم رادتقا

 دروم رد ام یدییات تاعالطا مامت طسوت یضرف نینچ و( دوشیم ضرف نینچ ،نیاربانب

 تردق لزلزتم ارھاظ یدصت مغریلع ھک )تسا هدش دییات ایوق ناتسناغفا یعامتجا تیعضو

 نآ زا المع یتیامح نینچ تبثم و عقوم ھب مالعا ،وا بوصنم دھعیلو یناوج و یلعریش
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 رارکت یلعف ریما گرم زا سپ انیمطم نآریغ رد ھک دنکیم یریگولج یلخاد یاھ یریگرد

 رھ ھک تسا یطیارش ،هدش ھتفرگ رظن رد ھک یتازایتما طیارش ،رگید یوس زا .دوشیم

 یصخش تیمیمص اب دناوتیم ،دراد لیامت ام لاعف یتسود ھب ھنامیمص ھک ھیاسمھ هدازھش

 ورملق زا یشخب لاغشا چیھ ،ریما لقتسم رادتقا رد یھلخادم چیھ اھنآ .دریذپب یلم عفانم و

 ھب دودحم تدش ھب اھنآ .دنرادن وا یماظن ای یکلم هرادا رب یجراخ لورتنک چیھ و وا

 عنم و وا تیامح تحت ،ترضحالاو رابتعا دروم( یسیلگنا رسفا ھس ای ود رثکادح رارقتسا

 رداق ام ھک دندوب یدحرس طاقن نآ رد )ناشیا تموکح یلخاد روما رد ھلخادم ھنوگرھ زا

 زا ھک دنتشاد رارق یتالمح ضرعم رد رتشیب و میدوبن رگید یاھهار زا تاعالطا بسک ھب

 رارصا ھک دوب هدیقع نیا رب ارسیاو ،نیا دوجو اب .مینک عافد اھنآ زا ات تسا هدش ھتساوخ ام

 یارب ترضحالاو ھب تصرف نداد ای ریما ھتساوخان شریذپ رب ینبم یداھنشیپ ھنوگرھ ھب

 فدھ .دوب دھاوخ تموکح نیا عفانم و تیثیح اب ریاغم الماک وا تبثم یاھتساوخ در

 و دھد رارق هدننک تساوخرد کی هاگیاج رد ار ھیناترب تموکح ھک دوب نیا ریما یرھاظ

 امومع ام ھک دوب ارسیاو تارظن نیا .دھد رییغت ار عضوم نیا دوب فظوم ھیناترب تموکح

 .میدوب قفاوم نآ اب

 

 ریما ھب تقد تیاھن اب اجنآ رد و ددرگزاب لباک ھب ھک دش هداد روتسد لیکو ھب ھجیتن رد .٢٨

 یرورض و لدتعم طیارش تحت ار داحتا هدھاعم تسا هدامآ ھیناترب تموکح ھک دیامن حیضوت

 ریما ھب دش فظوم لیکو .دیامن تقفاوم وا دھیعلو یمسر نتخانش تیمسر ھب اب و دنک اضما

 ام یلبق تابتاکم ھب خساپ رد ترضحالاو طسوت ھک سنارفنک اب ام تقفاوم ھک دھد حیضوت

 یگتسب هرکاذم یانبم ناونع ھب ھیلوا طرش نیا اب وا تقفاوم ھب الماک ،دوب هدش داھنشیپ

 کی ارسیاو زا دمحم اطع ،دروم نیا رد مھافتءوس لامتحا زا یریگولج روظنم ھب .دراد

 یھمان نینچمھ ارسیاو .دنک غالبا ریما ھب دراد هزاجا ھک درک تفایرد یکمک تشاددای

 سلجم رد ھیناترب تموکح نامھم ناونع ھب ار وا و داتسرف ترضحالاو ھب باطخ ھناتسود

 ار داحتا هدھاعم ھک درک داھنشیپ وا ھب تبسانم نآ رد و درک توعد یلھد ھب یروتارپما
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 هداتسرف اب رواشپ رد هرکاذم ھب زاجم یلیپ سیویل رس ،دیامن اضما قوف طیارش ھب طورشم

 .دوب دھاوخ ترضحالاو

 

 ربتکا نایاپ رد نآ شخبتیاضر ھجیتن زا نانیمطا اب ،تیرومام نیا رد دمحم اطع .٢٩

 .درک کرت دحرس زا دیدزاب یارب ار ھلمیس ارسیاو نامز نیع رد و تشگزاب لباک ھب ھتشذگ

 یلعریش اب ام تارکاذم رد اروف نآ ریثات ھک داد خر اپورا رد یثداوح نامز نیمھ رد ابیرقت

 رازت و ناطلس نیب گنج ھک تشاد دوجو راظتنا نیا ایسآ و دنھ رسارس رد .دش راکشآ

 ققحم راظتنا نیا رگا .دوشیم رجنم ھیسور و سیلگنا نیب گنج ھب و هدوب عوقولا بیرق

 کی ھب تعرس ھب ،دوب مکاح ناتسناغفا اب ام طباور رب نامز نآ ات ھک یتسایس ،دشیم

 ندش دھعتم یارب یدصق چیھ ریما ھک دش راکشآ اروف .دشیم هدیشک یلمع رایسب نومزآ

 دوب نیا وا یرھاظ تسایس .درادن ھیسور و سیلگنا نیب گنج ھناتسآ رد سیلگنا اب داحتا ھب

 یب دناوتیمن ھک دش ھجوتم رگا ،نآ زا سپ و دنامب رود ام زا نکمم ھظحل نیرخآ ات ھک

 ھیسور ،هدننک داھنشیپ نیرتالاب ھب ار دوخ داحتا ،دنک ظفح ار مصاختم ود نیب دیدش یفرط

 ترضحالاو یارب تقو بسک ،روظنم نیا یارب .دنک ادوس طیارش نیرتمک اب و سیلگنا ای

 ریما ھک دش هداد عالطا سیلگنا لیکو ھب ،لباک ھب تشگزاب رد ،ساسا نیا رب .دوب یرورض

 ھک لیکو ھکنیا ات دش ینالوط فافش یھناھب نیا .تسا شوخان رایسب وا زا ییاریذپ یارب

 روضح ھب ماجنارس ،دنک رارصا نآ کرت رب ھک دوب ھتفای روتسد ارسیاو یوس زا

 یتح ای دروم نیا رد ثحب یارب وا ھک داد عالطا وا ھب ریما سپس .دش ھتفریذپ ترضحالاو

 ھناھب نیا یرادافو یب ای تقامح لیلد ھب لیکو و تسا رامیب رایسب ارسیاو یاھمایپ تفایرد

 ھچ رگ ،ریما ،هرود نیا رد .درک ادیپ ھمادا هام کی زا شیب لیاسم نیاربانب .تفریذپ ار وا

 یسررب ار نازابرس تسناوت اما ،دوب رامیب رایسب ھیناترب لیکو اب روما دروم رد ثحب یارب

 رارق و دنام یقاب وا رابرد رد نمفاک لارنج زا یرومام .دنک رداص یماظن تاروتسد و دنک

 ،تشذگ یم لباک رد ھک یاھزیچ ھمھ زا ام اما .دشاب ھنایفخم سامت رد ترضحالاو اب دوب

 و مھبم ،ردان تدش ھب اجنآ رد ام هدنیامن یاھشرازگ اریز .میتسناد یم ھشیمھ زا رتمک

 نانیمطا اب و دش لابند ھناروبص ھک راظتنا تسایس اھلاس زا سپ ،نیاربانب .دوب هدش موھفمان
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 یکانرطخ زرط ھب ،میدوب نآ رظتنم اھتدم ھک ار یفدھ ھب ام یبایتسد ،دوب دامتعا دروم

 ام عفانم یارب یعوضوم نینچ رد نانیمطا ھک یھظحل رد تسرد ،دوب هدرک صخشمان

 نودب ھک گنفت و ھیپور اھنویلم ایآ ھک مییوگب میتسناوتیمن نینچمھ  .دوب یرورض رایسب

 ھیلع ھظحل رھ رد تسا نکمم ،دش هداد ردھ یلعریش ھب ھیناترب تموکح طسوت طرش و دیق

 زا تسناوتیمن رگید ھک ریما ،تیاھن رد .دریگن رارق ترضحالاو هدافتسا دروم نآ

 تسسگ ھب ام اب ار دوخ طباور ھکنیا نودب ،دنک یرود دوب هدش حرطم شیارب ھک یعوضوم

 ھنامیمص الماک یھیاپ رب نداد رارق زا رتراگزاس وا فدھ اب ھک یھجیتن( دناسرب راکشآ

 داتسرف رواشپ ھب یلیپ سیویل رس اب رادید یارب ار هاش دومحم رون دیس ،دوخ ریزو ،)تسین

 لمعلاروتسد اب دوخ ریزو ندمآ زا ار وا رصتخم روط ھب و تشون ھمان اجنآ رسیمک ھب و

 .نآ رد دوجوم ھمانتوعد ھب خساپ ای ارسیاو ھمان ھب ھجوت نودب اما ،درک هاگآ تارکاذم زاغآ

 

 ٢٧ رد ،دنک رفس ناسآ لحارم یط تسناوتیم طقف و دوب ضیرم ھک ریما ریزو .٣٠

 یارب قیقد یاھلمعلاروتسد اب زین یلیپ سیویل رس اجنآ رد .دیسر رواشپ ھب یرونج

 هدنیامن ھک دیسر رظن ھب ،هداتسرف ود نیب تاقالم نیلوا رد .درک رفس دوخ ییامنھار

 یارب مزال طرش ناونعھب ار ییانبم ات درادن دوخ تموکح فرط زا یرایتخا چیھ ناتسناغفا

 نیا رد ار دوخ ییاھن خساپ ات تساوخ هزاجا وا ،لاح نیا اب .دریذپب تارکذم رد تقفاوم

 اب ھطبار رد ریما هاگدید دروم رد یلصفم و لماک تاراھظا ات دزادنیب قیوعت ھب دروم

 قحتسم ار دوخ ترضحالاو ھک یطباور خیرات یاھتمسق زا یخرب و ام اب وا طباور

 ھب قاتشم تدم نیا لوط مامت رد ام ھک اجنآ زا .دروآ تسد ھب ،تسناد یم اھنآ زا تیاکش

 تساوخرد اب ،میدوب دروم نیا رد ریما یعقاو تاساسحا زا ربتعم تاعالطا ندروآ تسد

 دیابن وا تاراھظا ھک تفریذپ و درک کرد وا ھک یطرش اب ،دش ھقفاوم اروف وا هداتسرف

 .دوش یقلت ثحب یانبم ناونع ھب وا یوس زا ای دوش تفایرد ام طسوت

 

 یمھم و هدنزومآ ،بلاج دنس ،تسا هدش ھمیمض اج نیا رد ھک ناغفا هداتسرف ھینایب نیا .٣١

 ھیلع ریما تایاکش اب ھطبار رد ارسیاو ھب دمحم اطع طسوت ھک یلبق تاعالطا .تسا
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 تموکح ھک تسا نیا رب ضرف املسم .دنکیم دییات و رارکت ار دوب هدش هداد ھیناترب تموکح

 تیامح وا نادناخ و ریما زا ھک تسا هدش دھعتم یبتک دادرارق بجوم ھب و لبق زا ھیناترب

 ترضحالاو طسوت ھک نامز رھ ،دھد ماجنا روشک جراخ و لخاد رد طرش و دیقیب یماظن

 افرص ام بناج زا ھک داحتا هدھاعم رھ یایازم اتعیبط ،ضرف نیا رد .دوش تساوخرد

 ریما یارب ،دنکیم دییات اددجم و هدش هداد ترضحالاو لابق رد ام طسوت البق ھک ار یتادھعت

 دیدج الماک تادھعت شریذپ و فیرعت لماش وا یوس زا ھک یلاح رد ؛درب یم لاوس ریز

 دنکیم هراشا ھیسور اب ریما طباور ھب میقتسمریغ روط ھب ،نیا رب هوالع .تسا ام لابق رد

 وا ھب ھجوت اب ھیسور تموکح یاعدا ھک تسا ترضحالاو یوس زا یتشادرب زا یکاح و

 .تسا سیلگنا یاعدا ھباشم المع

 

 فرص ینالوط ھینایب نیا لیوحت یارب ھتفھ نیدنچ ،هداتسرف نوزفازور یرامیب لیلد ھب .٣٢

 شیازفا یارب ار دوخ شالت مامت ریما ھک دیسر ام ھب لباک زا یتاعالطا نامز نآ رد .دش

 دحرس فلتخم طاقن رد ورین یروآ عمج لاح رد وا .درب یم راک ھب دوخ یماظن یورین

 کی یارب اروف ھک دنکیم قیوشت ار دوخ ناگیاسمھ و ایاعر ھمھ انلع وا .تسا ھیناترب

 یود رھ ھکنآ اب ؛وا یسور ناگیاسمھ ھن و اھسیلگنا ھیلع ارھاظ ،دنوش هدامآ یبھذم گنج

 ھناردتقم تیامح زا ،داھج نیا یارب وا .دنکیم موکحم مالسا یتنس نانمشد ناونع ھب ار اھنآ

 تساوخرد ھیاسمھ تاناخ ریاس و روجاب ،رید نارس ھناحلسم یراکمھ و تاوس دنوخآ

 شالت ،دیدھت و هدعو ،هوشر اب ،ھیناترب تموکح اب دوخ تادھعت فالخ رب وا .دنکیم یروف

 ام یزرم لیابق اب وا .دھد رارق دوخ یصخش تعیب تحت ار قطانم و نارس نآ ات دنکیم

 عابتا نیا درگیپ یارب و دنکیم کیرحت ام ھیلع ھنامصخ لامعا ھب ار اھنآ و هدومن ھلماعم

 .دننکیم تفایرد ھنارای ام طسوت انلع ھک دراد ناملسم یزرم نارس اب یتابتاکم

 

 ھب ھک داد روتسد یلیپ سیویل رس ھب ،ناغفا هداتسرف ھینایب تفایرد دییات اب ارسیاو .٣٣

 نیدنچ یارب مشخ اب ریما دسریم رظن ھب ھک ،ییاعدا یاھ یتیاضران ھک دنک هراشا هدنیامن

 یلباقتم یاھمھافتءوس ھجیتن رتشیب ،درکیم رکف اھنآ دروم رد ھفقو یب توکس رد لاس
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 رادروخرب رگیدکی اب کیتامولپید طباور یارب یلومعم یاھرازبا زا تموکح ود رگا ھک دوب

 تالماعت زا ریما ریسفت حیحصت ھب یلیپ سیویل رس ،رکذت نیا اب .دھد خر دوبن نکمم ،دندوب

 وا .داد حیضوت ار اھنآ طورشم الماک تایصوصخ و تخادرپ یلاع ترضج اب ام دوجوم

 تموکح اب زیمآ حلص و ھناتسود هرکاذم ریگرد زونھ ترضحالاو هدنیامن ھک ینامز رد

 و نابز زا هدش شرازگ تموصخ دروم رد یتاحیضوت راتساوخ هداتسرف زا ،دوب ھیناترب

 دروم رد عطاق و یروف خساپ راتساوخ ترضحالاو زا ،تیاھن رد و دیدرگ ریما راتفر

 .میدوب هدرک مالعا دوخ هرکاذم یمسر یانبم ھناگی ار نآ ام ھک دش یداھن طرش

 

 رایسب ،تسا هدیسر ام ھب ریما تامادقا و نانخس زا ھک یاھشرازگ ،داد خساپ هداتسرف .٣۴

 ،لباک رابرد رد وا تبیغ نامز زا ھک دیسرت یم وا ،لاح نیا اب .تسا زیمآ ھغلابم

 شنزرس ار نآ وا دوخ ھک دشاب ھتفرگ رارق یناطیش یاھ ھسوسو ریثات تحت ترضحالاو

 نیا دروم رد ریما دیدش تاضارتعا ھب باطخ رد ار ینامز چیھ وا .درکیم موکحم و

 نودب زونھ ھک تفگ فسأت اب وا ،داھن طیارش ھب ھجوت اب .داد یمن تسد زا عوضوم

 یروآدای وا ھب خساپ رد .دھاوخب تیادھ لباک زا دیاب اددجم ،لاح نیا اب و تسا لمعلاروتسد

 زا سپ ،دریگب میمصت وا ھکنیا زا لبق اھهام ریما اب هرکاذم یارب ام تقفاوم طرش ھک دش

 حیضوت ترضحالاو یارب صخشم روط ھب رواشپ رد سنارفنک حاتتفا یارب ،یدمع یسررب

 ار دوخ تیاضر دھاوخیم نونکا و هداد رییغت ار دوخ رظن ابقاعتم ریما رگا .دوب هدش هداد

 زا یشخب افرص نیا .مینک رارصا وا شریذپ رد میتسناوتیمن ام ،دنک وغل طیارش نیا رد

 نآ اب میدوب رضاح ام ،ترضحالاو یدج لیامت تروص رد ھک تسا یلک تابیترت کی

 و دیوگب ار نیا دیاب ،دنادیم رابنایز دوخ یارب ار تابیترت نیا ریما رگا .مینک تقفاوم

 ییوگخساپ رب دیاب تروص ود رھ رد اما .دوشیم فقوتم دوخ ھب دوخ نآ دروم رد ثحب

 .مینک یراشفاپ حیرص و عیرس

 

 زا سپ یھاتوک تدم ،درب یم جنر رابگرم یرامیب کی زا اھتدم ھک ناغفا هداتسرف .٣۵

 تیحالص وا ھک درک مالعا روخآریم ،وا هدنامزاب راکمھ .تشذگرد ھبتاکم نیا تفایرد
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 یلیپ سیویل رس ھب ھجیتن رد و درادن ار ھیناترب تموکح زا یلاوس چیھ ھب ییوگخساپ

 لیطعت ،درادن دوجو هرکاذم یارب ییانبم ھک لیلد نیا ھب ار سنارفنک ھک دش هداد روتسد

 .دنک

 

 و بجعتم رایسب مادقا نیا زا ،دوب نامز ندروآ تسد ھب شفدھ زونھ ھک ریما ارھاظ .٣۶

 ترضحالاو ،درک لیطعت ار سنارفنک یلیپ سیویل رس ھک یھظحل رد .دش هدز تلاجخ

 .دنک ینالوط ار نآ ،دراد رایتخا رد ھک یھلیسو رھ اب ات داتسرف روخآریم ھب یتاروتسد

 تیحالص هداتسرف نیا ھک دش شرازگ و دوب هار رد رواشپ ھب لباک زا هزات هداتسرف کی

 ام هداتسرف ھب یتقو ارسیاو .دریذپب ار ھیناترب تموکح طورش مامت تیاھن رد ھک دراد

 یتادھعت بانجیلاع رظن ھب اما .دوب هاگآ قیاقح نیا زا ،دنک لیطعت ار سنارفنک ات داد روتسد

 هدازھش نآ رگا ،دریگ هدھع ھب لباک ینونک ریما فرط زا تسناوتیم ھیناترب تموکح ھک

 یژرنا رپ تاقیقحت ھک یتیعضو اب ھجاوم رد ،دادیم ناشن دوخ راوازس یتسود ھب یلیامت

 .دوش ھتفریذپ تحار لایخ یتح ای بولطم وحن ھب تسناوتیمن ،داد ناشن یلیپ سیویل رس

 و اھیراسمرش ھب رجنم دناوتیم اھنت رواشپ سنارفنک ندش ینالوط ،طیارش نیا رد

 .دوشیم یریگولج نآ زا نکمم لکش نیرتھب ھب نآ عقوم ھب نایاپ اب ھک دوش یاھیراتفرگ

 

 رد سنارفنک نایاپ رد ،دیقف هاشدمحم رون دیس ھب باطخ یلپ  سیویل رس ھک یھمان ھب .٣٧

 زا لبق یتدم .تسا هدشن تفایرد ریما فرط زا یخساپ چیھ زونھ ،درک لاسرا رواشپ

 مرحم هداتسرف کی ریما ھکنیا رب ینبم میدرک تفایرد یتاعالطا نامدوخ یفخم نارومام

 ترضحیلعا ریفس یوس زا یمارگلت رد اریخا تاعالطا نیا و تسا هداتسرف دنکشات ھب ار

 دوب یتسایس هدنھد ناشن ترضحالاو یوس زا مادقا نینچ عقوت .تسا هدش دییات نارھت رد

 زا رتشیب تیامح یروف یامنرود ھک وا .دنکیم یزاب دوخ دنمتردق ھیاسمھ ود ربارب رد ھک

 رد ،تشاد میب نآ یلامتحا یتیاضران بقاوع زا دیاش و دیدیمن ار ھیناترب تموکح یوس

 تردق نآ نیب نونکا ھک یگنج اما .درک ادیپ یرتشیب تیروف ھیسور یوس ھب دوخ یورشیپ

 زا راکشآ تیامح تفایرد ،تسا ھتفرگرد نیمز برغم یمالسا گرزب یروتارپما و
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 رد ترضحالاو یارب ار یسور تاماقم اب رتکیدزن طباور یرارقرب ای ھیسور تموکح

 راک ھب ار دوخ شالت مامت ریما دوخ ھک دنکیم راوشد رایسب یبھذم بصعت اب ھھجاوم

 دسریم رظن ھب ،لاح نیمھ رد .دزاس رو ھلعش ناتسناغفا رسارس رد ار نآ ات تفرگ

 هدروخ تسکش الماک ھیناترب تموکح ھیلع یمومع داھج یھدنامزاس یارب وا یاھشالت

 .تسا

 

 دوب یسایس الماک هزیگنا کی ھکلب ،دوبن یبھذم ماجرفان شالت نیا هزیگنا ام رظن ھب .٣٨

 حیضوت ھتشذگ لاس راھچ لوط رد ھیناترب تموکح اب ریما طباور ھچخیرات اب یتحار ھب ھک

 تسد ھب ینادناخ و یصخش تیامح ام زا ھک دوب راودیما یلعریش یتقو ات .دوشیم هداد

 تموکح تیامح نارگن یتح و دنک طبترم ام عفانم اب ار دوخ عفانم ھک دوب لیام ،دروآیم

 رتفیعض و هدش لیدبت یدیمون ھب وا دیما لاس رھ ھک یماگنھ ،لاح نیا اب .دوب ھیناترب

 زا تسا نکمم ،زاین تروص رد ھک درک فوطعم یتردق عبانم ھب ار دوخ ھجوت وا ،دشیم

 ھیسور و ھیناترب یاھ هاگساپ نیب رد هدنامیقاب یشحو ریسم هدنشاب ناملسم نامدرم بصعت

 ام اب وا ھنالعفنم ذوفن ھک تسا لاس دنچ ،مینک تواضق میناوتیم ھک اجنآ ات .دریگ ھمشچرس

 ندناسر یارب ھیناترب تموکح یرھاظ مزع ،ماجنارس و دنکیم تفلاخم یزرم لیابق رد

 موش و ینارحب تیعضو اب نامزمھ ،یعطق یعوضوم ھب ترضحالاو اب دوخ مھبم طباور

 تسا کیدزن یهدننک نییعت ھظحل ھک تشاداو رواب نیا ھب ار ریما دیدرتیب ،قرش ھلئسم لک

 کی سأر رد ار دوخ هرابکی درک یعس روصت نیا اب وا .درکیم هاگن نآ ھب شیپ اھتدم ھک

 یسایس الماک ،دوب طوبرم نآ ھب شدوخ ھک اجنآ ات اما ،دھد رارق بصعتم و ھناحلسم شبنج

 یگیاسمھ زا ھک نآ زا شیب یتح تاوس دنوخآ .دش ھجاوم تسکش اب وا شالت اما .دوب

 ھک طاتحم و ھنھک یناحور تردق نیا .دوب دامتعا یب ریما یاھحرط ھب ،دشاب رازیب ھیناترب

 یبھذم دنیاشوخان دایرف ھک رلوکیس مکاح اب ،دروآ تسد ھب ریشمش اب یزیچ تسناوتیمن

 نآ اب ار دوخ دشن رضاح ،دیسر عوضوم ھب تبون یتقو اما ،دش اونمھ اتقوم ،دوب هداد رس

 زا وا ھک ھیاسمھ یاسور و دنداد خساپ یدرسنوخ اب وا یادن ھب ریما یایاعر .دنک صخشم

 .دندرک هدافتسا وا زا لوپ جارختسا یارب دعاسم تصرف زا طقف ،دوب هدرک تساوخرد اھنآ
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 یماگ نیلوا و دوب ھتفر نیب زا لماک روط ھب شبنج ،میدنبب ار رواشپ سنارفنک ھکنیا زا شیپ

 ھب و دوب راھدنق مدرم و تاماقم ھب مایپ لاسرا ،تشادرب ھعقاو نآ زا سپ اروف ریما ھک

 دوخ ناوت مامت ھک درک تساوخرد اھنآ زا و تسا هدش اھر داھج هژورپ ھک داد عالطا اھنآ

 نآ نتخیگنارب یارب نامز نآ ات وا ھک دنھد ماجنا یبھذم ناجیھ و روش شھاک یارب ار

 .تسا شخبتیاضر رایسب سیلگنا تموکح اب وا طباور ھک دوزفا و درکیم شالت

 

 یارب یلیالد ام ،دشابن شخبتیاضر تشادنپ یم یلعریش ھک نانچنآ ار طباور نآ رگا .٣٩

 ترضحالاو ھب دودحم الماک ھک دنرادن ام ھیلع یتحاران ساسحا چیھ اھنآ ھک میراد رواب نیا

 عیاقو ھک ییاج ،راھدنق رد .تسا ھناتسود ھتشذگ دننام ناتسناغفا مدرم اب ام طباور .دشابن

 ساسحا زا یدھاوش ام ،داد رارق سامت رد ناتسناغفا اب دیدج ھبنج زا ار ام ناتسچولب ریخا

 نمشد ناونع ھب ھن و ظفاحم ناونع ھب ام ھب ندرک هاگن ھب اھنآ لیامت و مدرم ھناتسود

 دندوب تالق رد ھیناترب رومام رظتنم اریخا ،ریما یایاعر نارس و اسؤر ،یبیس رد .میراد

 تطاسو ،اھیرم ینعی دوخ ناگیاسمھ زا تظفاحم و یھلیبق نیب و یلخاد یاھعازن رد ات

 دارفا طسوت ،یسرزاب تیرومام رد ،لت رد اریخا یسیلگنا نارسفا ،رگید یاھاج رد .دنیامن

 یاھهاگتسیا لخاد ھب نانیمطا و تیمیمص زاربا اب و دندش ھتفریذپ زرم یوس نآ رد ریما

 دھدیم ناشن ناتسناغفا زا ام یاھشرازگ ھمھ ،رگید یوس زا .دندش توعد دوخ یزرم

 ضاران ،هدش لیمحت اھنآ رب اریخا ھک یماظن نیگنس راب لیلد ھب لک رد ریما یایاعر ھک

 هدش مامت ابیرقت شاھنازخ ؛دناهدش یغای نآ زا یاھشخب و هداتفا بقع وا شترا قوقح .دنا

 .تسا لزلزتم وا یصخش تیعقوم و

 

 اما .مینک ینیبشیپ میھاوخیمن و مینک ینیبشیپ میناوتیمن ار لباک تسایس یدعب ریس .۴٠

 نآ یعیبط ھعسوت رظتنم دوخ تیعقوم رترب تردق و لماک یدازآ ھب دامتعا شیازفا اب ام

 ریما بناج زا ھناراکزواجت مادقا ھنوگرھ ینیبشیپ یارب یلیلد چیھ ام ،نایم نیا رد .میتسھ

 طباور .مینیبیمن ترضحالاو روما رد تلاخد یارب یلیلد چیھ و ام دوخ یوس زا ای رضاح

 رارقرب تسود و ھیاسمھ یاھروشک نارس اب الومعم ھک تسا یھنوگ ھب نانچمھ وا اب ام
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 زا ،بستنم ای یعقاو ،اھتیلوئسم ھمھ زا نونکا ،وس کی زا اھنآ ھک یلاح رد اما .مینکیم

 تالق اب ام ریخا تابیترت اب اھنآ ،رگید یوس زا و دناهدش فاعم ینادناخ ای یصخش تورث

 ھتفرگ رارق یتیعقوم رد )دش دھاوخ شرازگ امش بانج ھب ھناگادج روط ھب ھک نارگید و(

 نیمطمان ھیاسمھ کی هدشن لورتنک راتفر ای یصخش شنم ھب ھتشذگ زا رتمک رایسب ھک دنا

 .تسا ھتسباو

 

 سنارفنک ھجیتن و ریسم ،تلع دروم رد ریزگان ینالوط شرازگ نیا ھب نداد نایاپ اب .۴١

 یلیپ سیویل رس طسوت سنارفنک نآ یرازگرب هوحن زا ار دوخ لماک تیاضر میلیام ،رواشپ

 ییاناوت اب ،فیرظ رایسب ھفیظو کی ھنارھام ماجنا رد  سیویل رس ھک میدقتعم ام .مینک زاربا

 ھک میراد دامتعا ام .درک تیامح یروتارپما نیا عفانم و ام تموکح ناش زا یھجوت لباق

 امش بانج طسوت لماک روط ھب ،ام یلعف ھلسارم ھمیمض تالاقم ھعلاطم زا سپ رظن نیا

 .دش دھاوخ ھتشاذگ کارتشا ھب

 سکوتس و نوسناج ،یچیرتس ،کرلک ،تانتوبرا ،یلیب ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 ٣۶ دنس رد ١ ھمیمض
 تیدوجوم رد چرام ١٧ رد روھال ھعلق رد ریما طسوت یفخم یاروش شرازگ ھصالخ

 نارگید و هاش دمحمرون دیس
 

 لباک دوخ رد ییاپورا رومام کی ھک دننک داھنشیپ ھیناترب تاماقم رگا :تفگ سپس ریما«

 ،دنا قالخادب و رگبوشآ لباک مدرم اما ،متسھ تابیترت نینچ قفاوم مدوخ نم ،دوش رقتسم

 ردپ  .دش مھاوخ هدنمرش نم ،هدرکان ادخ ،دنیبب بیسآ یوحن رھ ھب ییاپورا رومام نیا رگا

 اما .درک یراددوخ تختیاپ رد ییاپورا هدنیامن نتشاد زا تاظحالم نیمھ اب ریما مموحرم

 چیھ ،دھد رارق تارھ ای خلب ای راھدنق دننام یاھاج رد ،روشک لخاد رد ار یرومام رگا

 .دوب دھاوخ دنمدوس تموکح ود رھ یارب یتابیترت نینچ .تشاد دھاوخن دوجو یضارتعا
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 زاغآ ار راھدنق یاھزرم ھب زواجت الفس ناتسیس مدرم رضاح لاح رد ،لاثم ھنوگ ھب

 طسوت یھاتوک تدم زا اھنت و دوب ناتسناغفا ھب ھتسباو ھشیمھ البق الفس ناتسیس .دناهدرک

 رد سراپ و سیلگنا یاھتموکح نیب یقفاوت ھچ ھک میناد یمن ام .تسا هدش لاغشا سراپ

 ،دشاب ھتشاد دوجو زرم رد ییاپورا هدنیامن کی رگا .دراد دوجو الفس ناتسیس دروم

 ھب طوبرم روما دروم رد تروشم یارب و تشاد دھاوخ رایتخا رد ار مزال تاعالطا

 .»دوب دھاوخ سرتسد رد اھزرم زا رتارف یاھنیمزرس

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨۶٩ چرام ٢۶ ،ھجراخ رتفد رد دنھ تموکح رترکس نواعم طسوت تشاددای ھصالخ
 

 نایرج رد باجنپ تاماقم زا نم ھک ار ریز تایئزج ،ریخات نودب تسا لیام الامتحا ارسیاو

 رسیمک ،کالاپ درگرس یلصا ناگدنھدربخ .دشاب ھتشاد ،متخومآ زورما و زورید یاھوگتفگ

 .تسا باجنپ تموکح رترکس ،نوتنروت یاقآ و رواشپ

 

 هزاجا ار خلب و تارھ ،راھدنق رد ییاپورا هدنیامن ات دوش ھتساوخ وا زا رگا تسا هدامأ ریما

 الامتحا دنچرھ ،دروآیم شیپ ار یتالکشم لباک رد یرسفا نینچ دروم رد وا اما .دھد

 .»تسین لح لباقریغ

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨۶٩ چرام ٣١ ،هاش دمحمرون و یرگ ناتیپاک نیب وگتفگ تشاددای ھصالخ

 

 داھنشیپ ھیناترب ھک یتسود تیھام ربارب رد ،تسا نکمم ھچنآ ساسا رب ات تسا هدامآ ریما"

 ،درکیم قیدصت ار لباک یوتکفید مکاح افرص نونکات ھک ھنوگ نآ رگا .دیامن مادقا ،دنکیم
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 دنک تیامح وا ثراو زا و دسانشب تیمسر ھب ھک دشاب هدامآ رگا اما ؛تسا بوخ و تسرد

 .دریذپن ار نآ وا ھک درادن دوجو یزیچ ،)یلعف تالکشم دوجو اب(

 

 دروم رد ھک یلاح رد ،تسا دوخ لامش یاھزرم تینما نیمات یارب یداھنشیپ رھ یاریذپ وا

 تامادقا دیاب ھک دنکیم رکف نانچمھ اما ،دراد دیدرت هدنیآ لاس دنچ یارب ھیسور زواجت

 تروص رد و دراس یم یاھھعلق ام تراظن تحت ای دوخ فرط زا .دوش ماجنا یطایتحا

 اجنآ رد ار رظان رینجنا ای رومام کی لیم لامک اب .دریذپیم ار ییاپورا یاھنآگداپ لیامت

 کی وا تسا نکمم ھک لباک رد زج ھب ،دریذپیم یرگید یاج رھ ای تارھ ،)خلب رد(

 .»دوش ھتشادنپ هدناشن تسد و کسورع

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴ ھمیمض
 رد هاش دمحمرون دیس و یرگ ناتیپاک ،ھجراخ رترکس نیب وگتفگ تشاددای ھصالخ

 ١٨۶٩ لیرپا ١ ،ھلابما
 

 ،میدق یاھنآمز رد .دنتسین دامتعا لباق امش دننام و میناد یم گرزب ملاظ ار اھسور ام"

 یمومع ییاریذپ زا .دیدرکیم ھجوت دنتشاد ار قح نیرتشیب ھک یناسک ھب امش ،ناتسناغفا رد

 هدازھش اب و هدش ھتشاذگ رانک تسایس نیا ھک دید رگید بش ،تشاد روضح نآ رد ریما ھک

 ھنامرتحم و ھنافصنم راتفر ،دوب هدرک تاقالم وا ھچنآ دننام ،باجنپ یموب کچوک یاھ

 امش یارب ،دیروآ تسد ھب ار نآ رگا و دیھاوخ یمن ار ام روشک امش .تسا هدش راتفر

 .تشاد دھاوخن یدوس

 

 :تسا نینچ یرگ ناتیپاک ھخسن[ یموب نارومام ریما ایآ ھک دیسرپ وا زا ھجراخ روما ریزو

 طاقن رد ریما اب میقتسم مھافت کی رد ھلابما رد یصوصخ یمود یوگتفگ ھک دیوگیم وا

 ییاج رھ رد یموب نارومام مازعا ھب دیاب ریما ،لوا« :دنا ریز رارق ھک دیسر فلتخم
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 ھب قفاوم ریما ،مود .داد هدعو ار کمک ھنوگرھ و دومن ھقفاوم نیا اب ریما .دنک ھقفاوم

 رد هدنیامن کی شریذپ یارب ار دوخ لیامت ریما ،دروم نیا رد .تسا هدنیآ رد هدنیامن مازعا

 ھک درکیم رکف نوچ ،تشاد زاربا لباک یانثتسا ھب ھطقن رھ رد عاضوا رارقتسا تروص

 یمیاد میقم ای نامھم ناونع ھب ناتسناغفا رد ار ]»دزاسیم رثاتم ار مدرم اب وا تردق

 دھعتم دھاوخیمن ھک داد خساپ ریزو .دھاوخیم ھیناترب تموکح ھک ضرف نیا اب ،دریذپیم

 رد ھکنیا راھظا اب .دناهدش ھتفرگ رظن رد ییاپورا نارومام ایآ ھک دیسرپ ینارگن اب و دوش

 ھب وا ،دوزفا وا ؛دنرادن هدیاف الصا ودنھ و ناملمسم زج یسک چیھ نداتسرف نامز نامھ

 نارسفا زا اھنت ھن ریما و دنسرب هار زا اھسور یزور تسا نکمم و دنکیم هاگن رترود

 تیامح وا زا ھک ینازابرس و ھحلسا زا ھکلب ،دوشیم لاحشوخ نارومام ناونع ھب ھیناترب

 .»دننکیم

 

 

 ٣۶ دنس رد ۵ ھمیمض
 دمحمرون دیس و ھجراخ رترکس نیب ١٨۶٩ لیرپا ٣ رد ھلابما یوگتفگ تشاددای ھصالخ

 هاش
 

 یدروم چیھ ھک تفگ ،دوب ظوفحم ١٨۶٩ لیرپا لوا یوگتفگ رد ھک یتاکن ھب هراشا اب ریزو

 لماش ینزغ اریز ،درادن دوجو ھیناترب میقم رومام لحم ناونع ھب ینزغ ندیناجنگ یارب

 رفس خلب و ناتسکرت رد و دنک یھارمھ ار وا ھک یهدنسیون تسا هدامآ ریما ؛تسا لباک

 رورش کی« ار راھدنق رد سیونربخ رونا ،ریزو دوخ .دبای رارقتسا روشک ھک یتقو ،دیامن

 تاعالطا یارب افرص ،دشیم هداتسرف یرومام رھ بیترت نیا ھب .تسناد یم »رایع مامت

 راتفر اھنآ اب دنتساوخیم ھک روط نآ رگا ھک دوب نیا نارومام نیا گرزب رطخ .دوب

 درکیم لقن ھنومن ناونع ھب وا .دنتفگیم ازسان ار تموکح دوخ یاھشرازگ رد ،دشیمن

 رونا و داد هریغو لوپ ،تعلخ رونا ھب ناخ مظعا ،دروخ تسکش راھدنق رد ریما یتقو ھک

 و تردق زا ینیشتآ یاھشرازگ و یلعریش تامادقا زا ینیغورد یاھشرازگ ،ضوع رد
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 نآ تارطاخ ،دینک یمن رواب ارم فرح رگا ھک درک رارصا وا .تشون ناخ مظعا تیقفوم

 مارآ ار وا( داد اسآ لد سیونربخ یارب ریما ھک ینامز ات .دیتسرفب ار دابآ بوقعی هرود

 یارب لماک تردق ھیناترب تموکح ،تاظحالم نیا اب .دوب بوخ یلیخ زیچ ھمھ )درک

 نیھوت ریما یارب یسیون رابخا رگا ھک داد حیضوت رترکس .دراد ار ناسیونربخ نداتسرف

 .»درک دھاوخن رارصا وا یاقبا رب ای دراذگیمن دوخ ماقم رد ار وا تموکح ،دشاب زیمآ

 

 نینچ ،دندوب انشآ ١٨۶٩ رد ھلابما رد رسیاو نھذ اب و ریما اب کیدزن زا ھک ینارسفا

 نم« - ]باجنپ تموکح رترکس ھب ١٨٧۵ چرام ٢٩ ھمان[ دیوگیم یرگ ناتیپاک :دنیوگیم

 رد ییاپورا یھیناترب نارسفا باصتنا اب ھنادازآ ریما ،منک مالعا ھک مراد ار راختفا نیا

 گنھرس ھب ھمان[ دیوگیم ویلیب رتکد .»درک تقفاوم لباک زج ھب ییاج رھ ای تارھ ،خلب

 چیھ )ریما( وا ھک دوب نیا دنام یقاب نم نھذ رد ھک یروصت« - ]١٨٧۵ یالوج ٢ ،نرب

 زا یخرب تامدخ زا دوخ شترا یھدنامزاس یارب تسا نکمم اما ،تساوخیمن یزابرس

 وا ؛دنیبب راھدنق و تارھ رد ار نارومام یلاحشوخ اب و دنک تساوخرد ییاپورا نارسفا

 نکمم ام فرط زا یھباشم راتفر دیدرت نودب و دوب شوخ رایسب شلابقتسا اب نامز نآ رد

 .»دنادرگرب یھباشم تینھذ ھب ار وا تسا

 

 درال تموکح ارچ ممھفب مناوتیمن« - ]١٨٧٧ لیرپا ٢۴ تشاددای[ دیوگیم نرب گنھرس

 مناوتیم نم .تسا هدرک کش دوب هدش تبث ١٨۶٩ لاس رد ھک یقیاقح دروم رد کوربتران

 نتفرگرظن رد یارب ار ھلابما رد ریما لیامت دروم رد ویلیب رتکد و یرگ ناتیپاک ھچنآ مامت

 ھب ھک دشیم قیوشت وا رگا ،منک دییات تسا ھتفگ ناتسناغفا رد ھیناترب یاھداھن عوضوم

 هداد خساپ دیدج هدھاعم یاطعا یارب وا تاراظتنا و دوش عوضوم نیا دراو یمسر ھنوگ

 لیامت رب ھک دوب هدھاعم داقعنا یارب یلعریش لیامت هدنھد ناشن ھک یدھاوش نامھ .دشیم

 نامھ مھ یرگید ،دوب یم یلایخ یکی رگا .داد یم یھاوگ ھیناترب نارومام شریذپ یارب وا

 مھدب تداھش تیعقاو نیا ھب مناوتیم ویام درال ھب لماک نانیمطا اب نامز نآ رد .دوب روط

 یم یعقاو ار دروم ود رھ رد ریما یاھتساوخ وا اب طبترم دارفا مھ و وا دوخ مھ ھک



 546 

 تاروتسد و دوب هدیسرن ارف لاوس ود نیا زا کی رھ یسررب نامز ،لاح نیا اب .دنتسناد

 دش هدوزفا ھظحل نآ تامازلا دروم رد ویام درال یصخش تارظن ھب ترضحیلعا تموکح

 ار وا ،دوب هدرک کرت ار دنھ یگزات ھب ھک ارسیاو تسایس زا یناھگان فارحنا رطخ و

 هوالع .دنک یریگولج اھسنارفنک رد دراوم نیا زا کی رھ یمسر رکذ زا ھک درک بیغرت

 ھک دیما نیا ھب ،درکن ھیارا عوضوم نیا دروم رد یمسر داھنشیپ چیھ ترضحالاو ،نیا رب

 .»دنک نیمضت وا یارب ار یرتھب طیارش ھجیتن رد و دشاب ارسیاو بناج زا ادتبا تسا نکمم

 

 ھک مینکیم رکف ام لک رد .١٩« :دیوگیم دوخ ١٨٧۵ نوج ٧ ھلسارم رد دنھ تموکح

 دوخ یگدامآ ،یرگ ناتیپاک اب ھنامرحم طابترا رد ،هاش دمحم رون ،وا ریزو ای ریما دوخ

 زاربا رود نادنچ ھن هدنیآ رد لباک یانثتسا ھب ار ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام شریذپ یارب

 .»دندرک

 

 

 ٣۶ دنس رد ۶ ھمیمض
 لباک ریما ھب رواشپ رسیمک زا

 

 ،نوتیل درال بانجیلاع ھک مزاس هاگآ ار امش ات منکیم هدافتسا دعاسم ھظحل نیا زا نم

 ھب ار ھتکلک ھتشذگ لیرپا ١۵ رد ھک دش دنھ یارسیاو ناونع ھب کوربتران درال نیشناج

 .درک کرت ناتسلگنا دصقم

 

 ینونک یارسیاو و مدادن تسد زا راظتنا رد ار نامز ،دنھ ھب بانجیلاع دورو زا عالطا اب

 ھب هراشا اب .دش ناج هللادبع و ترضحالاو هافر و یتمالس یایوج یلصفم ھبحاصم یط

 دوخ تسود ،مزال یاھ یگنھامھ ماجنا ضحم ھب ،ترضحالاو اب یگدنیامن یارب یو دصق

 یاھوگتفگ لیمکت ضحم ھب ،تسا هدمآ ناتسلگنا زا بانجیلاع اب ھک ار یلیپ سیویل رس

 ناج تنس درگرس و ویلیب رتکد اب یلیپ سیویل رس .تشگ دھاوخ زاب ترضحالاو اب ناشیا
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 زا ار ترضحالاو و دنھد لیوحت ترضحالاو ھب ار ھطیرخ اصخش ات دش دنھاوخ هارمھ

 تیمکاح ناونع ھب ار ھکلم ترضحیلعا ندش ھفاضا امسر و دنھد عالطا بانجیلاع ینیشناج

 .دننک مالعا دنھ یروتارپما اب ھطبار رد

 

 ھتخیگنارب ارسیاو تین نآ اب ھک ار ھناتسود تاساسحا ترضحالاو ھک متسھ نیمطم نم

 زا ییاریذپ یارب ار یبسانم لحم مدنمشھاوخ و داد دنھاوخ خساپ لباقتم روط ھب ،دوشیم

 .دینک یفرعم بانجیلاع هداتسرف

 

 يم ،تسا هدش رختفم بانجیلاع نانیمطا لامك اب دیدج ھنطلسلا بیان يوس زا ھك يلیپ رس

 .دنك وگتفگ تموکح ود ھقالع دروم تاعوضوم دروم رد ترضحالاو اب دناوت

 

 

 

 ٣۶ دنس رد ٧ ھمیمض
 رواشپ رسیمک ھب لباک ریما زا

 )یلصا نتم(

 

 ،تسود نیرت نابرھم ،تحارص و تبحم ھیاپ ،قیفر ،یتسود و تیمیمص ھناشن ،تسود

 یوزرآ و هدوزفا امش فطل ،رواشپ ھقرف تسرپرس و رسیمک کالاپ دراچیر رس گنھرس

 !اداب شیازفا امش بولطم رادید

 

 زا راشرس لد اب ،داحتا مزال یھماقا یروآدای و تبحم موسرم تارابع نتشون زا سپ

 ١٨٧۶ لاس یم ۵ خروم ینابرھم زا راشرس یھمان ھک دنامھف یم )یتسود( تیمیمص

 تسا دیما .دیسر )دنوادخ( مظعم شرع رد هدننک اعد )ناشخرد( نشور هاگن ھب یدالیم

 رادنامرف و ارسیاو ینیشناج ماقم ھب بانجیلاع تذل زا راشرس دیتشون دوخ یوگتفگ زا ھچنآ
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 درگرس و ویلیب رتکد و یلیپ سیویل رس رادید تامازلا و هدوب نوتیل درال ،دنھ یروتارپما لک

 یھاشنھاش ناونع ھب گرزب ھکلم ترضحیلعا ندیسر یداش تین و لحم رد ناج تنس

 .تسا هدش تباث تسود نیا لد رد دنھ تنطلس

 

 یارب ،ونابھش ترضحیلعا )هاشنھاش رتفد( یھاشنھاش هدژم ندینش اب ،نابرھم تسود

 رد .دش داجیا ام بلق رد هداعلاقوف یدنسرخ و یداش ،یلاعتم تموکح ود داحتا و یتسود

 رد مظعا ھکلم ترضحیلعا یھاشنھاش بقل نیرت یلاع زا ھک تسا نیا یعطق دیما ھجیتن

 قلاخ قولخم عابتا اھنآ اریز ،دیآ دوجوب شمارآ دراد قلعت ادخ ناگدنب ھب ھک یروما مامت

 رادنامرف ،نوتیل درال بانجیلاع دورو نینچمھ .دش دنھاوخ ھبرجت تیعقاو رد ،اھراب ھک دنا

 ود داحتا و یتسود دوریم راظتنا و ھتشاد هارمھ ھب لماک تیاضر دنھ یروتارپما لک

 .دوش تینما و تابث بجوم ،ھتشذگ یاھنآمز زا شیب یلاعتم تموکح

 

 نیا رومام ھک تسا نیا تموکح ود روما )یخرب( روظنم ھب نابحاص ندمآ اصوصخ

 زا ولمم بلاطم ،درکیم رازگرب یسایس تاسلج ھلمیس هاگرارق رد اصخش البق تسود

 رد ،دشیم هدرمش دمآراک و یفاک ھک یسایس و ھناتسود طباور ماود و یلاعت یارب ھیصوت

 رفص هام ٢٢ ھعمج و یرجھ ١٢٩٠ لاس ناضمر کرابم هام ٢١ ھبنشجنپ خروم ھمان ود

 .تسین رارکت ھب یزاین و دشابیم ١٢٩١ لاس

 

 روشک اب ھطبار رد ناتسناغفا دادادخ تموکح داحتا و یتسود ھک مھاوخیم لاعتم دنوادخ زا

 نیا رد .دنامب یقاب راوتسا و یوق ھشیمھ دننام سیلگنا تمظع اب تموکح ،رادتقا بحاص

 دروم ناتسناغفا دادادخ روشک زا یدنم هرھب و توارت روظنم ھب هزات یاھوگتفگ رگا ،نامز

 بلاطم و دسریم ناکم نآ ھب ھک تسود نیا مرحم رومام کی ات دوش هداد رکذت ،دشاب رظن

 رد هدننک اعد یارب ار اھنآ دیاب ،دننک ھیارا ار سیلگنا تموکح ھنادنمتواخس لد رد ھتفھن

 ملق ھب دوشیم هدیجنس قیقد و ھسلجتروص کی رد ھک یروما ات دنزاس راکشآ یھلا شرع

 .دوش ھتشون زیمآ تبحم
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 ار تسود نیا تبحم اب ،دوخ لماک یتمالس زا یاھتشاددای اب هاگھگ هدنیآ رد ھک تسا دیما

 .یرجھ ١٢٩٣ لاس یناثلا عیبر ٢٧ ھبنشود .دینک داش

 

 

 ٣۶ دنس رد ٨ ھمیمض
 ١٨٧۶ یم ٢٢

 رواشپ رسیمک ھب ،لباک ،ھیناترب رومام زا
 

 یم ۵ رد ھک راوگرزب امش یھمان خساپ رد .داب رادیاپ ترابتعا .مزیزع تسود رب دورد

 هروشم ریما ترضحالاو یصوصخ سلجم رد زور راھچ ای ھس ،هدش ھتشون ١٨٧۶

 ییاپورا هدنیامن کی ندمآ ھچ رگا ھک دنتفگ ینزیار نیا رد سلجم یاضعا .تفرگ تروص

 ،دوب دھاوخ ناتسناغفا روشک یارب تیزم و توارت ھب یبایتسد عومجم رد سیلگنا تموکح

 یارب یقیمع لیالد ،ناتسناغفا فلتخم لیابق نایم رد تلاھج و یرگ یشحو ھب ھجوت اب اما

 .دراد دوجو سرت

 

 لیلد ھب دارفا زا یخرب اریز ،تسا لکشم )اھبحاص( نایاقآ تینما ظفح ھک نیا ،لوا

 بیسآ و ھمدص ثعاب ھک دننکیم حرطم ار )ازغ( »ینید ینمشد« مان ،تلاھج و یھاگآان

 بانجیلاع تیصخش ھب ییاھن ھمدص روصت اب افرص ھک دنا یھنوگ ھب رگید دارفا و دوشیم

 .دنھدیم رارق تیمھا لوا ھجرد رد ار اھبحاص ھب ھمدص ندرک دراو ،ریما

 

 یتسود رد یفالتخا کش نودب ،دوش دراو اھنآ ھب یبیسآ روشک نیا رد رگا ،طیارش نیا رد

 یتسود رد )تفلاخم ای( فالتخا نیا عوقو و داد دھاوخ خر ناتسناغفا و سیلگنا تموکح

 ھنوگ نامھ .دوب دھاوخ رابنایز ناتسناغفا مدرم یارب یطیارش رھ تحت )تموکح( ود نیا

 اب تخس دروخرب و ینچیم رد )الادکم( دلانودکم درگرس لتق )ھیضق( یارجام رد ھک
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 ھب مارتحا لیلد ھب افرص ،ناخزورون یھانگیب مغریلع ،نآ ھب ھطبار رد ناخزورون

 تازاجم اب )یلحم تموکح ای( یناخ ینعی دوخ تمس زا یتدم یارب سیلگنا تموکح

 .دندش موکحم تازاجم دشا ھب رگید رفن دنچ و دش قلعم یدقن ھمیرج نیگنس

 

 نآ دییات ھک دنک حرطم ار یمھم عوضوم نینچ سیلگنا تموکح هداتسرف رگا ھک نیا ،مود

 دوخ نابز اب ار نآ وا و دشاب راوشد نامز تایضتقم ھب ھجوت اب ریما ترضحالاو طسوت

 ،)ھمدص( صقن نآ عفر یارب ،سپس .دش دھاوخ تموکح ود یتسود ضقن بجوم ،دنک در

 رد )تاظحالم( فادھا نیمھ لیلد ھب .دننک لمحت ار تالکشم تموکح ود رھ تسا مزال

 ندمآ اب موحرم ریما ترضحالاو ،لباک و سیلگنا تموکح نیب هدھاعم نیلوا داقعنا نامز

 یدروم رھ رد ،زورما ات نامز نآ زا ،نیا رب هوالع .درک تفلاخم ییاپورا یسیلگنا هدنیامن

 اھنآ ھب یشیدنارود هاگن زا هراومھ لباک تموکح ،تسا هدش حرطم اھبحاص ندمآ ھک

 .تسین بحتسم ،دوجوم عضو ھب ھجوت اب ،اھبحاص ندمآ زین نونکا .تسا ھتشاد ضارتعا

 

 اب سیلگنا تموکح تین نسح بلج رطاخ ھب افرص ام رگا - تسا نیا یلصا ھتکن ام یارب

 ذاختا لماک تابیترت ھک دینک ضرف نآ تینما یارب و مینک تقفاوم ییاپورا هدنیامن ندمآ

 زا ناوتیمن ار اھبحاص نتفر و ندمآ ھک دیآیم شیپ گرزب یراوشد نیا هاگنآ ،ددرگیم

 ،تسا ھیاسمھ سیلگنا تموکح تادحرس اب نم لامش )دحرس( زرم رد ھک سور تموکح

 .تشاد ھگن ناھنپ

 

 رد وگتفگ ای هداتسرف مان ھب اھنآ زا یکی رگا .دنتسھ سرتن تدش ھب ھیسور تموکح دارفا

 نکممریغ وا ندرک فقوتم ،دوش ناتسناغفا ورملق دراو ناھگان ،یتموکح لیاسم دروم

 تموکح یارب ھن هار شیاشگ و دش دھاوخ هدوشگ زین اھنآ هار ،رگید ترابع ھب .دوب دھاوخ

 و دمآ ھک تسا رتھب رما نیا رد ،ھجیتن رد .سیلگنا تموکح یارب ھن و تسا بوخ لباک

 ام مرحم ناگدنیامن زا یکی ،لوا و دنامب )عونمم( ھتسب ،قباس فرع قبط ،اھبحاص تفر

 )ثحب دروم تاعوضوم( یتموکح تامازلا اب اجنآ رد و دوریم سیلگنا تموکح ھب ھک
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 لباک تموکح و دزاس هاگآ ،تسا سیلگنا تموکح نھذ رد ھچنآ زا ار ام دیاب ،دوشیم انشآ

 یھافش ای یبتک زا معا دراوم نیا رد سیلگنا تموکح ھب دوخ یاج رد عوضوم ھب ھجوت اب

 .دھدیم خساپ

 

 ریما ترضحالاو ،دیامن در ای دنک تقفاوم یھتکن رھ اب وگتفگ رد اجنآ رد ام رفن رگا و

 راذگاو ریما ترضحالاو ھب وا روضح رد رگا اما .دنک بیترت یھناھب رھ ھب ار نآ دناوتیم

 دوشیم تخس رایسب عوضوم نیا ،دنک در ای دریذپب ار تموکح یاھتساوخ یخرب ھک دوش

 .دوب دھاوخن بوخ نآ ییاھن ھجیتن و

 

 طسوت زورما و دش ھتسب و ھتشون ام مان زا اھبحاص ندمآ ندوب بسانمریغ ھمان ،ھصالخ

 لاش کی و ھغوچ کی اب دقن ھیپور ٨٠٠ غلبم .دش هداد ناخ ناناخ اجیلاع ھب لباک رابرد

 .دش هداد قوف یاجیلاع ھب تمیزع ھیدھ ناونع ھب لباک تموکح فرط زا یریمشک

 

 دحرس ،دابآ لالج ات لباک زا هدربمان یاجیلاع اب یھارمھ تھج یچوباق ناخ میسن دمحمالم

 .دنکیم تکرح رواشپ دصقم ھب لباک زا ادرف اجیلاع .دش هداتسرف لباک

 

 

 ٣۶ دنس رد ٩ ھمیمض
 ١٨٧۶ یالوج ٨

 لباک ریما ھب رواشپ رسیمک زا
 

 )تافراعت(

 و ارسیاو بانجیلاع ھب ار نآ یاوتحم و مدرک تفایرد ار ترضحالاو یم ١٢ خروم ھمان

 .مداد عالطا لک رادنامرف
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 رھ رد دوخ مرحم هدنیامن ناونع ھب ار یلیپ سیویل رس ،امش یارب دوخ دصق رد بانجیلاع

 ھفاضا و دوخ ماقم زارحا رطاخ ھب مھ و دنک یم یفرعم ،دھاوخب ترضحالاو ھک ییاج

 دنتشاد زاربا امش بانج اب یعقاو یتسود تھج رد سیلگنا گرزب ھکلم ماقم ھب نیوانع ندش

 دوب دھاوخ ترضحالاو لوبق دروم اھنت ھن ھناتسود و یلیمکت یداھنشیپ تیرومام نیا ھک

 یارب ار یبولطم تصرف ھکلب ،دنکیم یوریپ ندمتم یاھرابرد ھمھ هدش ذاختا ریسم زا ھک

 دروم تاعوضوم دروم رد حیرص طابترا قیرط زا تموکح ود نیب دوجوم طباور دوبھب

 .دیامن یم مھارف ھقالع

 

 ناوارف فسات یاج ،ھناتسود تیرومام نیا شریذپ ھب تبسن ترضحالاو هارکا ،نیاربانب

 .دراد

 

 مدیسر رواب نیا ھب ،مدرک تفایرد ترضحالاو رابرد رد ھیناترب رومام زا ھک یھمان اب اما

 ریثات تحت تسا نکمم ،ارسیاو هدنیامن شریذپ مدع ھب ھیصوت رد ترضحالاو نارواشم ھک

 رظن رد لماک روط ھب تسا نکمم ای دنشاب ھتفرگ رارق بانجیلاع فادھا زا تسردان روصت

 نیا زا .دوشیم ھتفرگ رظن رد ھنوگچ ھیناترب تموکح طسوت عانتما نینچ ھک دنشاب ھتفرگن

 للع و تموکح ود نیب طباور دروم رد بانجیلاع هاگدید ،ارسیاو تاروتسد ساسا رب ،ور

 ھیناترب رومام یارب لصفم روط ھب ار تیرومام نیا تفایرد زا ترضحالاو لیامت مدع

 .دیامن غالبا ترضحالاو ھب ھک تسا هدش هداد روتسد هدنیامن ھب اھهاگدید نیا اب .مداد حیضوت

 

 ندیمھف یارب ار مرحم هدنیامن کی امش رگا ھک دیاهدرک داھنشیپ تقیقح رد ترضحالاو

 تسود .داد دھاوخ خساپ فادھا ھمھ ھب ،دینک باختنا ارسیاو زا ھیناترب تموکح تارظن

 یراددوخ بانجیلاع دامتعا دروم هداتسرف و تسود شریذپ زا امش ھک یتروص رد !نم

 رابرد رد ھیناترب هدنیامن .دنک تفایرد ترضحالاو زا یهدنیامن دناوتیمن ارسیاو ،دیشاب هدرک

 یارب ار یداھنشیپ نینچ شریذپ ھک داد دھاوخ حیضوت امش یارب ار یلیالد ترضحالاو

 .دنکیم نکممریغ ارسیاو
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 و ھیناترب تموکح نیب دامتعا و یتسود یاھدنویپ ظفح اھنت ھن ارسیاو ھناقداص لیامت نیا

 روشک کی مکاح ناونع ھب ترضحالاو عفانم ات تسا نآ یدام تیوقت ھکلب ،ناتسناغفا

 تیامح اما .دوش نیمضت هدنیآ ینارگن زا یلیلد رھ ربارب رد المع ،لقتسم و تسود یدحرس

 تیمسر ھب و لباقتم دامتعا رب ینتبم ھکنیا رگم ،دشاب رثوم دناوتیمن ھیناترب تموکح

 .دشاب لباقتم عفانم زا تظافح یارب مزال یاھرازبا نشور نتخانش

 

 لیلد ھب ارسیاو ،ترضحالاو ھب ھناتسود تیرومام مازعا داھنشیپ رد ھک منکیم رارکت نم

 طباور موادت یارب الباقتم ھک تسا دھعتم ترضحالاو ھب ھک هدش ھتخیگنارب ھنامیمص لیامت

 رب رثوم هژیو ھب و کرتشم عفانم ھب ھجوت اب و تموکح ود نیب رد لبق زا رتھناتسود

 رگا ،لیلد نیمھ ھب .دنک لمع امش نادناخ و ترضحالاو یصخش هافر و ناتسناغفا

 ،دنک در ھنالوجع ،هدش زارد امش یوس ھب اتحارص نونکا ھک ار یتسود تسد ترضحالاو

 مزلم ار وا و هدومن لطاب ار بانجیلاع ھناتسود تین ،هدش ارسیاو ھنامیمص فسات ثعاب

 تموکح تیامح و داحتا زا ار دوخ ھنابلطواد ھک دنادب یروشک ار ناتسناغفا ھک دزاسیم

 .تسا هدرک یوزنم ھیناترب

 

 

 ٣۶ دنس رد ١٠ ھمیمض
 ١٨٧۶ یالوج ٨

 لباک ،ھیناترب رومام ھب رواشپ رسیمک زا
 

 .مدرک میدقت لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع تسد ھب یضتقم روط ھب ار امش یم ٢٢ ھمان

 



 554 

 مدع ھب راداو ار ریما دسریم رظن ھب ھک امش ھمان رد نارواشم یفاکان و بسانمان لیالد

 ناتسودنھ لک رادنامرف و ارسیاو یوس زا زیگنارب نیسحت و ھناتسود تیرومام تفایرد

 .تسا هدش بانجیلاع قیمع یتفگش ثعاب ،تسا هدرک

 

 زا ریما ھک یسایس و یبھذم یاھینمشد لیلد ھب ھک تسا هدمآ لوا ھلھو رد امش ھمان رد

 .»تسا یراوشد راک اھبحاص تینما نیمضت« ،تسا زجاع نآ لورتنک

 

 ھبتاکم رد ھکنیا هژیو ھب ،دنک ضرف یدج ار ضارتعا نیا دنناوتیمن لک رادنامرف و ارسیاو

 ھک تاقالم ناکم رھ ھب ار دوخ هداتسرف تسا هدامآ بانجیلاع ھک دش ھتفگ ریما ھب نم یلبق

 .دتسرفب وا ییاریذپ یارب ،تسا رتتحار ترضحالاو یارب

 

 ،ارسیاو ھنامرحم هداتسرف شریذپ زا عانتما لیالد زا یکی ناونع ھب امش ھمان ،مود ھلھو رد

 یاھھتساوخ ھب هداتسرف ادابم ھک دنتسین سرت یب ترضحالاو نارواشم ھک دنکیم حیرصت

 نکممریغ اھنآ تیاعر تسا نکمم ھک یاھھتساوخ ؛دشاب راگزاسان ریما عفانم اب ھک دزادرپب

 .دشاب روآ مرش اھنآ ندرک در و

 

 یاھشرازگ زا دناوتیم طقف نیا .تسا ساسا یب الماک سرت نیا ھک دیھد عالطا ریما ھب امش

 ترضحالاو نآ بجوم ھب ھک دشاب هدش یشان زیمآتنطیش و تسردان تاراھظا ای هدوھیب

 یاھتصرف زا رگا ،دش دنھاوخ یشحاف یاطخ راچد ھیناترب تموکح تاین درومرد ھشیمھ

 .دنکن هدافتسا ،هدش ھتفرگ رظن رد وا اب زاب و حیرص طابترا یرارقرب یارب ھک

 

 تموکح رظن زا دراوم نآ رد ھک یطیارش لیلد ھب ار دوخ ینارگن ،یلبق دراوم رد ریما

 ،دشاب ھتشاد ترضحالاو زا تیامح یارب یروف تامادقا ھب زاین ھک دوبن یدج ردقنآ ھیناترب

 ھنیمز نیا رد رظن لدابت ھنوگرھ زا یتدم نونکا اما .تسا هدرک زاربا ھیناترب تموکح ھب

 یتصرف ریما ھب ھک دشیم لاحشوخ ارسیاو ،ور نیا زا .تسا ھتشذگ تموکح ود نیب رد
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 رگا و دنک مالعا دوجوم طیارش رد ناتسناغفا عفانم دروم رد ار دوخ تارظن ات داد یم

 لمحتم ار ینیگنس تیلوئسم ،دنک در هدش ھیارا وا ھب ھک ار یتصرف ادمع ترضحالاو

 .دش دھاوخ

 

 تفایرد دوخ هافر ھب ھناتسود قیالع رب ینبم یھجوت لباق دھاوش تموکح نیا زا البق ریما

 تموکح ھک دننادب دیاب ترضحالاو ؛تسین اھنآ ندرمش رب یزاین نونکا ھک تسا هدرک

 نیا ات یروشک تیعضو رب تسا نکمم ھک یتالامتحا ای طیارش ھب تبسن دناوتیمن ھیناترب

 ھک ینامز ات ،نیاربانب .دشاب توافت یب ،دراذگب ریثات ھیناترب دنھ زرم ھب کیدزن هزادنا

 تموکح عفانم اب ار ناتسناغفا عفانم ارسیاو ،دنک تباث نآ رادافو دحتم و تسود ار دوخ ریما

 ھلخادم ھنوگ چیھ زا سرت ھب یزاین انیمطم ریما ،تروص نیا رد .دنادیم ناسکی ھیناترب

 تسا نکمم وا ھک یلاح رد .درادن ناتسناغفا یراجت یدازآ ای یسایس لالقتسا رد بانجیلاع

 یارب اھشور نیرتھناتسود و نیرتحیرص نتفرگ رظن رد یارب ارسیاو لیامت ھب نانیمطا اب

 داھنشیپ دوخ ھلسلس و ورملق تینما شیازفا یارب ،دھاوخب ترضحالاو ھک یطایتحا تامادقا

 .دریگ رظن رد ،دنک

 

 عامجا نیا ھیناترب تموکح ھک تسا نکممریغ ردقچ ھک داد دیھاوخ حیضوت ریما ھب امش اما

 تظفاحم وا روشک یگچراپکی و لالقتسا زا ای دنک ظفح ار ترضحالاو تموکح اب عفانم

 .تسین راگزاس ھناتسود یاھرابرد نیب یداع طباور اب ھک یطیارش رد ،دنک

 

 تروص رد ریما ھک تسا هدش بجعتم امش ھمان رد ھلمج نیا زا ارسیاو ،نیا رب هوالع

 .دوب دھاوخ زین یسور یاھبحاص تفایرد ھب فظوم ،ھیناترب تیرومام تفایرد

 

 ھجوم ار ھناھب نیا دناوتیمن دنھ یونابھش و سیلگنا ھکلم لوئسم هدنیامن ناونع ھب ارسیاو

 .دنادب
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 زا ،ترضحالاو عفانم و اھتساوخ زا یگدنیامن ھب ھیناترب تموکح ھک دنادب دیاب ریما

 ھلخادم ناتسناغفا روما رد میقتسمریغ ای میقتسم ھک تسا ھتفرگ یبتک دھعت رازت تموکح

 .دنکن

 

 اریز .دشاب ھیسور هدنیامن شریذپ مزلتسم دناوتیمن ھیناترب هدنیامن شریذپ ،نیاربانب

 ھب ھک دنکیم لمع یتسایس اب قباطم طقف ،ھیسور هداتسرف شریذپ زا عانتما اب ترضحالاو

 .تسا هدش قفاوت نآ رب یمسر روط

 

 مامت ریما دیاش ،ھیناترب تموکح هداتسرف شریذپ زا عانتما اب ھک دنک رواب تسا لیام ارسیاو

 ار اھنآ یدج تیمھا ای دشاب هدیجنسن لماک روط ھب ار ھمان نیا رد هدش رکذ تاظحالم

 .دشاب هدرکن کرد

 

 یاھهاگدید و تارظن یعقاو تیھام نتسناد تحلصم ترضحالاو ،رتشیب قمعت رد رگا

 صیخشت ار دوشیم طوبرم وا عفانم ھب یدام روط ھب ھک یتاعوضوم دروم رد بانجیلاع

 دنامب رظتنم ،دنک نیعت ریما ھک ییاج رد دوب دھاوخ زاجم نانچمھ یلپ  سیویل رس ،دنھد

 ود نیب رتدامتعا لباق و رتھنامیمص مھافت ھب رجنم رادید نیا زا لصاح یاھوگتفگ رگا و

 ریما اب اصخش رواشپ رد هدنیآ ربمون رد ھک دش دھاوخ لاحشوخ ارسیاو ،دوش تموکح

 .دنھاوخب نینچ مھ ترضحالاو رگا ،دنک تاقالم

 

 اب و دوجوم طیارش ھمھ ھب تیانع اب ھک دیناسرب ترضحالاو عالطا ھب لاح نیع رد اما

 طسوت امش ھمان یرھاظ یدامتعا یب ھب زین و ارسیاو ھنامیمص و ھناتسود تاین ھب ھجوت

 کی نییعت اب ھطبار رد ترضحالاو نیزگیاج داھنشیپ تسا فظوم بانجیلاع ،لباک رابرد

 »رظن دروم تاعوضوم« امش ھچنآ ای ھیناترب تموکح تارظن اب ییانشآ روظنم ھب هدنیامن

 .دنک در یفاکان الماک و ھیناترب تموکح تیثیح ریقحت ناونع ھب ،دیا هدیمان
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 ھتفرگ رارق وا یدج ھجوت دروم نونکا ھک یتاظحالم ھمھ یدمع ندیجنس زا سپ ریما رگا

 تموکح هدھع رب الماک ھجیتن تیلوئسم ،دزرو عانتما ارسیاو هدنیامن شریذپ زا مھ زاب ،تسا

 نیرتشیب ھک دنکیم یوزنم یتردق نآ اب داحتا زا ار دوخ ھجیتن رد ھک دوب دھاوخ ناتسناغفا

 .دراد ار نآ اب یتسود یارب ییاناوت نیرتھب و لیامت

 

 قیقد یھینایب و دیناسرب ریما ھب ار بانجیلاع یاھهاگدید دوشیم ھتساوخ امش زا ھلیسونیدب

 ھب لاقتنا یارب ار درذگیم لباک رابرد میمصت و امش یاھوگتفگ رد ھچنآ مامت زا لماک و

 .دینک هدامآ نم

 

 ھب یلطعم نودب ،بانجیلاع یاضتقا تروص رد ھک دوب دیھاوخ هدامآ لاح نیع رد امش

 .دییایب رواشپ

 

 

 ٣۶ دنس رد ١١ ھمیمض
 ١٨٧۶ یالوج ٨

 لباک ریما ھب ویلیب رتکاد زا
 

 ،لباک یلاو ،رداھب ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ،ناتسود نیرتنابرھم !نابرھم تسود

 !داب نادواج امش یزارفارس

 

 تسود نآ ھب منکیم سامتلا ،تاقالم یارب لیامت زاربا و تسد ود اب نداد مالس زا سپ

 راختفا و سناش نتشاد اب دوب راودیما نیا زا شیپ صلخم راکوکین نیا ھک مھد ناشن نابرھم

 .دیآ دوجوب ھلابما سنارفنک تبسانم ھب یتسود دیدجت و ھتسجرب مکاح نآ اب ددجم تاقالم
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 رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھک تسین هدیشوپ ترضحالاو رب .بلطم لصا ھب میورب اما

 ترضحالاو ھب بانجیلاع یداھنشیپ هداتسرف تمدخ رد روضح یارب باصتنا راختفا لک

 هرابود رادید زادنا مشچ یدونشخ لامک اب ھتسد نیا و دنا هدومرف اطعا راکوکین نیا ھب ار

 یطیارش ھک تسا هدش ھجوتم اریخا هدنسیون نیا .دنتشاد ار یدحرس ناتسود زا یرایسب اب

 هاوخریخ و صلخم تسود نیا و تسا هدمآ دوجو ھب یداھنشیپ هداتسرف مازعا ریخات ھب یارب

 باطخ ترضحالاو ھب صلاخ یتسود و تین نسح یاھهزیگنا زا هدافتسا اب ترضحالاو

 ھتفریذپ ناغفا مدرم یمیدق تسود ناونع ھب ناشیا تلاکو ھک یراودیما نیا اب ،دنکیم

  .تسا هدنارذگ اھنآ نایم رد ار دوخ رمع زا یدایز یاھلاس ھک دوشیم

 

 نیرت ھنامیمص لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھک تسا مولعم نم یارب !مدنمجرا تسود

 و دنھ تموکح نیب رد نونکا مھ ھک دنراد راوتسا هدعاق رب یتسود میکحت یارب ار لیامت

 ود نیب رد حیرص و ھنادازآ لماعت ھک ماهدش دعاقتم نم و دراد دوجو ترضحالاو تموکح

 ارم ھک تسا هدیقع نیمھ و دوب دھاوخ امش هداوناخ و ترضحالاو یدام عفن ھب تموکح

 زا بوخ تصرف ھک دیما نیا اب ،منک باطخ ترضحالاو ھب ھھرب نیا رد دنکیم بیغرت

 .تسا ھتفر ھشیمھ یارب ،نامحر یا ،هدش یرپس ھظحل" ،رعاش لوق ھب اریز ،دورن تسد

 .تسا یفاک هراشا کی نادنمدرخ یارب ."ددرگیمن رب رگید هدش یرپس یاھ ھظحل

 

 راودیما و دنکیم یتمالس یوزرآ نیرتھب ناج هللادبع رادرس بانج ھب یمیمص تسود نیا

 .دوریم رتارف مارتحا یاھزرم زا نیا زا شیب .دشاب رادروخرب لماک یتسردنت زا ھک تسا

 !یگشیمھ شیاسآ و هافر !دوردب

 

 

 ٣۶ دنس رد ١٢ ھمیمض
 ١٨٧۶ نوج ١٢ ات ٩ زا ،لباک تارطاخ ھصالخ
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 ریم رومام اب هارمھ سور لک رادنامرف یاھھلسارم لماح میرکلادبع ازریم ،مھن خیرات رد

 یارب ھک هدش شرازگ لوا خیرات تارطاخ رتفد رد ھک روطنامھ ؛دیسر لباک ھب یشنم

 یماقم چیھ رابرد .تسا ناخ فسوی دمحم رادرس ھناخ رد وا .دوب هدش هداتسرف وا ندروآ

 تفایرد ریما ھناخزپشآ زا ھتخپ یاذغ وا .درکن بوصنم هار رد وا اب تاقالم یارب ار

 ھب ار ھلسارم ناخ فسوی دمحم رادرس قیرط زا و دوب ریما رظتنم زورما ات وا .دنکیم

 رادرس ھناخ ھب ھتعاس مین دودح یمسر یوگتفگ کی زا سپ و داد لیوحت ترضحالاو

 ھلسارم نیا ھک هدش شرازگ اما ،تسا هدناوخن ار ھلسارم زونھ ھیناترب رومام .تشگزاب

 ھخسن کی یدعب ھلسارم ات ¤اشنا .تسا دنقوق طوقس هراب رد یفراعت تامولعم کی افرص

 .دش دھاوخ لاسرا نآ

 

 

 ٣۶ دنس رد ١٣ ھمیمض
 ١٨٧۶ تسگا ٩ نایاپ ھتفھ یارب ،٢٠ هرامش ،راھدنق ھمانربخ ھصالخ

 

 نارود زا و دنکیم هراجا لباک و اراخب ،ناتسکرت رد ار یراب تاناویح ھک یراھدنق کی

 رادرس اب ریخا لاس راھچ ھس رد و ھتشاد ھناتسود ھطبار )ناخ دواد( هدنسیون اب یکدوک

 رادرس گرم زا لبق زور دنچ ،تسا ھتشاد ھنامیمص ھطبار رداھب بیانیول ناخ ملع دمحم

 دمحم ھک دیوگیم وا ،دسرپ یم ار روشک رابخا وا زا ھک ھمان نیا هدنسیون .دش راھدنق دراو

 ضحم ھب وا .تسا هدروآ لباک ھب ،دوب هدمآ ناتسکرت زا ھک ار یسور کی ھنایفخم ناخ ملع

 مان ھب رھش یھلحم رد عقاو ناخ رھاط دمحم ازریم ھناخ ھب ریما روتسد ھب لباک ھب دورو

 دمحم ،ریما طقف ،تسا هدنام یفخم ھک یسور نیا ندمآ زا .دوشیم نکاس ناخاضر یلع

 ھنایفخم ھنوگ ھب یسور اب ریما یوگتفگ .دنتشاد عالطا ناخرھاط دمحم ازریم و ناخ ملع

 زا سپ زور دنچ ریما .دننکیم رازگرب اروش اھنآ ھک ییاج ،دوشیم ماجنا ھعلق غاب رد

 ھجوت لباق و ریما دامتعا دروم ھک یدرم دتسرفیم ملاع کشم الم لابند ھب ،سور دورو

 دیوگیم و دنکیم تروشم وا اب ریما .دنکیم یگدنز رھش زا یھلصاف رد وا .تسا روشک رد
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 تفایرد اھنآ زا یزیچ دناوتیمن نونکا و تشاد ھناتسود طباور ھیناترب تموکح اب وا ھک

 ،راک نیا ماجنا تروص رد ھک دسرپیم وا .دگنجب اھنآ اب تسا لیام و هدش درسلد وا ؛دنک

 خساپ الم ؟دراد تافانم اھنآ نید اب راک نیا ایآ و دننکیم کمک وا ھب ناناملسم و اھالم ایآ

 دوس وا ھب ترخآ و ایند رد و هدوب نید اب تقباطم رد ،دنک نینچ )ریما( وا رگا ھک دھدیم

 ای ناخ دمحم اطع ،لباک رد ھیناترب رومام ایآ ھک دوشیم لاوس یراھدنق زا .دناسریم

 دنکیم دییات الماک هدنراگن .دھدیم یفنم خساپ وا و دنراد عالطا ھعقاو نیا زا مظعاردص

 یمیمص ناتسود زا ریخا لاس دنچ رد ،تسا هداد وا ھب ار ربخ نیا ھک یراھدنق نآ ھک

 نتشون رد و دیوگب وا ھب ار ربخ نیا ھک ھتسناد دوخ ھفیظو و هدوب ناخ ملع دمحم موحرم

 دراد شزرا ،دشاب تسرد رگا ؛تسا هداد ماجنا ،هدوب بسانم و تسرد ھک ار ھچنآ طقف نآ

 .درادن یررض ،هدش ھتفگ وا ھب ھچنآ نتفگ ،دشاب تسردان رگا و

 

 

 ٣۶ دنس رد ١۴ ھمیمض
 ١٨٧۶ ربمتپس ٣

 رواشپ رسیمک ھب لباک ریما زا
 

 )تافراعت زا سپ(

 .دوب نم یارب یتبسانم و دیسر نم تسد ھب دراوم یخرب دروم رد امش یالوج ٨ ھمان

 هدنیامن ھب باطخ امش یھمان زا ینشور کرد ھب نانچمھ نم .مدرک کرد ار نآ روظنم

 و ھتشذگ یاھلاس فرع قبط ھک ماهدرک زاربا ھناتسود ار دوخ یوزرآ البق نم .مدیسر

 طسوت نم هدنیامن تسا رتھب روشک ود رھ فادھا رتھب کرد یارب ،دوجوم ھنامیمص طباور

 .دوش ھتفریذپ سیلگنا تموکح

 

 تموکح تایرظن ھب ھجوت اب ،مھ نآ اب ،ماهدرک ظفح زونھ ار وزرآ نامھ ھچرگا ،نونکا

 هداتسرف کی رگا ھک ماهدیسر ھجیتن نیا ھب ،تسا هدش نایب لیکو ھب امش ھمان رد ھک ھیناترب
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 اھهاگدید ات دننک تاقالم دحرس رد تموکح نیا بختنم دمتعم هدنیامن کی و سیلگنا تموکح

 دھاوخ دنمدوس رایسب تابیترت کی ،دنھد حیضوت ار دوخ عوبتم یاھتموکح یاھتساوخ و

 تساھتدم ھک لباک رد ھیناترب رومام سپ ،دنکن دییات ار ریسم نیا ھیناترب تاماقم رگا .دوب

 سپس ؛دھد حرش ار روما لک و دوش راضحا ،تسا انشآ نم یاھتساوخ مامت اب کیدزن زا

 رد ار اھنآ ھمھ و ددرگزاب نم دزن ھیناترب تموکح یاھھمانرب و اھتساوخ لماک کرد اب

 روشک عفانم یارب یریسم ھچ ھک مریگب میمصت مناوتب نم ات دھد حیضوت نم یارب تولخ

 .دوش ھتفرگ رظن رد نم

 ١٨٧۶ ربمتپس ٣ قباطم نابعش ١۴

 

 

 ٣۶ دنس رد ١۵ ھمیمض
 ١٨٧۶ ربمتپس ۴

 رواشپ رسیمک ھب لباک رد ھیناترب رومام زا
 

 دوجو ینزیار و هروشم یالوج ٨ ھمان دروم رد ریما یصوصخ رابرد رد زور ود یارب

 ار لباک تموکح هدنیامن ادتبا ھیناترب تموکح ای ھک دندیسر ھجیتن نیا ھب ماجنارس .تشاد

 ھیناترب تموکح ھکنیا ای دننک رازگرب زرم رد یسنارفنک دیاب روشک ود ناگدنیامن ای دناوخارف

 یاھهاگدید لک نتخومآ زا سپ .دناوخ ارف تسا لباک رد نونکا ھک ار دوخ رومام دیاب

 ار وا سپس و دنھد حیضوت وا یارب ار دوخ یاھتساوخ و فادھا دیاب وا زا لباک تموکح

 ھک ار یتامادقا ،ھیناترب تموکح یاھتساوخ کرد زا سپ لباک تموکح ات دنتسرفب هرابود

 .دھد ماجنا ،تسا مزال

 

 تھج ار نآ و دناوخارف ارم ترضحالاو ،دش ھتشون امش سردآ ھب ھلسارم ھكنآ زا سپ

 مناوتیم ،دنک بیوصت ار یداھنشیپ موس حرط تموکح رگا .داد نم ھب امش یارب لاسرا

 ات دیتسرفب نم یارب تسا رتھب ،دوش ھتفریذپ مھ مود ای لوا داھنشیپ رگا یتح .میایب اروف
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 هدھاشم ای هدینش لباک رابرد رد و تختیاپ نیا رد تماقا اھلاس زا سپ ھک ار ھچنآ مامت مناوتب

 .مھد حیضوت یھافش ،ماهدرک

 

 ینونک ھلسارم ھکنیا زا سپ .مدوب هدرک تبحص مظعاردص اب ھمان نیا دروم رد اھراب نم

 ،دنک دییات ار لوا داھنشیپ ود زا کی رھ سیلگنا تموکح رگا ھک تفگ نم ھب وا ،دش ھتشون

 یلبق تیمیمص لیلد ھب نیا و دش دھاوخن هداتسرف لباک زا شدوخ زج یرگید صخش چیھ

 دروم رد مھ اب تاقالم رد دنناوتیم اھنآ ھک تسا )کالاپ گنھرس( رواشپ رسیمک اب وا

 .دننک وگتفگ لماک و حیرص لیاسم ھمھ

 

 
 ٣۶ دنس رد ١۶ ھمیمض

 ١٨٧۶ ربمتپس ١۶
 لباک ریما ھب رواشپ رسیمک زا

 

 )تافراعت زا سپ(

 ھکنیا زا سپ ،دیسر کالاپ دراچیر رس گنھرس سردآ ھب ترضحالاو نابعش ١۴ ھلسارم

 امش ھمان ھکنیا ھب تواضق اب .دوب هدش ناتسلگنا مزاع یصخرم هام ھس تدم یارب اقآ نآ

 ارسیاو بانج ھب ار نآ داوم و مدناوخ و مدرک زاب ار نآ ،تسا یروشک روما ھب طوبرم

 ارسیاو ،مدرک تفایرد نومضم نیا ھب ار بانجیلاع تاروتسد زورما ،خساپ رد .مدرک غالبا

 ار یفراعت تئیھ شریذپ ثحب ھک تسا فساتم ،ترضحالاو ھیغالبا عوضوم ھب ھجوت اب

 ھناتسود اب ھک ترضحالاو ھمان رد جردنم تاداھنشیپ ھب ھجوت اب اما .تسا ھتشاذگ ماھبا رد

 یارب ار دوخ یگدامآ ،تسا هدش ھیارا بانجیلاع ھب تبسن تاساسحا نیرت ھنامیمص و نیرت

 و لماک روط ھب ترضحالاو ھکنیا رب طورشم ،دنکیم مالعا سیلگنا هدنیامن یروف شریذپ

 ار اھنآ دناوتب دیاب ،ارسیاو راظتنا لیلد ھب ،هدنیامن ھک یروط ،دھد ھیارا ار تارظن مرحم

 هدش داھنشیپ ترضحالاو ھمان رد ھک ھنوگ نآ ،دھد حیضوت تایئزج اب و ھنامرحم روط ھب
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 علطم ھیناترب تموکح تارظن زا اتحارص هدنیامن ،اتسار نیمھ رد و تروص نیا رد .تسا

 .درک دھاوخ نایب ترضحالاو یارب ار اھنآ ،لباک ھب تشگزاب اب و دش دھاوخ

 

 شدرگ یارب ار ھلمیس ،ربوتکا ١٠ رد ارسیاو ھک منکیم ضرع ترضحالاو ھب زین ار نیا

 و یبمب ھب دوخ رفس و هدومن کرت یبرغ و یلامش تادحرس دادتما رد و ریمشک قیرط زا

 یاھروتارپما ناونع مالعا یارب یروتارپما سلجم وا ھک ییاج ،درک دھاوخ لابند ار یلھد

 هدش ھتفرگ هدھع ھب سیلگنا ھکلم ترضحیلعا طسوت اریخا ھک درک دھاوخ رازگرب دنھ

 ربوتکا ١٠ زا لبق ات دنک راک ھب عورش اروف دیاب هدنیامن ھک تسا مھم باسح نیا اب .تسا

 .دسرب ھلمیس ھب

 

 
 ٣۶ دنس رد ١٧ ھمیمض

 ١٨٧۶ ربمتپس ١۶
 لباک رد ھیناترب رومام ھب رواشپ رسیمک زا

 

 ریما ھب ار نآ ناتدوخ امش .دوشیم لاسرا امش یارب ریما نابعش ١۴ خروم ھمان خساپ

 ھک ارسیاو بانجیلاع داھنشیپ و ترضحالاو یارب یتمالس زاربا زا سپ ،درک دیھاوخ میدقت

 روظنم کرد اب امش و داد دنھاوخ حیضوت امش یارب ار دراوم ھمھ ریما ترضحالاو

 زا دیناوتیم ،دیدیسر رواشپ ھب یتقو .دینک تکرح یلطعم نودب و اروف دیاب ترضحالاو

 .دیورب ھلمیس ھب نھآ هار و کاد قیرط

 

 بانجیلاع ھک تسا نیا ھلمیس ھب ندیسر یارب ھلجع ھمھ نیا تیمھا لیلد ھک دینک کرد دیاب

 ینامز و دننکیم زاغآ ار یبرغلامش تادحرس و ریمشک ھب دوخ رفس ربتکا مھد رد ارسیاو

 .تشاد دنھاوخن امش شریذپ یارب یتصرف رگید ،دننک عورش رفس ھب ھک
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 هزاجا امش ھب ھک دییوگب دنسرپب امش رفس دروم رد تسا نکمم ھک یناسک ھمھ ھب دیاب امش

 هدرک اطعا امش ھب تموکح اریخا ھک ریگاج تابیترت زا ات دیدرگزاب باجنپ ھب ھک هدش هداد

 .دنکن ینز ھنامگ امش رفس یعقاو تلع دروم رد یسک ات دینک طایتحا و دینک تبقارم ،تسا

 اب منکیم وزرآ ،لاح رھ ھب .مدرگرب رواشپ ھب امش ندیسر ات نم ھک تسا لمتحم یلیخ

 ریذپ ناکما امش یارب ارسیاو ندید ھک دیوش ھجوتم متشون الاب رد ھک یبلاطم ھب ھجوت

 .دیسرب ھلمیس ھب ربوتکا ١٠ زا لبق ھکنیا رگم ،دوب دھاوخن

 

 

 ٣۶ دنس رد ١٨ ھممیمض
 ربوتکا ٧ ،ھلمیس ،لباک رد ھیناترب یموب رومام ،ناخ دمحم اطع باون اب وگتفگ ھصالخ

 )ھصالخ( ١٨٧۶
 

 یرگ ناتیپاک و ینرب مود گنھرس ،یلیپ سیویل رس :نارضاح

 ،اھلمعلاروتسد زا تعاطا رد ھک تشاد راھظا رومام ،یلومعم یاھشسرپ ھلدابم زا سپ

 دروم طباور و یلعف طباور دروم رد ار ترضحالاو هاگدید و دوب ریما رظتنم لباک رد

 .تسا ھتخومآ دنھ تموکح و وا نیب رد رظن

 

 شدوخ طسوت ای هدش غالبا ام تموکح ھب البق شیاھتساوخ مامت ھک دوب هدرک مالعا ریما

 ١٨٧٣ لاس رد المیس رد هاش دمحم رون دیس ،شاهدنیامن ای ١٨۶٩ لاس رد ھلابما سلجم رد

 .تسا هدش ھیارا ریخا یاھ هرود رد وا تابتاکم رد ای

 

 نایب دوخ یوگتفگ رد ریما ھک ار یاھتساوخ ای تارظن ات تفرگ رارق راشف تحت رومام

 زا رتشیب یوزرآ چیھ ریما ھک درک رارکت رومام .دھد حیضوت یرتشیب تایئزج اب ،درک

 اھنآ ندش هدروآرب ھب رجنم اھتساوخ دیدجت ھک دنکیم رکف و درادن هدش ھیارا البق ھچنآ

 .تسا هدماین تسد ھب وا یلبق یاھشالت زا یزیچ چیھ ھچنانچ ،دوشیمن
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 ریما ھک یللع و تاساسحا زا دوخ تشادرب صاخ روط ھب ھک دش ھتساوخ رومام زا سپس

 ،درک عنم یدیجمت تیرومام شریذپ زا ار ترضحالاو و درک رود ھیناترب تموکح زا ار

 .دنک نایب

 

 قوف تاعوضوم دروم رد ریما نھذ رد ھچنآ مامت اب ھک دیوگب دناوتیمن ھک داد خساپ رومام

 و یگناگیب للع ھلمج زا ،دھد صیخشت دناوتیم وا ھک اجنآ ات اما .تسا انشآ ،دراد دوجو

 :تسا ریز دراوم وا یروخلد

 

 ھب ناتسیس یزرم نویسیمک بقاوع و میمصت زا ناخ دمحم رون دیس شریزو و ریما ،لوا

 ام ،ریشمش ھب لسوت زا ترضحالاو فارصنا زا سپ نآ رد ھک دندوب هدش دیماان تدش

 طیارش اب نآ زا سپ و میداد شیازفا ار دوخ تیمکح تحت ھنالداع لح یارب وا یاھدیما

 .میدرک رداص مکح وا عفانم ھب ندناسر بیسآ و وا ھب تبسن ھنالداعان

 

 زا ار قطانم نآ ھک هدش ریما ریقحت ثعاب تالق قطانم رد ام ریخا تامادقا ھک نیا ،مود

 ھک دش هدیسرپ رومام زا یتقو اما .دنادیم ناغفا تموکح زا یشخب ینارد هاشدمحا نامز

 تیصوصخ کی یتیاضران نیا ھک درک فارتعا و دیدنخ ،دنکیم تبحص یدج وا ایآ

 .درادن یرارصا تدش و ھتشاد یتاساسحا

 

 تدش ھب ار وا ،بوقعی دمحم ،ریما رسپ سبح دروم رد ١٨٧۴ لاس رد ام تامادقا ،موس

 بوقعی دمحم اب ھک دوب کوکشم ام ھب و هدرک هدرزآ یلخاد عوضوم نیا رد ام ھلخادم زا

 ینابصع ام تامادقا زا شیپ زا شیب ریما ھک تشاد راھظا رومام .میراد طابترا وا هورگ ای

 یارب شالت ھنوگرھ ھک دوب هدش هداد نانیمطا وا ھب ١٨۶٩ لاس رد البق اریز ،دوب هدش

 شرسپ ابقاعتم .دوشیم ام دیدش یتیاضران ثعاب بیقر فرط زا وا تیمکاح ندز مھرب
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 دوجو اب و درک ھیطوت شردپ تموکح و یگدنز دض رب و شروش وا تردق ھیلع دیدرتیب

 .میدرک ھلخادم وا عفن ھب ھناردتقم ابیرقت ام ،نیا

 

 عالطا ای تیاضر نودب ،ناخاو ھب ناخ میھاربا طسوت ام یایادھ لاقتنا زا ریما ،مراھچ

 .دوب شوخان ترضحالاو

 

 یراتفر ھک یلاح رد .درک هدرزآ ار ریما ١٨٧٣ رد دمحم رون دیس تیرومام جیاتن ،مجنپ

 یزرم نویسیمک رد ام اب ھک یهرود رد مھ و هدید یگدنیامن ماگنھ ھب ام فرط زا دیس ھک

 دوخ تیرومام ود رھ رد ھک تسا هدش ھجوتم ادعب و هدش هدرزآ دیس ،هدوب هارمھ ناتسیس

 زا و دادیمن هروشم ھیناترب اب یکیدزن و ھناتسود داحتا یارب ریما ھب ،تسا هدروخ تسکش

 .تسا ماکخلت ام ربارب رد مھ زونھ دیس .درکیم هدافتسا تفلاخم تھج رد دوخ ذوفن مامت

 

 هدش وا اب ھک یراتفر اب ھطبار رد دیس تیاکش صاخ لیالد ھک لاوس نیا ھب خساپ رد

 یراشف ،دیس یاھتساوخرد نتفرگ هدیدان ،لیالد نیا ھلمج زا ھک داد حیضوت رومام ،تسیچ

 هداد ناشن وا ھب ھلمیس رد ھک یزیچان بدا و تشاد دوجو ام تارظن شریذپ یارب وا رب ھک

 ،دوب هدش کیرحت وا یتیاضران یور زا ھک یرسفا ھک دروآیم دای ھب ناوارف درد اب وا .دش

 .دوب هدرب راک ھب وا دروم رد یسیلگنا نابز ھب ار تینابصع تارابع زا یخرب

 

 رد )رومام( وا ھب رواشپ رسیمک ریخا ھمان رد ھک یهراشا زا ریما ،باون رظن ھب ،مشش

 نارواشم زا یخرب ،دش تئارق ھمان نآ یتقو .دوبن دونشخ ،دوب هدرک ریما نارواشم دروم

 یلب« :داد خساپ ریما و »دنھاوخیم ار هاشدمحمرون یرانکرب اھسیلگنا« :دنتشاد راھظا وا

 .»امش ھمھ یرانکرب و

 

 فرص وا اب ھطبار رد ام تامادقا و اھتسایس ھک دراد ار روصت نیا ترضحالاو ،متفھ

 نسح و یراگزاس بیترت نیا ھب ھک تسا ام عفانم فادھا ھجوتم ناتسناغفا عفانم زا رظن
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 رد ناھنپ یناعم لابند ھب الومعم وا نارواشم ھک یلاح رد ،تسا هدرب لاوس ریز ار ام تین

 .دنا ام تابتاکم

 

 نامیپ کی نیمات ،١٨٧٣ لاس رد ھلمیس ھب دمحمرون دیس تیرومام یلصا فدھ ،متشھ

 رد ام ھب کمک یارب ریما ،هدھاعم نیا یاضما اب و دوب ھیناترب تموکح اب یعطق داحتا

 ام ھک یلاح رد ،داد ناشن دروم نآ رد ام تامادقا اما .دوب هدامآ ،گنج عوقو تروص

 ات مینک راداو ار ریما و میتسرفب ناتسناغفا ھب ار دوخ یسایس نارومام میتساوخیم

 چیھ رد ار دوخ ھک میدوبن هدامآ ،دنک تیادھ ام یاھھیصوت اب قباطم ار دوخ یاھتسایس

 تساوخ ھب دیقم دوبن رضاح ترضحالاو ،یطیارش نینچ رد .مینادب مزلم وا اب هدنیآ ریسم

 اب یزیچ لابند ھب وا .درک یراددوخ ام یداھنشیپ ھنارای شریذپ زا ھجیتن رد و دشاب ام

 .دوب لوپ زا رتشزرا

 

 نداتسرف داھنشیپ ارسیاو بانجیلاع ھک یتیرومام شریذپ دروم رد ریما تفلاخم ھب ھجوت اب

 :تشاد راھظا رومام ،دوب هداد ار لباک ھب نآ

 

 داد خر ١٨٧٣ لاس رد ھک یتاقافتا مامت زا سپ ھک تشاد ار روصت نیا ترضحالاو ،لوا

 طباور دوبھب ھب یدیما چیھ و تیرومام نیا یپ رد یلمع ھجیتن چیھ ،نونکات نامز نآ زا و

 .درادن دوجو ام لباقتم

 

 رطخ و ناجیھ داجیا ثعاب تسا نکمم لباک رد تقوم تیرومام کی یتح روضح ،مود

 .دوش هداتسرف یارب یصخش

 

 لیدبت یمیاد تیرومام کی ھب تسا نکمم تیرومام نیا ھک دراد سرت ترضحالاو ،موس

 تسا نکمم دنھ یموب یاھتموکح یاھرابرد رد ام یسایس نارومام دننام هداتسرف و دوش

 کی یمیاد روضح ،تروص رھ رد ھک دنک یزاب ار ناغفا ضاران عابتا یارب رواد شقن
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 نھیم هورگ یگدرزآ ثعاب و یلخاد هرادا رد ترضحالاو یراسمرش ثعاب تیرومام

 .دوشیم نایضاران یراودیما و تسود

 

 یاھھناھب ھک دوب نیا ،درک حرطم تیرومام نیا در یارب ریما ھک یرگید لیالد زا یکی

 یطیارش اریز ،دنتسرفب لباک ھب ار یھباشم تیرومام ات دھدیم رارق اھسور رایتخا رد

 یاھنامیپ اھسور اریز ،درک دھاوخن فقوتم ار اھنآ دناهداد تنامض نآ فالخ رب اھنآ ھک

 یسک چیھ زا و دنراد رارصا رایسب دوخ تسایس رد ،دنراذگ یم اپ ریز یدونشخ اب ار دوخ

 اھسور ندرک راداو ھب رداق اھسیلگنا ھک داد ناشن اپورا ریخا یسایس خیرات .دنسرت یمن

 .دندوب ناوتان ھیسور تازواجت زا تعنامم رد هزادنا نامھ ھب و دندوبن تادھاعم ھب یدنباپ ھب

 درک دھاوخ ھلمح ناتسناغفا ھب ناھنپ فادھ اب ھیسور دوز ای رید ھک دنادیم یبوخ ھب ریما

 عافد وا زا دوخ عفانم رطاخ ھب ھیناترب ،ینارحب نینچ رد ھک دنادیم نانچمھ ترضحالاو و

 .دنادیمن کوکشم دوخ بصعت دض رب ھیسور اب ھیطوت ھب ار ام  ترضحالاو .درک دنھاوخ

 دنشاب ھتخود مشچ وا ورملق زا یشخب ھب تبسن ھک تسین کوکشم اھسیلگنا ھب نینچمھ وا

 رد ،دروایب ناغمرا ھب اھنآ یارب دمآرد ھیپور رورک کی زا شیب دناوتیمن تیاھن رد ھک

 نارومام دروم رد رومام .تشاد دھاوخ ربارب هد یاھنیزھ نآ نتشاد ھگن یارب ھک یلاح

 کاخ ھب هرابود و هدیسر لباک ھب یگزات ھب اھنآ زا یکی ھک درک فارتعا لباک رد یسور

 یرمثیب دارفا ،رومام ھتفگ ھب اما .دندوب لباک رد زونھ یسور رومام ود .تشگزاب ھیسور

 .دنتفرگیمن رارق ریدقت دروم ریما یاھوگتفگ رد بلغا و دندوب

 

 رھ رد ای لباک رد ار تیرومام دناوتیم ریما ھک ھنیزگ نیا دروم رد یروآدای اب ،رومام

 ھک دروخ یم رب وا تمارک ھب نیا تسا دقتعم ریما ھک داد حیضوت ،دریذپب یرگید ھطقن

 یتح ای ربارب مکاح ھک دنکیم رھاظت ترضحالاو .دنک کرت دصقم نیا اب ار دوخ تختیاپ

 تابتاکم رد ھک ینیوانع زا نونکا یتح و تسا ناریا هاش زا رترب تردق و تیثیح رظن زا

 تموکح تشاد راھظا رومام ،نامز نیع رد .تسا ضاران ،دوشیم اطعا وا یارب ھیناترب
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 لباک دناوتب وا ،تسا سبح رد ناخ بوقعی دمحم ھک ینامز ات ھک تسین مکحتسم ردقنآ ریما

 .دنک کرت ار

 

 شیب ار وا یتیصخش یاھییاناوت ام ھک تسا دقتعم رومام ،ناخ بوقعی صخش دروم رد

 هداد تبسن وا هدش باختنا بوخ یاھزاس ھب اتدمع وا یاھتیقفوم .میاهدرک یبایزرا دح زا

 تختیاپ رد سپس و داد ناشن لوجع رایسب ار دوخ ،دمآ لباک ھب ییاھنت ھب یتقو وا .تسا هدش

 و اھدنموم ،اھ یتارھ دایز رامش زا ھک تشاد یھورگ رادرس .دش لباقم وا اب ریما دوخ

 .تسا هدش هدیشاپ مھ زا هورگ نیا نونکا اما ،دوب هدش لیکشت اسور یخرب

 

 .تسا دوز یلیخ وا هدنیآ نیمخت یارب ھک دنکیم رکف ناج هللادبع رادرس دروم رد رومام

 هورگ ای تردق نودب زونھ وا .دوش ھتسجرب تیصخش کی رادرس نیا ھک دراد کش وا

 .تسا

 

 زا وا سرت ریما تفلاخم لیالد زا یکی ھک درک ھفاضا تیرومام دروم رد مھ زاب رومام

 اریز ،دھد رارق راشف تحت ناخ بوقعی دمحم رطاخ ھب ار وا نکمم ھک تسا هداتسرف

 .دناهدرک تیامح وا زا بلغا اھیوناترب

 

 رضاح لاح رد ھک داد خساپ ،دش هدیسرپ ناتسناغفا یمومع تیعضو دروم رد هدنیامن زا

 عبنم ار ھیسور نارومام ریما ؛درادن دوجو لباک و نارھت یاھرابرد نیب یطابترا چیھ

 ،ناغربش ،ھنمیم تادحرس ؛تسا مکاح تارھ تادحرس رب توکس ؛دنادیم یراسمرش

 اھنمکرت اب ریما ؛دنا لباک رد قامیا و کبزوا هدمع نارس ؛تسا مارآ هریغ و یوخدنا

 و دھدیم یگدنھانپ اھنآ یارب ،دنک نوریب ورم زا ار اھنآ ھیسور رگا اما ،درادن ھطبار

 شنادناخ و دوخ زا ام تیامح یارب یدیما چیھ ترضحالاو ،ھیناترب تموکح دروم رد

 اب ھلابما رد ام ؛دنک تقباطم نامز داینب رب ام تسایس ھک ھیسور ربارب رد رگم ،درادن
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 میدوب هداد رارق رظن دم ار وا تموکح و تردق فیعضت یارب اھشالت مامت دیدش یتیاضران

 .میدرک قیوشت ار بوقعی دمحم ابقاعتم و

 

 یھارمھ ھناخ ھب یراوس رد ار رومام یرگ ناتیپاک و ھتفای نایاپ وگتفگ رضاح لاح رد

 و تیعقوم زا )یتموکح دھعت چیھ نودب( یمارآ اب ات تفر شرادید ھب نآ زا سپ و درک

 .دوش نیمطم ریما یعقاو یاھهاگدید

 

 لزلزتم اعطق ریما تیعقوم ھک داد عالطا یرگ ناتیپاک ھب شا ھناخ ھب رفس نیح رد رومام

 اب ھک دش دھاوخ لاحشوخ ،دوش دعاقتم ام یعقاو فادھا ھب ینامز رگا وا رظن ھب و تسا

 ھمھ رد اھناغفا اریز ،میشاب فافش و حیرص دوخ تابتاکم رد دیاب ام اما ،دیایب رانک ام

 .دنا کوکشم نآ یمود یانعم رد مییوگ یم ام ھک یاھزیچ

 

 مینک تقفاوم دحرس رد هاش دمحم رون دیس اب دوخ هداتسرف تاقالم ھب ھک درک ھیصوت رومام

 زا ار ریما ام رگا ،دیوگیم رومام .مینک مھارف ار هریغ و تیرومام شریذپ تابیترت ات

 نیرتکچوک رضاح لاح رد ترضحالاو ھک میھد نانیمطا هرابود دوخ هدنیآ یاھ تیامح

 .دوش ارجا یمارآ ھب تسا نکمم تابیترت نیا ،درادن نآ رب ییاکتا

 

 رد جردنم تایئزج وا زا و درک تاقالم رومام اب یرگ ناتیپاک ،متشھ زور حبص رد

 :دروآ تسد ھب ار ریز تشاددای

 

 هدوب ھچ ریما یلامتحا یاھتساوخ وا رظن ھب منادب ات متفر باون رادید ھب حبص زورما«

 .تسا

 

 راک نیا ماجنا اریز ،درک دھاوخن حرطم ار یزیچ چیھ ریما دوخ ھک داد لوق رارکت اب وا

 ،لاح نیع رد .میراد یداھنشیپ ھچ ام ھک دنادب ات دنام دھاوخ رظتنم اما ،دنادیم هدیاف یب ار
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 هرابود ،دش ھیارا لیصفت ھب ١٨٧٣ لاس رد ھک یاھتساوخرد رگا ھک تشاد کش ناوتیمن

 ،دراد دوجو وا اب ام یعقاو یتسود لامتحا ھک دسرب رواب نیا ھب ریما و دوب دنھاوخ حرطم

 .تفرگ دنھاوخ رارق دیکات دروم اددجم

 

 ترابع ،دنراد لد رد ھک یلیاسم ،تسانشآ شنارواشم و ریما تاساسحا اب باون ھک اجنآ ات

 :زا دنا

 

 .دشابن میقم لباک رد هژیو ھب و ناتسناغفا رد سیلگنا چیھ ،لوا

 

 )یلامتحا ای لعفلاب( رگید یعدم رھ ای بوقعی دمحم اب طابترا دیاب ھیناترب تموکح ،مود

 وا زا و دسانشب تیمسر ھب ار وا هدش مالعا ثراو اھنت و دنک در الماک ار ناغفا تخت

 .دنک تیامح

 

 یاضاقت تروص رد ،جراخ زا ھلمح دروم رد و دروم رھ رد ھک مینک تقفاوم دیاب ام ،موس

 تروص رد ار کمک نیا دھاوخب ام زا رگا ،نانچمھ .مینک ینابیتشپ لوپ و ورین اب ریما

 .میھد ماجنا یلخاد یاھ یمرآان

 

 اطعا لاح ھب ات ھک یاھکمک ھمھ .میسرب یمیاد قفاوت کی ھب ھنارای صوصخ رد ،مراھچ

 گنیلرتس نویلیم کی زا رتمک ھک یدمآرد ؛تسا یلاخ ھنازخ .دناهدش فرصم ،دناهدش

 رد .تسا یفاکان الماک ،تسا رفن رازھ ٧۵ دودح ھک وا یلعف یورین ظفح یارب ،تسا

 ھب نآ ندرک دمآراک یارب و تسا دمآراکان و ساسا یب ،مک دزمتسد یاراد ورین نیھجیتن

 نیمز و ھناخ بحاص ھیناترب ورملق رد ھک تسا قاتشم نینچمھ ریما .تسا زاین ام کمک

 .دتسرفب اجنآ ھب اھسور لباقم ھب مادقا ماگنھ ار دوخ ییاراد و هداوناخ ات دشاب

 

 .دنک یراددوخ ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم زا دیاب ھیناترب تموکح ،مجنپ
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 ناتسود ھیناترب تموکح« :دوش هدناجنگ ترابع نیا ،دوشیم ماجنا ھک یتابیترت رھ رد ،مشش

 و ناتسود اب بیترت نیمھ ھب زین ریما و دنادیم دوخ نانمشد و ناتسود ار ریما نانمشد و

 .دنکیم ھجوت ھیناترب تموکح نانمشد

 

 هدافتسا یرتراقو اب نیوانع زا وا ھتفگ ھب ،میھد رییغت ار ریما ھب باطخ کبس دیاب ام ،متفھ

 .دنادیم ناریا هاش اب ربارب الماک ار دوخ وا .مینک

 

 

 ٣۶ دنس رد ١٩ ھمیمض
 ھیناترب رومام ،ناخ دمحم اطع باون و ارسیاو بانجیلاع نیب ھلمیس رد وگتفگ تشاددای

 ١٨٧۶ ربوتکا ١٠ ،لباک رد
 

 یرگ ناتیپاک و نرب مود گنھرس ،یلیپ رس ،ارسیاو بانجیلاع :نارضاح

 ھب مارتحا اب ٧ خیرات رد رومام هدش ھیارا تاعالطا نیوانع ھصالخ اب ار وگتفگ ارسیاو

 یارب یتسرد ھب وا تاراھظا ھکنیا ناعذا اب رومام .درک زاغآ ریما تاساسحا و تارظن

 دیدج الماک اما ،بلاج و لماک رایسب تاعالطا نیا ھک تفگ بانجیلاع ،هدش رارکت ارسیاو

 شش یط رومام تارطاخ رتفد .دریگیم رب رد ار ھلاس ھس ای ود هرود کی ھکنآاب ،تسا

 تاشرازگ یواح افرص ،دوب هدش ھیھت یلبق یارسیاو رظن ریز ھک ییاھنآ و ھتشذگ هام

 ارچ .دوب هدنیامن دوخ یاھهاگدید ھیارا ھنوگ چیھ نودب و حیضوت ای هرصبت نودب ،اھدادیور

 ؟دوب ھنوگ نیا

 

 ھجوتم ،رتشیب راشف زا سپ ،اما .تفرگ ثحب ھب ار دوخ یاھشرازگ ندوب ھنالداع رومام

 اب ار نآ ات دوب هدرکن تفایرد تموکح زا یروتسد ای قیوشت چیھ ،لوا ھلھو رد ھک دش
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 رد مرحم رایسب بلاطم نتشون ،یدعب ھلحرم رد و دھد ھیارا قیاقح و تارظن ،اھتشادرب

 .دوبن نما لباک تارطاخ رتفد

 

 ھک دوریم راظتنا وا زا نیا زا سپ ھک دمھفب ات درک تساوخرد رومام زا ارسیاو سپس

 رد دوخ یاھتشادرب زا ھکلب ،درذگ یم لباک رد ھک یتاقافتا مامت زا اھنت ھن ار تموکح

 و اھهزیگنا ،تالیامت زا مھ و دوشیم شرازگ وا طسوت ھک یعیاقو تیھام و تلع دروم

 ھنوگ ھب ار راک نیا دیاب وا .دزاس علطم الماک ناتسناغفا روما رد یلصا نارگیزاب ذوفن

 دوخ ھک یطایتحا تامادقا و هابتشا تارظن یھاگھگ زاربا تمیق ھب یتح ،دھد ماجنا لماک

 رسیمک ،هاگتسیا نآ رد ھک ییاج ،دھد ماجنا رواشپ ات شیاھھلسارم ندوب نما یارب ار

 .تسا ارسیاو ھب اھنآ نما لاقتنا لوئسم

 

 یلعف تیعضو ھب قیمع یدردمھ زاربا زج یساسحا چیھ نودب ھک داد ھمادا سپس بانجیلاع

 زا ھک یلاح رد اریز .درادن رومام طسوت ترضحالاو ھب بوسنم یحور تیعضو و ریما

 یب و ھتشذگ تسایس زا رفنت یارب یبوخ لیالد ترضحالاو ھک تسا راکشآ ،وس کی

 ریما ھک تسا نشور ،رگید یوس زا اما ؛دراد ھیناترب تموکح ینونک شرگن ھب یدامتعا

 ناکما مدع ای ھتفرگ رارق راوگان یاھتشادرب نیا ریثات تحت ھک ار یرطخ تمظع و ھنزو

 تموکح یدامتعا یب ضرعم رد ای تیامح زا یوزنم ،لالقتسا تیعقوم رد دوخ ظفح یلمع

 .تسا هدرکن کرد یفاک هزادنا ھب ار ھیناترب

 

 یزیچ لاح نیع رد و درادن ام زا یدیما چیھ نوچ ھک هدیسر ھجیتن نیا ھب ارھاظ ریما

 نانیمطا اب ؛دشاب رود ھیناترب تموکح زا تحار لایخ اب تسا نکمم ،درادن ندیسرت یارب

 ،مینک کمک وا ھب دوخ عفانم ظفح یارب میتسھ فلکم ام ،یجراخ ھلمح تروص رد ھکنیارب

 .میشاب ھتشادن وا اب یهدھاعم ای یدادرارق دھعت رگا یتح

 



 574 

 نآ ھطوحم رد کلھم صقن کی ھنافساتم ،اما .تسا یعیبط رایسب یریگ ھجیتن کی نیا

 تباث ام رادافو دحتم و تسود ار دوخ ریما رگا ھک تسا تسرد .دراد دوجو ریما یارب

 زا تیامح و وا یاھنیمزرس زا عافد ھب مزلم ار ام ،ام تزع ھکلب ،ام عفانم اھنت ھن ،دنک

 ای ،میشاب کوکشم وا تقادص رد ھک میشاب ھتشاد یلیالد ام یتقو اما .دنکیم وا تخت و جات

 نکمم و دوب دھاوخ سکعرب الماک ام عفانم ،میربب لاوس ریز ار وا اب داحتا یلمع عفانم

 رد .دبای شیازفا رایسب ،جراخ زا ھچ و لخاد زا ھچ ،دنکیم دیدھت ار وا ھک یتارطخ تسا

 شزرا نآ کمک یارب ھک دنک کمک یناسک ھب دناوتیم طقف ھیناترب تموکح ،لوا دروم

 ،درادن ار نآ راوازس ای تسین نآ تفایرد ھب یلیامت رضاح لاح رد ریما ھک یکمک .دنا لیاق

 تیامح ھک ینامز ات اریز ،دشاب دنیاشوخ رایسب وا یابقر زا کی رھ یارب تسا نکمم

 رد ام عفن ھناگی ،مود دروم رد .دش دھاوخن دازآ اھنآ زا زگرھ ،دشاب ھتشادن ار ام نیمطم

 ام ھک یھظحل رد اما .تسا نامدوخ تادحرس تینما نیمات ،ناتسناغفا لالقتسا ظفح

 نیمات زا عنام یزیچ ھچ ،مینکن یقلت عطاق دحتم و تسود روشک کی ناونع ھب ار ناتسناغفا

 لماک فذح ھب تسا نکمم ھک دوشیم ھیسور اب ھبناج ھمھ مھافت اب ام تادحرس تینما

 ار راک نیا ھیسور ،دشابن ام اب عیرس مھافت ھب لیام ریما رگا ؟دوش رجنم ھشقن زا ناتسناغفا

 .دھدیم ماجنا دوخ ھنیزھ ھب ار نآ وا و دنکیم

 

 ھب ار میظع یورین کی دناوتیم ھیناترب تموکح ،دراد رارق تلاح نیا رد عاضوا نونکا

 زا لبق اھتدم ،دوخ عفانم زا عافد یارب ای ریما زا تیامح یارب ای ،دزاس دراو ناتسناغفا

 رامآ ھب قیقد عاجرا اب ار ھینایب نیا بانجیلاع .دسرب لباک ھب دناوتب سور زابرس کی ھکنیا

 ھک درک ھیارا دنھ رد ھیناترب یماظن یورین و یزکرم یایسآ رد ھیسور یماظن یورین

 .دھدیم ناشن لباک رھش زا نیعم لصاوف رد ار تردق ود رھ دوجوم یاھورین

 

 نینھآ یھقلح دننام دناوتیم یماظن تردق نیا ،دنامب ام تسود ریما رگا ،تفگ ارسیاو سپس

 ناتسناغفا اب ام طباور اما .دنکشب ین دننام ار وا دوش ام نمشد رگا و دخرچب وا رود ھب

 یھناصلاخ یوزرآ نیا .دوش رتھب ای رتدب دیاب طباور نیا .دنامب یقاب لکش نیا ھب دناوتیمن
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 ار دوخ ناوت مامت تسا لیام ھنامیمص دوخ فرط زا وا و دوش رتھب ھک تسا بانجیلاع

 .دھد ماجنا راک نیا یارب

 

 کمک ناکما وا ھب ھک دنک کمک یروشک ھب دناوتیمن وا ھک درک هراشا ارسیاو ،لاح نیا اب

 رداق وا ھک دریگ هدھع رب ار یتادحرس زا تظافح تیلوئسم ھن و دھدیمن ار روشک نآ ھب

 رد ار دوخ نارومام میناوتن ام ھک ینامز ات .تسین دوخ نارسفا طسوت نآ زا تراظن ھب

 ھب میناوتیمن ،درذگ یم ھچ نآ زا رتارف و اجنآ رد ھک مینادب و میشاب ھتشاد ناتسناغفا دحرس

 قیرط زا ار ریما میوش دھعتم ام ھک تسا نھذ زا رود .مینک عافد دحرس نآ زا رثوم روط

 یگنج نینچ رد وا ندش ریگرد زا ھک میشاب یتیعقوم رد ھکنیا نودب ،مینیبب ھیسور اب گنج

 .مینک یریگولج

 

 نارومام روضح ،ام اب دوخ طباور ینونک تیعضو رد ریما ھک تسا یعیبط یفاک هزادنا ھب

 رضاح لاح رد الامتحا .دنیبب رادشھ یتح و راجزنا اب ار ناتسناغفا ھطقن رھ رد یسیلگنا

 رد دیدرت لیلد ھب وا یایاعر رب ریما طلست نآ رد ھک درادن دوجو ناتسناغفا زا یشخب چیھ

 ھصخشم زونھ ھک یدنیاشوخان ماھبا رد .دوش فیعضت وا اب ام یتسود ھب تبسن اھنآ نھذ

 دوخ نارومام ھیناترب تموکح ھک دننک روصت تسا نکمم ریما مدرم ،تسام اب وا طباور

 ،دننک رخسمت ای دیدھت ار وا ،دنروایب راشف ترضحالاو رب ات دتسرفیم ناتسناغفا ھب ار

 یتیاضران ھب قیوشت ار وا یایاعر ای دننک یسوساج ار وا ورملق ندوب تخل ای یگنھرب

 ردقچ و توافتم ردقچ وا یارب ھجیتن رگا ھک دنک کرد انیمطم دیاب ریما ،لاح نیا اب .دنیامن

 رشتنم یدنس نینچ ،ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام روضح زا شیپ رگا ،دوب یم دنمدوس

 یم ناھج ھمھ ھب اتحارص و دندوب نآ نتشاد ھب قاتشم وا ناینیشیپ نیرت دنمتردق ھک دشیم

 ،تروص نآ رد .تسا وا نانمشد نمشد و وا ناتسود تسود سیلگنا تموکح ھک دنتفگ

 و دنتخانشیم ار وا رادتقا نایماح نیرتیوق ھیناترب تموکح ناگدنیامن دوجو رد ریما مدرم

 ،یطیارش نینچ رد ،نیا رب هوالع .تفریم رتارف رایسب وا تموکح میکحت یارب اھنآ ذوفن

 دھاوخ ریما یجراخ نانمشد مامت یارب یھجوت لباق غیلبت ،تارھ رد سیلگنا رسفا تماقا
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 ار وا سک رھ و تسا بقارم ،زواجت ربارب رد وا زا عافد یارب ناتسلگنا تردق ھک دوب

 .درک دھاوخ سمل زین ار ام دنک سمل

 

 ھیناترب تموکح طسوت ناتسناغفا تادحرس زا تراظن ترورض رب اددجم ارسیاو ،ھصالخ

 تابیترت نیا اب ریما ھک تسا مزال و دریگ هدھع رب ار زرم نآ زا تظافح دناوتب ات درک دییات

 طباور ھک دشاب رارق رگا ،موزل تروص رد هژیو یاھتیرومام شریذپ مھ و دوش قحلم

 .دوش ظفح ھیناترب تموکح اب وا

 

 یعقاو تیعضو اب ار دوخ دناوتب ھک دشاب یتیعقوم رد بانجیلاع ھک تسا ریذپان بانتجا نیا

 نایب ار یقیاقح ھچ شدوخ اما ،تسا یوق ریما ھک تفگ لیکو .دنک انشآ ناتسناغفا رد روما

 کانرطخ ردقنآ زونھ اما ،تسا ینادنز انیمطم وا رسپ .تسا شفیرح شدوخ رسپ ؟دنکیم

 یاھھیطوت ھک دوب نیا رب داقتعا .دنک کرت دوخ باسح ھب ار لباک دناوتیمن ریما ھک تسا

 ھنازخ ؛دنا ضاران یرابجا یزابرس رطاخ ھب مدرم ؛تسا نایرج رد رسپ نیا عفن ھب یدایز

 .تسا تالکشم اب طاحم ریما تیعضو ،تیعقاو رد و تسا یلاخ

 

 ار ھیسور و سیلگنا نیب لداعت ،دنکیم دومناو ھک تسا یدرم نیا ،دندومرف بانجیلاع

 گید ود نیب رد یلافس هزوک کی دننام وا تیعقوم !تسا هدرک ظفح مادک رھ زا لقتسم

 .تسا ینھآ

 

 ریما .دھدیمن ار عطاق تادھاعم تادھعت رییغت هزاجا ھیناترب تسایس ھک داد ھمادا ارسیاو

 تادھعت تیھام وا ھب ویام درال ھمان .تسا ھتشاد یھافش ای یمالک مھافت طقف ام اب نونکات

 .تسا یلک و مھبم نآ داوم کش نودب و درادن یدادرارق

 

 نیرت یوق ھب ار وا ھک دناسرب ھجیتن ھب ار یتابیترت ھک دراد ار تصرف نیا نونکا ریما

 .تسا ھتسشن لباک تخت رب نونک ات ھک دنک لیدبت یمکاح
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 راتفر سراپ هاش یاپمھ وا اب ھک تسا لیام و دراد تیاکش دوخ باقلا یفاکان تیثیح زا ریما

 .تسا هداد ناشن ار میالع مامت ندمتم یاھتموکح ھلوقم ھب دورو یارب سراپ اما .دوش

 اھسیلگنا زا و ھتفریذپ یمیاد تروص ھب ار یسیلگنا گرزب تیرومام نارھت رد هاش

 مامت ھب سراپ تموکح هانپ رد و دننک رفس سراپ رسارس رد دنناوتیم ھک هدرک ییاریذپ

 نیا رد دناوتیم ریما ،دنک لمع بیترت نیمھ ھب زین ناتسناغفا رگا .دنوش دراو روشک طاقن

 .تسا ربارب سراپ هاش اب ھک دنک اعدا تروص

 

 رب ھک یطیارش و دوب هدامآ نآ نداد یارب ھک تخادرپ یتازایتما لیصفت ھب ارسیاو سپس

 .داد یم ار اھنآ نآ ساسا

 

 :تازایتما

 .دشاب ود رھ نآ زا دیاب اھتموکح زا کی رھ نانمشد و ناتسود ،لوا

 ھحلسا و یلوپ ،یدرف کمک ،جراخ زا ناتسناغفا ھب درومیب زواجت تروص رد ،مود

 وا رگا ،دناوتیم سیلگنا تموکح ،تازواجت نیا ربارب رد وا تیوقت یارب ؛دریگ تروص

 یارب ار ینارسفا ،لیامت تروص رد و دنک مکحتسم ار دحرس طاقن ریاس و تارھ ،دھاوخب

 چیھ ھیناترب تموکح و تسا ریما دوخ طوبرم الماک اھنیا اما .دتسرفب وا شترا شزومآ

 .درادن اھنآ رارصا ھب یلیامت

 .دوشیم ھتخانش ریما نیشناج ناونع ھب ناج هللادبع ،موس

 ناگدنیامن طسوت نآ تایئزج ریاس و غلبم ،دوشیم تخادرپ ریما ھب ھنالاس ھنارای ،مراھچ

 .دش دھاوخ ھیوست رایتخالامات

 

 :طیارش

 ام عالطا نودب و دنک یراددوخ دوخ ناگیاسمھ کیرحت ای یجراخ زواجت زا ریما ،لوا

 .دشاب ھتشادن یجراخ ھطبار چیھ
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 .دنک رظن فرص ام ھب دوخ )؟( نارومام عاجرا و ھیسور اب تابتاکم ھنوگرھ زا ،مود

 .دنوش رقتسم یدحرس طاقن ریاس و تارھ رد ھیناترب نارومام ،موس

 ھمالع و نییعت ار ریما دحرس یناغفا و یوناترب نارسفا زا طلتخم نویسیمک کی ،مراھچ

 .دنک یراذگ

 یلصا یراجت یاھریسم رد تراجت دازآ شدرگ یارب ،هریغو ھنارای اب ،یتابیترت ،مجنپ

 .دش دھاوخ کمک ھیناترب تموکح طسوت ریما ،تابیترت نیا ھنیزھ رد .دوش ماجنا

 دھاوخ نییعت ابقاعتم نآ ریسم ھک فارگلت طخ یارب ،ھباشم کمک اب ھباشم تابیترت ،مشش

 .دوش ماجنا ،دش

 و دوش هدوشگ یمسرریغ و یمسر یاھیسیلگنا یور ھب ھنادازآ ھنوگ ھب ناتسناغفا ،متفھ

 ھتبلا ؛دوش ماجنا اھنآ تینما یارب ،تسا نکمم ھک اجنآ ات ریما طسوت مزال تابیترت

 .دوب دھاوخن یوزنم تاقافتا لوئسم اقلطم ترضحالاو

 ،لوا ھک یطرش ھب دنکیم رظن فرص لباک رد یمیاد هداتسرف رارقتسا زا ارسیاو ،متشھ

 تیرومام ،دشاب مزال ھک نامز رھ ،مود ؛دزاس رقتسم ارسیاو رقم رد ار هداتسرف کی ریما

 .دنک تفایرد هژیو یاھ

 

 هدھع رب ار بوقعی دمحم نما فیقوت تسا هدامآ وا ،دھاوخب ریما رگا ھک دوزفا ارسیاو

 .دریگ

 

 ار ھیلوا یداھنشیپ تیرومام ھک یلاح رد ریما ھکنیا دروم رد یریگ ھجیتن اب ارسیاو سپس

 :درک داھنشیپ ار ھنیزگ ود ،درک در

 ارسیاو تارظن و دنک نایب لیصفت ھب ار ریما تارظن ات دیایب ھلمیس ھب دیاب لباک لیکو ،لوا

 .دزومایب ار

 وا اب لیاسم دروم رد و هدومن تاقالم دحرس رد یسیلگنا رسفا کی اب دیاب وا رومام ،مود

 .دنک تبحص
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 تاین و هدومن کرد ار ریما تاساسحا بانجیلاع .دش ھتفریذپ یبوخ جیاتن اب لوا داھنشیپ

 دشاب هدامآ ریما رگا .تخادرپ مود داھنشیپ ھب بانجیلاع .داد رارق لیکو رایتخا رد ار دوخ

 نیا رب ات دتسرفب ار هاش دمحمرون دیس اروف دیاب ،دنک راتفر ارسیاو تساوخ ساسا رب ھک

 ریما ھک ییاج رھ ای دابآ لالج ،رواشپ رد ار وا و دسرب قفاوت ھب یلیپ سیویل رس اب ساسا

 لماک دامتعا دروم صخش ناونع ھب ار یلیپ سیویل رس بانجیلاع .دنک تاقالم ،دھاوخب

 ھک دوب دقتعم اریز ،دش بوصنم وا ھب کمک یارب ویلیب رتکد .درک یفرعم وا دوخ و ھنیباک

 .دراد ھناتسود طباور هاش دمحمرون دیس اب و تسا ریما یارب لوبق دروم درف

 

 ،دش داھنشیپ بانجیلاع طسوت ھک دشاب هدھاعم نینچ داقعنا هدامآ ریما ھکنیا رگم ،لاح نیا اب

 اب ثحب چیھ اریز ،تسا هدیاف یب لیاسم دروم رد رتشیب ثحب یارب دوخ هدنیامن نداتسرف

 تقفاوم هدھاعم اب ساسا نیا رب وا رگا ،لاح نیا اب .دوش ھتفریذپ دناوتیمن یرگید طیارش

 رد ای اھھمان بیوصت و دوش میظنت رایتخالامات ناگدنیامن طسوت هدھاعم نیا تسا نکمم ،دنک

 ریما رگا ،یلھد رد ای دوش ماجنا ربمون رد ارسیاو اب ریما تاقالم رگا ،دوش ھلدابم رواشپ

 .دریذپب یروتارپما سلجم یارب ار ارسیاو توعد

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢٠ ھمیمض
 رومام ،ناخ دمحم اطع باون و ارسیاو بانجیلاع نیب ھلمیس رد مود یوگتفگ تشاددای
 و تاکن یخرب دروم رد اروش رد هروشم زا سپ ،١٨٧۶ ربوتکا ١٣ ،لباک رد ھیناترب

 نآ فادھا
 

 .نوتنروت یاقآ و یرگ ناتیپاک ، نرب مود گنھرس ،یلیپ رس ، ،ارسیاو بانجیلاع :نارضاح

 دروم رد لیکو ھک یتاعالطا تیمھا و ندوب لماک ھب ناعذا اب ار دوخ نانخس ترضحالاو

 ھنامرحم لیکو اب ھک تفگ وا .درک عورش ،دوب هداد رارق وا رایتخا رد لباک رد روما هرادا

 کش وا .تسا هدرک نایب تاظوحلم نودب ،تشاد نھذ رد ھک ار ھچنآ مامت و هدرک راتفر
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 ثعاب رما نیا ھک دراد نانیمطا و درک دھاوخ لقتنم ریما ھب ھناقداص ار نآ لیکو ھک درادن

 زاب و حیرص هزادنا نامھ ھب و دراذگب رانک ار دوخ یلعف ظوفحم شرگن ریما ھک دوشیم

 ،دمھفب ار بانجیلاع نھذ رد دوجوم زیچ ھمھ دیاب ریما ھک تسا نیا ارسیاو فدھ .دشاب

 نیع رد .دشابن روآ بجعت یزیچ چیھ ،دننک تاقالم رایتخالامات ناگدنیامن رگا ھک یروط

 نودب ھک تسا لیاق یطورش تارکاذم شیاشگ یارب بانجیلاع ھک دنک کرد دیاب لیکو لاح

 .دتسرفب ار دوخ ناگدنیامن ریما ھک تسین یزاین نآ

 .ناغفا دحرس رد یسیلگنا نارسفا رارقتسا لحم ،لوا

 .ریما بناج زا دامتعا و یتسود شرگن ،مود

 

 سوئر ھب ،دشاب ھتفرگ هدیدان ار یتاکن دوخ یوگتفگ نیلوا رد ارسیاو تسا نکمم ھک اجنآ زا

 .داد ھمادا اھنآ

 

 اب تسا لیام الماک ارسیاو ،ھیناترب ورملق رد ریما یارب نیمز یاطعا دروم رد ،لوا

 ،تسا ھیناترب تموکح رایتخا رد ھک اجنآ ات ،دنک تقفاوم ھنیمز نیا رد ریما یاھھتساوخ

 .دوشیم لح ادعب تایئزج .دوش تیاعر دیاب

 

 ھملک کی طقف نیا ،دسانشب تیمسر ھب ار ناج هللادبع ھک درک تقفاوم ارسیاو یتقو ،مود

 یطیارش ،دیآ شیپ تسا نکمم ھک یلامتحا رھ یارب ھک تسا نکممریغ لبق زا ھتبلا ؛دوبن

 ،تیھام نیا اب لماعت ھب ار ریثات رثکادح ھک تسا نیا ھیناترب تموکح دصق اما .دوش مھارف

 یلخاد روما رد ھلخادم مدع نآ ھک دھدب ریما دوخ طسوت هدش تساوخرد طیارش اب قباطم

 ار هدش ماجنا قیاقح ات دوش دھعتم ھیناترب تموکح ھک تسا نکممریغ ھتبلا .تسا ناتسناغفا

 ھیناترب تموکح ،دوش هدنار نوریب لباک تخت زا اعقاو وا ثراو ای ریما رگا .دزاس ھنوراو

 یلاح رد ،عقوم ھب ریما رگا ،لاح نیا اب .دنکیمن گنج اھناغفا اب اھنآ ندنادرگزاب یارب

 ھب و ھتشاد رارق تالکشم رد ھک دنک مالعا ،دراد رایتخا رد ار دوخ تخت و جات زونھ ھک

 ریذپ ناکما المع نامز نآ رد ھچنآ دودح رد یاھکمک نینچ ،دراد زاین یدام یاھکمک
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 و یتسپ تاطابترا یارب تاناکما دوبھب نودب المع یکمک نینچ اما .دوشیم ھیارا ،دشاب

 ار ام ریما ھک یدراوم رد ھن و دوب دھاوخن ریذپ ناکما لباک و ھیناترب ورملق نیب یفارگلت

 زاین ام كمك ھب ھكنیا ات دریگ هدیدان ار ام هروشم و دزاس لفاغ دوخ ىقیقح تیعضو زا

 اھنآ زا ار وا و مینك عفد ار اھنآ میناوتن ھكنآ ات دنك ناھنپ ار دوخ تالكشم و دنک ادیپ دیدش

 یقفاوت نینچ یلمع یارجا یارب ماگ نیلوا ھک درک دھاوخ کرد ریما ،نیاربانب .میروآ نوریب

 .تسا تموکح ود نیب رتھب یطابترا لیاسو و لباقتم دامتعا داجیا دیاب

 

 رایسب ترضحالاو یارب ھک یداحتا اب ھطبار رد ریما رب یراشف چیھ دھاوخیم ارسیاو

 دوش نیمضت یجراخ ھلمح ربارب رد ھک دھاوخیم ریما رگا اما .دنکن دراو ،تسا دنمدوس

 دامتعا لباق لماوع زا هدافتسا اب ،لوا دروم رد دیاب ،دوش هدنادرگزاب یلخاد یگتفشآ زا و

 یاھتیرومام قیرط زا دراوم ھمھ رد ریما اب ھنادازآ طابترا اب مود دروم رد و دحرس رد

 .دوش تراظن رگید دراوم ای هژیو

 

 اعقاو شرگن و دحرس رد ھیناترب داھن ینعی ،دوخ زاین دروم زایتما ییایازم ریما رگا

 تاقالم یارب ار دوخ ریزو ھک تسین یزاین رگید ،دریگن رظن رد ار دوخ یوس زا ھناتسود

 ،ناغفا عفانم نتفرگ رظن رد نودب ات دوب دھاوخ دازآ ارسیاو و دتسرفب ارسیاو هداتسرف اب

 .دنک ذاختا یدحرس طباور ددجم میظنت رد ار دوخ ریسم

 

 دراد لماک دامتعا ھیناترب رومام ھب ھک دناسر نایاپ ھب بلطم نیا اب ار دوخ نانخس ارسیاو

 ھک تسا راودیما وا .دناسرب عاضوا یعقاو کرد ھب ار ریما دناوتیم ھک تسا نیمطم و

 ھمھ ھک ییاج ،دنک بیغرت یلھد یروتارپما سلجم رد روضح ھب ار ریما دناوتب رومام

 یبولطم وحن ھب ،هدھاعم داقعنا تروص رد و دناهدش توعد نآ رد ھیاسمھ لقتسم نامکاح

 یمیمص یسایس طباور یلجت یارب یداعریغ تصرف ،نیاربانب .درک ھلدابم ار نآ ناوتیم

 ھب ناج هللادبع رادرس نتخانش تیمسر ھب و ھیناترب تموکح و ترضحالاو نیب دوجوم

 .دوشیم مھارف دھعیلو ناونع
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 زا ھک ھچنآ دروم رد وا یامنھار یارب ]هدش ھمیمض[ یکمک تشاددای کی ارسیاو سپس

 تارکاذم دروم رد ریما یارب یھمان مھ و دنک نایب دراد تیحالص ریما ھب بانجیلاع بناج

 کارتشا یارب ریما زا دنھ تموکح فرط زا ھناتسود و یمسر توعد اب هارمھ یداھنشیپ

 .داد لیوحت رومام ھب یلھد رد یروتارپما عمجم رد

 

 ھنارادافو تامدخ زا ینادردق ساپ ھب و درک میدقت رومام ھب ریجنز و تعاس کی سپس

 .درک اطعا وا ھب ھیپور رازھ ١٠ تعلخ کی وا ھتشذگ

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢١ ھمیمض
 لباک رد ھیناترب رومام یارب یکمک تشاددای

 

 نھذ ات مراد ار رایتخا نیا و ملاحشوخ نم ھک دیوگب ریما ھب مھدیم هزاجا هدنیامن ھب ،لوا

 زا یشان دسریم رظن ھب ھک منک اھر دوخ تاین دروم رد یدایز یاھهرھلد زا ار ریما

 .تسا هدوب دنھ تموکح رد نم باصتنا زا لبق طیارش

 

 دوخ تسود ار نم دھاوخب ترضحالاو رگا ھک دیوگب ریما ھب مھدیم هزاجا هدنیامن ھب ،مود

 ھک یراک رھ و دوب مھاوخ مکحم و عیرس ،نیتسار و یمیمص تسود وا یارب ،دھد رارق

 ار وا ،موشیم هداتسیا وا رانک رد اھیتخس رد ،مھدیم ماجنا دشاب نم ناوت رد المع

 شنیشناج و دنک داجیا ار شاھلسلس ،دنک مکحم ار شتخت و جات ات منکیم تیامح ھنامیمص

 .منکیم دییات ناج هللادبع رادرس شرسپ تیصخش رد ار

 

 و دارفا ،یتاحیلست کمک وا ھب مھ و مھدب داحتا و یتسود نامیپ وا ھب ملیام ،نیاربانب ،موس

 ھب ملیام ،نیا رب هوالع .مھدب یجراخ لیلدیب مجاھت ربارب رد شورملق زا عافد یارب لوپ
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 تموکح تیامح و یمومع ییاسانش ،ناج هللادبع شرسپ ھب و مھدب یروف یلام کمک وا

 .مھدب ار ھیناترب

 

 فرط زا ریما ھکنیا رگم ،مھد ماجنا ار اھراک نیا زا کی چیھ مناوتیمن نم اما ،مراھچ

 زا تیامح رد ترضحالاو ھب کمک یارب یلمع لیاسو ھک دشاب لیام هزادنا نامھ ھب دوخ

 ھک دھدب دحرس نآ رگید یاھشخب و تارھ رد یھیناترب رومام یزاس میقم اب شتادحرس

 نآ هرابرد ادعب تسا نکمم ھک یھنوگ ھب ،دنراد رارق نوریب زا رطخ ضرعم رد رتشیب

 .دوش قفاوت

 

 نیا یارجا اب مھاوخیمن یتح ،منکیم یدردمھ ریما ینونک تالکشم اب ھکیلاح رد نم

 یرادافو زا ار ترضحالاو ھک یطیارش اب ،ام نیب داحتا هدھاعم یاضما زا سپ ات تابیترت

 دوخ مدرم ھب ریما ھک ینامز ات ھن و منک هدنمرش ار ریما ،دزاس یضار ام یتسود لماک

 روما رد ھلخادم مدع اھنت ھن هدنھد ناشن ناتسناغفا رد ھیناترب رومام روضح ھک دنامھفب

 و ذوفن مامت اب اھنآ ھب کمک و دھعیلو و ریما عطاق یماح ناونع ھب ھکلب ،وا روشک یلخاد

 زا تعنامم و یجراخ تازواجت ربارب رد ناشروشک زا عافد رد سیلگنا تموکح تردق

 .تسا ترضحالاو تخت فیعضت ای یلخاد شمارآ ندز مھرب یارب نایضاران شالت

 

 تادحرس یجراخ روما بقارم ھک دوب دھاوخ یھیناترب نارومام زا کی رھ ھفیظو ،مجنپ

 .دنھد ھیارا ھیناترب تموکح ھب مھ و ریما ھب ار دامتعا لباق و عقوم ھب تاعالطا و دنشاب

 یھیناترب نارومام زا کی رھ تلاخد زا تیاکش یارب یھجوم لیلد ینامز رھ رد ریما رگا

 .دش دھاوخ هدناوخارف اروف رومام ،دشاب ھتشاد دوخ یلخاد روما رد

 

 وا یارب یراسمرش ھیام هداتسرف نینچ روضح ھک دنکیم رکف ترضحالاو رگا ،مشش

 مھاوخب ریما زا ای مھدب رییغت ار لباک رد دوجوم یموب هدنیامن رارقتسا مھاوخیمن ،تسا

 راظتنا دیاب ،تروص نیا رد اما .دنک لابقتسا شرابرد رد ھیناترب یمیاد هدنیامن کی زا ھک
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 طابترا هار رس رب یعنام ،دنک باجیا تموکح ود حلاصم ھک نامز رھ ھک مشاب ھتشاد

 .دشاب ھتشادن دوجو هژیو ناگداتسرف قیرط زا ترضحالاو و نم نیب ھنامرحم

 

 روضح مھ و داحتا و یتسود هدھاعم ھک تسا نیا نم یوزرآ و فدھ ،ھصالخ ،متفھ

 رد و لخاد رد ریما یارب یگرزب نابیتشپ و توق ،ناتسناغفا دحرس رد ھیناترب نارومام

 .وا تلاجخ ای فعض ھیام ھن ،دشاب روشک زا جراخ

 

 اب ،ھنامرحم و ھناتسود شور ھب ،دوخ ناگدنیامن قیرط زا ات متسھ هدامآ الماک نم ،متشھ

 نآ ھلیسو ھب ھک میھد رارق یمیاد هدھاعم ھیاپ رب ار دوخ طباور میناوتب ات منک تروشم ریما

 شخبتیاضر ھیناترب تموکح و وا یارب ھک یوحن ھب ،دوش نیمضت وا تمارک و لالقتسا

 و دنکن تقفاوم تشاددای نیا ۴ دنب رد جردنم تابیترت اب ریما ھک ینامز ات ،اما .دشاب

 رب ار یتادھعت وا فرط زا ھک دوب دھاوخن نم رایتخا رد المع ،دوشن نآ دراو ھنامیمص

 ماجنا یراک وا هدنیآ تیعقوم تالکشم ای تارطخ دروم رد وا ھب کمک یارب ای مریگب هدھع

 .مھدب

 

 
 ٣۶ دنس رد ٢٢ ھمیمض

 ١٨٧۶ ربوتکا ١١ ،ھلمیس
 تاقلعتم و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو زا

 نآ
 )تافراعت زا سپ(

 زا ترضحالاو ھب ھک مداد روتسد رواشپ رد دوخ رسیمک ھب دنھ ھب دوخ دورو ضحم ھب

 ھب لباک رد امش رابرد ھب تقوم و هژیو تیرومام کی یگدنیامن رب ینبم نم ھناتسود لیامت

 یارسیاو ماقم ھب مدوخ باصتنا مھ و ھکلم ترضحیلعا طسوت "دنھ ھکلم" بقل مالعا روظنم

 .دنک ھیارا یفراعت و لماک تامولعم ،دنھ
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 اب وا دورو و دورب امش تختیاپ ھب ھک دوش هداد هزاجا نم مرحم هداتسرف ھب رگا نینچمھ

 یارب ،روشک نآ و ھیناترب تموکح نیب طباور دوبھب یارب ،دوش لابند حیرص تاطابترا

 .دشاب شخب تعانق ترضحالاو یارب و لوبق لباق نم

 

 یخرب مھ و ترضحالاو خساپ ھعلاطم ؛دندادن یخساپ نم ھناتسود داھنشیپ ھب ترضحالاو

 راچد نم یعقاو تین دروم رد ترضحالاو ھک دناسر ھجیتن نیا ھب ارم یلبق تابتاکم

 .تسا هدش مھافتءوس

 

 خساپ زا و دھد رارق باطخ دروم ار ترضحالاو ھک مداد روتسد رسیمک ھب اددجم ،نیاربانب

 ھلمیس ھب ادتبا لباک رد ھیناترب رومام ھک تسا ترضحالاو تیاضر دروم ھک متفایرد امش

 ریزو اب دیاب نم هداتسرف ای دھد حیضوت نم یارب ار ترضحالاو تارظن اصخش ات دیایب

 .دنک تاقالم زرم رد امش

 

 ھک مداد هزاجا وا ھب نم و تسا رظتنم لماک تایئزج اب نونکا ھیناترب رومام ،ساسا نیا رب

 ھب ھجو نیرتھناتسود اب ار مدوخ یاھهاگدید دروم رد ھنامیمص و غیردیب تاحیضوت

 .دنک غالبا ترضحالاو

 

 اب ات ماهدامآ نم ھک دوشیم هداد نانیمطا هدنیامن طسوت ترضحالاو ھب بیترت نیا ھب

 نآ ھب دیدج تابتاکم رد و دیدرک مالعا ھلمیس رد ١٨٧٣ رد ھک امش هدنیامن یاھتساوخ

 .منک لمع ،دیا هدرک هراشا

 

 اب ات دزاس رداق ار ھیناترب تموکح ات دوب دنھاوخ هدامآ ترضحالاو ھک مرادن کش الباقتم

 زا ار ینیگنس تادھعت ،دھدیم ھیارا امش ھب ھمان نیا لماح رومام ھک یتابیترت اب تقفاوم



 586 

 لمع تادھعت نآ ھب دناوتیمن المع ھیناترب تموکح ،نآ دوبن رد ھک دھد ماجنا امش فرط

 .دنک

 

 نم ،دشاب قوف تاساسا رب هدھاعم کی رد ندش دراو ھب لیام نانچمھ ترضحالاو رگا

 سیویل رس ،مدامتعا دروم تسود ھب ترضحالاو داھنشیپ ھب قباطم ھک موشیم لاحشوخ

 یرگید یاج ای رواشپ رد ترضحالاو ریزو اب تاقالم یارب ار دوخ ھک مھد روتسد یلیپ

 ھک دزاس هدامآ یعطق لکش ھب طوبرم یاھتساوخ زاربا و تایئزج دروم رد ثحب یارب

 .دریگ رارق نم و ترضحالاو بیوصت و دییات دروم

 

 ناونع ھب ار مدوخ بناج زا یھمانتوعد ،ھمان نیا هارمھ ھک ماهداد روتسد هدنیامن ھب نم

 ھب یلھد رد هدنیآ یرونج لوا رد تسا رارق ھک یگرزب مسارم یارب ترضحیلعا هدنیامن

 مسارم نیا رد .دنک میدقت امش ھب ،منک رازگرب ترضحیلعا یروتارپما ناونع مالعا تبسانم

 ھک ار یناگدازھاش و ناھاش و دنھ رد لاگترپ و ھسنارف تافرصتم نارادنامرف ،گرزب

 ھب دوخ دنھ یروتارپما ناگیاسمھ و نادحتم ناونع ھب یلاحشوخ اب ار اھنآ ترضحیلعا

 .ماهدرک توعد ،دنسانش یم تیمسر

 

 تموکح ھتسجرب نامھم ناونع ھب ترضحالاو نتفریذپ زا تسا نکمم ھکنیا ھب دامتعا اب

 یاھھمانتقفاوم ھلدابم یارب هدنخرف تصرف نیا زا ،مشاب دونشخ ،تبسانم نآ رد ھیناترب

 دوخ تموکح ھناتسود ھقالع و يصخش مارتحا زا نانیمطا دیدجت و ترضحالاو اب قوف

 .منک هدافتسا امش یاھورملق قنور و ترضحالاو تخت و جات تینما یارب

 

 .منک زاربا ،متسھ لیاق ترضحالاو یارب ھک ار ییالاو ھجوت مھاوخیم
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 ٣۶ دنس رد ٢٣ ھمیمض
 ١٨٧۶ ربوتکا ١٧ ،ھلمیس کیدزن ،هربوشم
 )ھصالخ( یلیپ سیویل رس ھب ،نوتنروت زا

 

 رد ھیناترب یموب رومام ،ناخ اطع باون و ارسیاو نیب اریخا ھک یاھوگتفگ رد روضح اب

 رابرد ھب ھک هدش هداد هزاجا نوتیل درال یوس زا رومام ھک دینادیم ،تفرگ تروص لباک

 ریزو ھکنیا رب ینبم ریما داھنشیپ ھب ھطبار رد بانجیلاع یاھمایپ اب ؛ددرگزاب لباک ریما

 قفاوت روظنم ھب ناغفا ورملق رد یرگید ھطقن ای رواشپ رد هاش دمحمروندیس ترضحالاو

 ترضحالاو و ھیناترب تموکح نیب رت شخبتیاضر و رتکیدزن تابسانم طیارش دروم رد

 لوا مسارم رد ات هدرک توعد ریما زا بانجیلاع ھک دینادیم نینچمھ .دنک تاقالم امش اب

 زاجم امش ھک دننک ھلدابم ار داحتا هدھاعم ارسیاو اب اجنآ رد ات دنک تکرش یلھد رد یرونج

 .دیتسھ هاش دومحم رون دیس اب نآ دروم رد هرکاذم ھب

 

 رواشپ ھب تصرف نیلوا رد ھک مھد روتسد امش ھب دیاب ،هدش داھنشیپ تابیترت اب قباطم .٢

 رد رسیمک طسوت خساپ نیا .دیشاب ارسیاو یاھمایپ ھب ریما خساپ رظتنم اجنآ رد و دیورب

 دوب دیھاوخ هاش دمحم رون دیس دورو رظتنم رواشپ رد امش .دش دھاوخ غالبا امش ھب رواشپ

 و دوشیم هداد ناشن ارسیاو ھمان ھب ترضحالاو خساپ رد ھک ناغفا ورملق زا یشخب رد ای

 .رواشپ رسیمک ھب لباک رومام تابتاکم رد ای

 

 رادنامرف فرط زا ھک تارکاذم تیھام و فادھا اب ھطبار رد ،امش رتلماک تاعالطا یارب .٣

 تیادھ نم ھب ،دیتسھ ھیناترب تموکح فرط زا ریما ریزو اب نآ ماجنا ھب زاجم اروش لک

 نیا یاوتحم اب امش ھک مراد رواب نم .مراذگب امش رایتخا رد ار یمرحم دانسا ات هدش هداد

 .منکیم بلج نآ ررکم و قیقد ھعلاطم ھب ار امش ھجوت اما ،دیتسھ انشآ بوخ دانسا
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 ھطبار رد یبرد لریا طسوت ھک تسا یدراوم ،ریما ریزو اب امش تارکاذم یلصا فادھا .۴

 ریفس اب نآ ھبتاکم رد و هدش هداد تبسن ناتسناغفا لابق رد ھیناترب تموکح یلک تسایس ھب

 زا دنا ترابع فادھا نیا .تسا ھمیمض نآ ھخسن و هدش ھیارا زمیج تنس رابرد رد ھیسور

 ھب تموکح نآ یلخاد شمارآ زا نانیمطا ،مود و ناتسناغفا یجراخ تینما نیمات ،لوا –

 .دنک نیمات ار ھیناترب عفانم ھک یوحن

 

 قوف فادھا ھب یبایتسد ،اروش لک رادنامرف هدیقع ھب ھک هدیسر ارف نآ نامز نونکا .۵

 دوجو ناتسناغفا و دنھ تموکح نیب نونکات ھک ھچنآ ھب تبسن رتیعطق تابیترت مزلتسم

 ،دیشاب دنباپ نآ ھب و دینک ذاختا تابیترت نینچ یور ثحب رد دیاب ھک ینحل .دشابیم ،ھتشاد

 ١٨٧۶ یروربف ٢٨ ھنامرحم ھلسارم رد ،دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ روما ریزو طسوت

 تیادھ ھب یزاین و هدش هداد حیضوت الماک )منکیم تلج نآ ھب ار امش صاخ ھجوت ھک( دوخ

 .تسین امش رتشیب

 

 اب یرت عطاق و رتکیدزن طباور ات تسا هدامآ نونکا اروش لک رادنامرف ھک یطیارش .۶

 شرادید رد ریما ھک تسا یطیارش نامھ صاخ روط ھب ،دنک رارقرب ناتسناغفا تموکح

 زا ١٨٧٣ رد ھک یلک شیب و مک تروص ھب اددجم و دوب نآ راتساوخ ١٨۶٩ رد ھلابما زا

 .درک تساوخرد دنھ تموکح زا هاش دمحم رون دیس ،شریزو قیرط

 

 میقتسم روط ھب ار یتصرف چیھ ریما ،١٨۶٣ رد ھک دھدیم ناشن امش ھب ھمیمض دانسا .٧

 مالعا و ارسیاو اب هدھاعم داقعنا وا یلصا فدھ ھک دنک نایب ات دادن تسد زا میقتسمریغ و

 دشاب ھیناترب تموکح نانمشد و ناتسود دیاب ھک تسا ترضحالاو نانمشد و ناتسود لباقتم

 ناتسناغفا دحرس دادتما رد فلتخم قطانم رد ار ھیناترب نارومام تسا لیام وا طرش نیا اب و

 ھب .دریذپب دحتم تموکح ود رھ یارب هدھاعم رد هرکذتم عفانم زا رتھب تظافح روظنم ھب

 تموکح رگا ،دوشن قحلم نآ ھب ریما ھک تشادن دوجو یزیچ ١٨۶٩ رد ،رگید ترابع

 دسانشب تیمسر ھب ،دنک بوصنم وا تسا نکمم ھک ار یدھعیلو و وا ات دوبیم هدامآ ھیناترب
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 یلاح رد و دوب زاب "دوخ یلامش زرم تینما نیمات یارب یداھنشیپ رھ ھب" وا .دنک تیامح و

 دیاب ھک درکیم رکف نانچمھ ،دوب کوکشم هدنیآ لاس دنچ رد ھیسور زواجت دروم رد ھک

 تحت ای دوخ یوس زا اھھعلق نتخاس یارب ار دوخ لیامت و دوش ماجنا یطایتحا تامادقا

 ،نیا رب هوالع .درک زاربا ،لیامت تروص رد ییاپورا یاھنآگداپ شریذپ و ھیناترب تراظن

 تارھ ،خلب رد ار سدنھم تسرپرس ای رومام کی لیم لامک اب ھک درک دییات نامز نآ رد وا

 وا لالقتسا تسا نکمم ھک نامگ نیا اب ،لباک زج ھب ،تفریذپ دھاوخ یرگید یاج رھ ای

 .دوش فیعضت

 

 رد یفاک هزادنا ھب شنارواشم و ریما ھک تخومآ دیھاوخ تسویپ تالاقم زا رتشیب امش .٨

 داحتا زا رگا( اھنآ ییاناوت رد ھکلب ،شیوخ لیامت رد اھنت ھن ،دندوبن حیرص عوضوم نیا

 کیفارت و تراجت ،ھناتسود طباور لیھست یارب )دندشیم نیمطم ھیناترب تموکح اب حیرص

 .ترضحالاو ورملق یاھشخب مامت و یروتارپما نیا نیب رد

 

 دوخ یصخش یاھوگتفگ رد ریما ھک داد دھاوخ ناشن امش ھب نانچمھ هدش ھمیمض دانسا .٩

 هدرک زاربا نارگید ھب البق ھک دوخ تالیامت و اھتساوخ دروم رد تیدج اب ویام درال اب

 و تردق تینما یعیبط ھجیتن ،دراد دوخ بلق رد ارسیاو ھک یروشک شمارآ« ھک تفگ ،دوب

 کی تورث و یگتسیاش زا یشان ھک( تراجت شیازفا لومش ھب ،زیچ ھمھ و تسا وا ھلسلس

 و مکحتسم تموکح کی داجیا زا سپ ،تسا نآ ناھاوخ ھیناترب تموکح ھک )تسا تلم

 .»تسا نکمم یمیاد

 

 یدیکات تیھام دییؤم ھجراخ رترکس ھب باجنپ تقو رادنامرفناوتس ھمیمض ھمان .١٠

 اب ؛درک رارکت دولکم دلانود رس یارب ار دوخ یاھتساوخ ریما نآ رد ھک تسا یتارابع

 ریغ ھب ام ھک انعم نیا ھب ،دوش جرد وا اب طابترا رد دنب کی تسا نکمم" ھکنیا رب دیکات

 اب« :دوزفا و ؛"تشاد میھاوخن و ھتشادن یتسود ھطبار ناتسناغفا رد یسک چیھ اب ،ریما زا

 زوریپ تخت و جات ھب ھک ار یسک رھ ام ھک دوشیم نشور روشک نآ رد یشتآ ھیمالعا نیا
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 یفاک نآ ندرک شوماخ یارب ھیمالعا عون نیا زج یزیچ چیھ و مینکیم قیدصت ،دوش

 .»تسین

  

 رد رگید راب و ١٨۶٩ رد ھک میھد حیضوت ار یفلتخم لیالد تسین مزال اجنیا رد .١١

 ریما سپس ھک درک داحتا عطاق هدھاعم کی داھنشیپ در ھب راداو ار ھیناترب تموکح ،١٨٧٣

 هراشا یتیعضو ھب لیالد نیا ھک مشاب ھتشاد ھجوت دیاب طقف .درک دیکات اھنآ شریذپ رب لباک

 و اپورا رد روما تیعقوم و ھتشذگ لاس تفھ رد اھدادیور تفرشیپ اب اساسا ھک دنتشاد

 .تسا هدرک رییغت رضاح لاح رد یزکرم یایسآ

 

 ھنوگرھ ھک تسا یھنوگ ھب ھتفای رییغت تیعضو نیا اروش لک رادنامرف هدیقع ھب .١٢

 تروص رد دوخ زا عافد یلمع رازبا ای ناغفا تموکح تسایس دروم رد ماھبا ندش ینالوط

 .دزاسیم بسانمان ار یزکرم یایسآ رد یتآ ضراوع زورب

 

 و یعطق داحتا کی لباک ریما اب ات تسا هدامآ ،لیلد نیمھ ھب ،اروش رد لک رادنامرف .١٣

 نودب ،دنک دادرارق ١٨٧٣ و ١٨۶٩ رد ترضحالاو رظن دروم طیارش ساسا رب یلمع

 ترضحالاو هدش ینیبشیپ تقفاوم اھلاس نآ رد ھک ریما زا داحتا یارب یطرش چیھ یاضاقت

 .دشیمن رسیم ناگیار روط ھب

 

 تسا هدامآ ھک هداد عالطا ریما ھب ناخ دمحم اطع باون قیرط زا ارسیاو ھک دینادیم .١۴

 رد ریما طیارش ھب قباطم یجراخ تازواجت ربارب رد ناغفا تادحرس زا تظافح رد ات

 ھیناترب ھتسیاش نارومام رارقتسا دننام ؛دیامن یدام و یروف کمک ترضحالاو ھب ١٨۶٩

 اب امش هرکاذم ،نیاربانب .تسا هدش رکذ قوف سنارفنک رد ھک یفادھا یارب ،دحرس نآ رد

 نیا یلمع یارجا یارب مزال تامادقا ھناتسود میظنت ھب دودحم ھنیمز نیا رد ریما ریزو

 .دوب دھاوخ لصا
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 اب ھک یوحن رھ ھب ار ریما یگدوسآ و تمارک ھک دیشاب بقارم راک نیا ماجنا رد .١۵

 ھک دسریم رظن ھب .دیشاب ھتشاد رظن رد ،دشابن راگزاسان رظن دروم فادھا ھب یبایتسد

 یھیناترب یمیاد هدنیامن کی شریذپ ھب یلیامت ،داد حیضوت ادعب ھک یلیالد ھب ،١٨۶٩ رد ریما

 رادنامرف ،دشاب دوجوم ترضحالاو نھذ رد زونھ لیالد نآ رگا .تشادن لباک رد ییاپورا

 دھاوخن رارصا تابیترت نینچ رد ناشیا شریذپ رب ،ناشیا صالخا ھب مارتحا اب اروش لک

 دینك هراشا يلامتحا تیزم ھب ناغفا هدنیامن یارب ھك دشاب بوخ دیاش ،لاح نیع رد .تشاد

 زا دھعیلو عفانم ،ریما یگدنز ای یتمالس یارب یناھگان ھثداح ھنوگرھ زورب تروص رد ھك

 رثؤم ھنوگ ھب تسا نکمم وا ذوفن ھک دوشیم یشان لباک رد ھیناترب ھتسیاش هدنیامن روضح

 ،یلامتحا نینچ عوقو تروص رد .دنک کمک یلامتحا یاھشالت زا یریگولج رد رابرد رد

 روشک رب یلخاد گنج یاھتبیصم ،رقتسم ھلسلس زیمآحلص ینیشناج ندروخ مھرب اب

 .دوشیم لیمحت

 

 ود یایاعر نیب ھناتسود عفانم قیوشت و اھنیمزرس نیب تراجت تینما دروم رد .١۶

 ،یزرم یاھهارھاش تینما ظفح و اھلتوک لیابق هرادا رد لباقتم یاھکمک زین و تموکح

 نایرج رد ریما و وا دوخ ھک ھناتسود و حیرص ھیحور اب ات دینک توعد ناغفا هدنیامن زا

 ھب یبایتسد یارب تسا نکمم ھک یتامادقا نینچ ؛دینک وگتفگ ،دنداد ناشن ١٨۶٩ تارکاذم

 .دشاب تحلصم فادھا نیا

 

 هدنیامن ھب ھنافاصنا امش .دیشاب وجیتشآ و حیرص زین دوخ تموکح زا یگدنیامن ھب امش .١٧

 ھنارادافو يراكمھ ھك درك دیھاوخ هراشا ایازم نیا لباقتم تیھام دروم رد ناتسناغفا

 اما .تسا عقوتم و بولطم نارفاسم تینما و تراجت زا تیامح تھج رد اھنآ تموکح

 ھک دینک یمن داھنشیپ و درک دیھاوخ یراددوخ یقطنمریغ یاضاقت ھنوگرھ حرط زا امش

 دراو ھیناترب تموکح تروپساپ نودب ھک یھیناترب عابتا تینما لابق رد ناتسناغفا تموکح

 ھک درادن یاھراب لیمحت ھب یلیامت تموکح نیا .تسا لوئسم ،دنوشیم نآ یاھورملق

 .تسا نآ تیوقت ھکلب ،ھن نآ فیعضت ام فدھ .تسین نآ لمحت ھب رداق اراکشآ ترضحالاو
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 رد وا نابز رد اریخا ھک ار یدامتعایب و یورهرفط نحل ھک دیشاب عقوتم امش ،لاح نیا اب

 صیخشت ھیناترب تموکح و وا یایاعر نیب طباور دوبھب لباقتم تعفنم و ناکما ھب هراشا

 .دینک حالصا ،هدش

 

 دراد راظتنا ترضحالاو زا ھیناترب تموکح ھک دش دیھاوخ رکذتم ریما ریزو ھب امش .١٨

 ھنافصنم روط ھب تسا ترضحیلعا ملسم دحتم و تسود ناونع ھب وا هدھعرب ھک ار یفیاظو

 ،تسا هداد ارسیاو ھب ١٨۶٩ ھیمالعا رد ھک وا تاراھظا ھب و دسانشب تیمسر ھب لماک و

 زا وا ،دسانشب تیمسر ھب ار شنادناخ و وا ھیناترب تموکح رگا« ھک دنک لمع ھنارادافو

 ؛دنکیمن یراددوخ دنھ تموکح یاھتساوخ زا تعاطا و ینادردق زاربا یارب چیھ ماجنا

 دیاب ؛دنکیم تیامح اھنآ زا دوخ لام و ناج اب و تیاعر ار دنھ تموکح یاھتساوخ

 یم نیب زا ار ام تادھعت ھمھ ،شنادنزرف ای وا يوس زا يماکان نیرتكچوك ھك دوش کرد

 .»درب

 

 رایسب اروش لک رادنامرف رظن ھب ،تموکح ود نیب یطابترا لیاسو عیرس دوبھب یارب .١٩

 نیعم طاقن نیب رد فارگلت طخ ظفح و داجیا رد دنھ تموکح اب دیاب ریما ھک تسا بولطم

 تاعوضوم زا یکی تسا نکمم اھنآ باختنا ھک دنک یراکمھ ھیناترب و ناغفا یاھورملق رد

 طوطخ نینچ زا تظافح و راک لیاسو دروم رد تاراھظا نیمھ .دھد لیکشت ار امش هرکاذم

 یگدامآ امش ،روظنم نیا یارب مزال تامادقا ثحب رد .دنکیم قدص زین فارگلت طابترا ای

 یوس زا ریما ریزو ھک یاھداھنشیپ ای اھتساوخ نینچ ماجنا یارب ار دوخ لوقعم

 ریما رگا ھک منک ھفاضا دیاب طقف ،دروم نیا رد .داد دیھاوخ ناشن ،دنکیم ھیارا ترضحالاو

 تینما دروم رد و دنک نیمضت تسا وا یورملق رد ھک ار اھنآ زا یاھشخب زا تظافح

 هدامآ ھیناترب تموکح ،دسرب لباقتم قفاوت ھب دننکیم روبع ینایم یاھزرم زا ھک یاھشخب

 .دوش لبقتم ار طوطخ نییعت یاھھنیزھ ات تسا
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 تارکاذم شیاشگ یارب یمزال طورش ھچرگا ھک دراد دوجو رگید طورش زا یرایسب .٢٠

 تموکح ھکنیا زا لبق و تسا یرورض اھنآ شخبتیاضر یریگ ھجیتن یارب اما ،تسین

 ،روشک زا جراخ و لخاد رد ار ترضحالاو تیامح ھک دوش دھعتم دوخ یوس زا ھیناترب

 تقفاوم اھنآ اب دیاب ریما ،دریگ هدھع رب ،هداد ناشن لباک هدنیامن ھب ارسیاو ھک یدودح رد

 .دنک

 

 ورملق زا عافد لابق رد یتیلوئسم ھیناترب تموکح رگا ھک تسا یھیدب ،لوا ھلھو رد .٢١

 دانتسا نودب دیابن ریما یجراخ تسایس ،دریگ هدھع رب ار یجراخ مجاھت ربارب رد ریما یاھ

 طباور رب رثؤم لورتنک امش تارکاذم ھک تسا مزال ،نیاربانب .دوش ماجنا وا یاھھیصوت ھب

 یطورش ناوتیم ھنیمز نیا رد .دنک نیمضت ار ھیناترب تموکح طسوت ناتسناغفا یجراخ

 لالقتسا و تمارک ھب تناھا نیرتمک تسا نکمم ھک یھنوگ ھب و درک نایب یلک تروص ھب ار

 .تسا بولطم رایسب وا یایاعر رظن زا نآ ظفح ھک دشاب ھتشاد ریما

 

 ینونک شرگن ،دوش دیکات ناغفا تموکح رب دیاب و دبلطیم ار امش ھجوت ھک یدعب ھتکن .٢٢

 و اتحارص دیاب ریما بناج زا شرگن نیا .تسا ام ناگدنیامن و ایاعر ھب تبسن تموکح نآ

 ،دشابن وا تسود لمع رد زاین رد دناوتیمن ھیناترب تموکح .دوش ھتشاذگ رانک تعرس ھب

 ،نیارب انب .دشاب ھتشادن دوجو لمع رد اما ،دوش ھتفرگ رظن رد زاین ماگنھ یتسود نیا رگا

 یزیامتم کرد ھب طورشم ھحلسا و لوپ ،دارفا کمک داھنشیپ ھک دینامھفب ریما هداتسرف ھب

 زا و هدومن قیوشت ار دوخ رایتخا تحت یاھرادرس و لیابق دوخ یوس زا ریما ھک تسا

 .دنک تیامح نآ یایاعر ھمھ و ھیناترب تموکح اب ھناتسود و ررکم ،ھنادازآ لماعت

 

 یعیبط عوضوم ،دوش هداد مھافت نیا ھب یلمع ریثات تسا نکمم ھک یفلتخم یاھهویش .٢٣

 .دوب دھاوخ ریما هدنیامن و امش نیب رد قیقد تابیترت و وگتفگ
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 دھاوخیم امش زا اروش لک رادنامرف و درادن تابیترت نیا رد یرتمک تیمھا ھک ھچنآ .٢۴

 رترثؤم و ھناتسود لورتنک رد لباقتم کمک ھب هراشا ،دیسرب مھافت ھب ریما هدنیامن اب ھک

 دازآ روبع عنام اھنت ھن و دناهدرک ھنال ربیخ لتوک رد نونکا ھک تشاد دھاوخ یدیرفا لیابق

 یھیشاح اب ار ام یبرغ لامش تادحرس زا یمھم شخب ھکلب ،دنوشیم لباک و رواشپ نیب

 تحاران رایسب دنھ تموکح یارب اھنآ تایح ھمادا ھک دناهدرک ھطاحا ھتفشآ تیربرب زا

 اھنآ رب رثؤم لورتنک ھنوگرھ لامعا یلمع یراوشد ،لیابق نیا لقتسم یگژیو .تسا هدننک

 اب اھنآ طباور مھ و زورما ات اھنآ اب ام طباور یلک یگژیو و رواشپ زا ای لباک یوس زا

 تسا مزال یتخس ھب ھک تسا مولعم قیقد و بوخ ردقنآ امش یارب ھمھ ،ناغفا مدرم ھیقب

 .مھد رارق امش ھجوت دروم یدج روط ھب ار عوضوم نیا

 

 روط ھب تسا نکمم وا ھلسلس و ریما ھک یروتارپما تیامح نازیم و یلک تیھام .٢۵

 رد ،دنشاب ھتشاد راظتنا داحتا یداھنشیپ هدھاعم طیارش تحت ھیناترب تموکح زا یفاصنا

 زگرھ ھیناترب تموکح .تسا هدش هداد ناشن حوضو ھب دش ماجنا ١٨۶٩ رد ھک یتارکاذم

 ھک تسین لمتحم نینچمھ .درادن ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم ھب یلیامت و هدوبن لیام

 کی ددجم لیمحت یارب عاجش هاش فرط زا ھک دشاب ھتشاد یگنج نانچ ھب لیامت رگید

 .دش ماجنا لباک تخت رب عولخم هدازھش

 

 ناگدازھاش زا تیامح یارب یدھعت چیھ دھاوخیمن ھیناترب تموکح ،لیلد نیمھ ھب .٢۶

 ھب اھنآ یرادافو ھک اھنآ یایاعر دایز تیرثکا ای ناغفا تلم نافلاخم ربارب رد ناتسناغفا

 نیا تیاعر اب ،اما .دنک دقعنم ،تسا ھتفر نیب زا بوکرس و ملظ ای تموکح ءوس لیلد

 دراد رایتخا رد المع ھک ار ھچنآ مامت ھیناترب تموکح ،یرورض و لوقعم یاھتیدودحم

 یاھھیطوت و اھھسیسد ربارب رد وا هدشھتخانش نیشناج ای ریما ھنالداع رادتقا ظفح یارب

 بوخ یرادتموکح ،رقتسم مظن اب ھک داد دھاوخ ماجنا تخت  نادجویب و ینوناقریغ نایعدم

 تموکح تسا نکمم زاین تروص رد ھک یقیقد لکش .تسا راگزاسان روشک شمارآ و



 595 

 لباق یمسر دنس چیھ رد ھک دراد یگتسب یطیارش ھب ،دشاب یکمک نینچ ھیارا هدامآ ھیناترب

 .تسین ینیبشیپ و فیرعت

 

 ،ریما طسوت یداھنشیپ هدھاعم طیارش و تادھعت ھیلک ھنارادافو ماجنا تروص رد .٢٧

 ای یلام یاھکمک ،ترضحالاو لیامت تروص رد ھک دوب دھاوخ لیام ھیناترب تموکح

 یھدنامزاس یارب ار سیلگنا برجم نارسفا تامدخ ای وا تادحرس میکحت یارب یماظن

 تیمسر ھب یداھنشیپ هدھاعم داوم رد تسا لیام نینچمھ .دھد ھیارا وا یماظن یورین رتھب

 .دوش ھتفرگ رظن رد ناج هللادبع ینیشناج بیترت زا نتخانش

 

 ھک ار یمھم تارکاذم دروم رد دنھ تموکح یلک تاروتسد و اھهاگدید ھک یلاح رد .٢٨

 ندرک دودحم دصق ھک منک مالعا دیاب ،مھدیم رارق امش رایتخا رد ،تسا هدش هدرپس امش ھب

 رد ھک دش دیھاوخ ھجوتم اما .تسین رظن رد ،هدشن رکذ ھک یطرش چیھ رد امش رایتخا

 لماک و ھنالداع لباقتم عفانم دیاب ،دیتسھ ریما ریزو اب هرکاذم ھب زاجم امش ھک یهدھاعم

 .دشاب ھتشاد دوجو دادرارق نیفرط یارب

 

 ریما عفانم یاتسار رد اھنآ ماجنا ھب یلیامت ھیناترب تموکح ھک ینیگنس تادھعت یارب

 ھیناترب عفانم عفن ھب اساسا ھک دینک نیمضت ار یفاک یھدزاب ھک دوب دھاوخ امش ھفیظو ،درادن

 .تسا

 

 ،تارکاذم لوط رد ارسیاو اب ھنامرحم و عیرس طابترا رازبا ندرک مھارف یارب .٢٩

 زا ،وس کی زا ،دوک نیا زا هدافتسا رد .منکیم ھیارا امش ھب یزمر دوک کی ھلیسونیدب

 زا و درک دیھاوخ یراددوخ تیمھا مک لیاسم دروم رد ارسیاو ھب یرورضریغ عاجرا

 نودب دیابن ھک یتازایتما ای و دوش ارجا دیابن ھک یتابلاطم دروم رد ار بانجیلاع رگید یوس

 .تشاذگ دیھاوخ نایرج رد الماک ،دوش اطعا ناشیا روجم
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 .منکیم زاربا امش ھبرجت و تیارد ،ییاناوت ھب ار اروش لک رادنامرف دامتعا ،ھمتاخ رد .٣٠

 .دیشاب ھتشاد نانیمطا دنھ تموکح تیامح و یدردمھ ھب دوخ تارکاذم یاھ یراوشد رد

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢۴ ھمیمض
 هدھاعم یارب یکمک تشاددای

 

 دقع ١٨۵۵ رد ناتسناغفا مکاح و ھیناترب تموکح نیب تقافر و یتسود هدھاعم ھکیلاح رد

 تموکح ود رھ عفانم ھب ار هدھاعم نآ لیمکت و دیدجت باجیا ثداوح ریسم ھکیلاح رد ؛دش

 بناج زا دنھ لک رادنامرف و ارسیاو ،نوتیل نوراب نایاقآ نیب رد ریز داوم ،نآربانب ؛درکیم

 ھقفاوم رگید یوس زا ناتسناغفا مکاح ناخ یلعریشریما ترضحالاو و ھیناترب تموکح

 .دش

 

  ،لوا هدام

 یلعریشریما رایتخا رد الاح ھک ار ناتسناغفا یاھورملق ھک دنکیم دھعت ھیناترب تموکح

 و دوخ ثراو ،دوخ بناج زا ناخ یلعریش ترضحالاو و ؛دنکیم مارتحا تسا ناخ

 تیامح و تیمکاح ریز ای داحتا رد ھک یاھورملق ھب ھطبار رد ار ھباشم دھعت وا نانیشناج

 .دیامن یم ،تسا ھیناترب تموکح

 

 مود هدام

 حلص ،وا نانیشناج و ناثراو ،ناتسناغفا مکاح ،ناخ یلعریش ریما و ھیناترب تموکح نیب

 نانمشد و دنشاب رگید تموکح ناتسود دیاب تموکح کی ناتسود .دوب دھاوخیمیاد یتسود و

 .دوب دنھاوخ رگید تموکح نمشد ،تموکح کی

 

 موس هدام
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 نمشد موجھ دروم ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ینونک یاھنیمزرس ھک یتروص رد

 ھب یگنج داوم و دارفا اب اھنیمزرس نآ زا عافد رد ھیناترب تموکح ،دریگ رارق یجراخ

 و ریما راتفر ھک هدش ررقم ھلیسو نیدب و هدش کرد حوضو ھب .درک دھاوخ کمک ریما

 ،کیرحت ھنوگرھ زا ترضحالاو و هدوب ٢ هدام رد جردنم ھیمالعا اب قباطم دیاب وا تموکح

 عالطا اب رگم ،دوخ ینونک یاھزرم زا رتارف یاھنیمزرس و تالایا رد ھلخادم ای و زواجت

 .درک دھاوخ یراددوخ ،ھیناترب تموکح تیاضر و

 

 مراھچ هدام

 یاھروشک اب ار دوخ طباور ھک دنکیم تقفاوم ریما ترضحالاو ،مھافت نیا ساسا رب

 .دھد ماجنا ھیناترب تموکح تسایس اب یگنھامھ رد یجراخ

 

 مجنپ هدام

 زا ھیناترب تموکح ھک دوشیم تقفاوم ھلیسونیدب ،ناغفا تادحرس زا رتھب تظافح یارب

 ناتسناغفا رگید ناکم رھ و تارھ رد تماقا یارب ار ھیناترب ربتعم نارومام ،دوخ فرط

 مکاح و دنک اجباج ،دوش نییعت دھاعتم یلاع یاھتردق طسوت الباقتم تسا نکمم ھک

 ریاس و دنھ لک رادنامرف و ارسیاو رابرد رد تماقا یارب یهدنیامن دوخ فرط زا ناتسناغفا

 .دنک یفرعم ،دوش قفاوت نآ رس رب ھباشم روط ھب تسا نکمم ھک ھیناترب دنھ طاقن

 

 مشش هدام

 اب ھنادنمتفارش راتفر و یصخش تینما ،دوخ فرط زا ،ناتسناغفا مکاح ترضحالاو

 ھیناترب تموکح و دنکیم نیمضت ،دنا ناتسناغفا کاخ رد ھک ینامز رد ار ھیناترب نارومام

 ناتسناغفا یلخاد هرادا رد ھجوچیھ ھب نارومام ھنوگ نیا ھک دوشیم دھعتم دوخ فرط زا

 .دننکن ھلخادم

 

 متفھ هدام
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 ھلیسونیدب ،دحتم تموکح ود نیب ھناتسود و عیرس طباور لیھست روظنم ھب ،نیا رب هوالع

 طسوت یھاگھگ ،دشاب یرورض روظنم نیا یارب ھک فارگلت طوطخ ھک دوشیم تقفاوم

 .دوش ھتخاس ناتسناغفا مکاح یاھنیمزرس رد ھیناترب تموکح

 

 متشھ هدام

 ھک دوشیم دھعتم شنانیشناج و ناثراو ،دوخ فرط زا زین ناخ یلعریش ریما ترضحالاو

 ات ،دننک تراجت ای رفس وا ورملق رد زیمآ حلص ھنوگ ھب ھک ھیناترب عابتا یارب یعنام چیھ

 نکمم ھک یتابیترت اب قباطم و دنھد ماجنا ار راک نیا ھیناترب تموکح هزاجا اب ھک ینامز

 .دنکن داجیا ،دریگ رارق ھبناجود قفاوت دروم تموکح ود نیب تسا

 

 مھن هدام

 نودب و ناخ یلعریش ترضحالاو تموکح میکحت ھب دوخ لیامت تابثا رد ھیناترب تموکح

 ھب دناوتیم ریما ھک ار یسکرھ ھک دنکیم تقفاوم ھلیسونیدب ،یلخاد تالکشم زا تمحازم

 تخت یارب بیقر یعدم رھ یاھاعدا و دسانشب تیمسر ھب ،دنک یفرعم دوخ ثراو ناونع

 .دنک در ار

 

 مھد هدام

 روما و هرادا رد ھلخادم ھنوگرھ زا قباس دننام نآ نارومام و نارسفا ،ھیناترب تموکح

 و ناثراو ،ریما نآ رد ھک یدراوم رد رگم .درک دنھاوخ یراددوخ ناتسناغفا یلخاد

 زا تظافح و یلخاد گنج ددجم زورب زا یشان بیاصم زا یریگولج یارب وا نانیشناج

 نیا رد .دنشاب مزال کمک ناھاوخ ،تسا هدش دقع نآ یارب هدھاعم نیا ھک زیمآ حلص عفانم

 یونعم یاھ تیامح ،وا نانیشناج و ناثراو ،ریما ھب کمک یارب ھیناترب تموکح ،تروص

 تموکح ھب ،تسا یرورض قوف ھیمالعا اب قباطم یلک روط ھب و وا رظن ھب ھک ار یدام ای

 ربارب رد رقتسم مظن و یلم تیاضر ،ھنالداع رادتقا زا تظافح رد ات داد دھاوخ ناتسناغفا

 .دریگ رارق هدافتسا دروم تردق ینوناقریغ یابقر و نابلط هاج شاشتغا
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 مھدزای هدام

 طورشم طقف ،دوشیم ماجنا دھاعتم یلاع یاھتردق یاھنیمزرس نیب رد ھفقو نودب تراجت

 رسیمک تروشم اب و دریگ رارق یسررب دروم رتشیب تقد اب دیاب هدام نیا ترابع[ ...ھب

 .]دوش یسیونزاب یلیپ رس طسوت رواشپ

 

 و ناناگرزاب زا تسارح و ظفح رد ریما بانج و دوش نییعت ینیعم یاھریسم روظنم نیدب

 یتینما تامادقا ،اھریسم باختنا .درک دھاوخ شالت اھریسم نیا زا ھنادازآ رورم و روبع

 تموکح ود رھ کرتشم رسیمک طسوت اھریسم نیا یاھالاک رب ضراوع ھفرعت و اھنآ

 .دوشیم نییعت

 

 مھدزاود هدام

 یتحار یارب تموکح ود ھک دنوش ظفح و دنبای دوبھب یوحن ھب دیاب هدش باختنا یاھریسم

 ریما .دننادب تحلصم اھنآ نیب رد لباقتم یلام تابیترت قبط و کیفارت و تراجت یمومع

 رد ھیناترب تموکح اب ھک دوشیم دھعتم شنانیشناج و ناثراو ،دوخ فرط زا ناخ یلعریش

 قطانم شمارآ ظفح و نارگتراغ زا اھ هاگرذگ و اھهار نیا یرادھگن یارب شیاھشالت

 .دنک یراکمھ ھنامیمص ،دراد رارق ناتسناغفا و ھیناترب ورملق نیب رد ھک یناتسھوک

 

 مھدزیس هدام

 ھب شنانیشناج و ناثراو ،دوخ فرط زا ،نیا رب هوالع ناخ یلعریش ریما ترضحالاو

 ای ندوبر تیعونمم و ناگدرب تراجت بوکرس و لورتنک رد ھیناترب تموکح زا تیامح

 .دراپس یم دھعت اھنآ شورف روظنم ھب دوخ یاھورملق رد اھناسنا تراسا

 

 مھدراھچ هدام
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 یتادھعت رثوم یارجا و دوخ رادتقا یمیاد ظفح رد ریما ترضحالاو زا رتشیب تیامح یارب

 ،دناهداد ماجنا هدھاعم نیا قبط دوخ نانیشناج و ناثراو ،دوخ فرط زا ترضحالاو ھک

 نانیشناج و ناثراو ،ترضحالاو ھب هدقعنم تادھعت ھنارادافو ماجنا طرش ھب ھیناترب تموکح

 .دنک تخادرپ وا

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢۵ ھمیمض
 یتاحیضوت قفاوت و یفخم ھنارای یارب یکمک تشاددای

١ 

 "یجراخ نمشد مجاھت" ترابع ھک دننکیم کرد دھاعتم تموکح ود ،٣ هدام اب ھطبار رد

 .دشاب ییایسآ مھ و ییاپورا نانمشد لماش دیاب

٢ 

 رد ھک یمھم دھعت یازا رد ریما ھک تسا کرد لباق ھتکن نیا ۴ هدام اب ھطبار رد نینچمھ

 زا ھک دنادیم مزلم ار دوخ ،تسا هدش ھتفرگ رظن رد سیلگنا تموکح فرط زا قوف هدام

 یراددوخ یجراخ تموکح رھ اب یتموکح ای یللملا نیب ،یسایس لیاسم دروم رد ثحب

 و دیق ھنوگ چیھ نودب ترضحالاو ھک ھیناترب تموکح اب ھناتسود یگنھامھ رد زج ھب ،دنک

 .دھدیم لاقتنا ار تیھام نیا یاراد تاداھنشیپ ای تابتاکم یطرش

٣ 

 :تسا نینچ زین ۶ و ۵ داوم دروم رد

 تموکح ود نیب ھكنیا رگم ،دشاب ھتشاد تماقا لباك رھش رد يموب رومام كی طقف ،لوا

 .دوش ھقفاوم لباقتم تابیترت

 تاعوضوم دروم رد ریما اب امیقتسم ھک دشاب مزال دنھ یارسیاو رظن ھب ھک نامز رھ ،مود

 تیرومام کی یارب دیاب ھیناترب هژیو هداتسرف کی ،دوش رارقرب طابترا ھنامرحم ای مھم

  .دوش مازعا ریما رابرد ھب تقوم
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 تادحرس زا جراخ یاھدادیور تراظن ،یھیناترب نارومام ای هدنیامن یلصا ھفیظو ،موس

 ھنوگرھ دروم رد ناتسناغفا و ھیناترب یاھتموکح ھب عقوم ھب تاعالطا ھیارا و ناتسناغفا

 دیدھت ار ناغفا یاھورملق یگچراپکی ای تابث ،حلص ھک تسا یرطخ ای یسایس ھسیسد

  .دنکیم

 کرتشم عفانم یارب ھیناترب نارومام ای هدنیامن اب ھنامیمص دیاب ناغفا یلحم تاماقم ،مراھچ

 .دننک یراکمھ دوخ عوبتم یاھتموکح

۴ 

 :٧ هدام ھب ھجوت اب بیترت نیمھ ھب

 و داجیا ھنیزھ و ھیناترب تموکح هدھع رب فارگلت طوطخ ای طخ کی تخاس ھنیزھ ،لوا

 .دوش قفاوت تموکح ود نیب الباقتم ھک یوحن ھب ریما طسوت طوطخ ای طخ نآ یرادھگن

 تسا نکمم ھک ار یطوطخ ای طخ زا یاھشخب زا تظافح تیلوئسم ریما ھک یلاح رد ،مود

 نیب رد ھک یاھشخب زا تظافح ،دریگیم هدھع ھب ،دشاب وا یاھنیمزرس هدودحم رد

 .دوش ارجا الباقتم تموکح ود رھ طسوت دیاب ،دراد دوجو ھیناترب و ناتسناغفا یاھزرم

۵ 

 عابتا ،دشاب هدشن هداد یرگید تابیترت ھک ینامز ات ھک تسا کرد لباق ٨ هدام ھب ھجوت اب

 ھنامیمص مھافت و ھبناجود قفاوت ساسا رب ،دوخ تموکح یبتک و ربتعم هزاجا نودب ھیناترب

 .دنوش ناتسناغفا دراو دنناوتیمن تموکح ود نیب

۶ 

 تسایس رییغت ھب لیام ھجوچیھ ھب ھیناترب تموکح ھک تسا نینچ زین ١٠ هدام دروم رد

 ،نیاربانب .تسین ناتسناغفا تلم لالقتسا ای یلخاد روما رد ھلخادم مدع رب ینبم دوخ تباث

 طورشم ؛درک دھاوخ یدام کمک وا نانیشناج و ناثراو ،ریما حیرص تساوخرد ھب اھنت

 ھیناترب تیمکاح و دشاب هارمھ یفاک و عقوم ھب تاعالطا اب دیاب یتساوخرد نینچ ھکنیا رب

 .دوب دھاوخ یکمک نینچ ھیارا تحلصم و نامز ،هوحن رواد ھناگی

٧ 
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 رادتقا ظفح رد ریما زا تیامح یارب ھیناترب تموکح ھک تسا کرد لباق بیترت نیمھ ھب

 ماجنا شنانیشناج و ناثراو ،دوخ فرط زا نونکا ھک یتادھعت رثوم ماجنا و دوخ ینوناق

 ،ناشیا نانیشناج و ناثراو ،ترضحالاو ھب ،هدقعنم دھعت یافیا ھنارادافو طرش ھب ،دھدیم

 لداعم غلبم ھنالاس نآ زا سپ و ھیپور کل ٢٠ لداعم غلبم ،هدھاعم نیا بیوصت زا سپ اروف

 یھاگھگ تسا نکمم ھک لوپ ای نادرم ،نارسفا دننام یاھکمک ریاس هوالع ،ھیپور کل ١٢

 .دزادرپب ،دوش یقلت دیفم ھیاسمھ تموکح ود عفانم یارب

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢۶ ھمیمض
 ١٨٧۶ ربمون ٢٣ ،لباک ،ناخ دمحم اطع باون یصوصخ ھمان

 

 قاتا ھب ار ھجراخ ھلودلاریزو و یفوتسم ،مظعاردص ترضحالاو ریما حبص زورید

 ،ارسیاو بانجیلاع زا وا ھک یاھھمان و رومام تابتاکم دروم رد و تساوخ دوخ یصخش

 نیرتھب و دنجنسب ار تاظحالم ھمھ ھک تساوخ اھنآ زا و درک تروشم ،دوب هدروآ

 ھیصوت .دنھد ھیارا وا ھب ناتسناغفا مدرم و تموکح عفانم تھج رد ار دوخ یاھھیصوت

 زور نامھ رھظ زا سپ ٢ تعاس .تسا هدشن مالعا لیصفت ھب تروشم زا سپ اھنآ

 وا اب وگتفگ ھب عورش ،هدربمان ریزو ھس روضح اب و داتسرف رومام لابند ھب ترضحالاو

 ھجیتن ،دشن ھتفرگ یعطق میمصت ھچرگا و دوب ینالوط وگتفگ .دندرک مھم دراوم نآ دروم رد

 نارسفا دناوتب ھک تسین یتیعقوم رد ناتسناغفا تموکح ھک دوب نیا اھنآ تاراھظا یلک

 زا رپ ار اھنآ یتابیترت نینچ دروم رد رکفت .دریذپب دوخ تادحرس لخاد رد ار ھیناترب

 .درک هرھلد

 

 .دنک فرطرب ار اھنآ سرت و دھد حیضوت ار هدش حرطم تاداریا ات درک شالت رومام

 .دش لوکوم هدنیآ تصرف ھب رتشیب ثحب و لحنم تعاس ھس زا سپ ھسلج
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 ندرک دعاقتم یارب شالت رد و داد دھاوخ ھمادا تارکاذم تفرشیپ شرازگ ھب هدنیامن

 .درک دھاوخن یھاتوک شتموکح یارب هدش ھیارا یاھداھنشیپ ییایازم دروم رد ترضحالاو

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢٧ ھمیمض
 ھب ،لباک رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحم اطع باون زا ،١٨٧۶ ربمسد ۵ ،ھمان ھمجرت

 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک
 

 زا سپ ۴ تعاس زورید ،دوخ رابرد تاماقم اب تروشم و اھاروش یرازگرب زا سپ ریما

 تموکح تساوخرد ھک دنداد رظن یگنھامھ اب رابرد تاماقم ھمھ .درک راضحا ارم رھظ

 ،دنتفر )دوخ یاھھناخ ھب( تاماقم نیا )مظعردص یانثتسا ھب( یتقو .دوش در دیاب )ھیناترب(

 ھمھ« ،مدرک راھظا ریما ھب مظعاردص روضح رد ،ناوارف یاھقیوشت و اھنانیمطا زا سپ

 روما رد تالکشم )نایاپ و زاغآ رد( دمایپ ھب )تسین اھنآ ھفیظو( دناوتیمن رابرد ادرفا

 نودب یتموکح ساسح لیاسم رد )اھدمایپ( دب و بوخ نیب رد زیامت .دنک رکف یتموکح

 زا دیاب ترضحالاو ،)ھیناترب( تموکح زا لاوس نیا رد .تسین ماجنا لباق )گرزب( ھبرجت

 تقو عرسا رد و هدومن هدافتسا )ناتدوخ یارب( نآ بیاعم و ایازم دروم رد دوخ تواضق

 یتسرد ھجیتن ھب( دش میلست یدودح ات ینالوط یوگتفگ زا سپ ترضحالاو .»دینک لح ار نآ

 رد اصخش ات دنتسرفیم نم ھناخ ھب ار مظعاردص حبص زورما ھک دنتشاد راھظا و )دیسر

 زورما ات میشاب رظتنم سپس و مینک وگتفگ رگیدکی اب رما نیا رد وا نایز و ررض دروم

 حبص ٧ تعاس زورما مظعاردص ،ساسا نیمھ رب .مینک غالبا وا ھب ار )دوخ ثحب ھجیتن(

 تبحص رد وا اب لاوس يهرابرد سپس و مداد فلتخم ياھنانیمطا وا ھب ادتبا .تساوخ ارم

 ام یود رھ سپس .مدرك میلست يمك ار وا ،نآ جیاتن دروم رد ياھلالدتسا ھیارا اب و مدرک

 )ماکحتسا( یاقترا یایازم دروم رد یاھرظنراھظا و اھنانیمطا زا سپ و میدنام ریما رظتنم

 و درس"( مربم هویش ھب مرن و مارآ یاضف رد یاھشالت ،تموکح ود نیب دوجوم یتسود

 نیا رد یتدم ترضحالاو .میداد ماجنا )ھیناترب( تموکح یاھتساوخ ققحت یارب )"مرگ
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 لبق یاھزور ھب تبسن مظعاردص و دنتساوخ رظن مظعاردص زا سپس و دندومن لمأت رما

 نحل زا ،ام ثحب نایاپ رد زورما .درک )تسس راسفا( یتوافتیب ای یلیمیب راھظا رتمک

 دھاوخ تقفاوم زرم رد ھیناترب نارسفا تماقا اب الامتحا وا ھک دیسر رظن ھب ریما نانخس

 تاماقم اب( لماک تروشم زا سپ و هدیسرن ھجیتن ھب شیاھاروش ھک درک راھظا وا .درک

 الماک )ھیناترب تموکح( فادھا ققحت ھب زونھ نم ھک دنچ رھ .داد دھاوخ خساپ )دوخ

 ،تیاھن رد ھک تسین دیعب( دوش لصاح تیقفوم ،دنوادخ یرای اب مراودیما و ماهدشن نیمطم

 .)دشابن تسکش نآ ھجیتن

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢٨ ھمیمض
 ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب ،لباک رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحم اطع باون ھمان ھمجرت

 ١٨٧۶ ربمسد ٧ ،رواشپ
 تالاوس ھب متساوخ ھنامرحم وا زا و میامن مارتحا ترضحالاو ھب ات مدوب ریما رظتنم زورما

 رابرد ھب رترید ادرف نم« ،دنتفگ مظعاردص ھب ترضحالاو .دھد خساپ ھیناترب تموکح

  دیاب امش .میآ یم

  ،یفوتسم

  ،ھجراخ روما ریزو

  ،کلملا تمشح

  ،ناخدمحا روخآریم

  ناخ لضفا رادرس و ناخ لدریش رادرس

 دوخ تروشم ھجیتن و دینک وگتفگ تموکح نیا ھب نآ راضم و دافم هراب رد و دینک عمج ار

 نیا رد نم .دوش لح حوضوم ات دیناسرب نم عالطا ھب طرش و دیق نودب و دازآ ھنوگ ھب ار

 یشیدنارود و رگیدمھ اب )»ظاحل یب«( ھنالقتسم )مراد وزرآ( اریز ،منکیمن تکرش ھسلج

 .»دینک وگتفگ تموکح )ود رھ( یارب نآ راضم و دافم و نایز و دوس دروم رد لماک
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 طوبرم ھک فیرظ رما نیا رد لماک یسررب زا سپ ھک دندومرف نم ھب ترضحالاو هاگنآ

 ردص اب نم .دش دھاوخ هداد بسانم خساپ ،تسا یمیاد رابتعا بسک ای نداد تسد زا ھب

 .)درادرب ام فادھا تھج رد یاھماگ( دریگب میمصت ھک متساوخ وا زا و مدرک تاقالم مظعا

 ریاس ھب ھناگادج روط ھب نم .درک دھاوخ شالت ھنیمز نیا رد ناکما دح ات ادرف تفگ وا

 دھاوخ ھچ اھنآ رظن( دید دیاب و مھدیم نانیمطا اھوزرآ نیا ققحت یارب رابرد تاماقم

 .)دوب

 

 

 ٣۶ دنس رد ٢٩ ھمیمض
 ھب ،لباک رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحم اطع باون زا ،١٨٧۶ ربمسد ١١ ،ھمان ھمجرت

 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک
 

 نیب وگتفگ .دنھد خساپ )ھیناترب تموکح( تالاوس ھب ھک متساوخ رابرد دشرا تاماقم زا نم

 اب" ،دنتفگ یصوصخ روط ھب سپس و تفای ھمادا زور ود تدم ھب رابرد یاضعا و ریما

 رارقتسا ،تموکح )ود( نیب دوجوم یتسود موادت ھب ھجوت اب و ترورض تشادرظنرد

 دروم رد طیارش یخرب اما ،دریگ رارق دییات دروم تسا نکمم زرم رد یسیلگنا نارسفا

 و مظعاردص .دوش نییعت )یزور کی( هدنیآ رد تموکح هدافتسا یارب دیاب اھنآ تماقا

 تالاوس ریاس و طیارش نیا یگدنیامن یارب ھیناترب رومام اب یزقاحسا ناخ دمحا روخاریم

 نم .تسا هدشن مالعا طیارش نیا .»دننک دییات ار اھنآ و دنورب رواشپ ھب تموکح )فادھا(

 .دنھدب خساپ دروم نیا رد ھک متساوخ ترضحالاو زا هرابود و مدوب ریما رظتنم زورید

 لیامت یدودح ات و میتسھ لوغشم )یتموکح( ساسح رما نیا رد ام« :دندومرف ترضحالاو

 تدم رد هللااشنا .)تسا هارمھ تیقفوم اب یدودح ات داھنشیپ( میراد تالاوس نیا دییات ھب

 و متفگ )ش( تموکح یارب نآ یایازم زا وا ھب نم .»دش دھاوخ هداد بسانم خساپ یھاتوک

 رتدنمدوس )وا یارب( نم تواضق ھب ،دنک لح ار عوضوم نیا رتدوز ھچ رھ ھک مدرک راھظا
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 دھاوخ ھچ وا میمصت( دید دیاب .تشاد دھاوخن یدوس مھم لیاسم نیا نداد لوط و دوب دھاوخ

 .منکیم شالت دایز نم .)دوب

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣٠ ھمیمض
 ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب ،لباک رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحم اطع باون ھمان ھمجرت

 ١٨٧۶ ربمسد ١٨ ،رواشپ
 

 بسانم وحن ھب ھیناترب تموکح لیاسم دروم رد مظعاردص و ریما اب تعاس ھس زورما

 ریم ،مظعاردص اب وت ھک منکیم داھنشیپ نم« ،دندومرف ترضحالاو سپس و مدرک وگتفگ

 ھب ]یشنمریم ،ناخ نیسح دمحم ازریم رھاوخ رسپ[ ناخدمحا دیس اقآ و ناخ دمحا روخا

 دنناوتیم اھنآ ،لباک تموکح رظن دروم رد رظن راھظا زا سپ ات دیورب ھیناترب ورملق

 تسا فیرظ رایسب یعوضوم نیا نوچ .دنروایب زرم رد تماقا یارب ار یھیناترب نارسفا

 خساپ کی اھاروش نایاپ رد .دنا هدیسرن ھجیتن ھب زونھ اھاروش ،دراد یشیدنارود ھب زاین و

 رظتنم ریما ،ھصالخ ."تسین حالص مھم روما نینچ رد ھلجع .دش دھاوخ هداد بسانم

 لباک تاماقم .دنا هدیسرن زونھ اھنآ .دنھد هروشم وا ھب ات تسا ناتسھوك نارس دورو

 نیا رد )لماک( ییاھن خساپ ]١٨٧۶ ربمسد ٢٧ رد[ یحضا دیع هراونشج زا سپ الامتحا

 .داد دنھاوخ ار دروم

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣١ ھمیمض
 و رسیمک ھب لباک رد ھیناترب رومام زا ،١٨٧۶ ربمسد ٢١ ،یسراپ ھمان ھمجرت

 رواشپ ھقرف ،تسرپرس
 

 :تشاد راھظا نینچ )ھیناترب( تموکح یاھتساوخ دروم رد ریما زورید
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 اھھمان رد ھکنانچ ،نونک ات سیلگنا تموکح و ناتسناغفا تموکح یتسود زاغآ زور زا«

 تموکح طسوت )شاشتغا ای ھلخادم( یششوک چیھ زا )تسا هدش هداد ناشن( نیشیپ دانسا و

 .منک مکحم ار تموکح ود نیب دوجوم یتسود خاک بادھت نم ات هدشن غیرد ناتسناغفا

 مارتحا سیلگنا تموکح اب دوخ )صلاخ( یعقاو یتسود ھب هراومھ تموکح نیا یاضعا

 یدییات تارظن زا تیامح یارب رمتسم روط ھب ھیناترب تاماقم ھک تسا یتدم .دنا ھتشاذگ

 نیا ھک تسا مولعم .دننکیم لاسرا یتابتاکم زرم رد ھیناترب نارسفا تماقا یارب دوخ

 ھمتاخ زا لبق راب نیدنچ و )لوا مادقا زا سپ راب نیدنچ( اھراب )نم یارب( دادادخ تموکح

 راھظا ،میتسناد یم مھم )ناتسناغفا تموکح( ام ھک یتاکن دروم رد فلتخم قرط ھب )لاوس(

 )ود( عفن ھب ھجوچیھ ھب زرم رد ھیناترب نارسفا تماقا ،نم رظن ھب نونکا یتح .میدرک رظن

 یراشفاپ لاوس نیا رب زور رھ ھیناترب تاماقم ھک روطنامھ ،مھ نآ اب .دوب دھاوخن تموکح

 ،یحضا دیع زا سپ ھیناترب تموکح اب یتسود تیوقت یارب افرص ،مدرک داھنشیپ نم ،دنراد

 و دنورب ھیناترب ورملق ھب لباک رد ھیناترب رومام اب دیاب ناخ دمحا روخآریم و مظعاردص

 لح ار مھم طیارش یخرب و تالاوس )لباک تموکح( رظن دروم رد رظن راھظا زا سپ

 .»دنیامن تقفاوم زرم رد ھیناترب نارسفا تماقا اب سپس و هدرک

 .منکیم لاسرا ریما ھعلاطم زا سپ ار ھمان نیا ،ھصالخ

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣٢ ھمیمض
 ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رد ھیناترب رومام زا ،١٨٧۶ ربمسد ٢١ ،ھمان ھمجرت

 رواشپ ھقرف
 

 راشف لامعا لیلد ھب و دھد خساپ ھیناترب تموکح تالاوس ھب ات متساوخ ریما زا اددجم نم

 ات ۴ تعاس زا ٢٨ خیرات ھب رابرد رد وا دشرا تاماقم و ترضحالاو نیب یاھاروش ،دایز

 رھظ ١ تعاس ترضحالاو .تفای ھمادا رھظ ١٢ یلا حبص ٨ تعاس زا ٢١ خیرات ھب و ٧

 )یژرنا رپ( بسانم رایسب هویش ھب رھظ زا دعب ۵ تعاس ات نم و درک راضحا ارم
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 و مداد ماجنا نآ راضم و دافم و نایز و دوس دروم رد لالدتسا اب و ینالوط یاھتبحص

 و ام تموکح نیب دوجوم یتسود ھشیمھ یارب هللااشنا« ،دندومرف ترضحالاو سپس

 لتخم زگرھ یعقاو یتسود نیا و دنام دھاوخ یقاب ھتشذگ زا رت مکحم ھیناترب تموکح

 ھیناترب نارسفا رارقتسا دروم رد نونک ات )ھشقانم( تساوخرد ای ضارتعا رھ .دش دھاوخن

 هدوب )اھروشک ریاس راتفر فالخرب( ناتسناغفا مدرم ھنایشحو راتفر لیلد ھب اھزرم رد

 تقفاوم زرم رد اھنآ تماقا اب )»یجالعان«( یگدنامرد لیلد ھب زین نونکا یتح و تسا

 ھیناترب تموکح یارب مھم طیارش یخرب ھک تسا بجاو ام رب دروم نیا رد اما .منکیم

 )فادھا( لیاسم ھمھ لح و )تالکشم( طیارش نیا زا یگدنیامن روظنم ھب و مینک یفرعم

 و( ،متسرفیم ھیناترب ورملق ھب ار ناخ دمحا روخآ ریم و مظعاردص نم ،تموکح ود رھ

 ھمھ لح و اھیراوشد ھمھ نایب زا سپ و دنورب یحضا دیع زا سپ اھنآ )مراد وزرآ

 .»دننک یگدنز زرم رد ات دنروایب ار ھیناترب نارسفا ،تموکح ود رھ تالاوس

 

 زونھ رابرد .منکیم ھمیمض ار یسراپ ھمان ،ترضحالاو ھعلاطم زا سپ و ریما تساوخ ھب

 تکراشم اب یگدنیامن رد )ھیناترب تموکح سردآ ھب( ھلسارم کی ھک تسا هدادن یداھنشیپ

 ھک مدرک تفایرد ار تاعالطا نیا طقف رضاح لاح رد نم .دوش ھتشون دیاب مظعاردص

 :دننکیم داھنشیپ ار ریز طیارش یصوصخ روط ھب رابرد دشرا تاماقم

 ھمدص ناتسناغفا رد ھیناترب رسفا کی لام ای ناج ھب ھثداح رھ رثا رد ھک یتروص رد ،لوا

 دریگ تروص مزال تامادقا )دراوم نیا رد( ناتسناغفا نوناق و فرع قبط دیاب ،دوش دراو

 .دنک دراو ناغفا تموکح رب یدایز راشف دیابن ھیناترب تموکح و

 اھنآ .دوش )دودحم( فیرعت لماک روط ھب دیاب زرم رد یھیناترب نارسفا ھمھ فیاظو ،مود

 .دننک ھلخادم ناتسناغفا یماظن و یلخاد روما رد راکشآ ای یفخم دیابن

 یگدنیامن ھیارا یارب سور هدنیامن کی ،ھیناترب تموکح لیم فالخ رب ھک یتروص رد ،موس

 یریگولج یارب یتابیترت دیاب ھیناترب تموکح ،دیایب ناتسناغفا ھب )"ھلیسو"( یدروم رھ رد

 .دنکن داجیا یلکشم ناغفا تموکح ھب یریگشیپ نیا دروم رد و دھد ماجنا وا دورو زا
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 یاقترا یارب هریغ و تاحیلست ،لوپ لماک کمک ھیناترب تموکح ھک یتروص رد ،مراھچ

 لداعم ای ھلدابم یارب یلیامت نودب دیاب اھکمک ریاس ،دھدن ناتسناغفا تردق شخبتیاضر

 رب افرص ھک دھد هزاجا یھیناترب نارسفا ھب دیاب لباک تموکح ؛دوش ھتفرگ رظن رد نآ

 منکیم رکف نم[ دننامب یقاب زرم رد )دراد دوجو تموکح ود نیب ھک( یتسود )کرد( ساسا

 اھنآ ،دشاب یفاکان ھیناترب تموکح هریغو یلوپ یاھکمک رگا ھک تسا نآ یانعم ھب نیا

 ھیناترب نارسفا رارقتسا ھب مھ زونھ ھکیلاح رد ،دننک در ار یرگید کمک رھ دنناوتیم

 .]کالاپ یاضما .دنھدیم هزاجا

 

 .دش دھاوخ یناسرعالطا دتفیب ھک یقافتا رھ ،داتفا دھاوخ یقافتا ھچ ھمادا رد دید دیاب

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣٣ ھمیمض
 رواشپ ھقرف ،تسرپرس و رسیمک ھب لباک رومام زا ،١٨٧۶ ربمسد ٢۵ ،ھمان ھمجرت

 

 .دنک نییعت ار مظعاردص رفس خیرات ھک متساوخ ترضحالاو زا و مدوب ریما رظتنم زورید

 امش اب ١٨٧۶ ربمسد ٣١ ،ھبنشکی زور مظعاردص ،دھدن خر یھثداح رگا« :دندومرف ریما

 اب )امش( ھک دیشاب بقارم ،هدوب رامیب ھک تسا یتدم مظعاردص نوچ .دوشیم هداتسرف

 خیرات .منکیم لاسرا امش عالطا یارب ار ھمان نیا نم ."دیھد ھمادا هاتوک یاھییامیپھار

 ھک تسا هدمآ یزورما تارطاخ رتفد رد .دش دھاوخ شرازگ جورخ ماگنھ رواشپ ھب دورو

 ھیصوت اب وا منکیم رکف نم .دورب تاوس دنوخآ رادید ھب دھاوخیم ناخ دمحا روخآ ریم

 دروم رد دنوخآ اب ھک تسا نیا الامتحا وا یعقاو فدھ .دوریم وا شیپ رابرد تاماقم

 رد اھاروش .دوش تروشم ،دوریم ھیناترب ورملق ھب اھنآ لح یارب مظعاردص ھک یلیاسم

 .دش دھاوخ یناسرعالطا دتفیب یقافتا رھ و دنراد ھمادا عوضوم نیا
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 ٣۶ دنس رد ٣۴ ھمیمض
 ١٨٧٧ یرونج ٢٨ ،رواشپ ،ویلیب رتکاد تشاددای

 

 لابقتسا دروم ھناتسود هویش اب وا یوس زا و متفر لباک هداتسرف رادید ھب نم زورما رھظ

 دورو اب ھک دنتشاد روضح راکتمدخ ود ،متفای باتک و ھلاقم دنچ ریگرد ار وا .متفرگ رارق

 .درک تصخر ار اھنآ نم

 

 نایرج رد ؛تشاد دوجو ینالوط اتبسن ثکم ،یلیپ رس بناج زا یتمالس یاھشسرپ زا سپ

 .تسکش یاچ شرافس و یگناخ سامت اب ار توکس و تشاد ھنارکفتم هاگن وا ،نآ

 

 هاوخلد ھب ھناخ زیچ ھمھ مراودیما ،متفگ و مدرمش تمینغ ار تصرف ،دندروآ ار یاچ یتقو

 و دینادب دوخ ھناخ رد ار دوخ ،دشاب هداتفا ملق زا یزیچ رگا ھک مدرک سامتلا و دشاب امش

 تسا تحار و لاحشوخ الماک زایتما نیا زا ھک داد خساپ وا .دیھد شرافس دیھاوخ یم ھچنآ

 راظتنا وا ھک هدوب یزیچ نآ زا شیب ،هدش ماجنا وا زا ییاریذپ یارب ھک یتابیترت ھمھ و

 یراک دروم رد شراکفا ھک دومرف و درک ثکم یھاتوک ھلصاف یارب سپس .تسا ھتشاد

 .تسا هدروآ اج نیا ھب ار وا ھک تسا

 

 یدایز مارتحا ریما و امش یارب اصخش اریز ،دشاب شخبتیاضر زیچ ھمھ مراودیما متفگ نم

 ھقالع اھنآ شیاسآ و هافر ھب ناتسناغفا مدرم اب دوخ تدم ینالوط ییانشآ زا و متسھ لیاق

 .ما هدوب دنم

 

 دایز مارتحا امش یارب زین ریما ھک منادیم و منادیم دوخ تسود ار امش نم" :داد خساپ وا

 قرف امش تموکح دروم رد اما ،دنکیم تبحص شیاتس ھب امش دروم رد بلغا و تسا لیاق

 تموکح تقادص و تین نسح دروم رد راد ھشیر یدامتعا یب کی نونکا ریما .دنکیم

 ".دراد یدامتعا یب نیا یارب یدایز لیالد و دراد ھیناترب
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 مدرکیم رکف نیا ھب ھشیمھ اریز ،مدش نارگن رایسب وا ھلمج نیا ندینش زا ھک مدرک راھظا

 یاھزیچ ھمھ زا و تسا ھناتسود رایسب ریما یاھراتفر ھب تبسن ھیناترب تموکح لیامت ھک

 تموکح ھک دوب نیا شیوزرآ نیرت یدج ھک مدوب نیمطم مدیدیم درف کی ناونع ھب ھک

 .دوش راوتسا مکحتسم ھیاپ رب و دنیبب ھفرم و یوق ار ریما

 

 تموکح یاھهدعو اما .دییوگ یم امش ھک تسا یزیچ نیا" ،دمآرد تکرح ھب هرابود هداتسرف

 ،منادیم ھک ار ھچنآ نم .دیھد شوگ نم ھب الاح .رگید عون نات لامعا و تسا عون کی امش

 سنرال ناج اب ریما تموکح ھک درذگیم نامز نآ زا لاس ود و تسیب .میوگیم امش ھب

 نامز نآ رد .تسا هدرکن فارحنا نآ زا نونکات نامز نآ زا و درک دقعنم ھماندھع بحاص

 زا اریز ،درک یراددوخ شروشک رد ھیناترب نارسفا تماقا زا ناخ دمحم تسود ریما

 رد عاجش هاش ینوگنرس نامز رد ھنوگچ ھکنیا و تشاد ربخ شموق ینوناق یب یگژیو

 ھمادا یتسود و دش ھتفریذپ وا تاحیضوت ،بوخ .دنتشک یم ار اھسیلگنا لباک یاھنابایخ

 ھلئسم هرابود .درک رادید ویام درال اب و دمآ )ناخ یلعریش( ریما یتدم زا سپ و تفای

 بحاص کالاپ اب امش نآ زا سپ .درک ضارتعا لیلد نیمھ ھب و دش حرطم ھیناترب نارسفا

 نم و درک تبحص ناخ بوقعی شیاتس رد راب کی وا ھک دیراد دای ھب .دیدمآ ناتسیس ھب

 بوقعی مان زگرھ ،دشاب ھتشاد ار ریما دامتعا دھاوخیم رگا ھک متفگ و مداد رادشھ اروف

 رد و مدرک تاقالم ار کوربتران درال ،متشگرب نارھت زا یتقو ،بوخ .دینکن رکذ ار ناخ

 ھب ھیناترب نارسفا ندمآ ثحب هرابود ھک ییاج ،میدرک ثحب ھلمیس رد فلتخم لیاسم دروم

 ناتسناغفا ھب ھیناترب نارسفا مازعا یارب راشف ھمھ نیا ارچ ،لاح .دش حرطم ناتسناغفا

 ؟دیرادن ناتسناغفا یلخاد روما رد تلاخد ھب یلیامت ھک دینک یم مالعا امش یتقو ،دراد دوجو

 دییات امش تموکح ھنارسدوخ تامادقا اب وا ینامگدب و تسا ھتخیگنارب ار ریما نظ ءوس نیا

 شروشک رد تماقا یارب ھیناترب نارسفا ھب نداد هزاجا ھک هدش دعاقتم نونکا وا و دوشیم

 مدرم یارب یمیاد ییاوسر ھیام ور نیا زا و تسا وا تارایتخا زا یشوپمشچ ھلزنم ھب

 تلم .دوش رما نیا میلست ات تفر دھاوخ نیب زا رتدوز وا و دش دھاوخ وا مان اب ناتسناغفا
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 ،دننک تمواقم نآ تردق ربارب رد دناوتیمن ناتسناغفا مدرم و تسا دنمتردق و گرزب ھیناترب

 ھب نونکا .دننادیم ناش یگدنز زا رتالاب ار ناش راختفا و دنا لقتسم و هدارا-دوخ مدرم اما

  .تسا هدنادرگرب امش )راکرس( تموکح زا ار ریما دامتعا یزیچ ھچ ھک تفگ مھاوخ امش

 

 ھمان و تاداھنشیپ مامت ھک تفریذپ وا و دوب لماک وا سفن ھب دامتعا ،ویام درال نامز رد

 تسا نکمم ھک ار یاھخساپ و دھد عاجرا ویام درال ھب ار اھسور زا یتفایرد یاھیراگن

 رد اما .داد ماجنا لماک تین نسح اب ار راک نیا وا و دنک لاسرا دھاوخب ھیناترب تموکح

 فرط زا کوربتران درال ،میوگیم  نات یارب الاح ؟داتفا قافتا ھچ کوربتران درال نامز

 ھک تفگ و دنادرگزاب تارھ ھب ار وا ات تشون ریما ھب دوب لباک نادنز رد ھک ناخ بوقعی

 دھاوخ یقاب هدروخان تسد ھیناترب تموکح و ریما نیب یتسود ،دوش هداعا اجنآ رد وا رگا

 ار ناخ بوقعی نوچ و دیجنر دوخ تموکح رد ھلخادم نیا زا و هدش نیگمشخ ریما .دنام

 سپ ،سپس .تسناديمن بیع یب و ملاس رگید ار تموکح ود يتسود ،دنادرگنزاب تارھ ھب

 ییایادھ اب ار ناخ میھاربا مان ھب یدرم کوربتران درال ،دنکرای زا تیرومام تشگزاب زا

 هدرک دیدزاب روشک تمسق نآ زا ھک ھیناترب نارسفا ھب وا ھجوت زا ات داتسرف ناخاو ریم دزن

 اب امیقتسم ھک تفرگن هزاجا وا زا مھ و دشن ریما ھب یهراشا چیھ اما .دنک ینادردق ،دندوب

 یمایپ امش نابابرا یارب ،مدمآ اجنیا ھک لاح .دنکیم لماعت شلوئسم نارادنامرف زا یکی

 دیداد ماجنا ناتدوخ ار راک نیا امش .دینک تاقالم نم اب زرم رد و دییایب نوریب ھک مداتسرفن

 ضقن رما نیا ،مدوب هدرک راضحا ار اھنآ نم رگا اما .منکیم ینادردق راختفا نیا زا نم و

 .دوب ھنوگ نیمھ مھ رگید دروم .دوب یگتسیاش

 

 اددجم ھک نونکا و تخادنا رطخ رد ناشدوخ رادتقا تینما یارب ار رابرد مامت مادقا نیا

 و ریما ،دنشاب ھتشاد ار وا روشک رد تماقا هزاجا ھیناترب نارسفا ھک دوشیم تساوخرد

 ،اددجم .داد دنھاوخ تسد زا ار دوخ رادتقا ھک دننادیم اریز ،دننکیم تفلاخم شدارفا ھمھ

 ھلمیس رد روضح نامز رد نم تیاضر ھب و تشون نم یارب یھمان اریخا بحاص یرگ

 رد نیا .دوب نم گرم روتسد هزادنا ھب نیا .درک هراشا لباک ھب ھیناترب نارسفا ندمآ زا
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 یفرعم حرط نیا رد امش تموکح قوشم ناونع ھب اروف نم و دش ھتشاذگ رابرد هاگشیپ

 روخآ ریم روضح رد مھ یرگید یاھزیچ اما ،متفگ امش یارب تولخ رد ار اھنیا ھمھ .مدش

 یگدننار ماگنھ ،وا ھناخ رد ،بحاص یلیپ اب یصوصخ روط ھب نم ،نآ زا سپ .تفگ مھاوخ

 و هدیسر نارحب ھب نونکا عاضوا اما .تخادرپ مھاوخ تایئزج ھمھ ھب رگید یاھاج رد ای

 هدنیآ زا ادخ طقف و تسا باسح ھیوست یارب تصرف نیرخآ نیا .تسا میخو رایسب تیعضو

 .»تسا هاگآ

 

 اب هداتسرف ،مدرک نایب نم ھک دیآیم مدای ھب ھک ییاج ات و ینالوط نامتفگ نیا نایرج رد

 قاتا دراو شنانخس رخاوا رد دمحا مالغ ازریم .درک تبحص ھجوت لباق تیدج و تقادص

 .دش هداتسیا رد مد ،فارتعا ھناشن ھب یدنخبل و وا روضح ھب لیامت یمک اب هداتسرف اما ،دش

 

 رارق ھکنیا رب ینبم هداتسرف زا ربخ نیا ندینش زا سپ و منک کرت ار اجنآ ات متساخرب نم

 لیام ایآ ھک مدیسرپ وا زا ؛دنک تاقالم ار سار پیترس و دوش ییاریذپ وا زا ادرف تسا

 اب و دنک تکرش زور نامھ ماش رد ۵١ گنھ یاھقاتا »گنیدیر ینیپ« مسارم رد تسا

 مسارم نیا رد روضح یارب ار دوخ لیامت وا ،تبسانم نآ رد وا یھارمھ یارب یگنھامھ

 .متفرگ تصخر هزاجا وا زا ھناتسود تلاح اب نم و درک زاربا

 

 یلیمکت یاھوج و سرپ ھک روظنم نیا ھب افرص ،دش ماجنا نم تساوخرد ھب رادید نیا

 .مینک زاغآ ار دوخ یاھوگتفگ دھاوخیم ینامز ھچ مسرپب هداتسرف زا و دوش ماجنا

 ١٨٧٧ یرونج ٢٨

 هداتسرف ،یلیپ سیویل رس یاضما
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 ٣۶ دنس رد ٣۵ ھمیمض
 ١٨٧٧ یرونج ٣٠ ،رواشپ

 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب لوا ھسلج
 ١٨٧٧ یرونج ٣٠ تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص

 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هداتسرف ،یلیپ سیویل رس

 لباک هداتسرف ،هاش دمحمرون دیس

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباک ریما ترضحالاو هدنیامن ،ناخ دمحا روخاریم

 نامجرت ،ویلیب رتکد

 لباک هداتسرف رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 ھب ھمان ود ریما ترضحالاو ھکنیا راھظا اب ار وگتفگ ،فراعت زا سپ ىلیپ سیویل رس

 راھظا ترضحالاو اھنآ زا یکی رد ھک درک زاغآ ،دوب هدرک لاسرا ارسیاو بانجیلاع

 هدرک بوصنم ھیناترب تموکح رد دوخ هداتسرف ناونع ھب ار هاش دمحمرون دیس ھک دنتشاد

 هداتسرف ھک ھتشون رگید ھمان رد ھک یلاح رد .دنک مالعا ار ترضحالاو یاھتساوخ ات

 دھاوخ حیضوت ار یلھد یروتارپما سلجم رد تکرش رد ترضحالاو ییاناوت مدع لیالد

 .داد

 

 سلجم رد تکرش زا ریما یناوتان ھب هراشا اب ھک تفگ لباک هداتسرف ،دروم نیا رد

 چیھ ھک درک راھظا ،لوا ھمان ھب دانتسا اب اما .درک دھاوخ تبحص ادعب یلھد یروتارپما

 ریما هداتسرف ھک دنکیم نایب افرص ھمان .تسا هدشن ریما بناج زا ییوزرآ ھب هراشا

 رس ھک تشون ریما ھب رواشپ رسیمک ،لوا ھلھو رد .درک دھاوخ مالعا ار روما تیعضو

 دیس ھک درک لیامت زاربا ریما اما ،تسا هدش یفرعم ریما دزن هداتسرف ناونع ھب یلیپ سیویل
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 ھیناترب تموکح زا یسیلگنا رسفا کی مازعا ھب لیامت .دتسرفب نآ رادید ھب ار هاش دمحمرون

 .دنک مالعا ار دوخ یاھھتساوخ ات دوشیم راذگاو ھیناترب تموکح ھب .دریگیم ھمشچرس

 

 ھک تشاد دوجو عوضوم ود ،دنھ ھب ارسیاو دورو ماگنھ ھک درک راھظا یلیپ سیویل رس

 دنھ ھکلم بقل باختنا ،لاثم ناونع ھب ؛دنک رارقرب ریما اب ھناتسود طابترا وا دش ثعاب

 ارسیاو بانجیلاع .دنھ لک رادنامرف و ارسیاو ماقم ھب بانجیلاع ررقت و ترضحیلعا طسوت

 وحن نیرتھب ھب ریما رابرد ھب هژیو تیرومام کی نداتسرف اب طابترا نیا ھک تفرگ رظن رد

 ھنوگرھ عفر و روشک مھم لیاسم رگید دروم رد ثحب تصرف ھلیسو نیدب و دوش ماجنا

 .دوش مھارف تموکح ود نیب نکمم مھافتءوس

 

 رد( مھافتءوس ایآ" :تفگ و دش لمع دراو يمرگ و يژرنا يمك اب اجنیا رد لباك هدنیامن

 مھافتءوس نیا ،هوالعب ؟فرط ود رھ زا ای دوب ام فرط زا )»يراومھان« يسراپ ریبعت

 ،دشاب شندمآ زا لبق رگا ؟نآ زا دعب ای ،ھنطلسلا بیان دورو زا لبق - داتفا قافتا ينامز ھچ

 نامز زا و میاھتشادن مھ اب یطابترا چیھ ام اریز ؟تسیچ زین ،نآ زا دعب رگا و ؟تسیچ سپ

 ."تسا هدادن خر یمھافتءوس وا دورو

 

 ود نیب ھک دش ھجوتم ،دیسر دنھ ھب ارسیاو یتقو ،درک راھظا یلیپ سیویل رس ،خساپ رد

 بوخ یاھ وزرآ مالعا و مھافتءوس نیا عفر یارب یدح ات و دراد دوجو مھافتءوس تموکح

 دزن دوخ هداتسرف ناونع ھب ار یلیپ سیویل رس ارسیاو ھک دوب ھیناترب تموکح یتسود و

 دیس ھک دھدیم حیجرت لوا ھلھو رد ریما ھک دش ھجوتم ارسیاو یتقو اما .درک نییعت ریما

 ھعجارم ارسیاو رابرد ھب دیاب لباک رد ھیناترب رومام ای دنک ناور دنھ ھب ار هاش دمحم رون

 ،شیاھفرح مامت ندینش اب و درک راضحا ار وا بانج .دوش علطم یعقاو تیعضو زا ات دنک

 زا یکمک تشاددای کی اب و داتسرف لباک ھب ریما ھب باطخ ھناتسود ھمان اب ار وا هرابود

 ریما ھکنیا رب طورشم ؛تسا نآ ماجنا هدامآ ارسیاو ھک دھد نانیمطا ریما ھب دناوتیم ھچنآ

 ریما یارب لماک روط ھب ار اھنآ ھک یتاروتسد اب و یرورض طیارش یخرب ھب تیاضر اب
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 درک مالعا زین دوخ هدنیامن قیرط زا ارسیاو .دزاسیم نکمم ار کمک نیا ،دھد حیضوت

 رواشپ رد هاش دمحم رون دیس اب رادید یارب ار یلیپ سیویل رس ،ریما لیامت تروص رد ھک

 ریما ھک تفایرد رومام قیرط زا ابقاعتم ارسیاو .دتسرفیم هرکاذم یارب رگید یاھاج ای

 ار هاش دمحم رون دیس دوخ ریزو و ھتفریذپ تارکاذم زاغآ یارب ار وا »یساسا طرش«

 رون دیس اب رادید یارب ار یلیپ سیویل رس ،تسا هدرک بوصنم رواشپ رد هرکاذم یارب

 لباق ،مکحم یانبم رب تموکح ود طباور ددجم یرارقرب ،ھناتسود فادھا اب هاش دمحم

 .درک بوصنم رواشپ رد رادیاپ و دامتعا

 

 رد وا هدنیامن ھک یھمان ھعلاطم زا ارسیاو بانجیلاع ساسا نیا رب ،دوزفا یلپ  سیویل رس

 نیا ھب ،دمآ رواشپ ھب ریما هداتسرف ھک نیا زا و داتسرف بانجیلاع ھب ریما عالطا اب لباک

 رد دنناوتیم یھیناترب نارسفا ھک تسا ھتفریذپ ار یساسا طرش نیا ریما ھک دیسر ھجیتن

 تموکح و دننک تراظن ار ینوریب یاھدادیور ات دنشاب ھتشاد تماقا ناتسناغفا تادحرس

 ھک لصا نیا شریذپ .دننک علطم ناتسناغفا تادحرس زا جراخ تیعضو زا ار ریما و دوخ

 تارکاذم عورش یارب یتامدقم ناونع ھب ،دنشاب ھتشاد تماقا ناتسناغفا رد یھیناترب نارسفا

 ،اما .تسا یسررب و ثحب لباق رگید تایئزج ،ھتکن نیا ھب ھجوت اب .تسا یرورض الماک

 تموکح ھب یناسرعالطا و ناغفا تادحرس رد میقم یھیناترب نارسفا لصا ھک ینامز ات

 تموکح یارب ،دوشن ھتفریذپ ،درذگ یم نآ زا رتارف ای تادحرس نآ رد ھک یعیاقو زا ھیناترب

 رد شروشک زا عافد یارب ار ریما ھب کمک یمسر تیلوئسم ھک تسا نکممریغ ھیناترب

 .دریگ هدھع رب یجراخ نانمشد تالمح ربارب

 

 هرود ھب عوضوم نیا ندرک لوکوم و ھلخادم راتساوخ راب کی زا شیب هاش دمحم رون دیس

 دوخ رومام ھمان زا ارسیاو ھک درک رارکت و سامتلا یلیپ سیویل رس اما .دش هرکاذم یدعب

 یھیناترب نارسفا تماقا لصا ھک دنکیم کرد رواشپ ھب ریما هداتسرف دورو زا و لباک رد

 .تسا ھتفرگ رارق ریما تقفاوم دروم و هدش ھتفریذپ ناتسناغفا تادحرس رد
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 الماک ھملک ھب ھملک ات درک رارکت ار قوف طرش ،لباک هداتسرف لیم ھب یلیپ سیویل رس سپس

 رد تسا لیام وا ھک درک ھفاضا یلیپ سیویل رس .دنامن یقاب مھبم یزیچ چیھ ھک دوش کرد

 نیرت ھناتسود اب و تیمیمص و تحارص نیرتشیب اب رگید تاعوضوم ھمھ و دروم نیا

 ییاج و دوش کرد فرط ود رھ طسوت لماک روط ھب تالاوس ھمھ ات دنک تبحص تلاح

 .دوبن کرد لباق نادنچ نامز نآ رد فرح نالف ھک دنامن یقاب اھنآ ندش حرطم یارب

 

 .درادن یزایتما رایتخا چیھ وا ھک تفگ یلیپ سیویل رس ،صاخ طیارش نیا رد ،لاح نیا اب

 دیاب یھیناترب نارسفا ھک تسا لصا نیا شریذپ دروم رد ھناعطاق ارسیاو زا وا تاروتسد

 وا ھب حوضو ھب ھک ینامز ات و دنشاب ھتشاد تماقا ناتسناغفا تادحرس رد مئاد روط ھب

 ار تارکاذم دناوتیمن یلیپ سیویل رس ،دریذپیم ار لصا نیا ریما ھک دوشن هداد عالطا

 .دشاب دازآ و لماک ثحب عوضوم تسا نکمم نآ تابیترت و تایئزج لح ھچ رگا ،دننک زاغآ

 .دنک هدنمرش تھج یب ار ریما ھک تسا ارسیاو دصق ای تساوخ زا رود نیا

 

 یاھتشاددای ھعلاطم ھب ار دوخ یتدم اما ،دادن رما نیا ھب یمیقتسم خساپ چیھ لباک هداتسرف

 ھملک ھب هرابود ،وتشپ رد تیمھایب تاراھظا دنچ زا سپ سپس و درک لوغشم شرترکس

 دمحم رون دیس ھک تفگ یلیپ سیویل رس وگتفگ زاغآ رد" ،درک هراشا یراومھان ای مھافتءوس

 ؟دوب ھچ مھافتءوس نیا .تسا هدش مازعا یلیپ سیویل رس تاقالم ھب مھافتءوس عفر یارب هاش

 .»مشاب هدامآ عوضوم نیا دروم رد ثحب یارب ات دیھد عالطا نم ھب موشیم لاحشوخ

 

 ارسیاو تابتاکم رد "یراومھان" قیقد ھملک تسین نیمطم ،درک ناشنرطاخ یلیپ سیویل رس

 لباک هداتسرف ھب یدعب ھسلج رد و دنکیم هاگن اھنآ ھب هرابود وا اما .ریخ ای دراد دوجو

 .دوب دیقم ارسیاو ھمان قیقد تاملک ھب یلیپ سیویل رس ،لاح نیا رد .دھدیم عالطا

 

 زامن ھماقا یارب تلاح نیا رد ،دوب ھتفر باوخ ھب راب ود ثحب نیح رد ھک روخآریم

 .دش لیطعت ھسلج و درک تساوخرد
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 یرونج ٣١ ھبنشراھچ ،دعب زور رھظ زا دعب ٣ تعاس رد یدعب ھسلج تقو ،ییادج زا لبق

 .دش نییعت ١٨٧٧

 

 
 تشاددای

 ١٨٧٧ یرونج ٣٠ ،رواشپ
 

 ھن و درف کی ناونع ھب دھاوخیم ھک تفگ قاتا زا جورخ زا لبق لباک هداتسرف ،لاح نیا اب

 .دیوگب ،دوب شنھذ رد ھک ار یھملک ،یمسر یانعم ھب

 

 ام ،تسا فیعض و کچوک ام تموکح ،تسا گرزب و دنمتردق امش تموکح" :تفگ وا

 ات و تسا هدیبسچ سیلگنا تموکح نماد ھب نونکا ریما و میاھتشاد یتسود ھک تساھتدم

 .درک دھاوخن اھر نآ زا ار دوخ تسد ،دوشن عطق شتسد

 

 اھراب ھک نم ھب ریشوب رد امش ینابرھم دای ھب اصخش ،دشاب ھچ رھ ام تارکاذم عوضوم

 زاربا )یلیپ سیویل رس( امش اب ار ھناردارب تاساسحا ھشیمھ ،ماهدرک هراشا نآ ھب رابرد رد

 اب یتسود ام یوزرآ ھناگی ،دوش ھتفرگ میمصت عوضوم نیا رد ھک ھنوگرھ .درک مھاوخ

 .»تسا ھیناترب تموکح

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣۶ ھمیمض
 ١٨٧٧ یروربف لوا ،رواشپ

 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب مود تاقالم
 ١٨٧٧ یروربف لوا تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص
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  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 نامجرت و رترکس ،ویلیب روتکد

 لباک هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 ریما یگدنیامن ھب ،ناخ دمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 حرطم ھتشذگ سنارفنک نایاپ رد ھک هاش دمحم رون دیس لاوس ھب هراشا اب یلیپ سیویل رس

 .دنک نایب وا یارب »یراومھان« ھملک ھک تساوخ ،دش

 

 یرگید ریبعت رگا دنتفگ وا ھب ،دیسرپ ار »یراومھان« ھملک یانعم هاش دومحم رون دیس

 .تسا »باوصان مھف« ،دشاب بولطم

 

 ارسیاو "یکمک تشاددای" و ربوتکا ١١ خروم ارسیاو ھمان ھب ار هداتسرف یلیپ سیویل رس

 طسوت رایتسد تشاددای سپس .دوب هداد ھیناترب رومام ھب ریما عالطا یارب ھک داد عاجرا

 .دش هدناوخ ھیناترب رومام

 

 هدرک نایب ار ارسیاو بناج زا ینارگن و هرھلد یکمک تشاددای ھک درک ناشنرطاخ هداتسرف

 .تسا

 

 نھذ" ھک دوب نیا فدھ ھک درک هراشا و دناوخ هرابود ار یکمک تشاددای یلیپ سیویل رس

 دسریم رظن ھب ھک دنک اھر )ارسیاو( نم تاین دروم رد دایز یاھینارگن زا ار )ریما( وا

 نآ ھک هدوب ریما تسایس و دنھ تموکح رب )ارسیاو( نم باصتنا زا لبق طیارش زا یشان
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 ربوتکا ١١ خروم ارسیاو ھمان ٣ دنب رد »ینارگن« هژاو[ »دنتسناد یم درس ھن و مرگ ھن ار

 .]دراد دوجو ریما سردآ ھب

 

 فالخرب یمادقا زگرھ وا ؟تسا ھتشاد )ھشیدنا( ینارگن مادک ریما ایآ ھك دیسرپ هداتسرف

 داجیا یارب یلیلد نیاربانب و هدشن بکترم ھتفرگ تروص تموکح ود نیب ھک یتابتاکم

 .تسا هدرکن ھیارا ھیناترب تموکح رد ینارگن

 

 دھاوخیم وا ھک دنکن رکف یلیپ سیویل رس تسا راودیما ھک دش رکذتم طسو رد دیس سپس

 .ھجوچیھ ھب" :داد خساپ یلیپ سیویل رس .دنک داجیا دروم یب یلکشم وا زا لاوس ندیسرپ رد

 شخبتیاضر اعقاو کرد ھب زگرھ ،مینکن یزاسکاپ و کرد الماک ار ھتشذگ ھک ینامز ات

 یخرب ات درک دھاوخ شالت وا ھک داد ھمادا یلیپ سیویل رس ."دیسر میھاوخن هدنیآ دروم رد

 تساوخرد و تالیامت ھجیتن رد دسریم رظن ھب ھک دھد حیضوت ار اھ)ھشیدنا( ینارگن زا

 دوخ یاھوگفتگ رد و ١٨۶٩ رد ھلابما رد ویام درال اب سنارفنک رد ریما ھک تسا هدوب یاھ

 ھیناترب رومام قیرط زا ھک یطابترا رد و ھتشاد ١٨٧٣ رد ھلمیس رد هاش دمحم رون دیس

 .دش تفایرد ١٨٧٣ یم هام رد لباک رد

 

 ،دنکیم هراشا اھنآ ھب ھک ار یاھتساوخرد و تالیامت ات دیسرپ یلیپ سیویل رس زا هداتسرف

 نیب ھک یوگتفگ تشاددای زا ریز هراصع ھک دش روبجم یلیپ سیویل رس .دزاس صخشم

 :دنک ھمجرت هداتسرف یارب ،دوب هدش ماجنا ١٨۶٩ چرام ٢٩ رد ریما و ویام درال

 

 هراصع
 رظن ھب .دوب ھبناج کی و کشخ یتسود کی شردپ اب یتسود ھک تفگ خساپ رد ریما«

 و تاساسحا ات دروآیم راشف عوضوم نیا یور ھچرگا ،تشادن یلیامت وا ھک دسریم

 حیضوت تیاھن رد شریزو دنچرھ ،دنک نایب رتعطاق ای صخشم روطھب ار شیاھتساوخ
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 و جات ھک دنیامن یناسک ھمھ ربارب رد ار شاهداوناخ و ریما تنامض لوا رد اھنآ ھک داد

 .دوش هداد حالس و لوپ دننام یاھکمک نینچ ،مود ؛دنراد رایتخا رد ار تخت

 

 دیسر ھجیتن نیا ھب وا ،وتشپ رد دمحمرون شریزو اب وگتفگ و دیدرت یتدم زا سپ ،تیاھن رد

 ار وا ینوخ نانیشناج ھکلب ،شدوخ اھنت ھن دنھ تموکح ھک تسوا یدج یوزرآ نیا ھک

 اب راب نیدنچ ار ترابع نیا و دسانشب تیمسر ھب )»لسن ردنا لسن« ای نم دالوا و نم(

 ھب ھک داد حیضوت ینالوط تدم رد و رگید راب وا .درک رارکت ناوارف دیکأت و تیدج

 دیما نتخیگنارب و تخت و جات یارب تباقر ھب توعد المع لعفلاب مکاح نتخانش تیمسر

 یراک چیھ زا ،دسانشب تیمسر ھب ار شنادناخ و وا ھیناترب تموکح رگا ؛تسا اھدزمان ھمھ

 ققحت یارب و دنکیمن غیرد دنھ تموکح یاھتساوخ زا تعاطا و ینادردق زاربا یارب

 هدیمھف دیاب .دنکیم تیامح اھنآ زا دوخ یگدنز و تاناکما مامت اب دنھ تموکح یاھزورآ

 .»دزاسیم لطاب ار ام تادھعت ھمھ وا نادنزرف یوس زا للعت نیرتکچوک ھک دوش

 

 هراشا اھنآ ھب ھک ار یدانسا مامت ھمجرت ھک درک تساوخرد یلیپ سیویل رس زا هداتسرف

 و اھتساوخرد دروم رد رتشیب ثحب و دزاس هدامآ )هدنیامن( وا ھعلاطم یارب ،دوب هدرک

 .دشاب اھھمجرت نآ یزاسهدامآ رظتنم ریما یاھینارگن

 

 ،دورب شیپ ریجنز ھقلح ھب ھقلح ھك تسا مزال اھوگتفگ نیا رد ھك درك هدھاشم هدنیامن نوچ

 .دبای ھمتاخ زورما ھسلج تسا نكمم ھك درك سامتلا ،دیآ يم شیپ يمگردرس نآریغ رد

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣٧ ھمیمض
 تشاددای

 ١٨٧٧ یروربف ٣ ،رواشپ
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 رس ،دش هداتسرف لباک هدنیامن یارب زورما حبص ،ھبحاصم نیرخآ رد هدش هدعو یاھھمجرت

 ،اجنآ ھب دورو رد .تفر سنارفنک قاتا ھب تاقالم یارب هدش نییعت تعاس رد یلیپ سیویل

 تفایرد ار اھھمجرت ھکنیا رب ینبم لباک هداتسرف یھافش مایپ ،ناخدمحم اطع باون قیرط زا

 دنکیم ھعجارم دوخ قاروا ھب نونکا وا .درک تفایرد ،تسا هدرک ھعلاطم ار اھنآ و هدرک

 وا ،دوشن هداد خساپ و هدید اھھمجرت نیا ھک ینامز ات .دھدیم ھبنشود زور ار دوخ خساپ و

 اب نونکا ،دیدحالص تروص رد دھاوخیم وا اما .دوش رگید تالاوس ثحب دراو دناوتیمن

 ریما ھک یاھاضاقت و تالیامت ھمجرت[ دنک تاقالم یمسرریغ تروص ھب یلیپ سیویل رس

 ھطبار رد ١٨٧٣ و ١٨۶٩ رد ھیناترب رومام ای دوخ ریزو قیرط زا ای یصخش ھنوگ ھب

 یالوج خروم اھوگتفگ« :تسا هدومن ۶ دنب ١٨٧۶ ربوتکا ١١ رد ریما ھب ارسیاو ھمان ھب

 رد ریما یاھتساوخرد .»٧۵ – ١٧٢ ،یزکرم یایسآ تاروما دلج ٢٠ ھحفص ،١٨٧٣

 ھمان ٣ دنب .١٨۶٩ چرام ٢٩ خروم تشاددای ٨ دنب .قوف دلج ١٩ ھحفص ،١٨٧٣ یم

 .]ھلابما ١٨۶٩ لیرپا لوا خروم ھجراخ رترکس ھب باجنپ رادنامرف

 

 لاحشوخ سنارفنک قاتا رد یداھنشیپ شور ھب هداتسرف رادید زا ھک داد خساپ یلیپ سیویل رس

 .دش دھاوخ

 

 هداتسرف یاھتساوخ ھب تسا لیام وا ھک درک هدھاشم یلیپ سیویل رس ،هداتسرف دورو زا سپ

 یارب .دھد خساپ یراج هام مجنپ ،ھبنشود رھظ ات رتشیب ثحب نتخادنا قیوعت ھب رب ینبم

 ارسیاو ھک یکمک تشاددای ایآ ھک دسرپیم هداتسرف زا نونکا ،دروم یب ریخات زا یریگولج

 ؟دراد رطاخ ھب یبوخ ھب ،دوب هداتسرف ناخ اطع دمحم باون تسد ھب ریما عالطا یارب

 یکمک تشاددای ھک دوشیم لاحشوخ ،دھاوخیم نینچ هداتسرف رگا ھک دوزفا یلیپ سیویل رس

 .دنناوخب وا یارب نونکا ار

 

 ھب دروم نیا رد ھک تفگ یلیپ سیویل رس و درک ار یکمک تشاددای لقن تساوخرد هداتسرف

 .درک دھاوخ فارگلت ارسیاو
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 بسانم و ھناتسود ییاریذپ یارب ار دوخ لیامت ارسیاو ھک درک هراشا سپس یلپ سیویل رس

 دھاوخ لاحشوخ وا یداش و شیاسآ ندینش زا کش نودب و تسا هدرک زاربا هداتسرف زا

 .دش

 

 میدقت ارسیاو ھب ار دوخ ھنامرتحم یاھدیجمت ھک درک سامتلا یلیپ سیویل رس زا هداتسرف

 لابقتسا زا ،دوب هدمآ ھیناترب ورملق ھب ھک یلبق دراوم مامت رد ھک درک ناشنرطاخ و دنک

 اب تبسانم نیا رد اما ،تسا هدوب لاحشوخ و تحار رایسب ،دوب هدش وا ھب ھک ھنامرتحم

 .دنکیمن ادیپ دوخ ینادردق زاربا یارب یھملک چیھ و دش دروخرب وا اب یرتشیب ھجوت

 ھب یگتسب نآ تماقتسا اما ،تسا یلاع تسا اجنیا ھک ینامز وا یداش ھک داد ھمادا هداتسرف

 .دوش ادج یلیپ سیویل رس زا شتارکاذم مامتا زا سپ وا ھک دراد یھار

 

 ارسیاو ھناتسود و ھنامیمص تاین زا یبوخ ھب هداتسرف ھک درک ناشنرطاخ یلیپ سیویل رس

 وا ھک هزادنا نامھ ھب دیاب هداتسرف تمیزع زا ھک دراد یگتسب ریما ھب نیا و تسا هاگآ

 .دشاب لاحشوخ ،دھاوخیم

 

 :دوزفا و درک حالصا ار دوخ سپس و »دراد یگتسب امش ھب نیا ،ھن« :داد خساپ هداتسرف

 .»دراد یگتسب تلادع ھب ھکلب ،ریما ھب ھن و دراد یگتسب امش ھب ھن ،تقیقح رد«

 

 مجنپ رھظ ،ھبنشود زور ار دوخ ثحب دیاب یلیپ سیویل رس و هداتسرف ھک دش رارق سپس

 .دننک زاغآ یراج هام
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 ٣۶ دنس رد ٣٨ ھمیمض
 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ۵ ،حبص ١١ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعا ردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباکریما زا یگدنیامن ھب ،ناخدمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 ار )ینارگن( ھشیدنا هژاو ،لوا سنارفنک زا دوخ تشاددای رد وا ھک درک نایب ناغفا هدنیامن

 .تسا هدرک ادیپ رضاح ھنطلسلا بیان دورو زا شیپ

 

 .دنادیمن دوخ فلس زا زیامتم ار یلعف یارسیاو وا ھک داد ھمادا هداتسرف

 

 ھک ار یتاقفاوت و طورش مامت تقد اب رضاح یارسیاو ھک مدقتعم نانیمطا اب« :تفگ وا

 اب ینونک یارسیاو ھک ار یقفاوت رھ و هدرک دقعنم ناتسناغفا تموکح اب سیلگنا تموکح

 ھک ارسیاو رھ و درک دھاوخ قیدصت ،دنکیم دقعنم ینالوط نامز زا سپ ناغفا تموکح

 دنھاوخ ار دنا هدوب وا زا لبق ھک یناسک و ارسیاو نیا یاھدادرارق ،دوشیم وا نیشناج

 روطچ ،متسین نآ ھب دیقم نم ھک دیوگب وا نیشناج و دنک قفاوت ارسیاو نیا رگا اما .تخانش

 ؟»دوشیم
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 و درک عطق ار شفرح اجنیا هداتسرف .داد خساپ یمیدق هدھاعم ھب هراشا اب یلیپ سیویل رس

 ھن ای یلب کی دھاوخیم و دیآیم ادعب دیوگب دھاوخیم یلیپ سیویل رس ھک یزیچ مامت تفگ

 یشور ھب ار دوخ تاراھظا ،هداتسرف هزاجا اب ھک درک ناشنرطاخ یلیپ سیویل رس .دونشب

 .درک دھاوخ نایب ،دشاب بسانم وا رظن ھب تسا نکمم ھک

 

 یارب هدھاعم نیا ھک دسریم رظن ھب - درک رارکت یلیپ سیویل رس ،یمیدق هدھاعم دروم رد

 .تشادن تیاضر ،دوب هدش رت قیقد و صاخ یگژیو اب یقفاوت راتساوخ اررکم ھک ریما

 

 ھب ،تسا هدرک داھنشیپ ریما ھب رت یمیمص و صاخ یگژیو اب یهدھاعم اریخا یارسیاو

 تیمسر ھب اب ار وا تردق و ھلسلس ھک ینامیپ و یمجاھت و یعفادت داحتا نامیپ ،لاثم ناونع

 اب دیاب ریما ھکنیا رب طورشم ؛دنکیم نیمضت و تیوقت ھیناترب یمومع تیامح و نتخانش

 تحت ھک ینیگنس تادھعت ماجنا یارب ار ارسیاو ھک دنک تقفاوم یرورض الماک طیارش

 .دزاس رداق ،دوشیم دھعتم یدنس نینچ

 

 لوط هام ود ریما یارب و هدش هداد حیضوت ریما یارب رومام طسوت شیپ اھتدم طورش نیا

 ار دوخ هدنیامن و تفریذپ ار هرکاذم یتامدقم طورش نآ زا سپ ،دنک یسررب ار نآ ات دیشک

 ھب یعطق و عیرس خساپ راظتنا نانیمطا اب نونکا ارسیاو .درک نییعت لماک تارایتخا اب

 .دراد یمجاھت و یعفادت داحتا یارب دوخ داھنشیپ

 

 موحرم ریما و سنرال ناج رس نامز زا تادھاعم و اھدادرارق مامت ایآ ھک دیسرپ هداتسرف

 ؟تسا لطاب و رابتعا یب ینونک ریما و کوربتران درال نامز ات

 

 داھنشیپ اما ،درادن هدھاعم چیھ وغل یارب یرایتخا چیھ وا ھک داد خساپ یلیپ سیویل رس

 درک داھنشیپ ریما اب طابترا رد ارسیاو ھک یشور ھب ار ١٨۵۵ هدھاعم لیمکت و رظن دیدجت

 .داد داھنشیپ ،دش ھتفریذپ ھیناترب رومام قیرط زا ریما طسوت و



 626 

 

 هدرک کرد الماک ار نآ ھک دھد نانیمطا دوخ ھب ات درک رارکت ار قوف دراوم لباک هداتسرف

 نتفر زا سپ لاس ٢٠ و ددنبب هدھاعم ام اب ینونک یارسیاو ھک مینک ضرف" :تفگ سپس و

 یم ماجنا یراک ھچ ،دنک لیمکت و حالصا ار نآ دھاوخیم ھک دیوگب یرگید یارسیاو ،وا

 "؟میھد

 

 ،داد ماجنا ریما ھک روطنامھ ،هدھاعم نیفرط زا یکی رگا" :داد خساپ یلیپ سیویل رس

 دوخ یمسر تقفاوم ھک دھاوخب رگید فرط زا و دنک زاربا نآ داوم زا ار دوخ یتیاضران

 نیا ،دنک تقفاوم رگید فرط ھک یتروص رد و دنک مالعا دنس رد تافاضا یخرب اب ار

 ."دوش لیمکت و رظن دیدجت دیاب هدھاعم ھک تسا یللملا نیب یاھهویش اب قباطم و تسرد

 

 ار صاخ ینارگن تساوخیم یلیپ سیویل رس ھک دوب نیا داھنشیپ نیلوا" :داد خساپ هداتسرف

 زا یطخت زا یشان ،دشاب ھتشاد دوجو ینارگن ریما نھذ رد رگا .دنک رود ریما نھذ زا

 نامز ات سنرال درال و موحرم ریما نامز زا ھک تسا نامھ ام رظن و هدوب یلبق تاقفاوت

 ام .تسا هدش رکذ ام ھتشذگ تابتاکم رد ھشیمھ یلعف یارسیاو ندمآ و ھلابما سنارفنک

 یاھمتسیس نینچ ندوزفا اب میناوتیم ھنوگچ ،نیاربانب .میتسھ تارظن نآ ھب ھناعطاق نونکا

 اب ھک روطنامھ ،دوب دھاوخ نکممریغ ناتسناغفا رد نآ درکلمع ھک مینک تقفاوم یتخس

 ."میھد ناشن ار نآ میناوتیم یرایسب دھاوش

 

 هزاجا طرش لصا نتفریذپ زا ریما ھک دمھفب دراد دصق هدنیامن ایآ ھک دیسرپ یلیپ سیویل رس

 نآ زا رتارف عیاقو تراظن روظنم ھب ناتسناغفا تادحرس رد یھیناترب نارسفا تماقا

 دوزفا یلیپ سیویل رس .دنکیم یراددوخ ھیناترب تموکح و ریما ھب نآ شرازگ و تادحرس

 رس( وا ،دوشن ھتفریذپ لصا نیا رگا اریز ،دراد هدیجنس خساپ تساوخرد هداتسرف زا وا ھک

 .دنک زاغآ داحتا یداھنشیپ نامیپ یارب ار تارکاذم دناوتیمن )یلیپ سیویل
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 و دیدیم ار فرط ود حالص و ریخ ،راوشد رما نینچ رد ریما رگا« :داد خساپ هداتسرف

 لح یارب ار یتاداھنشیپ نم ؟دوب ھچ وگتفگ ھمھ نیا ترورض ،دادیم تیاضر نآ ھب

 ھطبار رد دراوم ریاس ھب دورو نودب ،یھیناترب نارسفا تماقا دروم رد هژیو ھب ،طیارش

 الماک بناج ود رھ یارب ھک مھدیم رارق ثحب دروم ھناتسود و فافش ھنوگ ھب ،هدھاعم اب

 اھنآ دروم رد مھاوخیم ،دیداد نم ھب ھک ھلابما ھسلج قباوس ھب ھجوت اب .دشاب کرد لباق

 دیاین شیپ یمھافتءوس تموکح ود یتسود ریسم رد ات دنوش نشور اھنآ ھمھ ات مھدب رظن

 .»دوش فسأت بجوم ادعب ھک

 

 رد ھک تسا لیام رایسب و دش دھاوخ لاحشوخ رایسب وا ،درک ناشنرطاخ یلیپ سیویل رس 

 ھب احیرص دیاب راک نیا ماجنا زا لبق اما ،دوش تبحص یداھنشیپ هدھاعم تایئزج مامت هراب

 چیھ یلیپ سیویل رس دروم نیا رد .تسا هدش ھتفریذپ قوف لصا ھک دوش هداد نانیمطا وا

 ایآ ھک دنک تساوخرد هداتسرف زا اددجم رگا ھک دراد نانیمطا وا ،نیاربانب .درادن یرایتخا

 نانیمطا نیا زا نونکا ای تسا دنباپ قوف لصا شریذپ رب ینبم دوخ نانیمطا ھب ریما

 .دھدیمن تبسن هدنیامن ھب ار هرکاذم ھب لیامت مدع ای تین نسح ھنوگ چیھ ،دنکیم یریگهرانک

 طرش ناونع ھب لصا نیا شریذپ مالعا ،ارسیاو لیلد ھک داد حیضوت هرابود یلیپ سیویل رس

 ھب طوبرم ھک ار ینیگنس فیاظو امسر دناوتیمن وا ھک تسا نیا تارکاذم زاغآ یارب مزال

 ،دریگ هدھع رب یجراخ تازواجت ربارب رد شتادحرس زا تظفاحم یارب ریما ھب کمک

 رد ھک ار یاھدادیور دناوتب ییاھنت ھب ھک دھدب ار یرازبا وا ھب دشاب هدامآ ریما ھکنیا رگم

 علطم اھنآ زا و دنک تراظن یشخبتیاضر روط ھب ،درذگ یم شتادحرس زا جراخ و لخاد

 .دوش

 

 ھنوگرھ زا اتحارص نارسفا نیا ھک تسا صخشم الماک ھتبلا" :دوزفا یلیپ سیویل رس

 ".دش دنھاوخ عنم ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم
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 فدھ اما ،مرادن نتفگ یارب یزیچ هدھاعم یسررب دروم رد نم" :داد خساپ لباک هداتسرف

 نیا اب ھطبار رد ار ھتشذگ طیارش یعقاو قیاقح مناوتب ھک تسا نیا یلعف یسررب یارب نم

 نیا زا ناغفا مدرم ارچ و تسیچ ریما یاھتساوخ ھکنیا و مھد حیضوت امش یارب عوضوم

 شوگ میوگیم نم ھچنآ ھب ادتبا ھک منکیم شھاوخ امش زا نم ؛دننکیم یریگهرانک داھنشیپ

 مھدیم حیضوت ار داھنشیپ نیا زا اھنآ یریگهرانک لیلد نم .دیریگب رظن رد بوخ و دیھد

 ".دنامن یقاب عوضوم نیا رد یدیدرت و دیوش ھجوتم امش ات

 

 .دش دھاوخ لاحشوخ وا ندینش زا ھک درک ناشنرطاخ یلپ  سیویل رس

 

 .ھلابما رد ھن ،دش ماجنا روھال رد دولکم رس و ریما نیب رادید" :تفگ سپس لباک هداتسرف

 چیھ یارب یلیامت چیھ ریما اریز ؛تسین نینچ ،ھتفگ ریما ھک دیدرک نایب امش ھچنآ اما

 دنک زاربا ار دوخ یتسود ھک دوب نیا یارب طقف ندمآ .تسا هدرکن زاربا یتموکح عوضوم

 نم هافر زا ھیناترب تموکح ،ناتسناغفا رد بالقنا نامز رد ھک دوش مولعم ھمھ یارب ات

 و ھتشذگ قفاوت و یلبق یتسود قبط ھک مدمآ امش شیپ تصرف نیلوا رد نم اما ،دیسرپن

 یم نامز نآ رد ھیناترب رومام ار نیا .ماهداتسیا مکحم و تباث ھک مھد ناشن تابتاکم

 راتساوخ دولکم رس ،روھال رد مھزاب .دوب هدش ھتشون سنرال درال ھب ھک روطنامھ ،تسناد

 شیپ ھب دولکم رس طسوت تفر شیپ ھچرھ .دش ماجنا وا تساوخ ھب تاقالم نیا و دش وگتفگ

 .داد ماجنا ار یورشیپ نیلوا ریما ھک دوشیم ھتفگ نونکا و داد خساپ وا ھب طقف ریما و تفر

 

 ،نآ رییغت نودب تشگزاب و ناتسناغفا رد شناتسود تیاضر نودب فرح دروم رد مھ زاب

 ھتشاد ھجوت منکیم شھاوخ .تسا هدرواین تسد ھب یزیچ رفس زا وا ھک دننکیم رکف اھنآ

 رد نم و دراد دوجو ینمشد ھملک ؛یرآ .درادن دوجو ھبحاصم نآ رد اھفرح نیا ھک دیشاب

 :تسا هدش ھتشون هراصع رد ھچنآ اما .تسا هدش رکذ ھنوگچ ھک مھدیم حیضوت ھسلج نیا

 نانچ و نینچ رگا ھک تفگ اما ،درذگب ھک داد هزاجا )ریما( وا و تسین ریذپ ناکما نیا«

 - »تسا نینچ زونھ شیوزرآ ھک دوش علطم ھکلم تسا راودیما ،ام میمصت ھب انب ،درک
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 .تساجنیا زور نآ یوگتفگ بوتکم قباوس لقن .دشن ھتفگ زور نآ رد مھ نیا .تسین تسرد

 دینک ھعجارم ۵ دنب ھب ،تسا هدوب ھنوگچ تیعقاو ھک دوش صخشم و دوش یسررب دیراذگب

 حیحص ینمشد دروم رد دنب اما ؟تشاد یخساپ ھچ و درک حرطم ار لاوس یسک ھچ ھک

 تسود و نمشد هزادنا کی ھب فرط ود رھ ناتسود و نانمشد« :دیوگیم ریما اریز ،تسا

 .دوشیم هدھاشم تبث ۵ دنب رد .»دنوش بوسحم

 

 زین ریما و دش فذح یمسر دانسا رد ینمشد ھملک کوربتران درال اب ھلمیس یوگتفگ رد اما

 یرتشیب تقد اب ار عوضوم نیا ،منکیم هراشا ھلمیس ثحب ھب یتقو .دوب دونشخ رما نیا زا

 .»دش دھاوخ تباث زین ریما دانسا رد و داد مھاوخ حیضوت

 

 و یناغفا تبث نیب رد یتوافت دسریم رظن ھب ھک درک ناشنرطاخ یلیپ سیویل رس ،خساپ رد

 روتسد ام ھب ھک یقباوس ساسا رب دناوتیم طقف وا .دراد دوجو ھلابما سنارفنک دانسا یسیلگنا

 ھچرگا ھک تسا دقتعم یلپ سیویل رس ،دولکم رس ھمان اب ھطبار رد ،اما .دھد ھمادا ،هدش هداد

 خیرات اریز ،تسا هدش شرازگ ھلابما زا اما ،دشاب هدش ماجنا روھال رد وگتفگ تسا نکمم

 .تسا ناکم نآ زا ھمان

 

 تروص اھھتشون رد يرییغت ھك میوگيمن نم« :درك ناشن رطاخ دروم نیا رد لباك هدنیامن

 رادتقا زا تیامح رد ،میوگب تاسلج نیا رد تسا نكمم ای متفگ ھچ رھ اما ،تسا ھتفرگ

 تفایرد یرگید یاھلمعلاروتسد امش رگا .درک مھاوخ ھیارا امش يارب ناتدوخ تموکح

 ؟»منادیم ھچ نم ،دیا هدرک

 

 یصوصخ لیامت زاربا لیلد ھب زین ویام درال و ریما نیب وگتفگ" :داد ھمادا لباک هداتسرف

 ویام درال ھک تفگ و دمآ هاش دمحم رون دیس نم دزن بحاص یرگ .دوب ویام درال بناج زا

 رادید اھنآ و داد تیاضر دوخ لیم ھب ریما .دراد ریما اب یصوصخ تبحص یارب لیامت

 نم شرازگ ساسا رب ھن و ھسلج نآ زا امش دوخ قباوس ھب ھجوت اب نونکا نیاربانب .دنتشاد
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 ھچ ریما ھب خساپ رد ویام درال .تفگ نینچ ریما ،امش ھتفگ قبط .منکیم تساوخرد ،نآ زا

 نآ ھجیتن ؟درک داجیا ریما نھذ رد )ھشیدنا( ینارگن شروشک ھب ریما تشگزاب رد ھک تفگ

 زا یخرب ؟دنک رود ریما نھذ زا ار ینارگن نآ دھاوخب ارسیاو نونکا ھک دوب ھچ ھسلج

 ".تسا هدنام مرطاخ رد و هدوب حیحص دیاهداد نم ھب ھک هدش ھمجرت قاروا

 

 ریما نھذ رد ھیناترب تموکح قیرط زا ینارگن نیا ارھاظ ھک داد خساپ یلیپ سیویل رس

 هدھاعم کی رد ریما یاھھتساوخ مامت تسین مزال نامز نآ رد درکیم روصت ھک هدش داجیا

 .دوش میظنت

 

 فرط ود رھ رد ھشیمھ يمیدق تاقفاوت قبط ام يتسود مراودیما« :داد خساپ لباك هدنیامن

 ياھوگتفگ نینچ کوکشم تاراھظا رس رب یتسود ریسم رد رگا اما ؛دنامب رادیاپ و يوق

 .دیآیم دوجوب رایسب یدیماان و فسات یاج ،دوش حرطم يدج رایسب

 

 ذغاک کی ،ریما و ویام درال نیب وگتفگ زا سپ ،ھلابما رد ھک میوگب مھاوخیم نینچمھ نم

 .دشاب هدمآ دنس نآ رد دیاب دیا ھتشون ریما زا ھک یتاملک نیا .دش هداد ریما ھب و دش ھتشون

 یهراشا چیھ نونکات نامز نآ زا .دش لح نآ اب لاوس نیا ات دوش عاجرا نآ ھب دیھد هزاجا

 ھب عوضوم نآ زا اریز ،دوش ھعجارم ھگرب نآ ھب دیھد هزاجا .تسا هدشن عوضوم نیا ھب

 اھنآ زا یطخت هزاجا و تسا بجاو نآ طورش ھب لمع و دوشیم هدیمھف و صخشم یبوخ

 رظن ھب ،نآ زا ھتشذگ .دوب دھاوخ ام فسأت ھیام دوش زواجت اھنآ زا رگا و دوشیمن هداد

 .»تشگرب ھلابما زا ینارگن نودب ریما ،نم

 

 هراشا یھتشون ھچ ھب لباک هداتسرف ھک دنھد عالطا وا ھب ،درک سامتلا یلیپ سیویل رس

 .دھدب ار نآ خیرات ای دروایب ار نآ لقن دناوتیم ایآ و دنکیم
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 رد و درک دھاوخ ھیارا ار نآ لقن یدعب ھسلج رد ناکما تروص رد ھک تفگ لباک هدنیامن

 .درک دھاوخ صخشم ار نآ خیرات ،نآریغ

 

 زا دعب ١ تعاس روخآ ریم .دش لحنم سپس و دوش لیکشت رھظ ادرف سنارفنک ھک دش رارق

 .تفر نآ زا لبق ای رھظ

 

 

 ٣۶ دنس رد ٣٩ ھمیمض
 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ۶ ،تشاچ ،لباکریما هدنیامن ،مظعاردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباکریما زا یگدنیامن ھب ،ناخدمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 ھک دیوگیم دیس[ )»ھقیثو«( نویسناونك زا ھخسن كی وا ھكنیا نتفگ اب ار نخس لباك هداتسرف

 سیویل رس ھب ار ھلابما رد ریما و ویام درال نیب ]دنیوگیم زین دنس ھب قطانم نیا رد ھقیثو

 دوجو لقن رد یکدنا فالتخا درکیم ھظحالم طایتحا اب وا رگا .درك زاغآ ،دھدیم يلیپ

 درک سامتلا یلیپ سیویل رس و دناوخ ار قوف ھمان لباک هداتسرف سپس .دوبن مھم و تشاد

 .دنک تفایرد ار نآ ھخسن کی تسا نکمم ھک
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 هدید تشونیپ[ دھدیم ار نآ لقن دسرب نایاپ ھب ثحب نیا یتقو ھك تفگ خساپ رد لباك هدنیامن

 .دش تایئزج ثحب دراو وا و ]دوش

 

 ھک تسا یفارگلت ھب خساپ رظتنم رضاح لاح رد وا ھک درک ناشنرطاخ یلیپ سیویل رس

 هراشا نآ ھب لباک هداتسرف ھک یثحب حیضوت یارب وا و درک لاسرا ارسیاو ھب ھتشذگ رصع

 نایاپ زا سپ ریما رگا ھک دوشیم رکذتم افرص یلیپ سیویل رس .دروآیمن راشف ،درک

 ١٨٧٣ ھمان ھک تسا دیعب ،درکیمن ظفح ار دوخ نھذ رد ینارگن زونھ ،ھلابما سنارفنک

 دمحم رون دیس دوخ و درکیمن ناور کوربتران درال ھب ھیناترب رومام قیرط زا ار دوخ

 .درکیمن یفرعم ،دش لیکشت ریما ھمان ساسا رب ھک یسنارفنک ھب ار هاش

 

 نیا نم یوزرآ .تسا بوخ ،دیروایب راشف یثحب یارب یتقو رھ ،داد خساپ لباک هدنیامن"

 نیفرط زا کی رھ نھذ رد ات منک نشور امش یارب تذل تیاھن اب ار لیاسم نیا ھک تسا

 و دسریم امش عالطا ھب دوخ بسانم یاج رد تایئزج ھمھ ،تاحیضوت نیا رد .دنامب یقاب

 .»دییوگب نم ھب ار دوخ تارظن ،دیدرک نزو ار اھنآ ھکنیا زا سپ

 

 تسا نکمم ھک دومن تساوخرد هداتسرف ،دش ماجنا ھک یھناتسود ھملاکم ،ییادج زا لبق

 دصق ھک داد حیضوت دوخ زورید ھینایب ھب دانتسا رد هداتسرف ،تیاھن رد .دوشن هدنورپ تبث

 هداد هزاجا وا ھب رگید زور ھس ای ود ھک درک سامتلا وا .درادن ار داھن دنب شریذپ ای در

 لاوس ھب یعطق خساپ سپس و دنک نایب ،تسا هداد روتسد وا ھب ریما ھک ار ھچنآ نآ ات دوش

 .دھدب داھن

 

 نآ ھسیاقم ،هداتسرف یسراپ ھخسن ندروآ تسد ھب یارب شالت رد نم یلصا فدھ :تشونیپ

 ھک دیسریم رظن ھب ،دناوخ یم ار یسراپ هداتسرف ھک یماگنھ .تسا یسیلگنا ھخسن اب

 شوگ ،لاثم یارب :دنکیم نایب ،تشاد ار نآ نایب دصق ویام درال ھچنآ زا رتشیب ار تاملک
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 ریما تیمکاح ینورد لالتخا لامتحا اب طابترا رد دیدش تازاجم یارب یسراپ تاملک ھب نم

 .درک دروخرب

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴٠ ھمیمض
 ١٨٧٧ یروربف ٧ ،رواشپ ،هاش دمحمرون دیس اب ویلیب رتکاد یصخش یوگتفگ تشاددای

 )ھصالخ(
 

 سنارفنک رد ھک دوبن بوخ یفاک هزادنا ھب اما ،دوب رتھب زورما ھکنآ اب ،لباک هداتسرف

 راک نیا ماجنا رد ار دوخ یناوتان لیالد ات تساوخ ناخ دمحم اطع باون زا و دنک تکرش

 بش ھمین کیدزن ات لباک هداتسرف ھک تشاد راھظا باون .دھد حیضوت یلیپ سیول رس یارب

 زونھ اما ،تسا رتھب زورما و تفر باوخ ھب دوخ یاھوراد زا هدافتسا زا سپ و تشاد درد

 .تسین هدامآ راک یارب

 

 زا یلیپ سیویل رس فرط زا ات مدرک ندید لباک هداتسرف زا رھظ زا دعب ٢ تعاس رد

 ،متفای اھنت ار وا نم .تفریذپ دوخ یصوصخ نمیشن قاتا رد ارم وا .موش ایوج وا یتمالس

 دوخ یلدنص یور زا هزات هداتسرف .درک نوریب نم دورو ماگنھ ار وا ھک راکتمدخ کی اب

 دوخ یرامیب ینالوط حرش و فراعت زا سپ وا .دوب ھتساخرب ،دوب هدیشک زارد نآ یور ھک

 ناشنرطاخ ،دشاب یدامتم نایلاس یط راردا یارجم نمزم یگنت ھجیتن دسریم رظن ھب ھک

 شیاھسنارفنک هراب رد ریما ھب شیاھمایپ نتشون یارب ھتشذگ زور ود یط تخس راک ھک درک

 تحارتسا زا اما ،دوب هدرک ھتسخ ار وا یدودح ات ،دیشک ازارد ھب بش ات ھک یلیپ رس اب

 .دنادرگزاب وا ھب ار شایگشیمھ یتمالس ات درب تذل زورما

 

 دریگ رس زا یلیپ سیویل رس اب ار دوخ سنارفنک ادرف دناوتیم وا ھک داد ھمادا لباک هداتسرف

 فرط زا ار دوخ عوضوم ادتبا دھاوخیم وا ھک میوگب یلیپ سیویل رس ھب ھک درک سامتلا و
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 ناج رس اب دیقف ناخ دمحم تسود ریما ھماندھع اب ؛دنک نایب لیصفت ھب ریما تموکح

 زا یھصالخ تیاھن رد و ویام درال و رضاح ریما تاقالم رب یرورم سپس ،سنرال

 مامت رد تسا نکمم ھک درک سامتلا وا .تشاد ھلمیس رد کوربتران درال اب ھک یاھوگتفگ

 ھک ھچنآ مامت و دوش هدینش یلیپ سیویل رس فرط زا یخساپ ای رظن راھظا چیھ نودب تدم

 زا سپ ھک تفگ وا .دوش ھتشون یبتک تروص ھب نامز نآ رد تسا نکمم دنکیم نایب وا

 ھک دنکیم سامتلا سیویل رس زا ،دھد ماجنا ھسلج ود رد تسا راودیما ھک دوخ ھینایب نایاپ

 نایب ار دوخ تاداھنشیپ سپس و دجنسب یبوخ ھب ،دریگ رظن رد تسا ھتفگ ھک ار ھچنآ ھمھ

 دھدیم حیجرت اما ،تسین یلیپ سیویل رس یروف خساپ راتساوخ وا ،داد ھمادا هداتسرف .دنک

 دریگ رظن رد یرگن هدنیآ و تقد اب ار دوشیم نایب )لباک هدنیامن( وا طسوت ھچنآ مامت ھک

 عوضوم دراو )یلیپ سیویل رس( وا ھکنیا زا لبق ،دجنسب رتشیب ای زور راھچ ای ھس یارب و

 ،دیوگب یلپ سیویل رس ھک ار ھچنآ مامت لباک هداتسرف سپس .دوش ھیناترب تموکح تاداھنشیپ

 .دوش ھلصیف راک ھک دھدیم ار یعطق و ییاھن خساپ دوخ ھبون ھب و دونشیم

 

 یدج رایسب راک کی نیا" :تفگ سپس و درک ثکم یھاتوک تدم اجنیا رد لباک هداتسرف

  اھراک دنک ادخ .دنکیم ھلماعم ھیناترب تموکح اب ریما ھک تسا یراب نیرخآ نیا و تسا

 لمحت ار نآ میناوتیمن ام ھک دینک لیمحت ام رب ار یراب دیابن امش اما .دشاب )بوخ( بولطم

 تلاخد اجنیا رد نم ."تسامش هدھع ھب تیلوئسم ،دیروایب راشف ام رب دح زا شیب رگا و مینک

 خساپ ھلصافالب وا .تسیچ ،دیدرک هراشا نآ ھب ھک یراب ھک مدیسرپ لباک هداتسرف زا و مدرک

 ھب ناجیھ و یمرگ یمک اب سپس .»ناتسناغفا رد یھیناترب نارسفا تماقا لحم« :داد

 زا و تخادرپ دوخ یاھورملق رد ناگناگیب روضح ھب تبسن ناتسناغفا مدرم تاضارتعا

 نیمزرس رد تامدص و نیھوت ربارب رد اھنآ زا تظفاحم یارب ریما ھک یاھیراوشد

 دنشاب تادحرس رد دیاب اھنآ ارچ منادیمن الصا ھک تفگ نانچمھ وا .دنکیم ھبرجت ناشیاھ

 ھنامیمص تیامح نودب اھنآ اریز ؛دنھد ماجنا دنناوتیم یبوخ راک ھچ ،دنشاب اجنآ رگا یتح و

 .دوب دنھاوخ هدنامرد و هدیاف یب الماک ریما
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 ھب ھیناترب نارسفا رارقتسا طرش نتفریذپ اب ریما ھک تسا کرد لباق ھتبلا ،مدش رکذتم نم

 داقتعا نیا اب ،دریذپب ار طرش نیا اعقاو رگا ،دوخ تادحرس رد یتموکح نارومام ناونع

 دوخ ناتسود ناونع ھب و دنک تظفاحم اھنآ زا ات تسا هدامآ و تسا شدوخ عفن ھب نیا ھک

 .دنک کمک اھنآ ھب شتموکح و

 

 میدامتعا یب امش ھب ام« :تفگ و داد ناکت یفنم ھناشن ھب ار شرس باوج رد لباک هداتسرف

 و دوش حرطم ام ھیلع یزور ھک دسیونب یاھشرازگ عاونا ام دروم رد ھک میسرت یم و

 درکیور ھک متسھ نیمطم ھک مداد خساپ نم .»دوش ام تسد زا روما لورتنک نتفرگ ھب رجنم

 نآ یوزرآ نیرت ھناقداص و تسا ھناتسود رایسب ریما تموکح ھب تبسن ھیناترب تموکح

 .دنک ظفح رادیاپ و نما ھیاپ رب شناثراو و دوخ یارب ار ریما روشک و رادتقا ھک تسا نیا

 نیب یزرم لیابق تیعضو ھب ناگیاسمھ روما رد ھلخادم مدع ھب دوخ لیامت تابثا یارب

 دوخ قباس لالقتسا زا یگمھ ھک مدرک هراشا لباک تموکح و ھیناترب تموکح یاھورملق

 یس ھب کیدزن ھچ رگ ،دنا رادروخرب ھیناترب تموکح یوس زا یزواجت نیرتکچوک نودب

 روط ھب اھنت ھن ھیناترب تموکح ھک مداد ھمادا ،سکعرب .میتسھ اھنآ ھیاسمھ ھک تسا لاس

 زا لماک روط ھب ھکلب ،درک یراددوخ اھنآ ورملق ھب دورو یارب شالت ھنوگرھ زا لماک

 ،دوخ تین نسح ھناشن ناونع ھب ،لاح نیع رد و درک زیھرپ اھنآ یلخاد روما رد ھلخادم

 ھب ار یسرتسد نیرتدازآ ھک داد هزاجا یزرم لیابق نیا ھب ،اھنآ زا یزایتما چیھ لدب رد

 نآ زا ام عابتا ھک دنوش رادروخرب ینیناوق تیامح نامھ زا و ھتشاد ام یاھنیمزرس

 ھک تسا ھیناترب تموکح ھناقداص یوزرآ .دیشاب نیمطم دیاش" :مدوزفا نم .دنا رادروخرب

 و دنیبب مکحم لباک تخت رب دوخ نیمطم نادحتم و ناتسود ناونع ھب ار شنادناخ و ریما

 .دنک رکف بوخ ،دنک در ار یداھنشیپ یتسود ھکنیا زا لبق ھک تسا بجاو ریما رب

 

 .دننکیم ینادردق ھیناترب تموکح یتسود زا الماک شمدرم و ریما ھک داد خساپ لباک هداتسرف

 .داد موحرم ریما ھب و تاجن نایسراپ تسد زا ار تارھ یسک ھچ ھک میناد یم ام" :تفگ وا

 رد ھیسور ربارب رد ھیکرت ھب یسک ھچ ھک میناد یم اما ،مینکیمن تبحص ناتسیس زا نونکا
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 مینادیم ام .تسیک نایبرس شاشتغا لباقم رد ھیکرت تسود ھک میناد یم و درک کمک ھمیرک

 یلیپ سیویل رس اب سنارفنک رد ھک تسا یلاوس نیا اما .تسا فرط مادک رد ام عفانم ھک

 .درک مھاوخ تبحص نآ هرابرد

 

 الومعم ھك روطنامھ ایآ ھك دیسرپ نم زا اھیبرس شروش ھب ددجم هراشا اب لباك هدنیامن

 زا ھشقن رد نداد ناشن اب و دنتخیگنارب ار شروش اھسور ھك تسا تسرد دوش يم ھتفگ

 راھظا هریغو سکرچ ،ھمیرک ،ناتسراغلب ،ناتسبرس ،نیوگ هزرھ عضاوم ھب ات تساوخ نم

 ییاپورا یاھروشک ،دیسرپ لباک هداتسرف ،درکیم هاگن ار ھشقن ھک یلاح رد .منک رظن

 ،دوب هدنام یقاب ھینطنطسق رد ھیسور ریفس ھک ینامز ات دنداد هزاجا ھیسور ھب ھنوگچ

 .دتسرفب ناتسبرس فوفص رد گنج یارب ار دوخ نازابرس

 

 ھب سپس لباك هدنیامن .تسین وا لاوس ھب ییوگخساپ ھب رداق نم تاعالطا ھک متفگ وا ھب نم

 رد شترا هاپس ھك تفگ ھشقن رد سكرچ ھب هراشا اب و درك هراشا ھیسور يماظن تاكرادت

 .دنك یم دیدھت ار سراپ مھ و ھیكرت مھ ھك دنراد رارق يتیعقوم رد اجنآ

 

 رد و دنك تاقالم يلیپ سیویل رس اب ۴ تعاس دوب رارق وا ھك درك راھظا ادعب لباك هدنیامن

 .مدش ادج وا زا نم ھجیتن

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴١ ھمیمض
 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ٨ تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس
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 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 دوخ هدنورپ دروم رد یلصفم تاراھظا تسا لیام ھکنیا نایب اب ار ثحب هاشدمحم رون دیس

 سیویل رس زا خساپ نودب تسا نکمم ھک درک سامتلا و درک زاغآ ،دھد ھیارا ریما بناج زا

 بوتکم تروص ھب تسا نکمم و دوش هدینش ،دناسرب نایاپ ھب ار نآ ھک ینامز ات یلیپ

 .دوش ھتشون

 

 دزادرپ یم هاش دمحم رون دیس تساوخرد ھب لیم لامک اب ھک تشاد راھظا یلیپ سیویل رس

 .دینش دھاوخ ،دیوگب دھاوخیم ھک ار ھچنآ و

 

 رومام ذغاک اب ھطبار رد" :تفگ رتشیب رظن راھظا نودب ،هاش دمحم رون دیس ،هراب نیا رد

 .متسین علطم نآ زا ،داد نم ھب یلیپ سیویل رس طسوت ھک یهراصع اب ١٨٧٣ رد یھیناترب

 ھب ھجوت اب مناوتیم اما .ریخ ای تسا هدرک نینچ ھملک ھب ھملک اعقاو ریما ایآ ھک منادیمن نم

 میوگب ،دراد مھ زونھ و تشاد نامز نآ رد ھک ھیناترب تموکح ھب تبسن ریما بلق تحارص

 و ھناتسود هویش ھب ار روما تیعضو ،ھیناترب رومام اب دوخ یاھوگتفگ مامت رد وا ھک

 .داد یم حیضوت دوخ لومعم

 

 نودب ھشیمھ" :دنا ھتشون ھک ویام درال و سنرال درال )ھقیسو( طورش ھب ھطبار رد مھ زاب

 رگا ."دیشاب طابترا رد و دیسیونب ھیناترب تموکح ھب تموکح ود نیب لیاسم دروم رد سرت

 ١٨۶٨ ربتوکا ١٢ ھمان ھب نم نیاربانب .دوشیم ریخات ھب رجنم ،دوش لقن اجنیا رد ھمان لک

 سیلگنا ھکلم ترضحیلعا دییات و تقفاوم" :تسا ھتشون سنرال درال نآ رد ھک منکیم هراشا

 ددجم نانیمطا یارب ،نیاربانب ."تسا هدش ھقفاوم ھمان نیا اب لماک تروشم و لمأت زا سپ
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 نیا و دراذگیمن مارتحا اھهدعو نیا ھب ریما ھک دننک رکف ادابم سیلگنا تموکح تاماقم ھب

 تموکح تاماقم رگا ھک میوگب مناوتیم ،دنادیم شزرا یب ار سیلگنا تموکح یاھهدعو

 یتسود ساسا رب ،دننکیم لمع نآ ھب تیمیمص اب و دنراد ھجوت دوخ یاھهدعو ھب سیلگنا

 .تسین ینارگن ھنوگ چیھ یاج ،تشاد دوجو تموکح ود نیب نونکا و البق ھک موسرم

 

 رب میمصت ھک یتروص رد ،دراد رارق ام یور شیپ نونکا ھک یھلئسم لح زا سپ زین نم

 .ھن نآریغ رد ،درک مھاوخ رکذ ھناتسود ار رما نیا لیلد ،دشاب تایئزج

 

 ،متشاد ھلمیس رد ھجراخ رترکس و کوربتران درال اب ھک یاھتاقالم ھب ھجوت اب ،اددجم

 شھاوخ ،تسا هدش رکذ ،دش هداد نم ھب یلیپ سیویل رس طسوت ھک یذغاک رد ھک روطنامھ

 مھ عوضوم کی یتح ھک دش ماجنا اج نآ رد یدایز یاھثحب ھک میشاب ھتشاد ھجوت منکیم

 ارم فرح ،دوش هداد حیضوت نونکا و ھتشاذگ رانک ار اھثحب نآ ھمھ رگا اما ؛دنامن یقاب

 تروص ھب اھنآ دروم رد نیاربانب .مروخب تسکش مفدھ رد دیاب ھک دنکیم ینالوط نانچ

 .درک مھاوخ تبحص ھصالخ

 

 .کوربتران درال لیم ھب ای دوب ریما لیم ھب اجنآ ھب نم نتفر ایآ ھک مسرپیم نم ،لوا ھلھو رد

 مھ عوضوم کی یتح نآ رد و دش ماجنا اررکم اجنآ رد ھک یاھثحب ھمھ نیب زا مھ زاب

 زا یزیچ و هدش ناھنپ اپ و رس نآ رد ھک هدش هداد نم ھب یهراصع طقف نونکا ،دنامن یقاب

 .هریغو دیایب ولج نآ دنب نیدنچ زا دنب کی رگید ترابع ھب ای دوش مولعم رمک

 

 دروم اجنآ رد هراشا دروم عوضوم .متفگ اجنآ رد نم ھک هدش اعدا ھچنآ دروم رد ،لوا

 حرطم فلتخم تالاوس زا یهرذ و دش لح تیاھن رد و تفرگ رارق یریگ میمصت و ثحب

 .دشاب نینچ دیاب زین نونکا .دندشن یسررب ھک دنامن هدش
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 ار نم شدوخ لیم ھب ریما ھک دوبن روطنیا ."تالیامت ای اھ وزرآ" ھملک اب ھطبار رد سپس

 ات تشون ھمان ھیناترب هدنیامن ھب لوا ھلھو رد ھیناترب تموکح :دوب بیترت نیا ھب .داتسرف

 ھب دیابن .دوشیم رشتنم اھھمانزور رد دراوم یخرب اھزور نیا رد" ھک دھد عالطا ریما ھب

 امش یارب ینیعم خیرات رد قباس یارسیاو ھک تسا نیا نم ھتشون فدھ .درک دانتسا اھنآ

 ھمادا دوخ توق ھب ھیسور تموکح اب ھیناترب تموکح تاطابترا ھک دوب ھتفگ و ھتشون ھمان

 .»دراد

 

 رومام ھب ھیناترب تموکح طسوت ١٨٧٣ چرام ٢۶ و ٢٣ رد ھک یاھھمان رد ،یدعب ھلھو رد

 ییاھن لح هرابرد ریما ھب ات دیآ لباک ھب رادھجرد رسفا کی ھک دوب هدمآ ،دش ھتشون ھیناترب

 یسیلگنا رومام قیرط زا ار ھمان نیا ھب دوخ خساپ لباک تاماقم .دھد حیضوت ناتسیس ھلئسم

 ام .تسین صخشم ام یارب ییاھن لح طیارش ھک تسا نینچ عاضوا ،ھصالخ .دنداد

 تموکح نیا تارایتخا و اھهاگدید اب قباطم رگا و میوش علطم ھلصیف تیھام زا میھاوخیم

 ،دشاب تموکح نیا تردق و رظن اب ریاغم و نآریغ رد اما .تسا رتھب یلیخ ،دشاب دادادخ

 یرگید رما یارب قوف رسفا ندمآ رگا .دیسر دھاوخ سیلگنا تموکح عالطا ھب ام تیعضو

 .دینک علطم ار ام ،دشاب ناتسناغفا هافر روما اب طابترا رد

 

 رد .درک تفایرد ١٨٧٣ ربوتکا ١٢ خیرات ھب یھمان سیلگنا رومام ،رما نیا ھب خساپ رد

 رطاخ ھب یسیلگنا رسفا یگدنیامن ھک تسا نیا صلخم تسود فدھ" ھک دوب هدمآ ھمان نآ

 لیاسم زا یخرب زین و ناتسیس ۀلئسم ییاھن میمصت زا عالطا ینعی ،تسا عوضوم ود

 تموکح ود نیب ھک ار یتاطابترا زا یخرب دناوتب ات ،ناتسناغفا لامش تادحرس ھب طوبرم

 .دھد حیضوت ،تسا ھتشون نآ دروم رد البق ارسیاو و هدش ماجنا ھیسور و ناتسلگنا یلاع

 

 ار دوخ تارظن ریما ،تسا ریگیپ رایسب کوربتران درال ھک تفایرد ریما ھک یماگنھ

 نیا ھب اھنآ ،ھصالخ .تشاذگ نایم رد ھیناترب رومام ھب دوخ موسرم یتسود اب قباطم

 ١٨٧٢ یم ١ و ١٨٧٠ نوج ٢۴ خروم ،دنھ یارسیاو یاھھمان ھعلاطم اب" ھک دندیسر ھجیتن
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 یلبق تابیترت دروم رد ،دنکشات رد ھیسور لک رادنامرف ،نمفاک نوف لارنج یاھھمان مھ و

 نم رظن ھب ،دراد رارق نم ربارب رد نونکا ھک ناتسناغفا لامش تادحرس یارب هدش ماجنا

 ات دنک ریدقت وگتفگ کی اب نم رومام زا لوا ھلھو رد دنھ لک رادنامرف ھک تسا بسانم

 تارظن یسررب و هراشا دروم تادحرس دروم رد دیدج تاطابترا تیھام عوضوم دناوتب

 منیبب ات ددرگ زاب نم دزن دیاب ،اھنیا لماک کرد زا سپ و دزومایب ار ھیناترب تموکح

 .»دنھد ماجنا جیردت ھب ار نآ دنناوتیم ھنوگچ

 

 ود نیب ھک یقفاوت حور ساسا رب ارسیاو ،دنھ یارسیاو طسوت ھبتاکم نیا تفایرد زا سپ

 نیا رب .دوش نییعت وا یارب ریما تاماقم زا یکی ھک درک تساوخرد ،تشاد دوجو تموکح

 یفرعم ھیناترب تموکح ھب دوخ هداتسرف ناونع ھب ار )هاش دمحم رون دیس( نم ریما ساسا

 )هاش دمحم رون دیس( نم ھب ،١٨٧٣ تسگا ٣٠ رد ثحب نایاپ رد ،کوربتران درال .درک

 ھب ھعجارم اب تیعقاو نیا ."دینک یگدنیامن نم یوزرآ زا ھک متساوخ امش زا نم" :تفگ

 یاھوزرآ دروم رد و ؟"دندوب یسک ھچ بناج زا" اھوزرآ اذل .دوب دھاوخ هدھاشم لباق ثحب

 ١٢ ثحب ھب نم - ،تسا هدش نایب یسک ھچ طسوت ھک دوشیم صخشم اھثحب زا زین رگید

 یسک ھچ فرط زا ثحب ھب لیامت ھک دینک صخشم .منکیم هراشا ھلمیس رد ١٨٧٣ یالوج

 زا زواجت مدع رب ینبم ددجم نانیمطا کوربتران درال زا ثحب نآ رد .تسا ھتفرگ أشنم

 نامز نامھ رد ،مدرک تفایرد اھسور ذوفن تحت لیابق فرط زا مھ و اھسور فرط

 دیدرت دروم ار ویام درال نوج ٢۴ ھمان رما نیا .دراد دوجو مجاھت لامتحا ھک مدش ھجوتم

 :تشاد راھظا ،ناتسکرت لک رادنامرف ،نمفاک لارنج طابترا دییات دروم رد ھک داد رارق

 اب نینچمھ .»دینکن دراو نآ رد یکش چیھ دوخ بناج زا ؛دراد دوجو لماک نانیمطا کی«

 نآ ھب دیناوتیم اریز ،تسین مزال اجنیا رد اھنآ حرش ھک لامش یوس زا رگید یاھهدعو

 .تسا هدش تبث اھنآ رد حیضوت ھک دینک ھعجارم یقاروا

 

 تسا مزال« - درک راھظا ،مھاوخب وا زا نم ھکنیا نودب ،کوربتران درال ،تاقالم نآ رد

 و سیلگنا یاھتموکح ورملق نیب رد ناتسناغفا روشک ھک اجنآ زا ،دوش هداد عالطا ریما ھب
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 وا .»دشاب لقتسم و یوق دیاب ناتسناغفا تموکح ھک تسا رتھب سپ ،دراد رارق ھیسور

 اب ھطبار رد« :تفگ ،مشاب ھتشاد یلیامت دروم نیا رد نم ھکنیا نودب ،دوخ لیم ھب نینچمھ

 ار ناتسناغفا مکاح اھسیلگنا ھک دراد دوجو لامتحا نیا ناغفا زرم ھب یجراخ نمشد مجاھت

 رد مھ و اھھتشون رد مھ اھکمک نیا تیھام اما .»دننک یرای نازواجتم ھنوگ نیا عفد رد

 نیا رد ،نم رظن راھظا نودب کوربتران درال ھک مدید یتقو .دوب هدنام مھبم وا یاھھتفگ

 ھب ردقنآ ناتسناغفا مدرم ھک متفگ وا رارصا رطاخ ھب ،دنکیم یراشفاپ رایسب صاخ دروم

 ات ،متفگ نینچمھ نم .دنراد ھیناترب تموکح کمک ھب ھک دنرادن دامتعا ھیسور یاھهدعو

 مناوتیمن ،مشاب هدرکن تبحص ھجراخ رترکس اب و هدرکن یسررب ار عوضوم ھک ینامز

 نایاپ نیا .میوگب ار دوب منھذ رد ھچنآ مامت مناوتیمن و منک تبحص وا اب دروم نیا رد رتشیب

 دوب نیا متشاد کوربتران درال اب عوضوم نیا ندرکن ثحب یارب ھک یلیلد .دوب ام یوگتفگ

 .»متسنادن بسانم ھجراخ رترکس اب یلبق تبحص نودب و یھافش تروص ھب ار نآ ماجنا ھک

 

 یرامیب زا یدودح ات دوخ ھینایب رخآ تمسق رد ارھاظ ھک هاش دمحم رون دیس ماگنھ نیا رد

 ھک درک سامتلا ،عوضوم ھمادا رد یناوتان راھظا اب و درک ثکم ،دوب هدش تحاران دوخ

 .دوش لوکوم ھبنش ھب سنارفنک تسا نکمم

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴٢ ھمیمض
 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ١٠ تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد
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 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباکریما زا یگدنیامن ھب ،ناخدمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 ینارنخس ،درک فقوتم ار یلبق ھسلج ھک ییاج رد ،ریما فرط زا دوخ ھینایب ھمادا اب هداتسرف

 رترکس اب یددعتم تاسلج یالوج ١٩ ات ١٢ یاھزور یط ھک داد ھمادا وا .درک زاغآ ار

 رگا ھک درک راھظا و دوب هارمھ یناوارف لدج و ثحب اب ھک تشاد رترکس نواعم و ھجراخ

 :تفگ وا .دش دھاوخ ینالوط تدش ھب عوضوم نیا ،دنک ھعجارم اھنآ ھمھ ھب ھنیمز نیا رد

 یلبق تادھعت و اھهدعو .درادن دوجو کمک نیا یارب یترورض چیھ :تسا نیا نآ ھصالخ«

 .دوش ھتشون دیاب دش حرطم ام نیب ھک یعوضوم دنتفگ اھنآ .تسا یفاک فرط ود نیب رد

 ،دراد دوجو کمک یارب یزاین نینچ ھک دنشاب ھتشاد رظن رد اھنآ رگا ،متفگ اھنآ ھب نم اما

 یارب ار یدایز لیالد نم و دش دنھاوخن یضار مولعمان یاھهدعو نینچ ھب ناتسناغفا مدرم

 نیا رد یلبق یاھارسیاو یاھھتشون و اھلوق ھک مدرک ضرع ،سکعرب .مدرک ھماقا تابثا

 .دوب دھاوخ رابتعا یب و لطاب دروم

 

 نآ رد ھک یزیچ نآ زا رتشیب نم اما .تسا تسرد یلیپ سیویل رس طسوت هدش ھمجرت ھگرب

 ".دوش هدروآ ریما ات کوربتران درال ھمان رد اھنیا ھمھ دیراذگب" :متفگ تشاد دوجو

 

 نیا ھب وا رارصا لیلد ھب ،هام نامھ ٣٠ رد کوربتران درال اب مود یوگتفگ رد ،نآ بقاعتم

 یضار ار ناتسناغفا مدرم ،دینک یم رکذ امش ھک یکمک عون« ھک مدرک راھظا نم ،عوضوم

 ھیناترب تموکح رگا و مدرک تبحص رترکس اب یدایز لیالد اب دروم نیا رد نم .دنکیمن

 ھب ار نیا نم .»منک داھنشیپ ھجراخ رترکس ھب ھک دشاب یطیارش اب دیاب ،دھدب یلوق دیاب

 ھب عوضوم نیا رکذ یارب نم لیالد و مدرک رارکت کوربتران درال یارب ھصالخ روط

 ھچنآ زا وا ھچ رگ ھک تفگ نم ھب وا ،زور نآ یوگتفگ زاغآ رد - دوب نیا کوربتران درال
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 ھصالخ روط ھب ھک درک وزرآ ،دراد عالطا ھملک ھب ھملک ،مدوب ھتفگ ھجراخ رترکس ھب

 .دوش رارکت شدوخ یارب نم طسوت

 

 ھسلج رد نم ھک اجنآ زا .تادحرس تیوقت و هدنیآ یارب یلعف یاھکمک دروم رد مھ زاب

 "لیاح" دروم رد یالوج ١٢ رد ام یوگتفگ نیلوا رد کوربتران درال ھچنآ ھب ھبنشجنپ زور

 اب نینچمھ .تسین نآ رارکت ھب یزاین ،مدرک هراشا تموکح ود نیب رد ناتسناغفا ندوب

 زور ھک اھلالدتسا و اھهاگدید نیمھ ،دنداد ویام درال و سنرال درال ھک یاھلوق ھب ھجوت

 .تسین اھنآ ھب ددجم ھعجارم ھب یزاین ،مدرک رکذ سیلگنا رومام ھمان اب ھطبار رد ھبنشجنپ

 

 و دوب دایز رظن فالتخا ،دنوشیمن یضار یهدعو نینچ ھب ناتسناغفا مدرم ھکنیا دروم رد

 .تفای ھمادا هام کی ات ثحب

 

 نآ رد ھک متشاد کوربتران درال اب یموس یوگتفگ نم ،لاس نامھ تسگآ ٣٠ رد ،ماجنارس

 .دشن ھتفرگ هدیدان یزیچ نیاربانب و تفرگ رارق ثحب دروم لماک روط ھب تاعوضوم ھمھ

 .دینک تفایرد دوخ رتافد قباوس زا ار وگتفگ نآ قیاقح دیناوتیم امش

 

 .دناسر نایاپ ھب ار ثحب ھک متشاد یتبحص رترکس اب ،ربمتپس مراھچ ای موس رد ،نآ زا سپ

 

 یتموکح دانسا رد یتارابع نینچ ھک تفگ ارسیاو اما .تسا حیحص »ینمشد« ھملک دروم رد

 مدوب لاحشوخ یتموکح دانسا رد یتارابع نینچ زا هدافتسا مدع زا مھ نم .دوشیمن هدافتسا

 .متفگن یزیچ و

 

 درال ھک دوب یتاراھظا لیلد ھب ،مدرک رکذ زواجت اب ھطبار رد ھک ھیسور مان دروم رد

 دوش هداد عالطا ریما ھب تسا مزال« :تفگ وا ؛داد ماجنا یالوج ١٢ یوگتفگ رد کوربتران

 "لیاح" کی ھیسور و سیلگنا یاھتموکح یاھورملق نیب رد ناتسناغفا روشک نوچ ھک
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 ،نیاربانب .»دشاب لقتسم و یوق ناتسناغفا ھک تسا دنمدوس ناتسودنھ یارب نیاربانب ،تسا

 دنکیم تباث ار ھیسور زواجت نیا ایآ ،دیمان ھیسور ھیلع لیاح ار ناتسناغفا وا ھک اجنآ زا

 کی ھب دناوتیم زین تسود تموکح کی یتح ھک درک راھظا ارسیاو تیاھن رد ؟ریخ ای

 تموکح زا ھک یررکم یاھنیمضت ھب ھجوت اب سیلگنا تموکح اما .دوش لیدبت زواجتم

 توکس نخس نیا ندینش زا سپ .»دنادیم رتمک ار نآ لامتحا ،تسا هدرک تفایرد ھیسور

 .تسا رادروخرب ییالاب تیمھا زا اھتموکح نیب یتسود و داحتا ھک مدرک رکف اریز مدرک

 

 سردآ ھب یھمان ١٨٧٣ ربمتپس ۶ رد ،کوربتران درال ،ینالوط یاھثحب نیا مامت زا سپ

 ھلمج ود .تشون لیصفت ھب ار نآ ددعتم تاکن ھمان نیا ھب خساپ رد ریما .داد نم ھب ریما

 :دوب ریز حرش ھب ھمان نیا

 

 ھب تسود نیا ،دیا ھتشون لامش یاھزرم دروم رد دوخ دیراورم ملق اب ھک ار ھچنآ« ،لوا

 هللادمحلا ھک منکیم یرازگساپس و میوگیم ساپس ار دنوادخ .تسا هدرک کرد ار نآ یتسرد

 وس رھ زا اھتفلاخم و تاھبش و میدرک رارقرب اھتموکح ھمھ رد رادیاپ شمارآ و حلص

 دوخ تادحرس زا سک چیھ ھک تسا هدمآ تسد ھب تکلمم ھمھ رد تینما نانچ و هدش رود

 هژاو و درک دھاوخن ھشقانم و ثحب یسک اب ام دودح رد یسک چیھ و دنکیمن زواجت

 و شمارآ زا اھتلم ھمھ و دوشیمن هدافتسا یتموکح کرادم و دانسا رد رگید »ینمشد«

 .»دنرادروخرب تینما

 

 انعم نیا ھب ،تشاد یتسود ناشن ھک دوب ھتشون یملق اب نابرھم تسود نآ ھک ار ھچنآ« ،مود

 نآ فرط زا ،دندرک لابند تسود نیا ھب تبسن ویام درال و سنرال درال ھک ار یریسم ھک

 سپ !نم نابرھم تسود .تسا ناوارف یاھ یداش ھیام نایب نیا .دوشیم زین تیاعر بناج

 ھب یزاین ،تفرگ تروص هاش دمحمرون دیس هانپ تادیس اب ھلمیس رد ھک یاھوگتفگ نآ زا

 بناج زا ھک ینامز ات ،تسا یفاک ھلابما تاقفاوت و تادھعت نامھ .دوبن اھثحب نیا

 زا .دنامب یقاب رادیاپ و هدروخان تسد یتسود عبنم ،ناتسلگنا گرزب ھکلم ترضحیلعا
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 داحتا و یتسود ھیاپ یھلا شرع رد هدننک اعد نیا بناج زا ھک منکیم شھاوخ لاعتم دنوادخ

 ،مدرک تاقالم ویام درال اب ھلابما رد وگتفگ رد ھک ھنوگ نآ ،دنامب یقاب راوتسا و مکحم

 .»تسا نم رایتخا رد سنرال درال دانسا مھ و تسا نم تسد رد وا رادتقا

 

 رب ینبم ھیناترب رومام سردآ ھب بانکم یاقآ ھمان ھب کوربتران درال ھب خساپ رد ریما

 روبع هزاجا و تفر یم ناتسودنھ ھب نارھت زا ھک رکیب گنھرس یارب هزاجا تساوخرد

 و رکیب گنھرس نوچ یدارفا روبع دروم رد« :تشون نینچ ،تساوخیم ناتسناغفا زا

 نیا مامت دروم رد سنارفنک و وگنفگ نامز رد ام هداتسرف نوچ ،ناتسناغفا دودح زا نارگید

 دودح رد ھک هداد حیضوت لیصفت ھب ار عوضوم ،نابرھم بحاص نآ اب لیاسم ھنوگ

 .»تسین نآ رارکت ھب یزاین ھک دراد دوجو یدایز تاضارتعا و تاداریا ناتسناغفا

 

 نانامھم دروم رد نابرھم تسود نآ ھک یتالکشم ھک تشون خساپ رد قوف بحاص درال

 نامھ دناوتیمن وا .تسا مولعم تسود نیا یارب ،دننکیم رفس ناتسناغفا رد ھک ییاپورا

 ناتسودنھ رد نابرھم تسود نآ یایاعر و نارازگتمدخ زا تسود نیا ھک ار یزاون نامھم

 .»دھد ماجنا گرزب ھکلم ترضحیلعا نامداخ زا ،دنکیم

 

 بلاطم نونکا نم ھک داتسرف ریما یارب یمایپ کوربتران درال ،تمیزع نامز رد ،هرابود

 دیھد هزاجا ،دشاب ھتشاد دوجو یدنبھلمج رد یئزج توافت رگا .منکیم رارکت ظفح زا ار نآ

 نامھ رب ار دوخ یتسود و مور یم نم« :دوب نینچ نومضم ،ھصالخ .دشابن یتمالم دروم

 .»درک دھاوخ ھگن ار ریسم نامھ زین نم نیشناج و مراذگ یم یلبق مکحم ھیاپ

 

 یاھثحب زا سپ .تشاد ھمادا یلبق ریسم نآ ،کوربتران درال تمیزع نامز ات ،نیاربانب

 دوجوم دناوتیم ریما نھذ رد ینارگن ھچ ،تفرگ تروص رواشپ رد تاسلج نیا رد ھک

 ؟»دینک فرطرب ار نآ نونکا ھک دشاب
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 هدرک یریگھجیتن دیوگب دھاوخیم ھچنآ ھب نونکا وا ھک درک هدھاشم اجنیا رد لباک هداتسرف

 هراشا اھنآ ھب یلیپ سیویل رس ھک یتاعوضوم اب ھطبار رد ریما نھذ رد یتیاکش چیھ و

 دوجو رگید تالاوس ھب طابترا رد ریما نھذ رد اعقاو یتیاضران نیا اما ،درادن دوجو ،هدرک

 ،ھناتسود تروص ھب ار یتیاضران نیا للع ھک دھد هزاجا وا ھب یلیپ سیویل رس رگا ؛دراد

 ماجنا ار راک نیا )هداتسرف( وا ،درمشرب خساپ یارب فالتخا داجیا نودب و یمسرریغ

 .دھدیم

 

 دیوگب تسا نکمم لباک هداتسرف ھک ھچنآ رھ ندینش یارب ار دوخ یگدامآ یلیپ سیویل رس

 ھک ار ینارگن لماوع ھمھ ھک تسا نیا ارسیاو یوزرآ ھک داد عالطا وا ھب و درک زاربا

 .دنادب ،دشاب ھتشاد دوجو ریما نھذ رد تسا نکمم

 

 نیا زا سپ ای دشاب دوجوم ریما نھذ رد ینارگن مادک رگا ھک داد ھمادا سپس لباک هداتسرف

 ھب امش فطل راظتنا و ناتسود ھب مارتحا اب ،نیاربانب" .دوب دھاوخ رگید لماوع زا ،دیایب

 .منکیم هراشا اھنآ زا یخرب

 

 ریما اب وگتفگ یارب ھک ناتسچولب نارس ھمھ ،دعب لاس زاغآ ای ١٨۶٩ نایاپ رد ،لوا تلع

 اب" ،دوب نینچ نآ یاوتحم ھک دندرک ھیارا یتساوخرد ،دنتفرگ رارق لیلجت دروم لباک رد

 لح نامدوخ نیب ار روما ھک دیشاب دنسرخ ،دیراد ام رب ھک یتموکح یاھاعدا ھب ھجوت

 تساوخرد نآ ،نامز نآ رد یتموکح لیاسم زا یخرب تامازلا ھب ھجوت لیلد ھب ریما ."مینک

 چیھ نونکات نامز نآ زا اما ،درک لاسرا سیلگنا تموکح ھب امش رومام قیرط زا ار

 .تسا هدشن تفایرد ریما طسوت سیلگنا تموکح یوس زا نآ اب ھطبار رد یخساپ

 

 رگا« ،دوب هدش ھتشون ویام درال زا یھمان رد ناخ بوقعی دمحم رادرس دروم رد ،مود تلع

 نابرھم تسود نآ تیعقوم ندز مھرب یارب یلخاد یابقر فرط زا یاھششوک و اھشالت

 طیارش نیا ،دریگ تروص یلخاد گنج شتآ هرابود یزاس روھلعش و لباک تموکح رد
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 نانچ اھنآ یھاگھگ ،هوالعرب ،دوب دھاوخ سیلگنا تموکح دیدش یتیاضران بجوم اعطق

 صیخشت بسانم نامز نآ طیارش رد ھک درک دنھاوخ ذاختا دروم نیا رد یتامادقا و اھرازبا

 رگا« ھک متفگ بحاص کالاپ رسیمک ھب ناتسیس ھب رفس رد نم ،نیا رب هوالع .»دوش هداد

 تموکح ھب وا ھتبلا .»دییوگن یزیچ وا دروم رد ،دیتسھ لیاق شزرا ریما یتسود یارب

 .تشون دھاوخ ھمان دوخ

 

 فرط زا ھک دیھد عالطا ریما ھب" :تشون ھیناترب رومام ھب ١٨٧٣ رد بانکم یاقآ اددجم

 ".دش دھاوخن ھتفگ ریما ھب یزیچ ھیناترب تموکح

 

 روط ھب نم و کوربتران درال نیب ھملاکم ،ھلمیس رد وگتفگ رد یزور ،نیا رب هوالع

 بوقعی دروم رد" :تفگ نم ھب یھافش کوربتران درال .دش هدیشک عوضوم نیا ھب یفداصت

 ،لیاسم نینچ رد .دینک نانچ ای نینچ ھنوگچ و ارچ میوگب ھک متسین نیا نارگن نم ،ناخ

 نآ ھب وا رگا .داد مھاوخ هروشم وا ھب دوخ یھاگآ داینب رب ،دھاوخب هروشم نم زا ریما رگا

 دھدیم ماجنا ار یراک دوخ هافر یارب ریما اریز ،دنکیمن یقرف نم یارب ،ھن ای دنک لمع

 .»دنادیم حالص ھک

 

 تارھ ھب تشگزاب زا ار ناخ بوقعی رادرس ،یتموکح حلاصم ھب انب ریما یتقو ،ھجیتن رد

 ششوک و شالت و دیدش یتیاضران یاج ھب سیلگنا تموکح ،درک ینادنز ار وا و دومن عنم

 رد نم" ھکنیا رب ینبم قوف بحاص درال تاراھظا مغریلع و ریما تموکح ماکحتسا یارب

 ھیناترب رومام ھب رسیمک نواعم ،بحاص ینامع قیرط زا ،"مرادن ینارگن چیھ دروم نیا

 ھک تسا بوخ .دش تفایرد دنھ تموکح ھجراخ رترکس زا یمارگلت" ،تفگ و تشون ھمان

 رادرس ھک ار یطیارش ھک دھاوخیم لجاع ارسیاو ھک دیھد عالطا ریما ترضحالاو ھب

 یتسود و ریما کین مان تروص نیا رد .دوش هدروآرب و تیاعر دوب هدمآ ناخ بوقعی دمحم

 عرسا رد ھک دش دھاوخ لاحشوخ ارسیاو و دنام دھاوخ یقاب هدروخن تسد سیلگنا تموکح

 .»دوش علطم هدنورپ یعقاو تیعضو زا و دنک ادیپ رطاخ نانیمطا قوف طیارش ھب تبسن تقو
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 ھن ای تسا ناتسناغفا تموکح روما رد ھلخادم نیا ایآ ھک منکیم حرطم ار لاوس نیا نونکا

 ؟دزاس فیعض ار نآ لالقتسا دھاوخیم ھک

 

 ھک انعم نیا ھب ،دیاهداد نم ھب رضاح سنارفنک رد تشاددای قیرط زا ھک ار ھچنآ اددجم

 ،ناتسناغفا رد شاشتغا ھنوگرھ زورب تروص رد ھک مینکیم دھعتم ابتک ار دوخ ام«

 اجنآ زا لاح .»درک دھاوخ بوکرس ار یلخاد لالتخا ،ریما زا تیامح اب سیلگنا تموکح

 دوجو نآ رارکت یارب یترورض ھچ ،تسا هداد ھتشون دروم نیا رد البق ویام درال ھک

 رضاح ھتشون ،دشابن یفاک نآ رگا و تسا یفاک نآ .دوش لمع دنس نآ ھب دیھد هزاجا ؟دراد

 ؟»دشاب یفاک دناوتیم ھنوگچ

 

 نکمم ھک درک سامتلا ،دوب هدش ھتسخ ھنازور یاھشالت زا ھک لباک هداتسرف ،ماگنھ نیا رد

 و ھناتسود تاحیضوت نایب رد تسا راودیما ھک درک راھظا و دتفیب قیوعت ھب ھسلج تسا

 .دناسرب نایاپ ھب هدنیآ سنارفنک رد ار شیاھفرح مامت ،دوخ یمسرریغ

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴٣ ھمیمض
 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ١٢ تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون



 649 

 لباکریما زا یگدنیامن ھب ،ناخدمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 یمسرریغ و ھناتسود ھینایب ھب ات تساوخ هزاجا لباک هداتسرف ،لومعم تافراعت ھلدابم زا سپ

 .دھد ھمادا ،دوب هدش داجیا ریما نھذ رد البق ھک ھقرفتم یاھینارگن هرابرد دوخ

 

 ییایادھ و ھمان ھک ناخ میھاربا دروم رد :داد حیضوت ار ینارگن لماع نیموس هداتسرف سپس

 زا یزاون نامھم اب روکذم ریم ھک لیلد نیا ھب ،درب یم ناخاو ریم ھب سیلگنا تموکح زا

 رد یھیناترب رومام ،لوا ھلھو رد .دوب هدرک ییاریذپ نارسفا ریاس و نودروگ گنھرس

 تاداریا لباک تاماقم .دریگب هزاجا ریما زا دوخ ندمآ یارب دیاب وا ھک درک مالعا لباک

 رومام دانسا زا دیناوتیم ار اھنآ تایئزج ھک دندرک مالعا رومام ھب دروم نیا رد یدایز

 و نیناوق تیاعر اب نایرج نیا ینعی ،تسا اتسار نیمھ رد اھنآ زا یشخب و دینک تفایرد

 دروم زونھ عوضوم نیا .دراد تاریاغم روشک نیا فرع یتح و یلاعتم تموکح ود موسر

 میھاربا یتقو ،دشن تفایرد سیلگنا تموکح یوس زا ییاھن خساپ چیھ و تشاد رارق یسررب

 .دمآ لباک ھب ریما هزاجا نودب ناخ

 

 نارازگتمدخ زا يكی يتقو :دییامرف ھظحالم ار نیا ھك منكيم شھاوخ امش زا نونكا

 یارب ار يلحم یاھكِلم يضعب و دنکیم يزاون نامھم تموکح نآ هزاجا ھب ریما تموكح

 ییایادھ اب هارمھ روھال رادنامرفناوتس ای ارسیاو ھمان سپس و دنکیم مادختسا راک نیا

 نآ ھب ھک دنکیم داجیا مدرم ناھذا رد ار دیدرت نیا و دوشیم هداتسرف یلحم کلم نآ یارب

 نایم رد دروم نیا رد یدایز یاھینزھنامگ .دشاب هدش ھتفگ ھچ ،ناخاو ریم ،یلحم کِلم

 زا یکی دروم کی رد :دنیوگیم نونکا هژیو دروم نیا رد و تسا یراج ناتسناغفا مدرم

 ھمھ نیا مھ نامز نآ رد و دوب هدمآ دحرس ھب هزاجا اب زور ود ای کی یارب اھبحاص نیا

 رگا .تسا هدرک ناور لحم نآ کِلم ھب ایادھ و ھمان دنھ یارسیاو ھک تشاد دوجو یزابجل

 خر تسا نکمم یقافتا ھچ ،نامز لوط رد ،دوش هداد ام تادحرس رد تماقا هزاجا اھنآ ھب
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 روما رد امیقتسم ناخاو عوضوم رد اریز ؟مینک ھچ یراوشد نینچ ربارب رد و ؟دھدن

 .دناهدرک تلاخد ناتسناغفا

 

 اریز .درادن رارکت ھب زاین و تسا مولعم نآ میمصت ھک دوب ناتسیس ھلئسم رد مراھچ تلع

 یترورض نآ حیضوت رگا اما .دوشیم ینالوط رایسب عوضوم ،مزادرپب نآ حیضوت ھب رگا

 مھاوخ هراشا نآ ھب ،تسام یور شیپ نونکا ھک یصاخ عوضوم عفر زا سپ ،دشاب ھتشاد

 .مھاوخیمن نآریغ رد ،درک

 

 ،دشاب ھتشاد دوجو )ھشیدنا( ینارگن یارب یلیلد ،دش هراشا نآ ھب ھک یدراوم رد رگا لاح

 ناتسناغفا رد نآ بیوصت اریز ،تسا رتشیب رایسب ،تسا ثحب دروم نونکا ھک یداھنشیپ رد

 ریما ھک قباس تیعضو ھب هراشا اب اریز .دوب دھاوخ ینامیشپ نآ ھجیتن و راوشد رایسب

 نیمھ ،دندرک دقعنم یهدھاعم و تاقالم رگیدکی اب رواشپ نیمھ رد سنرال درال و موحرم

 رسیم نآ یارجا رگا .دش حرطم اھنآ نیب رد ،مینکیم ثحب نآ دروم رد نونکا ھک یلاوس

 الماک ناتسناغفا عاضوا ھب هدش دای درال اریز ،تفرگیم رارق لوبق دروم نامز نآ رد دوب

 سنرال درال ھب لصفم روط ھب موحرم ریما دوخ .دوب راکشآ وا یارب نآ رش و ریخ و هاگآ

 درال و دھد ماجنا ار نآ دناوتیمن و تسا نکممریغ داھنشیپ نیا یارجا ھک داد حیضوت

 هدھاعم زا ار داھنشیپ ،لباقتم یتسود ظفح رطاخ ھب و تفرگ میمصت ،دش یضار سنرال

 ام نیب یداھنشیپ چیھ و دریگ رارق یسررب دروم عوضوم نیا دیراذگب .درک فذح بوتکم

 .دنک وغل ار اھنیمضت ریاس و هدھاعم نآ دناوتب ھک دوشن ھیارا

 

 حیضوت و تشون ریما ھب یھمان ،١٨۶٨ رد دنھ زا تمیزع ماگنھ ،سنرال درال ،رگید راب

 اب نونکا ھک یتسود عون نیا زا رگا - دوب ھتشون نآ رد .دوب هدھاعم نآ رب یھاوگ ھک داد

 ربارب ذوفن زا ھک تسا ریزگان نونکا تموکح نآ ،دیرادنرب تسد ،دیراد سیلگنا تموکح

 راوتسا قباس شور ھب ناتسناغفا رسارس رد یتسود و دنک هدافتسا لباک رد )ھلیدع فرصت(

 .دوب دھاوخ
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 روما اب ھطبار رد نونکا ھک ار یریسم امش صلخم تسود ھک دوب هدش ھتشون نینچمھ

 و دومن ذاختا لماک تاظحالم و لمأت زا سپ و تروشم اب ،دراد نایرج ناتسناغفا

 )ریما( نابرھم تسود نآ .دومن بیوصت و دییات ار نآ ناتسلگنا گرزب ھکلم ترضحیلعا

 زا یسرت ھن ھک دشاب نیمطم سیلگنا تموکح اب دادرارق و هدھاعم رد دوخ مادقا تیھام زا

 هرادا رد ای لباک ورملق یلخاد روما رد سیلگنا تموکح تلاخد ھن و هدش رکذ ریسم رییغت

 .دراد دوجو )ریما( نابرھم تسود نآ

 

 هرھب یارب )ریما( نابرھم تسود نآ رگا ھک دوش ھتسناد ملسم ،دوب هدش ھتشون نینچمھ

 زگرھ ،ددرگن فرحنم قباس ریسم زا سیلگنا تموکح اب دادرارق داقعنا و هدھاعم زا یدنم

 .دش دھاوخن هابتشا وا هرادا رد

 

 دیناوتیم امش .تسین اھنآ نایب ھب یزاین ھک دوب هدش ھتشون ھمان نآ رد زین یرگید بلاطم

 ھک تسا ام یدج یراودیما نیا اما .تسیچ اھنآ ھک دیوش نیمطم و دینک یسررب ار ھمان

 .دوشن داجیا یرییغت چیھ نونکا ،ھمان نآ اب قباطم

 

 رھ ،تسا هدمآ ھمان کی رد هژیو ھب ،ویام درال یلاوتم تابتاکم ریاس و اھھمان ھب ھجوت اب

 درال .دش دھاوخ وربور مارتحا و ھجوت اب ،دیراذگب تموکح نیا یور شیپ رد ھک یتساوخ

 موسرم تداع اب قباطم و ظفح لماک روط ھب ار یتسود نیا ،قباس یتسود ھب قباطم ،ویام

 .درک تیوقت

 

 لمع یلبق یاھنیمضت اب قباطم ،ویام درال یاھھتشون قبط ھک تسا نیا ام یوزرآ نونکا

 )یتموکح لامعا( یتموکح روما ھب تبسن ار ام ھک دتفیب ام نیب رد یروما ادابم .دینک

 نکممان نآ ماجنا ھک یرما اصوصخم ،دربب نیب زا ار نیشیپ یاھنانیمطا و دزاس کوکشم

 .تسا
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 ار دنھ وا ھک ینامز ات دمآ دنھ ھب کوربتران درال ھک ینامز زا روما تیعضو دروم رد

 ،رییغت نودب ار یتسود نیا وا اما ،تفرگ تروص یاھثحب دروم نیا رد ھچرگ ،درک کرت

 نیا ھمھ ھب البق ھک روطنامھ .داد ھمادا یلبق فرع اب قباطم و ناینیشیپ هریس اب قباطم

 .تسین اھنآ رارکت ھب یزاین ،مدرک هراشا رواشپ رد طیارش

 

 رظن رد یفرط یب و تلادع اب ار ناتسناغفا تیعضو یعقاو قیاقح مراد اضاقت امش زا

 .تسا هدش ھتخانش الماک سیلگنا تموکح تاماقم یارب ناتسناغفا مدرم تیعضو .دیریگب

 .تسین اھنآ قیقد رکذ ھب یزاین نیاربانب

 

 اقیمع و تباث ناش نھذ رد و دنراد سارھ داھنشیپ نیا زا ناتسناغفا مدرم ،لوا ھلھو رد

 ،دنراذگب اپ ناش روشک رد راب کی اھییاپورا ای اھسیلگنا رگا ھک دراد ھشیر ناش لد رد

 اھنآ ھب دروم نیا رد ناوتیمن ھجوچیھ ھب .دنریگ یم اھنآ تسد زا ار روشک دوز ای رید

 دییات رد یدایز دھاوش اریز ،تسا نکممریغ اھنآ نھذ زا تارظن نیا فذح و داد نانیمطا

 .دنکیم ینالوط رایسب ار ثحب نیا اھنآ رکذ نونکا ھک دننکیم ھماقا اھنآ

 

 لیابق نآ نایم رد اھسیلگنا زا تظافح ،تسا نینچ ناتسناغفا مدرم دیاقع نوچ ور نیا زا

 مدرم نیا زا تموکح عابتا و شترا مامت اریز ،نکممریغ ھن ،تسا راوشد یناتسھوک

 .دنا ناتسھوک

 

 روشک نآ رد امش شترا ھک نامز نآ رد تسا مولعم .درک هاگن عوضوم ھب تلادع اب دیاب

 نایب ھب یزاین نم و دندرک ھچ ناتسناغفا مدرم ،دوب امش اب زین کلملا عاجش هاش و دوب

 لیلد ھب اھنآ زا یکی ؟دنداد ماجنا یلامعا ھچ لباک و راھدنق رازاب نیمھ رد .مرادن اھنآ

 .دش لمع نیمھ بکترم یرگید ،دعب زور دنچ .دش ھتخیوآ راد ھب ،دوب هداد ماجنا ھک یراک

 .دشن فقوتم و تفای ھمادا لاس ھس تیعضو نیا
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 ار اھبحاص زا یخرب ،ریما اب ینمشد یور زا ھک دنتسھ مھ یهدع ،نیا رانک رد اما

 نایم رد ریما شترا داتس ایآ .دننک راد ھشدخ ار تموکح ود یتسود ات دنشک یم ھنایفخم

 ؟دشن ھتشک دارفا نیا تسد ھب شیاھورین زا رفن رازھ تسیب

 

 ناج زا دناوتیمن وا رگا اما .دنک تظفاحم اھبحاص زا دوخ شترا اب دیاب ریما نونکا

 ؟دنک تظفاحم یرگید درف ناج زا دناوتیم ھنوگچ سپ ،دنک تظفاحم دوخ هدنامرف

 

 دوبان املسم اھبحاص ،دھد خر ناتسناغفا رد یبالقنا ای شاشتغا ینامز رھ رد رگا ،اددجم

 نامز رد نوچ .تسا مولعم اریز ،درادن حیضوت ھب زاین ھک تسا یھتکن نیا و دش دنھاوخ

 ناتسناغفا دارفا نیرتبیجن زا یرایسب ،زورما ات هاشرومیت نامز زا ،ناتسناغفا رد شاشتغا

 دراو رگا .دندیسر لتق ھب اھنآ ناربھر و نارس نیرتگرزب زا یرایسب و دندش ھتشک

 یطیارش ،دیھاوخب رگا اما .دوشیم ینالوط رایسب نم نامتفگ ،موش عوضوم نیا تایئزج

 .منکیم وگزاب ناتیارب ،دندش ھتشک اھنآ زا کی رھ نآ رد ھک ار

 

 نآ ۀجیتن ؟دوشیم ھچ نآ تبقاع ،دنوش ھتشک اھبحاص ،یتلع رھ ھب انب رگا نیاربانب

 نیب زا سیلگنا تموکح اب نآ یتسود ،دوب دھاوخ ناتسناغفا یارب یدبا یخلت و شنزرس

 .دوشیم لیدبت ینمشد ھب و دوریم

 

 ھب تموکح ود یاھزرم نیب رواشپ دحرس رد یسیلگنا بحاص کی ھک دیشاب ھتشاد دای ھب

 وا ھک روطنامھ ،کوبربتران درال دییات اب قباطم هدش ماجنا تاقیقحت مغریلع و دیسر لتق

 ،درک یدنسرخ زاربا و تشون ریما ھب یھمان نآ بقاعتم و درک فارتعا ھلمیس ثحب رد

 یاھھنیزھ عوضوم نیا .درک رارف ھلفاق کی یدزد زا سپ ھک دوب ناخزورون عوضوم

 ندش ھتسب نآ ھجیتن ھناگی و داد تسد زا ار یرایسب یاھنآج و درک لیمحت ریما رب یدایز

 .تسا مدرم شجنر لیلد ھب زورما ات هار
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 فلتخم لیابق زا نآ نانکاس ھک دتفیب قافتا تسدرود تادحرس نآ رد یدادخر نینچ رگا ،لاح

 ؟تشاد دھاوخ یپ رد یبقاوع ھچ ،دنا

 

 مھ و دھدیم تسد زا ار ناتسناغفا یوربآ مھ ھک ار یداھنشیپ نینچ ریما رگا ،نیاربانب

 ود یگناگیب رانک رد ،دنکیم ساسحا یخلت مھ و دیامنیم دراو ناتسناغفا ھب یھمدص

 اب قباطم یتسود فالخ یزیچ ،زورما ات یلبق تابیترت قبط ؟دراد یهدیاف ھچ ،تموکح

 .تسا هداتفین قافتا دانسا و اھھتشون طیارش

 

 ود ینامیشپ و ینمشد نآ ھجیتن ھک دھدب یتابیترت نینچ ھناھاگآ کنیا ریما ھک دراد هدیاف ھچ

 رب ار راوشد راک نیا نونکا وا رگا ؟دشاب اھنآ نیب رد یتسود نتفر نیب زا و تموکح

 ارچ ،دییوگ یم ھک دوب دیھاوخ یسک نیلوا امش ،دشاب نکممریغ نآ ماجنا و دریگ هدھع

 دنھاوخ ھچ نیمز یور للم و مدرم ھمھ ؟تسا نکممریغ نآ ماجنا ھک دیدش یتابیترت دراو

 ،دراد تسد رد سیلگنا تموکح ھک یتادھاعم دانسا مامت اب ھک اجنآ زا ،نیا رب هوالع ؟تفگ

 ار شنزرس زا یراب نونکا ،رییغت ھنوگرھ و درک ریما ھجوتم ار یشنزرس چیھ ناوتیمن

 .دوب دھاوخ مومذم مھ و تسا رابنایز ناتسناغفا یارب مھ ھک دنکیم لیمحت وا شود رب

 دوجو اب ،سیلگنا تموکح ارچ سپ .تسا زیچ رھ زا رتدب یعوضوم رھ رد شنزرس ،لاح

 قداص تسود کی رب ار شنزرس راب نینچ دیاب ،دراد راظتنا اھنآ زا رایسب ریما ھک یتسود

 ؟دنک لیمحت

 

 ھک ینارگن ھنوگرھ ھک دیدرک داھنشیپ امش ،وگتفگ زاغآ رد ،سنارفنک لوا یاھزور رد

 نھذ زا ینارگن راک نیا ایآ لاح .دوش فذح ،دشاب ھتشاد دوجو ریما نھذ رد تسا نکمم

 مدرم ھمھ ناھذا رد ھکلب ،ریما نھذ رد اھنت ھن ار هزات ینارگن ای درک دھاوخ رود ار ریما

 اضاقت سیلگنا گرزب و ندمتم تموکح زا نونکا ،ور نیا زا .درک دھاوخ داجیا ناتسناغفا

 زا ھک یاھلوق لقن و مدروآ اھثحب و اھوگتفگ رد ھک ار یددعتم یاھ لالدتسا ھک مراد
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 نیا ندوب یلمعریغ و جیار فرع دروم رد ھک ار ھچنآ مھ و مدرک رکذ کرادم و دانسا

 ھب ات دیجنسب ناشروشک یعقاو تیعضو و ناتسناغفا مدرم هاگدید ھب ھجوت اب ،متفگ داھنشیپ

 منکیم سامتلا نم .تسا رتھب یزیچ ھچ و قح یزیچ ھچ ھک دیسرب حیحص و ھنالداع رظن

 دربراک و نیشیپ یاھھمان تقفاوم و تادھاعم ھک دنکن حرطم ار یلاوس سیلگنا تموکح ھک

 .دبای رارمتسا مکحم ،تشاد دوجو البق ھک یھشیر نامھ ھب یتسود نیا ات دنک اغلم ار ھتشذگ

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴۴ ھمیمض
 ،هاش دمحم رون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ١۵ تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباکریما زا یگدنیامن ھب ،ناخدمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم

 

 ھک یاھزیچ ھمھ ھب ھک مھدیم نانیمطا هداتسرف ھب نم ،تفگ و درک عورش یلیپ سیویل رس

 ،دش ھتفگ وا نابز زا ھچنآ ھک دسریم رظن ھب و مدرک ھجوت ،تسا هدوب بوخ ردقنآ وا

 ترورض ینعی .تسا هدوب نآ رب ،تساھتدم ارسیاو ھک دنکیم تیوقت ار یداقتعا

 ھتشذگ تامھافتءوس عفر روظنم ھب تموکح ود نیب یصخش و ھنامرحم ،حیرص تاحیضوت

 نیا یارب یتصرف نونکا .تشاد دوجو هدنیآ یارب ھک ارسیاو دوخ تاین تیھام دروم رد و

 ندیسر یوزرآ زا ارسیاو هزیگنا ھک مھدیم هدعو نم و دش ادیپ ینونک ھسلج رد تاحیضوت
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 یریگولج ھکلب ،تسین ناتسناغفا رد ھلخادم ،سنارفنک نیا قیرط زا شخبتیاضر مھافت ھب

 زا یخرب نداد رد ،داد ھمادا یلیپ سیویل رس .تسا نارگید طسوت هدنیآ رد تلاخد رطخ زا

 ثحب دراو ھتشذگ دروم رد ھک دوب نیا نم فدھ ،هداتسرف ھب دنھ تموکح دانسا یاھهدیزگ

 ترضحالاو یاھتساوخ ھب تبسن ار ارسیاو قیقد ھجوت ریما یارب ھکلب ،میوشن لدج و

 تیھام اب یمیاد و یمسر داحتا کی یارب )تسا هدش تبث اھهراصع نآ رد ھک روطنامھ(

 یلیالد زا یکی ھک تسا حضاو ارسیاو یارب .منک تباث ریما ھب ینادناخ و یمجاھت-یعفادت

 دش ھلابما رد دیقف ویام درال اب رادید تبسانم ھب رطاخ تیاضر و دامتعا شھاک ھب رجنم ھک

 یاھتساوخ شریذپ ،١٨٧٣ رد ابقاعتم و نامز نآ رد ھیناترب تموکح ھک تسا تیعقاو نیا

 یراددوخ یتابیترت ھنوگرھ ھب ندش دھعتم زا و دومن یقلت بسانمریغ و ماگنھ دوز ار ریما

 نیب ھنامرحم و ھنامیمص ،ررکم تاطابترا مدع لباقتم مھافتءوس لیالد زا رگید یکی .درک

 ھچنآ و ریما یعقاو یاھینارگن و اھ یتیاضران زا ریفس یناوخزاب .تسا هدوب تموکح ود

 زا شیب و مک ھک تساھلاس ترضحالاو ھک دھدیم ناشن ،هداد خر ھتشذگ یاھنآمز رد

 دیسر ینونک یرسیاو عالطا ھب اریخا ھک یلیالد ھب ،تسا هدوب ھناگیب ھیناترب دنھ تموکح

 ھک تسا ملسم ارسیاو رظن ھب .دشیم نآ عنام ،ریما تاساسحا زا رتھب یھاگآ اب الامتحا و

 للع زا یرایسب ،دوب یم ریما اب میقتسم یصخش طابترا رد ھیناترب شوھاب رسفا کی رگا

 ھب هراشا اب .دھد خر ھک دوبن نکمم وا یتیاضران ھجیتن رد و ترضحالاو تایاکش و

 رد ھلخادم ،ناتسیس ھلئسم دروم رد هداتسرف تاظحالم ھب دینک عوجر[ ریما یعقاو تایاکش

 رد رکیب گنھرس روھظ ،دنکرای تئیھ و نودروگ گنھرس روما ،ناخ بوقعی ھیضق رد

 زا ادج و درک هراشا اھنآ ھب یمسرریغ و ھناتسود تروص ھب هداتسرف ھک ]ناغفا دحرس

 الماک ار دوخ ھک مدرکن کش چیھ ،داد حیضوت یتسرد ھب ار یداھنشیپ هرکاذم عوضوم

 ھشیمھ ارسیاو ھک منادیم اریز ،منادب هداتسرف طسوت اھنیا ندرمشرب ھب نداد شوگ ھب لیام

 ھمھ دروم رد ترضحالاو یعقاو یاھتساوخرد و اھھتساوخ ،اھهاگدید زا ھک تشاد وزرآ

 .دوش علطم لماک روط ھب ،دراذگیم ریثات اھنآ کرتشم عفانم رب ھک یتاعوضوم
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 خساپ نودب و لقتسم روط ھب وا تایاکش نایب ھکنیا رب ینبم هداتسرف تساوخرد ھب اددجم

 زا ھکلب ،متفریذپ خساپ یارب فلاخم دراوم ریاس و لالدتسا مدع لیلد ھب ھن ار دوش ھتفگ

 .مدرک یراددوخ ھتشذگ روما رد لدج و ثحب

 

 و تموکح ود نیب ھتشذگ طباور طیارش ھب ھجوت اب ارسیاو ،داد ھمادا یلیپ سیویل رس

 – یزکرم یایسآ رد دوجوم یسایس تیعضو اب ھطبار رد ریما تیعقوم قیقد یسررب

 نکمم ریما تموکح میکحت و ناتسناغفا لالقتسا و یگچراپکی دھدیم ناشن ھک یتیعضو

 رھ کرتشم عفانم رطاخ ھب ھک دنادیم بسانم – دتفیب هرطاخم ھب ینالوط تدم یارب تسا

 رد لاعف تیامح یارب )ریما( وا اب تقفاوم یارب دوخ لیامت زا ار ریما دیاب تموکح ود

 .دزاس هاگآ اراکشآ نوریب زا ھلخادم رطخ ربارب

 

 ای دشاب وا بناج زا تساوخ ھنوگچیھ نودب زایتما نیا ھک تسا لیام نیا رب هوالع ارسیاو

 وا ھک تسا یرورض اراکشآ ای لوقعم دوخ یدوخ ھب ھک یطیارش زا ریغ یطیارش چیھ

 ،طیارش نیا نایم زا .دوشیم دھعتم هدھاعم بیوصت رد ھک دنک یتادھعت ماجنا ھب رداق ار

 نیا نودب تارکاذم زاغآ ھک تسا یرورض داھنشیپ دھعت یارب یردق ھب ھک تسا یطرش

 نآ شریذپ ینعی ،دریگ رارق قفاوت دروم تامدقم ناونع ھب دیاب ھک دوب دھاوخ هدوھیب طرش

 رد ھیناترب نارومام رارقتسا هزاجا ھیناترب تموکح ھب ھک لصا نیا ھب ریما یوس زا

 اریز .دنک کمک نآ زا عافد رد دوشیم دھعتم تموکح نیا ھک داد دھاوخ ار یتادحرس

 زا ھکنیا رگم ،دنک تادحرس نآ زا تظفاحم ھب رھاظت دناوتیمن ارسیاو ھک تسا راکشآ

 خر اھنآ زا رتارف ای اھنآ یور رب تسا نکمم ھک ھچنآ زا دوخ عقوم ھب تاعالطا قیرط

 تموکح ھب اھنآ حیضوت و یلامتحا ثداوح اب ھلباقم یارب ار دوخ نیاربانب و دھد

 ترورض و ییاعدا زواجت قیاقح زا یمسر و بصعت یب ،لقتسم عبانم زا ترضحیلعا

 .دزاس هدامآ نآ عافد
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 عورش یارب مزال طرش کی ناونع ھب لصا نیا شریذپ رب رارصا اب ارسیاو ،لاح نیا اب

 ؛دوش نآ یارجا رد ریما یراسمرش ثعاب تھج یب ھک درادن یدصق ای لیامت چیھ ،هرکاذم

 راذگاو رضاح سنارفنک رد تابیترت ھب ار لصا نیا یارجا یارب تایئزج لح نیاربانب

 .دنکیم

 

 ھب و دنادیم ربتعم نانچمھ ار نآ ریما ھک درک مالعا هداتسرف :١٨۵۵ هدھاعم دروم رد

 فرط زا و تسا ذفان نانچمھ هدھاعم نیا ھک دریذپیم مھ ارسیاو .تسا دنباپ نآ طیارش

 ھب نم اما .درک دھاوخ تیاعر ار نآ دافم ،دیدج هدھاعم دوجو مدع تروص رد ،دوخ

 نیب ھک دنکیم ینیبشیپ ار یمیاد یتسود هدھاعم نیا لوا هدام ھک منکیم یروآ دای هداتسرف

 ریما تموکح هدھاعم نامھ رخآ و موس هدام و دراد بوخ یگیاسمھ رب تلالد اھتموکح

 ھب اما ،ددنویپب ھیناترب اب یرگید تردق رھ اب ھیناترب تموکح گنج رد ھک دنکیم مزلم ار

 دوخ یلخاد ای یجراخ نانمشد ربارب رد ریما ھب کمک ھب مزلم ار ھیناترب تموکح ھجوچیھ

 تکراشم یارب داھنشیپ ھیارا اب نونکا ارسیاو ،تفگ یلیپ سیویل رس ،تیاھن رد .دنکیمن

 ناوت ھک اجنآ ات و دریذپیم ،هدرک تساوخرد ای ھتساوخ لاح ھب ات ریما ھک ار ھچنآ ،یمسر

 .دھدیم ناشن ناتسناغفا تموکح اب ھنامیمص طباور یارب ار دوخ ھناقداص لیامت ،دراد

 یدامتعا ھیحور اب ای ریما ھک تسا ترضحالاو رایتخالامات هداتسرف ،امش هدھع رب نونکا

 یارب ات دنک کمک ارسیاو ھب و دنک تاقالم ار ارسیاو ،داد ناشن ١٨۶٩ رد ھلابما رد وا ھک

 هدش ھیارا یایازم ،نآریغ رد ای دزاس مھارف ار لاعف و راکشآ تیامح ناتسناغفا تموکح

 .دنک در ار

 

 و تاداھنشیپ ھمھ ریما رگا ،دمھفب ھک منکیم سامتلا هداتسرف زا تلاح نیرت ھناتسود اب ،اما

 دافم تیاعر نمض ارسیاو ،دنامن یقاب هرکاذم یارب ییانبم چیھ و دنک در ار ام یاھتساوخ

 دوخ ترابع یلیپ سیویل رس ھک تساوخ و درک ھلخادم اج نیا رد هدنیامن[ ١٨۵۵ هدھاعم

 .١٨۵۵ مھ و ١٨۵٧ هدھاعم ھب ھطبار رد مھ و دزاس حضاو ار تادحرس ھیوقت دروم رد

 یلیپ .تسا دھعتم ١٨۵۵ و ١٨۵٧ هدھاعم اب ریما ھک درک رارکت دایز دیکات اب لباک هدنیامن
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 زا یلیپ .دنکیم دییات ار ١٨۵۵ هدھاعم اما ،تسین نیزگیاج ١٨۵٧ ھمانقفاوت داوم ھک تفگ

 ]دھدب ار لباک هدنیامن خساپ تسا رضاح نایاپ رد ھک تفگ اما ،درک راکنا دوخ ترابع رییغت

 نآ مولعمان یاھدمایپ و یجراخ ای یلخاد لکشم ھنوگرھ رد شنادناخ و ریما تیامح زا

 ھمادا ریما ھب رتشیب هراشا نودب ھیناترب دنھ تادحرس تیوقت ھب و درک دھاوخ یراددوخ

 .دوش هدید کرادت یلامتحا ثداوح ربارب رد ات داد دھاوخ

 

 طوبرم لصا نیا شریذپ ھب طقف ،دریگیم رارق ثحب دروم ھلصافالب نونکا ھک یلاوس نوچ 

 رد نم تاراھظا ،دنا ناتسناغفا تادحرس رد تماقا ھب زاجم یھیناترب نارومام ھک دوشیم

 ھب تسین مزال اما .تسا هدش دودحم عوضوم نیا ھب تادحرس زا عافد ھلئسم اب ھطبار

 ھناتسود ھب ھک دش مھاوخ لاحشوخ ،دوش ھتفریذپ لصا نیا رگا ھک مھد نانیمطا هداتسرف

 تموکح نآ ساسا رب ھک یمسر ھمانقفاوت کی تایئزج هراب رد ،هویش نیرت ھنافصنم و نیرت

 نتخانش تیمسر ھب ھکلب ،دنکیم دھعتم یمجاھت-یعفادت داحتا کی ھب اھنت ھن ار دوخ ھیناترب

 مینک ثحب یلخاد یاھشاشتغا ربارب رد وا تیامح و ریما ثراو یمومع

 

 لباک هداتسرف ،دروم نیا رد .دناسر نایاپ ھب اج نیا رد ار دوخ نانخس یلیپ سیویل رس

 هدشن ھجوتم ار ریما ھب رتشیب هراشا نودب دنھ تادحرس تیوقت زا روظنم ھک درک راھظا

 .تسا

 

 و تینما نیمات و ھیناترب دنھ تادحرس تیوقت یارب ارسیاو :تفگ خساپ رد یلیپ سیویل رس

 ماجنا ریما اب طابترا نودب ،دنادب ینوناق و ھنالقاع ھک ار یتامادقا یروتارپما نآ شمارآ

 .داد دھاوخ

 

 ریما ھب هراشا نودب ،ھیناترب دنھ دحرس تیوقت دروم رد ،دیسرپ دروم نیا رد لباك هدنیامن

 ای تسا ناتسناغفا ریما ورملق رد يانعم ھب نیا ایآ :مسرپيم ،دیدرك هراشا نآ ھب امش ھك

 ؟نآ زا ریغ
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 ناتسناغفا رد ھلخادم رضاح سنارفنک فدھ ھک متفگ البق نم ھک داد خساپ یلیپ سیویل رس

 .تسین

 

 تارکاذم رگا یتح ،درک دھاوخ تیاعر ار ١٨۵۵ هدھاعم دافم ارسیاو ھک متفگ نینچمھ نم

 .دوشن ماجنا یداھنشیپ

 

 رد ریما ییاضق هزوح رد تلاخد یارب یدصق چیھ ارسیاو ھک منکیم رارکت نونکا

 اجنیا رد لباک هدنیامن .درادن ،میا ھتخانش تیمسر ھب ار ییاضق هزوح نآ ام ھک ینیمزرس

 ١٩ ھبنشود زور رد )یسنجا( داھن دنب دروم رد ار دوخ یعطق خساپ وا ھک درک ناشنرطاخ

 .دیسر نایاپ ھب ھسلج سپس .داد دھاوخ یروربف

 

 

 )ھصالخ( ٣۶ دنس رد ۴۵ ھمیمض
 ،هاش دمحمرون دیس و رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس نیب تاقالم

 ١٨٧٧ یروربف ١٩ تشاچ ،لباک ریما هدنیامن ،مظعاردص
 

  :نارضاح

 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ،یلیپ سیویل رس

 لباک ریما هدنیامن ،هاش دمحمرون دیس

 یلیپ سیویل رس نامجرت و رترکس ،ویلیب رتکاد

 لباک رابرد رد ھیناترب رومام ،ناخ دمحماطع باون

 لباکریما زا یگدنیامن ھب ،ناخدمحا روخاریم

 لباک هدنیامن رترکس ،رقاب دمحم یشنم
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 رد شدوخ و لباک هداتسرف نیب ھک یتابیترت قبط ھک تفگ و درک عورش یلیپ سیویل رس

 یلیپ سیویل رس و درک رظن راھظا ھتشذگ دروم رد هداتسرف ،تفرگ تروص هام مجنپ

 زا ،قوف تابیترت قباطم ،نونکا یلیپ سیویل رس .درک نایب نآ دروم رد ار دوخ تاراھظا

 ھک ینیمضت ھب نانچمھ ریما ایآ ھک دھدب یعطق خساپ وا ھب ات درک تساوخرد لباک هداتسرف

 هزاجا دروم رد تقفاوم ،دوریم رانک نآ زا ای تسا دنباپ ،هداد ارسیاو ھب ترضحالاو

 تراظن و تادحرس نآ زا تظافح روظنم ھب ناغفا تادحرس رد یھیناترب نارومام تماقا

 .دھد خر نآ زا جراخ ای تادحرس نآ رد تسا نکمم ھک یاھدادیور شرازگ و

 

 راوشد داھنشیپ نیا زا ریما رگا ،درک راھظا ھبنشود ھک زور ھچنآ قبط ،تفگ لباک هداتسرف

 اما ،دوبن ثحب ھمھ نیا ھب یزاین ،درکیم تقفاوم نآ اب و دید یم یدوس فرط ود یارب

 و دناسریم نایاپ ھب ،تفگ عوضوم نیا دروم رد ھک ار ھچنآ مامت ھسلج نیا رد زورما وا

 وا ،تفگیمن نینچ یلیپ سیویل رس رگا ،اما .دھدیم یعطق خساپ یلیپ سیویل رس لاوس ھب

 :تفگ و داد ھمادا سپس .دوب رضاح رگید نانخس ندینش یارب

 

 ھب طوبرم تامھافتءوس ھک تسا فرط ود رھ ھنامیمص یوزرآ نیا ھک اجنآ زا مدنمشھاوخ

 و یراودیما یاج ،دوش عفر ارسیاو بانجیلاع یاھھتساوخ ھب طوبرم مھ و ھتشذگ روما

 یتسود ماکحتسا رب ینتبم ،فرط ود رھ کرد اب ،روما یعقاو تیعضو اریز .تسا ترسم

 و دشاب هاگآ یبوخ ھب ناتسناغفا یعقاو تیعضو زا دیاب ارسیاو بانجیلاع .دوب دھاوخ یمیدق

 ھچ و دح ھچ ات تسا نکممریغ ھک یرما رد ناشیا تردق ھک دنک ھجوت اھنآ ھب ینابرھم اب

 .تسا عون

 

 نآ رارکت ھب یزاین و مداد حیضوت ھتشذگ زور دنچ تاسلج رد ھتشذگ لیاسم دروم رد

 ھک دوب دھاوخ فرط ود رھ ھفیظو .تسا ھتشذگ ھب طوبرم ھک تسا یعوضوم نیا .تسین

 تفھ لوط رد ھک فلتخم یاھلوق لقن اب زین هدنیآ دروم رد و دننک لمع نآ ساسا رب

 .مداد حیضوت )١٨٧٧ یروربف ١۶ ات یرونج ١٧ اب قباطم( ١٢٩۴ مرحم هام سنارفنک
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 تیعضو حیضوت ھکنیا دوجو اب .دش دیھاوخ علطم هدنورپ تیعضو زا اھنآ قیرط زا امش

 یاوتحم ،دش ھیارا )١٨٧٧ یوربف ١٢ اب قباطم( هام نآ ٢٧ سنارفنک رد هژیو ھب ناتسناغفا

 .منکیم مالعا اددجم ھنامرحم و حضاو روط ھب ار ریز یاھدنب دافم

 

 و ھناتسود یاھسنارفنک نیا رد ھک دوب نیا ریما ھنامیمص تساوخ ھک منک مالعا مھاوخیم

 یاھھتشون قباطم ات دریگ تروص تین صولخ اب مھ اب وگتفگ و ثحب ،رواشپ رد ھنامرحم

 ھک دشاب نیا دیاب فرط ود رھ فدھ ،یعوضوم رھ رد .دنامن یقاب یماھبا چیھ ،ھتشذگ

 .دنامب تباث قباس ھیاپ رب دیاب لومعم یتسود

 

 تموکح ھک تسا ملسم ،هدش ھتشون ناتسناغفا رد ھلخادم مدع دروم رد ھک ھچنآ هراب رد

 ای ریما ترضحالاو ناھذا شیوشت بجوم ھک درک دھاوخن ھلخادم یھنوگ ھب زگرھ سیلگنا

 .دزاس لزلزتم ار ناتسناغفا لالقتسا ای دشاب وا نیشناج

 

 اب ناتسناغفا تموکح دروم نیا رد :نارگید طسوت هدنیآ رد ھلخادم رطخ عفر دروم رد

 هداد نانیمطا دنکشات رد ھیسور لک رادنامرف نمفاک نوف و ویام درال یپ رد یپ یاھھتشون

 و ام نیب رادیاپ یتسود و حلص" ،تسا نینچ وا لوا ھمان رد اھدنب زا یکی ھصالخ ھک هدش

 ."مرادن ناغفا تموکح رد تلاخد ای ھلخادم یارب یدصق چیھ نم .دش دھاوخ رارقرب امش

 و حیرص ،دوخ ھگرب نیلوا رد هژیو ھب ،دوخ یاھھگرب زا ررکم دییات اب ویام درال ،هوالعب

 غالبا نآ ھب قوف درال ھیصوت ھب قباطم ار دوخ خساپ ریما ترضحالاو و درک دییات لماک

 .درک

 

 هدازھش و لیونارگ درال یاھھتشون قبط و درک دییات ار قاروا نآ زین کوربتران درال

 ھب ١٨٧٣ ربمتپس ۶ رد .داد نانیمطا نم ھب الماک ،داد نم ھب ھلمیس رد ھک فکاچتروگ

 ھتشاد راھظا ھیسور تموکح« :تسا هدمآ وا ھمان هدیزگ لیذ رد و تشون ریما ترضحالاو

 هدازھش و دنادیم ناتسناغفا کلم ار نابرھم تسود نآ فرصت تحت قطانم مامت ھک
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 ار ناتسناغفا ھیسور روتارپما ھک هدرک مالعا ھکلم ترضحیلعا ریزوتسخن ھب فکاچتروگ

 نانچمھ و »دشاب رثوم نآ رد ھیسور تموکح هرواشم ھک دنادیمن یاھنیمزرس ھلمج زا

 رکف یتح ،دوش ناتسناغفا لالقتسا ھب بیسآ ثعاب دناوتب ھک یتلاخد و ھلخادم ھنوگ چیھ«

 .»دوشیمن

 

 نیمزرس یاھزرم ھک تسا هدرک دیکات ھیسور تموکح" :تشون نینچمھ کوربتران درال

 صخشم ١٨٧٢ ربوتکا ١٧ خروم ،لیونارگ درال ھمان رد ھک ار نابرھم تسود نآ یاھ

 و دشاب نیمطم هافر و حلص زا دیاب ریما ھک تشون نینچمھ وا ."تسا ھتفریذپ ،دوب هدش

 درال قوف ھمان رد هدش رکذ یاھنیمزرس رد ھلخادم ای زواجت ھنوگ چیھ زا سرت ھب یزاین

 هروشم ریثات تحت ھک ار یلیابق راھم تیلوئسم ھیسور تموکح« :تشون وا .درادن لیونارگ

 قوف ھمان رد اھنآ دودح ھک نابرھم تسود نآ یاھنیمزرس ھب ضرعت زا دنراد رارق نآ

 .»تسا ھتفرگ هدھع رب ،دش رکذ لیونارگ درال

 

 لیونارگ درال ھمان رد هدش رکذ یلصا فدھ دیاب ریما ھک تشون نینچمھ کوربتران درال

 ،وا اب طباور رظن زا یزکرم یایسآ تالایا رد ھک دوب نیا یلصا فدھ نآ و دریذپب ار

 فرط ھب صخشم زرم فرط کی زا هدنیآ رد و دشاب رارقرب اھنآ نیب رد شمارآ و حلص

 تموکح نیب ھک یتابتاکم ھجیتن ھک تشون نومضم نیا ھب نینچمھ وا .دوشن زواجت رگید

 زا ھک دوب یتارطخ و سرت ھنوگرھ عفر و ناتسناغفا تیوقت ،دش ماجنا سیلگنا و ھیسور

 رطخ دروم رد یدیدرت چیھ ھب یزاین ھک داد نانیمطا ریما ھب وا .دشیم اھنآ ھجوتم نوریب

 تفرشیپ فقو ار دوخ ،تینما و تغارف اب دناوتیم و ھتشادن دوخ یاھنیمزرس یارب یجراخ

 .دنک دوخ یاھنیمزرس یلخاد یھدنامزاس و

 

 اھھتشون نیا لصا زا ھک دنراد ار نانیمطا نیرتشیب ناتسناغفا تموکح تاماقم ور نیا زا

 کوربتران درال ھمان ھب ریما ترضحالاو خساپ ھب قباطم ،دش هراشا اھنآ ھب راصتخا ھب ھک

 اب قباطم ،اھتموکح رادیاپ یتسود و شمارآ و حلص ھب مارتحا رد ،١٨٧٣ ربمتپس ۶ رد
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 اھتموکح دییات دروم یلاوتم یاھھتشون نیا لصا رد رگا .درادن دوجو یفارحنا چیھ ،نوناق

 ،دوش اھتموکح یتیاضران یارب لیلدیب دامتعا مدع لامتحا ای دشاب دوجوم یدامتعا یب

 یاھتموکح نیا یاھهدعو ھب ضارتعا ناکما رگا ؟دراد دوجو راک نیا رد یحالص ھچ

 تاماقم رگا .تسا رود اھتموکح هافر زا ،دشاب ھتشاد دوجو اھارسیاو و ناریزو و یبھذم

 و تادھاعم ھب ضارتعا لامتحا ھک دندرکیم روصت لیلدیب ناتسناغفا تموکح

 تقافر و یتسود و دامتعا فالخ کش یب ،دراد دوجو دنراد تسد رد ھک یاھھمانتقفاوم

 .دوب دھاوخ

 

 زا لبق ریما نھذ رد تسردان کرد عوضوم اب ثحب ،سنارفنک لوا زور رد ھک روطنامھ

 و ھلابما تاسلج دانسا زا نآ دییات رد یاھهراصع و دش زاغآ رضاح یارسیاو دورو

 رد .مھد حیضوت ار عوضوم نونکا ھک تسا مزال ،دش هداد ھلمیس و روھال یاھوگتفگ

 و مداد حیضوت منانخس دییات رد یلیالد اب ار عوضوم نیا یروربف ١٠ و ٨ یاھسنارفنک

 رارکت ھب یزاین و دنا ارجا لباق نونکا اھ لالدتسا نامھ .مدرک نایب ار ریما یاھتساوخ

 .دنرادن

 

 یھاگآ ترضحالاو یاھهاگدید زا ارسیاو ،دش ھتفگ ریما کرد مدع لامتحا دروم رد ھچنآ

 خر ھچنآ رھ ھک تسا نشور یروربف ١٢ و ١٠ رد نم تاراھظا زا .تشاد دھاوخ یرتھب

 تموکح تاماقم ھک دوب نیا تاراھظا نیا رد نم فدھ .نآ نودب ھن ،دوب یھاگآ اب ،داد

 یاھھنیمز ،نایاپ رد .دننکن یھجوت یب نینچ ریما قوقح ھب یتسود تافیرشت رد سیلگنا

 نآ ماجنا ھک مداد حیضوت ،تسا ثحب لاح رد نونکا ھک ار یراوشد عوضوم رد ینارگن

 ھکلب ،ریما نھذ رد اھنت ھن ھک تسا نیا نم فدھ .تسا روآمرش و نکممریغ ناتسناغفا رد

 .دیزادنین ینارگن یارب یدیدج لیالد نینچ ناتسناغفا رسارس رد

 

 و یلخاد :تسا مسق ود رب رطخ ھک منکیم ضرع ،دش ھتفگ یجراخ رطخ دروم رد ھچنآ

 یکش و تسا راکشآ تادحرس رد سیلگنا نارسفا تماقا زا یشان یلخاد رطخ .یجراخ
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 ١٢ سنارفنک رد ناتسناغفا رد روما تیعضو زا نم فیصوت اب قباطم لیاسم .تسین

 رد .تسیچ یمادقا نینچ نایاپ و زاغآ ھک دیریگب رظن رد سپ .تفر دھاوخ نیب زا یروربف

 .منیبیمن ار نآ لامتحا ،مداد ناشن البق ھک روطنامھ ،یجراخ رطخ دروم

 

 رد نم .تفگ مھاوخن یزیچ مھ یریگهرانک اب و ماھتفگن یزیچ نم ،دیدج هدھاعم دروم رد

 .درک مھاوخ ثحب نآ نتشاذگ رانک و امش هژیو داھنشیپ دروم

 

 نم ھک دیشاب ھتشاد ھجوت منکیم شھاوخ ،دش رکذ اررکم ھک ١٨۵۵ هدھاعم اب ھطبار رد

 تاقالم مھ اب سنرال درال و موحرم ریما ھک متفگ .ماهدرکن ١٨۵۵ هدھاعم ھب یهراشا چیھ

 ،ھتفرگ رارق نم یور شیپ هدھاعم عوضوم ھک نونکا اما .دنتسب دھع و هدھاعم و دندرک

 ١٨۵٧ ھماندھع و ناخردیح مالغ رادرس موحرم اب ١٨۵۵ هدھاعم ھک منک هراشا مدنمشھاوخ

 رد سنرال درال ھمان نیرخآ ،هوالعب .دش دقعنم سنرال درال اب موحرم ریما دوخ طسوت

 دولکم رس اب یدعب تاملاکم و دش هداتسرف ریما یارب )ھقیثو( بوتکم کی قیرط زا ١٨۶٨

 ١٨۶٩ رد ھلابما زا ویام درال دانسا نینچمھ .دوب روھال رادنامرفناوتس اب تقباطم رد ھک

 ریاس اب هارمھ ،وا تمیزع ماگنھ ھمان نیرخآ لومش ھب ھلمیس زا کوربتران درال دانسا و

 اھنآ .دنا طبترم یرگید اب یکی ھمھ اھنیا .مدرک هراشا اھنآ ھب البق نم ھک یتموکح دانسا

 .تفرگ دھاوخ رارق ھجوت دروم اھنیا ھمھ د افم ،لک روط ھب .دنا یکی اھنآ ،دنتسین ادج

 ھب ھجوت و قیدصت زاین بجوم کش نودب ،دشاب اھنآ زا یکی ھب ھجوت و قیدصت زاین رگا

 .دوشیم اھنآ لک

 

 ھک اجنآ زا :درک دقعنم سنرال درال اب موحرم ریما ھک ١٨۵٧ هدھاعم ھب صاخ هراشا اب

 ار دوخ هدھاعم نآ متفھ هدام رد ،دوب مولعم الماک سنرال درال یارب ناتسناغفا تیعضو

 دیابن وا ،اما ،دشاب ھتشاد لباک رد یرومام تسا نکمم ھیناترب تموکح ھک درک دھعتم

 .درک دھاوخن تقفاوم هدام نیا وغل اب ھجوچیھ ھب و زگرھ ناتسناغفا تموکح .دشاب یسیلگنا
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 و ناتسناغفا تموکح اب ھنامیمص و یبلق طباور یارب ارسیاو بانجیلاع لیامت ھب دانتسا اب

 ارسیاو اب ات داد ناشن دوخ زا ھلابما رد ١٨۶٩ رد ریما ترضحالاو ھک یدامتعا ھیحور

 تاطابترا رد ھلابما دامتعا ھیحور فالخ رب یقافتا ھچ مسرپب منکیم سامتلا نم دشاب اونمھ

 رد ارسیاو بانجیلاع اب قفاوت و فدھ صالخا اب ریما .تسا هداد خر یتموکح لامعا و

 کی ارسیاو بانجیلاع ریبعت ھب دروم رد .دراد رارق ھقباس ریسم و تاطابترا نآ اب تقباطم

 تسین زورما ھب ات روآ تریح ھتشذگ نآ زا رتھب یھلیسو چیھ ھک منکیم ضرع »ھقیثو«

 هراشا اھنآ ھب لیصفت ھب مھاوخب رگا .تسا هدروآ دوجو ھب ار کین رارک و تقادص ھک

 حرش ار اھنآ ،مھد ماجنا ار راک نیا دیھاوخب رگا اما ؛دنکیم ینالوط ار ام ثحب ،منک

 .داد مھاوخ

 

 ھتفرگ رارق ھتشذگ یاھارسیاو دییات و دیجمت دروم دوخ کین لامعا لیلد ھب ھشیمھ ریما

 اھنآ ھب ار وا زین ھکلم ترضحیلعا .تسا راکشآ وا ھب اھنآ یاھھمان رد ھک نانچ ،تسا

 رایتخا رد ھک ار یدیدج ھلیسو ھک دشاب راودیما نونکا دناوتیم ھنوگچ وا سپ .تسا هداد

 ؟دنک مھارف تسین وا

 

 ھنامیمص لیامت ھب ھجوت اب ؟تسا هدرک در ار دوخ دافم یسک لاح ات ایآ ،دافم در دروم رد

 نارسفا تماقا هژیو ھب ،دیدج تخس طیارش ساسا رب ،ریما تازایتما ھب ارسیاو بانجیلاع

 وا یداھنشیپ تازایتما در یارب یلیلد راکشآ ھنوگ ھب دوخ ھک تسا تادحرس رد سیلگنا

 نارسفا تماقا لصا شریذپ دروم رد .تسین ریما یوس زا اھنآ در ھب یزاین ھک تسا

 ناتسناغفا تیعضو حیرشت رد نم دنچ رھ ،تسا هدش حرطم اھراب ھک تادحرس رد سیلگنا

 ھب منکیم شھاوخ نونکا ،مداد حیضوت ار نآ حضاو روط ھب یروربف ١٢ سنارفنک رد

 یاھلوق لقن لک ،امش یگدنیامن قیرط زا ،ھتبلا ،ارسیاو بانجیلاع :دینک ھجوت ریز حرش

 وا ،لوا .تفرگ دھاوخ رظن رد ،مدروآ اھتنا ات ادتبا زا اھسنارفنک نیا رد نم ھک ار

 ھک تموکح یاھنیمضت ،مود .دنک یسررب در نودب ار اھھتشون و اھدادرارق و اھھماندھع

 فذح یجراخ رطخ لامتحا ھکنیا رب ینبم ،مدرک راھظا ھینایب نیا یادتبا رد زورما نم
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 راوشد ار ھیناترب تموکح یلصا داھنشیپ نیا ،ناتسناغفا طیارش تحت وا ،موس .تسا هدش

 ھب اددجم ،تسا نکممریغ یلاوتم لیالد ھب یلصا داھنشیپ نیا ھک اجنآ زا .درک دھاوخ یقلت

 ربوتکا ١١ رد ریما بانج سردآ ھب ارسیاو بانجیلاع ھمان ھب ادتبا .منکیم هراشا دانسا

 سیلگنا تموکح یتقو ھک تسا هدمآ ھمان نآ رد .دش لاسرا ھیناترب رومام طسوت ھک ١٨٧۶

 زا ،نیگنس روما نیا لیھست یارب ریما ،دریگیم هدھع ھب ار ینیگنس روما ریما فرط زا

 رد ؛دنکیم تقفاوم ،دھدیم حیضوت وا یارب ھمان لماح ینعی قوف هدنیامن ھک ھچنآ رھ

 ،هوالعب .دوب دھاوخن هدش رکذ روما ماجنا ھب رداق سیلگنا تموکح ،نیا دوجو مدع تروص

 نیا رد فلتخم یاھتبسانم ھب و دیتشاد راھظا لوا زور سنارفنک ثحب رد امش دوخ

 تادحرس رد سیلگنا نارسفا تماقا لصا ریما ترضحالاو رگا ھک دیدرک رارکت اھسنارفنک

 یجراخ نمشد عفد کمک تیلوئسم درادن ناکما سیلگنا تموکح یارب ،دریذپن ار ناتسناغفا

 یراسمرش یارب یلیامت و لیم چیھ ارسیاو بانجیلاع ھک دش ھتفگ ھمادا رد .دریگ هدھع رب ار

 .درادن ناتسناغفا تادحرس رد سیلگنا نارسفا تماقا یارب داھنشیپ نیا یارجا دروم رد ریما

 وا ھک تسا ریما یارب یفاک دیما و یدنسرخ ھیام نیا ھک مھدیم نانیمطا امش ھب ھناسامتلا

 ددجم ھیارا یارب یمھم عوضوم چیھ وا ،نیاربانب .دوش هدیشک رانک یگدنمرش عبنم نیا زا

 رب ار یلخاد نمشد عفد یارب کمک تیلوئسم نینچمھ وا ؛درادن سیلگنا تموکح لباقم رد

 ھب زین ار یجراخ نمشد بناج زا تادحرس زا تظافح و دراذگیمن سیلگنا تموکح هدھع

 راوشد رایسب عوضوم نیا ھب تیاضر تردق نانچمھ وا و هدرکن راذگاو سیلگنا تموکح

 یاھنیمزرس اریز ،دوب دھاوخن ریما دوخ شنزرس زج یزیچ نآ ھجیتن ھک درادن ار

 تادحرس رد سیلگنا نارسفا تماقا دننام یمادقا نینچ لمحت تردق دوخ یدوخ ھب ناتسناغفا

 .دنرادن ار دوخ

 

 قیرط زا ارسیاو بانجیلاع ھک مراودیما ھنامیمص تموکح ود رھ هافر یارب ،ور نیا زا

 ھب و ھتشذگ یاھارسیاو هریس اب قباطم ،فدھ تیمیمص و تحارص اب ،امش ھنسح رتافد

 .دبای شیازفا داحتا و یتسود طباور ات دنک لمع دوخ کین لامعا ۀلیسو
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 منکیم شھاوخ نم ،تسا هدنامن یقاب هرکاذم یارب ییانبم چیھ ھک دش ھتفگ ھچنآ دروم رد

 یارزو و یلبق نارواشم ھنالقاع تابیترت اب ھک مشاب ھتشاد ھجوت حیرص و ھناتسود هویش ھب

 رد غلاب رکفت و تروشم زا سپ دنھ رد اھارسیاو و ندنل رد سیلگنا ھکلم ترضحیلعا

 یتسود .دراد رارق ھکلم ترضحیلعا دییات دروم زونھ و هدش ھتشاذگ لاس ھمھ نیا لوط

 دوخ شیاتس و دیجمت یلبق یاھارسیاو و هدنام تباث نآ داینب رب ینالوط رایسب یاھنآمز زا

 یزیچ ھچ تروص نیا رد .دنا ھتشون وا ھتسیاش لامعا رطاخ ھب ریما ترضحالاو یارب ار

 یقاب هرکاذم یارب ییانبم نونکا ،ھتشذگ یبوتکم تاطابترا دافم فالخرب ھک دش رھاظ

 ؟تسا هدنامن

 

 رادیاپ و تباث ھیاپ نآ رب لماک تقادص اب ،ھیناترب تموکح ھک دراد نیقی ناتسناغفا تموکح

 .داد دھاوخ ھمادا

 

 .درک زاغآ نتفگ نخس ھب یلیپ سیویل رس ،لباک هدنیامن خساپ نایاپ زا سپ

 

 عوضوم مھاوخیمن نم ،متفگ البق ھک روطنامھ .دنکیم در ار ھیلوا مزال طرش هداتسرف سپس

 مالعا هداتسرف ھک اجنآ زا اما .میوش لدج و ثحب دراو و میراذگب نامدوخ لباقم رد اروف ار

 ھک مسرپیم هداتسرف زا ،تسا هدوب دنباپ یمیدق هدھاعم دافم ھب هراومھ ریما ھک تسا هدرک

 در یتح و ھناتسود هژیو و تقوم یاھتیرومام شریذپ زا ریما ررکم یراددوخ وا ایآ

 تراجت و یھیناترب عابتا ربارب رد ناتسناغفا یمیاد و قلطم ندش ھتسب ،ھیناترب نارومام

 اھنیا ایآ ؟دراد رظن رد ار ھیناترب دنھ ھب یسیلگنا رفاسم کی روبع زا تعنامم و اھنآ

 ایآ ؟دراد یناوخمھ هدھاعم لوا هدام حور اب ای تسا بوخ یگیاسمھ و یتسود تمادقا

 ھناندمتم طباور تیاعر یعدم ھک دراد دوجو یرگید دنمتردق صخش دنکیم نامگ هداتسرف

 ؟دنک راتفر اھسیلگنا اب تأرج نینچ اب و هدوب هدھاعم
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 ،نمفاک نوف زا هدش تفایرد یاھھمان ھک درک هراشا عوضوم نیا ھب هداتسرف ،رگید راب

 هدرک فرطرب ار ھیسور دروم رد سرت یاھزاین ھمھ ،دنکشات رد ھیسور لک رادنامرف

 تھج رد ھتشذگ لاس ھس رد ھک ار ھچنآ دیدرت نودب عوضوم نیا نایب رد هدنیامن و تسا

 زین هداتسرف .تسا هداد رارق ھجوت دروم ،ھتفرگ تروص نمکرت زرم و دنقوق ،اراخب ،هویخ

 زا شیاھینارگن دروم رد ھیناترب دنھ تموکح ھب لاح ھب ات ریما ھک ار یتاراھظا دناوتیمن

 ناغفا تموکح تواضق یارب دراوم نیا ھمھ اما .دنک شومارف ،ھتشاد ھیسور تازواجت

 .درادن ھیسور زا سرت یارب یلیلد سیلگنا .تسا

 

 نیا ھب فارتعا زا عانتما اب لباک ریما ترضحالاو فرط زا رایتخالامات هدنیامن ،نایاپ رد

 هدش رکذ البق فادھا یارب ناتسناغفا تادحرس رد تماقا هزاجا یھیناترب نارومام ھک لصا

 قبط ملیام ،مھ نآ اب .مرادن تارکاذم شیاشگ یارب یتردق ای رایتخا چیھ نم ،دنرادن ار

 یبتک خساپ رظتنم و مھد عاجرا ارسیاو ھب تسا ھتفگ وا ھک ار ھچنآ ،هداتسرف تساوخرد

 مزلم ار دوخ نم و دتفیب قیوعت ھب دیاب تارکاذم زاغآ ،نایم نیا رد اما .مشاب بانجیلاع

 هرکاذم اب ھیناترب تموکح ھک درادن لامتحا چیھ ،نم رظن ھب ھک میوگب هداتسرف ھب منادیم

 یم نم و دنک تقفاوم ،هدش دودحم نآ ھب البق نم تارایتخا ھک یزیچ نآ زا ریغ ییانبم رب

 تیعقوم ات دوشن رارکت زگرھ تسا نکمم ھک تسا هداد تسد زا ار یتصرف ریما ھک مسرت

 .دنک تیوقت رایسب ار دوخ

 

 ھب تسا ھتفگ زورما ھچنآ ھمھ ھک درک سامتلا يلپ سیویل رس نانخس ندینش اب لباک هدنیامن

 زا سپ ھک دشاب بانجیلاع یبوتکم خساپ رظتنم و دوش هداد میلست ھتکلک رد ھنطلسلا بیان

 رکذت ،دناديم تحلصمریغ ای تحلصم ماقم نآ میمصت رد ھک ار ھچنآ هدنیامن ،نآ تفایرد

 .دنکیم ھعجارم ریما ھب رتشیب ییامنھار یارب ای و دھدیم یعطق خساپ شدوخ ای سپس ؛دھد

 

 .دیسر نایاپ ھب زور نآ ھسلج ،نآ زا سپ
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 )ھصالخ( ٣۶ دنس رد ۴۶ ھمیمض
 ١٨٧٧ چرام ١۵

 هاش دمحمرون دیس ھب ،یلیپ سیویل رس زا
 

 ھچنآ مامت نم ھک دندرک وزرآ زاربا یلاع ترضح ،یروربف ١٩ رد ام سنارفنک نیرخآ رد

 .دیشاب یم بانجیلاع یبتک خساپ رظتنم و منک میلست ھتکلک رد ارسیاو ھب دیا هدرک نایب ھک ار

 یم یعطق خساپ ،دینادیم تحلصمریغ ای تحلصم ھک ار ھچنآ ،خساپ تفایرد تروص رد

 .دینک یم ھعجارم ریما ترضحالاو ھب رتشیب ییامنھار یارب دیتسناوتن رگا و دیھد

 

 نآ ھك مدرك میدقت ھنطلسلا بیان بانجیلاع ھب ار يلاعترضح ھینایب و مدادن تسد زا ار تقو

 ىلاع ترضح زا فارگلت قیرط زا ھك داد هزاجا نم ھب و درك تئارق ھجوت و ھقالع اب ار

 طباور ھب ھطبار رد ریما تاساسحا و اھهاگدید لماك حیضوت رد ھك ىتقد رطاخ ھب

 .منك ركشت ،دیا هداد ماجنا ھیناترب تموکح و ترضحالاو

  

 امش اب یروضح طابترا زا بناجنیا تیمورحم ثعاب یلاع ترضح امش یضیرم تیعضو

 .مدناسر امش عالطا ھب ناخدمحم اطع باون قیرط زا یفارگلت ،ھلیسو نیدب و دش

 

 لامک اب و مدرک تفایرد میدوب نآ رظتنم ھک ار ارسیاو بانجیلاع یبوتکم تاروتسد نونکا

 ار سنارفنک رد نم اب تاقالم ناکما ھک تسا لتخم یردق ھب امش تمالس ھک مھاگآ فسأت

 .دوشیم ھمان قیرط زا طقف طابترا یرارقرب و دزاسیم نکمم ریغ

 

 یاھتشادرب اب دیلیام ،یلمع هرکاذم ھنوگرھ ھب ندش دراو زا لبق ھک دنکیم کرد ارسیاو

 نیا ھک داد روتسد نم ھب و دیوش انشآ ارسیاو نھذ رد امش ھینایب ھعلاطم اب هدنام یقاب یلک

 .منک تیاعر ار تساوخ
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 لاح ھب یرگید و ھتشذگ ھب یکی ھک تسا شخب ود لماش المع ارسیاو رظن ھب امش تانایب

 .دراد هراشا

 

 لباق ھک دوشیم یاھدادیور ھب رصحنم اریز ،تسین ثحب لباق یلمع ھجیتن ھب ھجوت اب یلوا

 رطاخ ھب تسا اھلاس ریما ھک مدیمھف قیرط نیا زا ھک مفسأتم ھنامیمص نم .دنتسین یروآدای

 ھک دراد دوخ نھذ رد ھیناترب تموکح ھب تبسن یزوت ھنیک ساسحا ،ھعقاو راھچ ای ھس

 .تسا هدش مالعا ارسیاو ھب راب نیلوا یارب نونکا اھنآ سوسحمان عوقو رازآ ساسحا

 ای یدمع ییانتعا یب زا یشان ترضحالاو هدرمشرب یروخلد للع ھک تسا نیمطم ارسیاو

 روضح اب اھنآ رثکا ھک دنرادن یکش بانجیلاع .تسا هدوبن ھیناترب تموکح یوس زا ھناھاگآ

 طابترا رد یرسفا نینچ رگا ،دشیم یریگولج لباک رد ھیناترب شوھاب و طاتحم رسفا کی

 ھمھ و هدش شیامزآ اھهدس ھک یھبرجت ؛دشیم ھتفریذپ ترضحالاو تموکح اب دودحمان

 ھک تسا هدرک تباث ،دناهدرک ناعذا نآ ھب یرازگساپس اب ناھج رد ندمتم یاھتموکح

 .تسا ھیاسمھ یاھروشک نیب دنمدوس الباقتم و ھناتسود طباور ظفح یارب یلمع رازبا ھناگی

 اھنآ یاھتموکح رگا ھک دنشاب ھتشاد یدایز کرتشم عفانم دیاب ھشیمھ یاھروشک نینچ

 مھافتءوس ناوتیم یتخس ھب ،دنشاب ھتشاد رگیدکی اب یطابترا ربتعم و ھنامرحم یاھرازبا

 .درک داجیا اھنآ نیب رد یاھ

 

 ،دروآ تسد ھب یلاع ترضح ھینایب لوا شخب ھعلاطم زا ارسیاو ھک یروصت ،نیاربانب

 طیارش لیلد ھب ھک دنک ساسحا دیاب نانچمھ ریما ھک داد شیازفا تدش ھب ار وا فسات

 نتفریذپ زا ار دوخ ،دراد رارق ترضحالاو هرادا تحت ناتسناغفا نآ رد ھک یتباث و ھناخاتسگ

 تموکح اب دوخ طباور ھلیسو نیدب و تسا هدرک مورحم دوخ رابرد رد ھیناترب هدنیامن

 تموکح ،ناکما تروص رد ھک داد یم رارق یتلزنم و ھبترم اب بسانتم ساسا رب ار ھیناترب

 ھتفریذپ یاھروشک نآ یللملا نیب بتارم ھلسلس رد ناتسناغفا مکاح ھب لیم لامک اب ھیناترب

 ،لاح نیا اب .دنکیم رارقرب کیتاملپید طباور اھنآ اب ھیناترب یروتارپما تموکح ھک دشیم

 هار رس رب یلمع عناوم ناونع ھب هراومھ ،تشاد یتابیترت نینچ ھب تبسن ریما ھک یتاداریا
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 مطالتم عضو و تابث مدع زا یشان ترضحالاو ردپ نامز رد ھک تسا هدش هداد ناشن نآ

 ترضحالاو تموکح هرود رد دسریم رظن ھب ھک دوب تیمکاح یبسن فعض و ناغفا مدرم

 یدصق ای لیامت چیھ نیقی ھب ھیناترب تموکح نوچ و ؛تسا ھتفای شیازفا ،شھاک یاج ھب

 و شوجدوخ روطب ترضحالاو ھک یرگید بیترت رھ ای نیا ذاختا یارب ریما زا ھک درادن

 رد ھک یتاظحالم ھب نتخادرپ ،تسا شورملق و شدوخ عفن ھب ھک دنھدن صیخشت ھنامیمص

 ھب ھک یلمع ھجیتن ھناگی اریز .تسا هدیافیب ،هدش داھنشیپ یلاع ترضح تانایب زا یشخب

 ھب یلیامت سیلگنا تموکح و درادن نآ شریذپ ھب یلیامت ریما ھک تسا نیا دنکیم هراشا نآ

 .درادن نآ ھتساوخان شریذپ ھب ای لیمحت

 

 ماجنا رد اما .دزادرپ یم یلاع ترضح ھینایب مود شخب یسررب ھب اجنیا رد ارسیاو بانج

 ھبرجت نآ دافم و یعقاو شنار کرد رد ار لکشم نیرتشیب ھک دنکیم فارتعا وا ،راک نیا

 ار نآ وا ھک ییاج ات سپ .دشاب هدرک تشادرب هابتشا تسا نکمم ھک دراد دامتعا و دنکیم

 اب دوخ طباور ھجیتن زا ریما ھک نآ اب :تسانعم نیدب ھک دسریم رظن ھب ،دنکیم کرد

 تموکح ھک یتاداھنشیپ ھمھ زا هزادنا نامھ ھب اما ،تسا یضاران زورما ات ھیناترب تموکح

 رد ،ھک یلاح رد ؛تسا ضاران ،هدرک ھیارا اھنآ دوبھب یارب شوجدوخ روط ھب سیلگنا

 رگا .درادن ھجیتن نآ ھب یبایتسد یارب یلباقتم داھنشیپ چیھ دوخ فرط زا وا ،لاح نیع

 نیب هرکاذم یارب ییانبم چیھ ،دنک تواضق دناوتیم ارسیاو ھک ھنوگ نآ ،دشاب روطنیا اعقاو

 ارسیاو ،دوب هدرک ھیارا دمحم اطع قیرط زا البق ھک یتاداھنشیپ رد .تسا هدنامن یقاب ام

 و ثحب زا نونکات اما ،تسا هدش بوصنم لماک تارایتخا اب ریما ریزو ھک دوب ھجوتم

 دح ات ،دوخ تین نسح و تقادص تابثا یارب ھیناترب تموکح ؛تسا هدرک یراددوخ وگتفگ

 طرش و دیق نودب اھداھنشیپ نیا رگا ،نیاربانب .درک ھیارا کمک و تفر شیپ تازایتما ییاھن

 ھیناترب تموکح ،دنوش ھتفریذپ ،دنا لوبق لباقریغ اراکشآ ھک یطیارش رد اھنت ای دوش در

 یھیاسمھ ناونعھب سپ نیا زا ار لباک یلعریشریما ترضحالاو ھکنیا زج درادن یهراچ

 .دنک یقلت ،تسا دوبھب لباق ھن و شخبتیاضر ھن نآ اب شطباور ھک
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 یتاداریا ایآ ھک دھدیم رارق دیدرت رد یدودح ات ار ارسیاو ،یلاع ترضح نابز ،لاح نیا اب

 لیامت رب زاجم ترضحالاو ھک دراد یتابیترت ھب هراشا ،دینک یم حرطم ریما بناج زا ھک

 قفاوت لباق شدوخ یارب ھک دنک ھیکت ھیناترب تموکح داھنشیپ یتح و نآ اب تقفاوم یارب ام

 رارصا وا شریذپ رب الامتحا ھیناترب تموکح دنکیم نامگ ارھاظ ھک یداھنشیپ ھب طقف ای دوب

 رب یلاع ترضح .تسا هدشن هداد وا ھب یضرف نینچ یارب یھنیمز زگرھ ھچ رگ ،دراد

 یسررب دروم ھک یتاعوضوم ھب یطبر چیھ ھک دیا هدرک دیکأت ١٨۵٧ هدھاعم متفھ دنب

 میقم هدنیامن تفایرد زا نانچمھ ریما ارچ ھک فلتخم لیالد حیضوت یارب و درادن ینونک

 زا تقد اب امش لاح نیع رد ،تسا هدیشک یدایز تمحز ،دنکیم یراددوخ لباک رد ھیناترب

 ھک دیا هدرک بانتجا ناتسناغفا قطانم ریاس رد سیلگنا نارسفا شریذپ رب هراشا ھنوگرھ

 داھنشیپ ھنوگرھ نتفریذپ زا عانتما ناونع ھب ار امش تاراھظا وا ایآ ھک دنادیمن ارسیاو

 کرد ناغفا دحرس زا ینیعم طاقن رد ،نیعم فادھا یارب ،یھیناترب نارسفا تماقا یارب

 زگرھ ھیناترب تموکح ھک لاوس ای عوضوم ییاشگزاب زا عانتما ناونع ھب افرص ای دنک

 رد یھیناترب رسفا نییعت ینعی نآ ییاشگزاب یارب یشالت ای هدوبن نآ ییاشگزاب راتساوخ

 داھنشیپ ار لباک رد ھیناترب میقم رسفا کی باصتنا ھیناترب تموکح .تسا ھتشادن لباک

 ریما یارب یتابیترت نینچ ھکنیا ینیبشیپ یارب یلیلد زگرھ ھک تسا نیا نآ لیلد و دنکیمن

 لباک رد دوخ عفانم زا ینادردق نارگن ھیناترب تموکح اریز ،تسا ھتشادن ،دشاب لوبق لباق

 ارسیاو ،لاح نیا اب .دوشن دراو ھیناترب یروتارپما عفانم ھب یزواجت ھک ینامز ات تسین

 نارسفا نییعت نمضتم و یعطق داحتا هدھاعم کی طیارش دروم رد ریما ھب ار دوخ تالیامت

 ھیناترب تموکح مھ و ترضحالاو مھ ات تسا هدرک مالعا ناتسناغفا قطانم ریاس رد حلاص

 کمک ،هدرک یفرعم وا یارب رادشھ عبنم ناونع ھب اھراب ریما ھک یاھدادیور تراظن رد

 مھ و ینونک ریما یوس زا مھ ،یلبق یاھ یتیاضران زا یرایسب ھک تسا نیا نآ لیلد .دنک

 تابیترت نینچ یایازم زا ھک تشاد رواب نیا ھب ار ھیناترب تموکح ،ترضحالاو ردپ

  .تفرگ دھاوخ رارق ترضحالاو ینادردق دروم و هدومن لابقتسا ھنامیمص
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 اریز .دباییم نایاپ تعرس ھب راک ،دشاب تسردان الماک رواب نیا یلاع ترضح ھتفگ ھب رگا

 ار یتابیترت دوخ ھتساوخان ھیاسمھ کی یارب درادن یلیامت نیرتکچوک ھیناترب تموکح

 ھب لصفم ھنوگ ھب یلاع ترضح نوچ .دشاب اسرفتقاط نانچ شدوخ یارب ھک دنک لیمحت

 اما ؛دیھد تبسن نآ ھب دیتشادن قح و هدرکن ھیارا ھیناترب تموکح ھک هداد خساپ یداھنشیپ

 هدنام لفاغ الماک ،دیدوب اھنآ یسررب و ثحب ھب زاجم یلاع ترضح ھک یاھداھنشیپ نآ

 ھب ھک مھاوخب یلاع ترضح زا ھک هداد روتسد نم ھب ارسیاو بانجیلاع ،ور نیا زا .دیا

 و تسین ھیناترب تموکح اب داحتا ھب لیام نونکا ریما ایآ ھک دینک نایب عیرس و حضاو روط

 .دنکیم یراددوخ ناتسناغفا زا یشخب رھ رد یھیناترب نارسفا شریذپ زا ترضحالاو

 رظتنم ناوتیمن ای تسین لباک ھب رتشیب عاجرا ھب یزاین ،هداس لاوس نیا ھب هداس خساپ یارب

 .دنام

 

 یریگ ھجیتن تحلصم مدع ای تحلصم دروم رد دیدرک لیامت زاربا یلاع ترضح امش

 داقتنا نینچ هزاجا ارسیاو اما .دینک وگتفگ بناجنیا اب امش تانایب ھعلاطم زا سپ ارسیاو

 بسانمان ای تحلصم ھب ات دش هداد یفاک تصرف و نامز ریما یارب .دھدیمن ار یفاضا

 ھب اھنآ شریذپ زا لبق )دنامیم یقاب رییغت نودب هداتسرف ھینایب ھک( ارسیاو جیاتن ندوب

 یتابتاکم رد .دنک ثحب دروم نیا رد دناوتیمن نونکا وا .دریگ رظن رد هرکاذم یانبم ناونع

 عالطا اراکشآ ریما ھب ،داد ماجنا ھتشذگ ربتکا هام رد ھلمیس زا ترضحالاو ھب ارسیاو ھک

 رد تماقا یارب ھیناترب نارسفا باصتنا تحلصم صیخشت هدامآ الوصا وا ھکنیا رگم ،داد

 الماک هدھاعم کی هرکاذم یارب اھ هداتسرف نییعت ،دشاب ناغفا دحرس زا یصاخ یاھ تمسق

 ھنامیمص ترضحالاو زا نامز نامھ رد .دوب دھاوخ هدیاف یب ،تابیترت نآ ھب طورشم

 هداد یداھنشیپ تحلصم ،دنک یریگ میمصت ھب دھعتم ار دوخ ھکنیا زا لبق ،دش تساوخرد

 رارق یسررب دروم ار نآ ات دیشک لوط ھتفھ نیدنچ .دنک یسررب تقد اب ار ناشیا ھب هدش

 ھلیسو نیرتھب یارب نم اب ات درک نییعت ار دوخ ریزو ،نآ یدمع یسررب زا سپ یتقو ؛دھد

 ضرف یعیبط روط ھب ھک روط نامھ ،تشاد ار قح نیا ارسیاو ،دنک هرکاذم ار نآ یارجا

 ناشیا یوس زا نکمم یانبم ھناگی ،دوب هدش هداد حیضوت وا ھب حوضو ھب ھک یلصا ،درکیم
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 یارجا تحلصم و ھتفرگ رارق ترضحالاو شریذپ دروم لماک و یضتقم وحن ھب ھک دوب

 یلبق شریذپ ای صیخشت ھب تبسن یلاع ترضح امش یلعف نتفرگ هدیدان .دوبن ثحب لباق نآ

 یمھافت ضقن ،زاب لاوس کی ناونع ھب نآ تحلصم دروم رد ثحب یارب شالت و لصا نآ

 .دریذپب هرکاذم نیا رد ریما هدنیامن ناونع ھب ار امش ھک تفریذپ نآ داینب رب ارسیاو ھک تسا

 

 زونھ ھک یتاظحالم ای طیارش ریثات تحت ریما ،دسریم رظن ھب ھک ھنوگ نآ ،لاح نیا اب

 طسوت نآ ینونک لکش رد ھک( دش هرکاذم دراو ھک یتقو زا ،تسا ھتخانشان ارسیاو یارب

 تموکح شالت نیرخآ .تسا هداد رییغت الماک ار دوخ رظن )دوب ھتفرگ اشنم ترضحالاو

 نآ زا دھاوخیم نونکا ھک یمھافت ققحت ھب بصعت اب ار ترضحالاو ھک تسا نیا ھیناترب

 اجنآ ات .دزاس دنباپ ،دنکیمن یقلت شخب تعانق ار نآ ھک یتابیترت ذاختا ای دنک یریگهرانک

 زا عافد رد کمک یارب ار ھیناترب نارسفا ،دوخ هارکا رظن ساسا رب تسین لیام وا ھک

 زا تابیترت نیا داھنشیپ ھک مناسریم ترضحالاو عالطا ھب ،دنک نییعت شدوخ تادحرس

 دوخ نارسفا ھب انیمطم ھیناترب تموکح و دشیم یقلت یگرزب زایتما ھیناترب تموکح یوس

 رھ رد تماقا لماش ھک دنھد ماجنا ار یفیاظو ناتسناغفا فرط زا ھک داد دھاوخن هزاجا

 نآ مکاح طسوت صاخ روط ھب اجنآ رد اھنآ روضح ھکنیا رگم ،دشاب روشک نآ شخب

 شیاسآ و تینما و دریگ رارق ھنامیمص لابقتسا دروم و هدش توعد ،دشاب ھک سک رھ ،روشک

 ھجیتن نیا ھب ریما رگا ،نیاربانب .دوش نیمضت ماقم نامھ طسوت یمسر روط ھب اھنآ یدرف

 ،درادن قوف یانبم رب سیلگنا تموکح اب یعطق داحتا ھب لیامت یارب یلیلد چیھ ھک هدیسر

 .دینک نایب دیدرت نودب و تحارص ھب ھک دنامیم یقاب ترضحالاو رب اھنت

 

 یلیامت ای ینارگن چیھ ھیناترب تموکح یوس زا ھک منامھفب امشب ھب حوضو اب ملیام نم

 رطاخ ھب و دنرادن اھنآ شریذپ ھب یلیامت ترضحالاو ھک ار ریما تاداھنشیپ ات درادن دوجو

 ،دنرادن یشزرا چیھ ارسیاو رظن رد ترضحالاو ھنامیمص تقفاوم نودب ھک یتابیترت

 و ریما ھنارادافو ینادردق زا لماک نانیمطا زا رتمک یزیچ چیھ عقاو رد ؛دینک رارصا

 ھک دنکیم ھظحالم ارسیاو .دھد یتشآ نآ اب ار ھیناترب تموکح دناوتیمن زگرھ نآ تواخس
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 هدرک هراشا هرکاذم نیزگیاج یانبم ناونع ھب دوجوم تادھاعم ھب اقافتا یلاع ترضح امش

 داقعنا و هرکاذم دروم شیپ اھتدم دوجوم تادھاعم نیا ھک موش رکذتم امش ھب دیاب .دیا

 هرکاذم یارب ییانبم چیھ ،دندرکن ھشقانم رد نیفرط زا کیچیھ ھک اجنآ زا و دنتفرگ رارق

 هدنیامن شریذپ زا یلاع بانج ھک درک تقفاوم ریما داھنشیپ ھب ارسیاو یتقو .دنرادن رتشیب

 یارب ار لماک تارایتخا اب ناغفا هدنیامن کی دیاب ،درک یراددوخ ناغفا ورملق رد ھیناترب

 یمیدق یاھدادرارق دروم رد ثحب ،دنک نییعت ھیناترب ورملق رد ارسیاو هدنیامن اب تاقالم

 .دوب دیدج یاھدادرارق یزاس هدامآ یارب ھکلب ،دوبن

 

 دیدج ھیاپ رب ھیناترب تموکح اب دوخ طباور نداد رارق یارب یلیامت چیھ ریما رگا ،نیاربانب

 تموکح ود رھ تروص نیا رد و دنامیمن یقاب ثحب ای داھنشیپ یارب یزیچ ،درادن رتھب و

 نآ ارھاظ اما .تشگ دنھاوخ زاب دوخ یلبق یبسن عضاوم ھب ترضحالاو تساوخ ھب انب

 یلاع ترضح امش طسوت و هدش کرد تسردان الماک ریما طسوت یردق ھب یبسن عضاوم

 نیا ناکما تروص رد و موش رکذتم امش ھب تحارص ھب دیاب ھک هدش فیصوت هابتشا ھب

 زا یرایسب ھک دسریم رظن ھب اریز ،منک کاپ امش نھذ زا ار کانرطخ و طلغ روصت

 .تسا ھتفرگ رارق ریثات تحت تدش ھب عوضوم نیا دروم رد امش راتفگ

 

 تیامح ھب دھعتم ریما اب دوجوم تادھاعم ھطساو ھب ھیناترب تموکح ھک تسا نیا امش یاعدا

 نیا اب ریما ،ھجیتن رد و تسا یلخاد ای یجراخ نمشد رھ ربارب رد ترضحالاو زا عافد و

 تسا یتادھعت ددجم نایب افرص ،دوشیم طوبرم ھیناترب تموکح ھب ھک اجنآ ات داحتا هدھاعم

 ترضحالاو ھک یلاح رد ،درادن ندروآ تسد ھب یارب یزیچ و هدش هداد وا فرط زا البق ھک

 .دوشیم لیمحت وا رب یدیدج الماک تادھعت ھک تسا نارگن

 

 تسرد نآ تامدقم رگا و تسا یلاع ترضج لالدتسا یھنافصنم ھصالخ نیا نم رظن ھب

 هابتشا رد اساسا ھک ریما یارب ھنافساتم ،اما .دوب یم حیحص الماک لالدتسا نیا ،دوب یم

 دقعنم رگیدکی بناج زا ناتسناغفا یزکراب نامکاح و ھیناترب تموکح ھک یتادھعت ھناگی .دنا
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 هدیسر اضما ھب ١٨۵٧ رد یمود و ١٨۵۵ رد یلوا ھک هدش هدناجنگ هدھاعم ود رد دندرک

 ھک تسا یتبسانم ھب یراصحنا هراشا اب و دودحم و صاخ فدھ یارب یمود هدھاعم .دنا

 ھب ھک دوشیم یتادھاعم لماش یمود هدھاعم ،نیاربانب .تسا ھتفر نیب زا تساھتدم

 .تسا هدش طقاس نامز رورم اب هدش دقعنم تادھعت و دنا فورعم ارذگ ای یتقوم تادھاعم

 تادھعت .دوشیم هدیمان یمیاد ھک تسا یتادھاعم ھب قلعتم حوضو ھب ،لوا هدھاعم اما

 یارب نآ تادھعت و هدش دقعنم تموکح ود نیب یمیاد طباور ھب یلک عاجرا اب نآ رد جردنم

 .دشابیم ارجالا مزال نانچمھ نیفرط زا کی رھ

 

 نیب یگشیمھ یتسود و حلص ھک دنکیم حیرصت یلوا .دراد هدام ھس طقف ١٨۵۵ هدھاعم

 و )تسا هدش دھعتم نآ هدھاعم تادھعت و قوقح ھب ھیناترب تموکح ھک( یقرش دنھ تکرش

 مزلم ار ھیناترب تموکح ،یمود .تشاد دھاوخ دوجو وا نانیشناج و ناثراو ،لباک ریما

 رایتخا رد ١٨۵۵ رد ینعی ،هدھاعم یاضما نامز رد ریما ھک یاھنیمزرس ھب ھک دنکیم

 ار وا نانیشناج و ناثراو ،ریما موس هدام .دنکن تلاخد اھنآ رد و دراذگب مارتحا ،تشاد

 تسود ھکلب ،دنراذگب مارتحا ھیناترب تموکح یاھنیمزرس ھب اھنت ھن ھک دنکیم مزلم

 زا یدھعت چیھ هدھاعم نیا ھک تسا رکذ ھب مزال .دنشاب زین نآ نانمشد نمشد و ناتسود

 ریما راتفر ھک دنک تیاکش ھک تسین لیلدیب ھیناترب تموکح .درادن ھیناترب تموکح بناج

 نیا لوا هدام طیارش تحت ترضحالاو تموکح طسوت هدقعنم تادھعت اب ریخا یاھلاس رد

 کی رھ تادھعت مزلتسم اموزل ھیاسمھ یاھروشک نیب یتسود .دراد تریاغم ١٨۵۵ هدھاعم

 یب ظفح مزلتسم اموزل اما ؛تسین یرگید ھب یدام یاھکمک ھیارا یارب اھتموکح زا

 بوخ یگیاسمھ موسرم فیاظو ھیلک ماجنا و لباقتم اتبسن تخانش ،ھناتسود شزیمآ ھفقو

 .تسا

 

 زاب ریما یایاعر ھمھ یور رب ھنادازآ ھشیمھ ھیناترب تموکح یاھورملق مامت اھنت ھن نونکا

 موادم تیامح مھ و لوپ و ھحلسا ررکم یایادھ ھیناترب تموکح زا ترضحالاو ھکلب ،تسا

 ھیناترب تموکح ١٨۶٨/١٨۶٩ لاس زا الثم .تسا هدرک تفایرد جراخ و لخاد رد یقالخا
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 نویلیم عبر و ھچگنفت ١٠٠٠ ،نیباراک ١٢٠٠ ،تیکسم ١١٠٠٠ ،گنفت ٢١۴٠٠ ،پوت ١٢

 ھچ ھیناترب تموکح ،ترضحالاو تازایتما نیا یازا رد .تسا هداد ترضحالاو ھب لوپ

 تموکح یایاعر ھمھ یور ھب ترضحالاو یاھورملق ؟تسا هدرک تفایرد ریما زا یزیچ

 ،دنکیم عنم اھنآ اب ھناتسود ھطبار عون رھ یرارقرب زا ار دوخ یایاعر ریما ھک ھیناترب

 دنویپ مامت و ترفاسم ،کیفارت ،تراجت .تسا ھتسب و هدوب ھتسب ھنازاوننامھمریغ روطھب

 یوس زا کیتامتسیس روط ھب تسود و ھیاسمھ یاھروشک نیب رد یگتبسمھ موسرم یاھ

 .تسا هدش عونمم المع و درسلد ناتسناغفا رد یھیناترب عابتا یارب ترضحالاو

 

 رگید ھیاسمھ روشک ھب زیمآ حلص تیرومام کی رد ھک ھیناترب تموکح ای هداتسرف ھب ریما

 رب ینبم ترضحالاو مزع .تسا هدرک در ار دوخ ورملق زا روبع هزاجا ،هدوب دیقم

 تردن ھب ھک یتارابع اب یعیبط بوخ تامدخ نینچ مامت زا ھیناترب تموکح یراددوخ

 گنھرس .تسا هدش غالبا نآ ھب ،تسا راگزاسان یتسود اب انیمطم و هدوب بدا اب راگزاس

 تیعر ھک یدرف طسوت ریما ورملق یاھزرم رد ھنایشحو زرط ھب ،ھیناترب ھعبت دلانودکم

 یاج ھب ریما اما .دوب وا تازاجم لوئسم ترضحالاو نیاربانب و دیسر لتق ھب دوب ریما

 .دنامب دازآ ھک داد هزاجا لتاق ھب ،تیانج نیا زا ماقتنا یارب رثؤم و ھنامیمص یراکمھ

 نییعت رب ینبم قباس یارسیاو داھنشیپ ندنام خساپ یب رد ریما یبدا یب ھب ھجوت زا ارسیاو

 یارسیاو یوس زا یلیمکت تیرومام تفایرد زا عانتما رد ،ترضحالاو نآ ورملق دودح

 لمحت ار ،دش ترضحالاو ھب ابقاعتم ھک یلھد ھب ھناتسود رایسب توعد ھب ھجوت مدع و یلعف

 ندش ھتسب دسریم رظن ھب ھک دراد دوجو تیعقاو نیا رد تیاکش رت یدج لیالد .درک

 دوش هداد تبسن ریما ھناتسود ریغ ذوفن و تاریثات ھب اتدمع ھتشذگ لاس ود رد ربیخ هاگرذگ

 ھناردتقم هویش ھب و راکشآ ھنوگ ھب ،لباک رد ار یدحرس لیابق نارس ترضحالاو ھک

 ھیناترب تموکح لورتنک تحت و تخادرپ رد ھک یناسک ،دنداد ھنارای اھنآ یارب و دنتفریذپ

 یاھحرط هدنھدناشن ھک دیامنیم راتفر و دنکیم تبحص یھنوگ ھب ،تسا یتدم وا .دنا

 یتح و تسا ھیناترب تادحرس یگیاسمھ رد و شدوخ زا رتارف یاھنیمزرس رد ھنامصخ

 تسایس تسردان ھیارا اب ات هدرک شالت ھنالاعف و اراکشآ وا ،ینونک تارکاذم زاغآ نامز زا
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 تموکح ھیلع ار ھیاسمھ لیابق و دوخ عابتا یبھذم یاھتموصخ ،اھسیلگنا ییوگدب و

 .دزیگنارب ھیناترب

 

 نتفر هرفط ای نمزم ضقن کی ھتشذگ لاس راھچ لوط رد ریما نابز و راتفر لک ،ھصالخ

 ھب دھاعتم فرط ود تیاضر نودب هدھاعم نیا اما .تسا هدوب ١٨۵۵ هدھاعم لوا هدام زا

 اب یراکمھ ھب مزلم انوناق نآ طسوت ریما دراد رابتعا ھک ینامز ات و تسین وغل لباق نآ

 زا عافد و نانمشد ھب ھلمح رد نآ ماجنا یارب تساوخرد تروص رد ھیناترب تموکح

 ریما یارب لباقتم دھعت ھب مزلم ار ھیناترب تموکح هدھاعم نیا ھکنآ اب ،تسا نآ ناتسود

 تیعقاو نیا زا نانچ ،درک تاقالم ھلابما رد ویام لریا اب یتقو ترضحالاو اعقاو .دزاسیمن

 تیاکش "ھفرط کی هدھاعم کی" ناونع ھب ١٨۵۵ هدھاعم زا تدش ھب نآ زا سپ ھک دوب هاگآ

 ھک یطیارش ساسا رب دیدج هدھاعم کی راتساوخ ھیناترب تموکح زا یدج روط ھب و درک

 .درک هدامآ ربتکا رد ریما یارب یلعف یارسیاو دش

 

 ار یدھعت چیھ ھیناترب تموکح ،١٨۵۵ هدھاعم طیارش ساسا رب ھک تسا حضاو نیاربانب

 .تسا ھتفریذپن ریما بناج زا

 

 لماش هدھاعم نیا .مزادرپ یم ،دش اضما ١٨۵٧ لاس رد ھک یدعب هدھاعم یسررب ھب نونکا

 نیب رد سپس ھک دنکیم وگزاب ار گنج زا یشان طیارش لوا هدام .تسا هدام ١٣

 یور زا" ھک درک راداو ار ھیناترب تموکح ھک داتفا هار ھب سراپ و سیلگنا یاھتموکح

 ھیپور کل کی ھناھام ،نیعم طیارش اب و گنج نآ ھمادا لوط رد ھک دنک تقفاوم یتسود

 ھب :دنکیم صخشم ار طیارش نیا مجنپ و مراھچ ،موس ،مود یاھ هدام .»دھدب لباک ریما ھب

 نیمضت وا یارب ١ هدام رد ھک یلام یاھکمک یازا رد دوشیم دھعتم ریما ،نآ بجوم

 دنک ھگن و نییعت رواشپ رد لیکو کی ،دراد ھگن نیعم تردق اب ار دوخ شترا ،تسا هدش

 بسانم تاسیسأت اب ناتسناغفا رگید یاھاج و راھدنق ،لباک ،خلب رد ار یھیناترب نارسفا و

 نآ یارب ھک یفدھ ھب ار ریما ھب ییاطعا ھنارای ھک تسا نیا اھنآ ھفیظو و دریذپب اھنآ
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 گنج نایاپ نایاپ رد ھنارای نیا ھک دنکیم حیرصت مشش هدام .دننک نیمت ،ھتفای صاصتخا

 ،دوش هداد حیجرت ھیناترب تموکح طسوت ھک یلبق خیرات رھ رد ای سراپ و سیلگنا نیب

 ھک دنکیم حیرصت ،دیدومرف صاخ هراشا نآ ھب ترضحالاو ھک متفھ هدام .دوشیم فقوتم

 حالص ھب ،ریما اما ،دنوشیم جراخ ناتسناغفا زا سیلگنا نارسفا ،ھنارای عطق تروص رد

 ھب ھکلب ،داد دھاوخ ھمادا لباک رد یمیاد میقم لیکو کی ییاریذپ ھب اھنت ھن ھیناترب تموکح

 یم ھگن و بوصنم رواشپ رد ار یمیاد میقم لیکو کی ،ناتسناغفا تموکح زا یگدنیامن

 متفھ هدام نیا دافم ھب تقد اب ریما ھک دیتشاد راھظا ھمادا رد یلاع ترضح امش .دراد

 تسا اھلاس ترضحالاو ،دراد عالطا ارسیاو ھک اجنآ ات اما .تسا هدوب دنباپ ١٨۵٧ هدھاعم

 هدھاعم هدنام یقاب داوم مامت .تسا هدرکن هدروآرب ار هدھاعم رد هدش رکذ طرش نیرخآ ھک

 سیلگنا نیب گنج زا یشان طیارش و تاظحالم ،صاخ طیارش ای یلبق تاررقم ھب ارصحنم

 .تفای نایاپ نآ متخ اب و دش ١٨۵٧ هدھاعم یاضما ھب رجنم ھک دراد هراشا سراپ و

 

 ترضحالاو رگا ،دیوگب یزیچ ١٨۵٧ هدھاعم نیا دروم رد الصا ھک درکیمن رکف ارسیاو

 ھب ھک تسا نآ داوم ھمھ زا هدام ھناگی عقاو رد ھک درکیمن صاخ دیکأت نآ متفھ هدام رب

 مزال یهدھاعم چیھ ھک تسا یھیدب ،لاح نیا اب .دراد هراشا تموکح ود نیب یمومع طباور

 تیاضر نودب ار لباک رد ھیناترب میقم رسفا کی ھک دنک روبجم ار ھیناترب تموکح ات دوبن

 ای رابرد رد ار یهدنیامن ھک تسین تموکح کی رایتخا رد المع اریز .دنکن نییعت ریما

 زگرھ یچوپ ھشیدنا نینچ .دنک نییعت تموکح ای رابرد نآ تیاضر نودب یرگید تموکح

 متفھ هدام ھک تسا یھیدب هزادنا نامھ ھب .دیآیمن شیپ یندمتم تردق ای تموکح چیھ یارب

 چیھ رد ای طیارش چیھ تحت ار ریما تسناوتیمن الامتحا و ھتفرگن رظن رد ١٨۵٧ هدھاعم

 یطرش نینچ اریز .دنک تقفاوم لباک رد ھیناترب میقم رسفا کی باصتنا اب دنک دھعتم ینامز

 هدام رد ھک تسا ملسم ،نیاربانب .دوب راگزاسان دھاعتم تردق ود تیثیح و یدازآ اب اراکشآ

 ھیناترب تموکح ھک دوش نآ زا عنام ھک درادن دوجو یزیچ چیھ اقلطم ١٨۵٧ هدھاعم متفھ

 رد دوخ مئاد هدنیامن ناونع ھب ار سیلگنا رسفا کی شریذپ یگتسیاش ای تیزم نامز رھ رد

 ترضحالاو شریذپ و ھجوت اب یتابیترت نینچ ھب رارصا یتح ھن و دھد ناشن ریما ھب لباک
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 داھنشیپ ھن ار یتابیترت نینچ ھیناترب تموکح اقافتا اما .دیامنب ھناتسود و ھنافصنم ھنوگ ھب

 ترضحالاو تاراھظا ،ھجیتن رد .دراد ار نآ داھنشیپ دصق ھن و دنکیم داھنشیپ ھن و هداد

 .رتشیب ھجوت ھب یزاین ھن و دراد دروم ھن ١٨۵٧ هدھاعم دروم رد

 

 ھیناترب تموکح ،زورما ات ھک دنا یاھ هدھاعم اھنت ١٨۵٧ و ١٨۵۵ هدھاعم ود نیا ،نونکا

 یکی ھن ھک تسا حضاو هزادنا نامھ ھب و تسا ھتسب دادرارق ناتسناغفا یزکراب نامکاح اب

 تیامح ،عافد یارب ار یتیلوئسم ای دھعت نیرتمک ،میقتسمریغ ای میقتسم روط ھب یرگید ھن و

 رب یلخاد ای یجراخ رطخ رھ ای نمشد رھ ربارب رد ریما نادناخ ای ریما زا ینابیتشپ ای

 .دننکیمن لیمحت ھیناترب تموکح

 

 یمازلا و تادھعت ھک دینکیم روصت نینچ یلاع ترضح امش دسریم رظن ھب ،لاح نیا اب

 یبتک یاھنیمضت یخرب قیرط زا اما ،دناهدشن دقعنم یهدھاعم چیھ قبط ھچرگ ،عون نیا زا

 درال زا ١٨٧٣ رد ترضحالاو هداتسرف و ویام درال زا ١٨۶٩ رد ریما ھک یھافش و

 الماک روصت نیا .تسا هدش لمحتم ھیناترب تموکح طسوت ،دیدوب هدرک تفایرد کوربتران

 دییات رد یلاع ترضح امش ھک ار یطیارش و قیاقح مھاوخیم نم ،نیاربانب .تسا هابتشا

 دیقیب تیامح رب ینبم ییاعدا ھنوگرھ رضاح لاح رد لباک ریما ھکنیا رب ینبم امش ضرف

 .منک یسررب لیصفت ھب ،دراد ھیناترب تموکح طرش و

 

 رد ویام درال طسوت ١٨۶٩ چرام ٣١ رد ،دیدرک هراشا اھنآ ھب امش بانج ھک ینانخس

 :دوب ریز حرش ھب ریما ھب باطخ

 

 ھلخادم ھب یلیامت ھیناترب تموکح ،دوب هدش هداد عالطا امش ھب البق ھک روط نامھ ھچرگا

 و تموکح نآ نیب یتسود یاھدنویپ ھک نیا ھب ھجوت اب اما ،درادن ناتسناغفا یلخاد روما رد

 بناج زا شالت ھنوگرھ ھب دیدش یتیاضران اب ،تسا هدش لبق زا رتشیب اریخا ترضحالاو

 یلخاد گنج ددجم یایحا و لباک مکاح ناونع ھب امش تیعقوم ندز مھرب یارب دوخ یابقر
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 تموکح ات درک دھاوخ شالت ،دنک باجیا طیارش ھک یلیاسو اب یھاگھگ و دنکیم هاگن

 دوخ قحرب تموکح تلادع و فاصنا اب ھک دزاس رداق ار امش ات دنک تیوقت ار ترضحالاو

 نانیشناج ھب ،دیتسھ نآ ینوناق بحاص ھک ار یتاراختفا و تمارک مامت و دینک لامعا ار

 .»دیھد لاقتنا دوخ

 

 ھک دوب هدش رقتسم یتخت و جات رب فرص ریما ؟دش نایب یطیارش ھچ رد نانخس نیا ،لاح

 هدمآ ھلابما ھب ریما ،دناسر اجنآ ھب نینوخ و ینالوط یلخاد گنج کی قیرط زا ار دوخ هار

 زا ھک دوب راودیما و دوب ھیناترب تموکح زا تیامح و ینابیتشپ قاتشم ھک یلاح رد ،دوب

 ارسیاو لابند ھناقاتشم ،دوب هدش دیماان عوضوم نیا زا ھک وا .دریگب داحتا هدھاعم کی نآ

 اب تسا نکمم ھک دھدب ھیناترب تموکح یتسود و تین نسح زا یبتک نانیمطا وا ھب ات دوب

 .دنک تیوقت لباک ھب تشگزاب زا سپ ار دوخ تیعقوم دوخ یابقر و ایاعر ندرک دعاقتم

 ،تساوخرد نیا یاتسار رد .دوب شخبتیاضر و ھنامیمص الماک تموکح نآ اب وا طباور

 و فدھ ،انعم سپ .دش نایب یطیارش نینچ رد ترضحالاو ھب ارسیاو طسوت قوف نانخس

 ھک ھچ رھ نآ فادھا و انعم ھک تسا یھیدب لوا ھلھو رد ؟دوب ھچ نانخس نآ نایب تین

 ریما تساوخرد یگزات ھب ھیناترب تموکح اریز .درادن ار هدھاعم کی توق و ورین ،دشاب

 هدھاعم نیا در یارب یلامتحا لیلد چیھ و دوب هدرک در ار دوخ اب داحتا نامیپ داقعنا یارب

 ار داحتا کی تامازلا مامت ،دشیم یعطق لکش کی رد نآ شریذپ هدامآ وا رگا اما ؛تشادن

 .تشاد

 

 ،یلاوس ھنوگرھ زا رتارف ،١٨۶٩ رد ریما ھب ارسیاو نانیمطا زا دصقم و فدھ ،لاح نیا اب

 ناشن و حیضوت حوضو ھب ھلابما رد ترضحالاو ھب بانجیلاع باطخ طیارش و ھنیمز اب

 ھک تسا یباطخ نوچ( مدرک لقن نم ھک باطخ زا شیپ ھلصافالب دنب نآ رد .تسا هدش هداد

 نانیمطا رب دامتعا( درک زاربا ار دوخ نانیمطا هاگنآ ارسیاو )دیدرک هراشا امش بانج

 رھ رد تراجت یاقترا و نابرھم و مکحم هرادا کی داجیا" ددص رد ریما ھک )ترضحالاو

 ریما طسوت زگرھ ھک( یلاع تاین نیا کرد و قیوشت اب ارسیاو ."تسا ناتسناغفا تیالو
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 راتفر ھک( ترضحالاو و ھیناترب تموکح نیب یتسود یاھدنویپ نآ اب یکیدزن و )دشن ققحم

 یدیدش یتیاضران اب ھیناترب تموکح ھک داد نانیمطا ریما ھب ،)درک شوماخ ار اھنآ یدعب

 ارسیاو ھک تسا حضاو الماک اما .درگنیم وا تخت و جات ندز مھرب یارب شالت ھنوگرھ ھب

 زا یتیلوئسم ای ریما زا طرش و دیق یب تیامح ھب دھعتم ار سیلگنا تموکح بیترت نیا ھب

 ھتسباو شدوخ عابتا و ھیناترب تموکح لابق رد وا هدنیآ راتفر ھب ھک ترضحالاو فرط

 ھک دوب ینیمضت ارسیاو حیرص نانخس یانعم ،ھصالخ .دنکب دناوتیمن و هدرکن ،هدوبن

 و ھنامیمص ،حیرص طباور و دنک تموکح ھنانابرھم و ھنالداع دوخ موق رب ریما هاگرھ

 رھ زا هدافتسا اب دوخ ھبون ھب زین ھیناترب تموکح ،دشاب ھتشاد ھیناترب تموکح اب ھنامرحم

 دھاوخ ھمادا ترضحالاو تموکح تیوقت و تردق میکحت ،لالقتسا دییات یارب عورشم شالت

 .داد

 

 ربتکا رد ات داد هزاجا لباک رومام ھب یلعف یارسیاو ،هاگدید نیمھ زا و ھیحور نیمھ اب اقیقد

 یتسود راوازس دھاوخیم ھناقداص ترضحالاو رگا ھک دھد نانیمطا یلعریش ھب ھتشذگ

 و دیق نودب و ھنامیمص اھنآ ،دنک نیمات ار ھیناترب تموکح تیامح قیرط نیا زا و دشاب

 تسا هدوھیب و دادن ناشن ار یلیامت نینچ ترضحالاو اما .دش دھاوخ اطعا وا ھب طرش

 یارب شالت ھنوگرھ ھب یدیدش یتیاضران اب ١٨۶٩ رد ھیناترب تموکح نوچ ھک مینک ضرف

 ١٨٧٧ رد نیاربانب ،تسیرگن یم دامتعا دروم و رادافو دحتم کی تخت و جات ندز مھرب

 نودب ھک یتارطخ ربارب رد ھناگیب و دامتعا یب ھیاسمھ کی هدید بیسآ تردق زا تسا مزلم

 .دنک تظفاحم ،دوشیم ھجاوم نآ یاھھیصوت ھب ھجوت

 

 تموکح ھک مھد عالطا امش بانج ھب تحارص ھب ھک داد روتسد نم ھب ارسیاو بانجیلاع

 ذوفن .تسا ھتخانشن تیمسر ھب زگرھ و دسانش یمن تیمسر ھب ار یدھعت نینچ ھیناترب

 ھب لسوت ھب زاین تردن ھب دنھ تموکح ھک تسا گرزب ردقنآ قرش رسارس رد ھیناترب

 چیھ .دندوب افو یب ھک هدش یناسک تازاجم ای دوخ رادافو ناتسود زا تظفاحم یارب حالس
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 یتسود زا یریگهرانک اب و هدشن ام مکحتسم یتسود یاطعا اب ھک درادن دوجو ھیاسمھ روشک

 .دشاب هدشن فیعض ام

 

 کوربتران درال تاراھظا دروم رد ،دش ماجنا ویام درال زا ھیانک رد الاب رد ھک یتادھاشم

 اھینارگن تبسانم نآ رد امش بانج .دنکیم قدص زین ھلمیس رد ریما هداتسرف ھب ١٨٧٣ رد

 هدش داجیا یزکرم یایسآ رد ھیسور تردق ریخا یورشیپ زا ریما یارب ھک ار یاھھشیدنا و

 داحتا نودب ھکنیا سرت زا ترضحالاو .دیداد حیضوت و دیدرک یگدنیامن ارسیاو ھب دوب

 رد ینالوط تدم یارب وا لالقتسا تسا نکمم ھیناترب تموکح یدام تیامح و هدش مالعا

 ھک داد روتسد امش ھب ،دیایب رانک نآ اب ییاھنت ھب دناوتیمن ھک دریگ رارق یتارطخ ضرعم

 و لباقتم لمع ساسا رب یعطق داحتا نامیپ تساوخرد ھیناترب تموکح زا رگید راب کی

 یتساوخرد هدھاعم نداد زا کوربتران درال .دینک یلوپ و یتاحیلست یدام یاھکمک

 تسا حضاو ،١٨۶٩ لاس رد ھلابما رد یلبق دروم دننام ،نیاربانب .درک عانتما ترضحالاو

 تموکح باکترا یارب ،هداتسرف ھب کوربتران درال طسوت یدعب یھافش نیمضت ھنوگرھ ھک

 ساسحا ارسیاو رگا .دوش دھعتم دناوتیمن الامتحا و دوبن تادھعت نآ زا کی چیھ ھب ھیناترب

 .دشیم دقعنم ریما فرط زا ،دنک تقفاوم وا اب داحتا هدھاعم یاضما اب دناوتیم ھک درکیم

 تموکح ھک دیدرک شالت ینونک تصرف رد ھک روطنامھ ،دیدرک شالت سپس امش بانج

 تفایرد ویام لریا و سنرال درال زا ھتشذگ رد ھک یلبق یاھنیمضت بجوم ھب ار ھیناترب

 یتابتاکم مامت کوربتران درال ،اعدا نیا ھب خساپ رد .دیراد ھگن یتادھعت نینچ ھب ،دیدوب هدرک

 زا و داد رارق امش بانج رایتخا رد ،دوب هدش ماجنا لریا و ترضحالاو فالسا نیب ھک ار

 تسا فظوم ھیناترب تموکح« ھک دینک هراشا ھملک کی ھب نآ رد ھک درک تساوخرد امش

 نیا دیتسناوتن امش بانج نوچ اما .»دنکیم لمع ،دھد حیجرت ریما ھک یتساوخرد رھ ھب

 ھب ار نانیمطا نیا کوربتران درال سپس ،دینک قیدصت ار تیعقاو و دیھد ماجنا ار راک

 یاھنیمزرس ھب عوقولا بیرق زواجت ھنوگرھ زورب تروص رد :داد ترضحالاو

 ھجیتن یب ھناتسود قفاوت کی داجیا یارب ھیناترب تموکح یاھشالت رگا« ،ترضحالاو

 لوپ و ھحلسا یاھکمک وا ھب ھک دھد نانیمطا ریما ھب ات تسا هدامآ ھیناترب تموکح ،دشاب
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 تموکح« ھک دوزفا ،لاح نیا اب .»دنک یرای نازابرس اب ار وا موزل تروص رد و دھدب

 ،نیا رب هوالع ؛تسا دازآ الماک نآ نازیم و تیھام و اھکمک ھیارا نامز دروم رد ھیناترب

 ھیصوت زا وا طرش و دیق یب شریذپ و زواجت زا ریما دوخ عانتما ھب طورشم کمک نیا

 .»دوب دھاوخ وا یجراخ طباور اب ھطبار رد ھیناترب تموکح

 

 چیھ ھب دھعتم ار ھیناترب تموکح ،یصخش نیمضت نیا ھک تسا دوھشم یفاک هزادنا ھب

 تیاعر ھب یلیامت ریما اریخا ھک یتبثم طیارش لیلد ھب فرط رھ زا ھک دزاسیمن یدھعت

 کرت ار ھلمیس امش بانج ،نآ تفایرد اب .تسا هدشن تظفاحم تقد ھب ،هدادن ناشن اھنآ

 یدایز تیامح ای تحار نآ زا الامتحا ریما ھک دیدرک هدھاشم و دیدش دیماان ارھاظ ،دیدرک

 .دوشیمن رادروخرب

 

 رد ھتشذگ ربتکا رد ھک درک دیھاوخ قیدصت و دش دیھاوخ ھجوتم کش نودب امش بانج

 نارسفا تامدخ ھب زاین تروص رد و ھحلسا و لوپ یاطعا ھب اھنت ھن وا لیم ،ریما اب سامت

 تموکح زا راب ود وا ھک دوب یعطق داحتا هدھاعم کی نینچمھ ھکلب ،وا یارب یھیناترب

 یارسیاو ھک – ١٨٧٣ رد رگید راب و ١٨۶٠ رد راب کی – دوب هدرک تساوخرد ھیناترب

 ارسیاو رظن .درک ھیارا ار یساسا رایسب و دیدج الماک تازایتما ترضحالاو یارب ینونک

 مھ ھب رایسب ھیاسمھ یاھروشک نیب رد لباقتم یدامتعا یب و طایتحا طباور ھک دوب نیا

 ھب رتشیب و هدوب دنھ یروتارپما و ناتسناغفا دننام یدایز کرتشم عفانم یاراد و ھتسویپ

 ناشیا ،دیدرک هراشا اھنآ ھب امش بانج ھک یتابتاکم قیقد ھعلاطم .تسا ناغفا تموکح عفن

 لاس دنچ رد ریما ھک ھناتسود ریغ شرگن دروم رد تواضق اب ھک تشاداو رکف نیا ھب ار

 یاھھنیزھ ھک دھاوخ ھنادنمتواخسان ،درک ظفح و ذاختا ھیناترب تموکح ھب تبسن ریخا

 وا یلبق یاھشالت ررکم تسکش لیلد ھب ترضحالاو یتحاران و یسویام رطاخ ھب یگرزب

 یاوزنا و فعض هزادنا ؛دریگن تروص ھیناترب تموکح اب رتکیدزن طباور یرارقرب یارب

 فسات صقن ھک تیعقاو نیا و دنک دیدشت ار ساسحا نیا تسا نکمم وا تیعقوم نوزفازور

 ار للع نآ فذح ای بانتجا یارب یفاک تصرف تموکح ود نیب دوجوم یطابترا لیاسو راب
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 اھنآ یھاگآان لیلد ھب افرص تسا نکمم ھک یکیرحت ،دادن رارق اھنآ زا کی چیھ رایتخا رد

 ریما رگا ھک دیسر ھجیتن نیا ھب ارسیاو ،ور نیا زا .دشاب رگیدکی قیالع و اھهزیگنا زا

 ات تسا هدامآ و هدوب ھیناترب تموکح زا تیامح و راکشآ داحتا ناھاوخ ھنامیمص نانچمھ

 رتسب رب نآ اب دوخ طباور یرارقرب یارب یلمع یاھماگ نتشادرب اب ار لیامت نیا تیمیمص

 اب ھطبار رد ترضحالاو یاھھتساوخ ،دناسرب تابثا ھب شخبتیاضر و ھنامیمص الماک

 حیرص خساپ دیاب ،ام یتسود و دامتعا رب ینبم یرگید یقطنم کردم رھ و داحتا هدھاعم

 و دوب قفاوم ھجیتن نیا اب ترضحیلعا تموکح .دشاب ھتشاد ام یوس زا ھباشم ھنامیمص و

 اعقاو رگا" ،دیوگب ریما ھب ات داد هزاجا لباک رد ھیناترب هدنیامن ھب تقادص لامک اب ارسیاو

 رد و دیشاب ھتشاد طایتحا نودب ار نآ دیاب ،دینک لباقتم و نیمضت ار ام یتسود دیھاوخ یم

 ."دیبایب رادافو و مکحم دحتم کی ام

 

 تقد اب ریما فطاوع و اھهاگدید زا یلاع ترضح ھک یھینایب زا و امش بانج نحل مامت زا

 دیآیمرب نینچ ،دش هداد میلست  ارسیاو ھب نم یوس زا امش بانج تساوخرد ھب و دیدرک نایب

 تیامح و داحتا ھیناترب تموکح .تسین ھیناترب تیامح و داحتا ناھاوخ رگید ترضحالاو ھک

 نیا رد .دنکیمن لیمحت ،دننادیم ار نآ ردق ھن و دنا اھنآ لابند ھب ھن ھک یناسک رب ار دوخ

 هداد ریما ھب ھتشذگ ربوتکا رد ھک ار یتاداھنشیپ دنامیم یقاب ارسیاو یارب ھچنآ ،تروص

 تاداھنشیپ نیا ھک نیا زا ار دوخ قیمع فسات زاربا ،راک نیا ماجنا رد .دریگب سپ اروف ،دوب

 ھب و هدش مھافتءوس ترضحالاو طسوت لماک ھنوگ ھب دیاب ،دش ھیارا نآ رد ھک یھیحور و

 زا ھیجوت لباقریغ و تسردان ھیارا نینچ ،لاح نیا اب .دشاب هدش ھیارا تسردان ینلع روط

 ار ام یلعف تیعقوم زا ھباشم و تسردان ھیارا ربارب رد تظفاحم ،ام ینونک یشم طخ

 ینابز ھب و مھد حیضوت امش بانج ھب حضاو روط ھب دیاب نم ،نیاربانب .دنکیم یرورض

 کمک یاھداھنشیپ نآ نتشاذگ رانک رد ھک منک تشاددای ،دشابن یزاس هابتشا ضرعم رد ھک

 ھن وا ھک دییوگب نم ھب تسا هداد روتسد امش ھب اھنآ ھب خساپ رد ترضحالاو ھک یدام

 ھیلع ھنامصخ حرط چیھ ھیناترب تموکح ،دراد اھنآ شریذپ ھب یلیامت ھن و دراد زاین

 .درادن ناتسناغفا
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 ،یمیاد لالقتسا ناھاوخ ھنامیمص .درادن ناتسناغفا مدرم اب عازن ھنوگ چیھ ھیناترب تموکح

 روما رد تلاخد یارب یلیامت چیھ اعطق و روصت لباق یفدھ چیھ .تساھنآ حلص و هافر

 دھاوخ مارتحا اھنآ لالقتسا ھب یطرش و دیق ھنوگ چیھ نودب روشک نیا .درادن اھنآ یلخاد

 ،دنوش دحتم نآ ھب کمک یارب یلم تساوخرد کی رد نامز رھ رد اھنآ رگا و تشاذگ

 .دھد یرای مجاھت ربارب رد ناش لالقتسا زا عافد رد ار اھنآ ات دش دھاوخ هدامآ کش نودب

 مکاح طسوت ھک ینامز ات ھک دنشاب نیمطم الماک تسا نکمم ناتسناغفا مدرم ،لاح نیمھ رد

 ھیناترب تموکح ناتسود یاھنیمزرس ھب ھناراکزواجت لامعا یارب نارگید ای ناش دوخ

 توعد نودب تشاد دھاوخن هزاجا زگرھ سیلگنا زابرس چیھ ،دنوشن هدز ناجیھ و کیرحت

 .دوش ناتسناغفا دراو

 

 ھیناترب تموکح .دنکیم در ار وا نادناخ و ریما فرط زا تادھعت مامت ھیناترب تموکح اما

 قلطم روط ھب اما .دوریمن رانک ،تسا ھتسب دادرارق نآ اب البق ھک یدھعت چیھ زا عقاو رد

 بانج ھچنآ دننام یدھعت ھنوگرھ لاح ھب ات ھک دنکیم بیذکت ار عوضوم نیا ھناعطاق و

 ،یطیارش چیھ رد ،زگرھ ھک دنکیم دییات نانچمھ .دشاب ھتشاد دوخ یارب ،دیدرک زاربا امش

 دھاوخن دھعتم ریما شخبتیاضر راتفر یارب یفاک یاھ تنامض نودب ار یتادھعت نینچ

 .دش

 

 رسارس رد ریما رادتقا و لالقتسا ھب نونكات ھك نانچمھ سیلگنا تموکح ،لاح نیع رد

 داد دھاوخ ھمادا ،تسا ھتخانش تیمسر ھب ریما ينوناق رایتخا رد نونك ات ھك ياھ نیمزرس

 ھلخادم عون رھ زا ،دوخ فرط زا ریما ھک ینامز ات ،درك دھاوخ عانتما نآ رد ھلخادم زا و

 .دنک زیھرپ تقد اب ،دنتسین وا ھب قلعتم ھک یاھنیمزرس ای لیابق رد

 

 جرد ترضحالاو فرط زا امش بانج ھک یتادھاعم دافم نآ ھب ریما ھک ینامز ات ،نیاربانب

 فرط ود یارب نیاربانب ،دنادیم ربتعم الماک ار نآ ھیناترب تموکح و دنامب رادافو ،دیدرک
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 تموکح یوس زا ھنامصخ مادقا ھنوگرھ زا ینارگن ھنوگ چیھ ،تسا روآ مازلا دھاعتم

 .درادن دوجو ھیناترب

 یلیپ سیویل یاضما

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴٧ ھمیمض
 تشاددای

 

 تساوخرد ھب چرام ١۶ خیرات ١٢ تعاس یلاوح لباک هدنیامن رترکس رقاب دمحم یشنم

 دروم رد دھاوخیم الاح وا ھک تفگ یشنم .دوب یلیپ سیویل رس رظتنم لباک هدنیامن

 .دھد خساپ ھتشذگ سنارفنک ھسلج رد یلیپ سیویل رس تاظحالم

 

 سنارفنک  رد لباک هدنیامن و وا نیب رد هدش نییعت تابیترت رد ھک داد خساپ یلیپ سیویل رس

 سیویل رس سپس و دھد ماجنا ھلخادم نودب ار دوخ تانایب دیاب لباک هدنیامن ھک دش ررقم

 .دنک ھیارا یگدنیامن/داھن دروم رد ار دوخ صخشم خساپ لباک هدنیامن دعب و دھد خساپ یلیپ

 

 رس ھلخادم نودب اقلطم و دوخ تانایب ھیارا رد ار ھسلج ھس رھ تقو مامت لباک هدنیامن

 .درک صخشم خساپ تساوخرد و داد هاتوک خساپ ادعب یلیپ سیویل رس .تفرگ یلیپ سیویل

 خساپ ات دومن یفاضا تاظحالم یضعب ھیارا یارب ھتفھ کی قیوعت تساوخرد لباک هدنیامن

 لباک هدنیامن و درک تقفاوم تساوخرد نیا ھب یلیپ سیویل رس .دنک نایب ار دوخ صخشم

 یگدنیامن لوصا عانتما یلیپ سیویل رس رظن ھب ،دوب حضاوریغ ھکنآ اب ،داد یخساپ سپس

  .دوب

 

 نیا رد ھک درک حیضوت شیارب و داد تامولعم لباک هدنیامن ھب نآ قباطم یلیپ سیویل رس

  .دنک حاتتفا ار یداھنشیپ تارکاذم ھک درادن یرایتخا ای تردق چیھ وا تروص
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 رظتنم و دوش هدرپس ارسیاو ھب وا ھینایب تسا نکمم ھک دومن تساوخرد سپس لباک هدنیامن

  .دنک ھیارا ار دوخ صخشم خساپ )لباک هدنیامن( وا ات ،دشاب ارسیاو خساپ

 

 ،دبای نایاپ زور نآ ھسلج ھکنیا زا شیپ و درک تقفاوم تساوخرد نیا اب یلیپ سیویل رس

 رس( وا ھک هدرکن ھتشون ار یرخآ تاظحالم لباک رترکس ھک درک ناشن رطاخ لباک هدنیامن

 .تسا هدومن راھظا )یلیپ سیویل

 

 یمن نیا زا رتشیب ات تسا ضیرم و ھتسخ رایسب وا ھک داد حیضوت لباک هدنیامن نیاربانب

  .دنکیم تاقالم نآ نتشون یارب دعب حبص اما ،دنیشنب ماش نآ سنارفنک رد دناوت

 

 رضاح سنارفنک رد دناوتیمن و تسا ضیرم وا ھک تشاد راھظا لباک هدنیامن دعب حبص رد

 یلیپ سیویل رس یارب لباک هدنیامن )چرام ١۶( زورما ات )یروربف ٢٠( زور نآ زا و دوش

 .تسا ضیرم راک دربشیپ یارب )لباک هدنیامن( وا ھک داد ھمادا نداد مایپ ھب

 

 ییاھن تاظحالم رترکس ھک تشاد راھظا لباک هدنیامن ھب دروم نیدنچ رد یلیپ سیویل رس

 یارب نآ نتشون ھن ای نتشون ھک داد حیضوت یلیپ سیویل رس .تسا ھتشون ھن ار سیویل رس

 رس ،دشاب ھتشاد ار اھھتشون نیا دھاوخیم لباک هدنیامن رگا اما ،دوبن مھم اعطق لباک هدنیامن

 دوخ ھناخ رد ار وا ای دتسرفب لباک هدنیامن ھناخ ھب ار رترکس ھک دراد شوخ یلیپ سیویل

 لباک هدنیامن ،شیپ ھتفھ ود دودح ینعی ،زور دنچ نتشذگ زا سپ .دریذپب دصقم نیا یارب

 یزیچ یلیپ سیویل رس لاح ات زور نآ زا ؛دش ھتشون تاظحالم و داتسرف ار دوخ رترکس

 .تسا هدینشن دروم رد

 

 رترکس قیرط زا ار ارسیاو بانجیلاع یراتشون خساپ لاسرا راختفا زورید یلیپ سیویل رس

 زا سپ تعاس دنچ لاح و ؛دوب هدش ھتشون یسراپ نابز ھب ھک تشاد لباک هدنیامن ھب دوخ
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 دوخ رترکس لباک هدنیامن ،صخشم و حضاو هدش هدعو خساپ ضوع ھب ،خساپ نآ تفایرد

 یروربف ١٩ رد یلیپ سیویل رس تاظحالم ربارب رد یعافد خساپ کی وا ھک هداتسرف ار

 .تسا هدومن هدامآ

 

 تابیترت ھک دھد عالطا لباک هدنیامن ھب ھک تساوخ دوخ رترکس زا یلیپ سیویل رس نیاربانب

 یرخآ خساپ دناوتیمن وا و هدش ارجا الماک سنارفنک دربشیپ یارب اھنآ نیب رد هدش قفاوت

 هدیسر نایاپ ھب ھک ددرگرب تارکاذم زا یشخب ھب و هدومن لطعم نیا زا شیب ار ارسیاو

 .تسا

 

 تاحظحالم لباک هدنیامن ،ارسیاو ھبتاکم ھب هدش هدعو نیعم خساپ ھیارا تروص رد رگا اما

 تفایرد ھنابدوم تساوخرد قباطم ار نآ تسا رضاح یلیپ سیویل رس ،دشاب ھتشاد یبسانم

 .دنک

 

 .دھدب ار ارسیاو خساپ دناوتیمن ھک تسا رامیب ردقنآ لباک هدنیامن ھک داد حیضوت رترکس

 رگا و دھاوخیم ھن ای یلب طقف رسیاو ھبتاکم خساپ ھک تشاد راھظا یلیپ سیویل رس اما

 یلیپ سیویل رس نیشیپ تاظحالم رب یتاداقتنا ھک تسا تسردنت یفاک هزادنا ھب لباک هدنیامن

 یارب ھک دوب دھاوخ بوخ ردقنآ هدنیامن ،دراد دوخ بیج رد ھک درک دییات رترکس ھک دھدب

 .دھدب ھن ای یلب خساپ ،یگدنیامن دنب لصا شریذپ دروم رد ارسیاو شسرپ

 

 سیویل رس و دریذپب ار لباک هدنیامن یاضاقت یلیپ سیویل رس ھک تشاد رارصا لباک رترکس

 .دنکیم در الماک وا ھک داد خساپ ھناعطاق یلیپ

 

 ارسیاو خساپ ات دوب تسردنت یفاک هزادنا ھب نیا زا شیپ اھتدم هدنیامن ھک تفگ لباک رترکس

 ؛دسرب لباک زا یهراشا ات دنک ییامک تقو دھاوخیم راکشآ تروص ھب ،دریگ رظن رد ار

 ھک تسا هدرک دیکات احیرص دوخ روتسد رد ارسیاو ھک تفگ ھناعطاق یلیپ سیویل رس اما
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 ابقاعتم و تسا هدش ھتفریذپ و هدش ھتفرگ رظن رد لباک ریما طسوت البق یگدنیامن دنب لصا

 نیا عاجرا یارب و تسین زاین لباک ھب رتشیب عاجرا و هدش ثحب سنارفنک رد لماک ھنوگ ھب

 .دنامیمن رظتنم ھتکن

 

 یارب وا ھک ھچنآ مامت ،دنامب دنباپ ھیلوا طورشم لصا راکنا ھب لباک هدنیامن رگا ،ور نیا زا

 .دنک لیمکت لباک ھب تشگزاب زا سپ ار دوخ راکنا دناوتیم وا ،تسا فلکم نآ ماجنا

 

 تفگ رترکس .دشاب ارسیاو تایادھ ھب خساپ عقوتم دناوتیم تقو ھچ ھک دیسرپ سیویل رس

 .درادن شسرپ نیا یارب یخساپ چیھ وا ھک

 

 یارب ار دوخ رترکس ھک دشاب فساتم دناوتیم طقف ھک تشاد راھظا سپس یلیپ سیویل رس

 .تسا هداد تمحز ندمآ

 

 زاربا لباک هدنیامن عیرس دوبھب یارب و دومن لاسرا ھنابدوم مایپ کی سپس یلیپ سیویل رس

 .تفر رترکس و درک یراودیما

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴٨ ھمیمض
 ١٨٧٧ چرام ٢٢ یاھربخ زا دمحا دیس یضاق ھنازور تارطاخ ھصالخ

 

 دنا ھتفر تالق رد اھسیلگنا بناج ھب دندوب ضاران ریما زا ھک راھدنق یاسور زا یرامش

 .دنکیم شیوشت ساسحا رایسب نآ داینب رب ریما ھک
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 ریما یارب تاج هرازھ قیرط زا یلع خیش هار زا ھتفھ رھ ابیرقت یسور یاھناسرمایپ

 ناتسکرت مکاح ناخ لدریش یساغاش قیرط زا ار دوخ یاھخساپ ریما .دنروآ یم یاھھمان

 .دنکیم لاسرا

 

 یارب اھیگدامآ مامت اما ،دنز یمن پگ راکشا تروصب داھج زا ،تسا شوماخ العف ریما

 هروشم دروم رد اھسور ھب دوخ ھمان خساپ رظتنم ریما ھک دوشیم ھتفگ .دراد ھمادا نآ

 .تسا داھج ھمانرب یارب اھنآ

 

 هدومن سامتلا وا زا و هداتسرف تاوس دنوخآ یارب یھمان ناخ فیرش دمحم رادرس نارسپ

 .ددرگرب لباک ھب هرابود ات دھد هزاجا شردپ ھب ھک دنک اضاقت و دسیونب ریما ھب ات تسا

  .تسا هدادن یخساپ زونھ دنوخآ

 

 

 ٣۶ دنس رد ۴٩ ھمیمض
 ١٨٧٧ چرام ٢۶ ،رفیش مارگلت

 ارسیاو ھب یلیپ سیویل رس زا
 

 لاح رد نم .درک توف شیپ تعاس کی دودح لباک هدنیامن ،فسات لامک اب .حبص ٣ تعاس

 .متسھ ریما ھب ناسرمایپ کی مازعا

 

 

 ٣۶ دنس رد ۵٠ ھمیمض
 ١٨٧٧ چرام ٢۶ ،مارگلت

 ارسیاو ھب یلیپ سیویل رس زا
 



 693 

 ناربھر ؛تسا هدش لاسرا ناغفا تئیھ ھب تیلست یاھمایپ ،کالاپ دراچیر رس اب هروشم رد

 هریغو موسرم دایعا ات دوب دنھاوخ رضاح یراپسکاخ مسارم رد ام بناج زا لیخ یضاق

 تصش یاھپوت ،دوب دھاوخ ھتشارفا-مین یمومع یاھھلحم و اھھعلق رد اھمچرپ ،دوش مھارف

 هدیشک ھناخ زا وا دسج ھک یدرجم ھب ،دش دھاوخ ریف وا یگدنز یاھلاس رامش ھب یھقیقد

 دنھاوخ هارمھ ھگنسیرھ جرب ات ار دسج ،نایاقآ و یموب تاماقم طولخم یگدنیامن ،دوش

 درک اضاقت تئیھ .درک دنھاوخ لابند دحرس ات ار دسج نیریاس و برع لیلخ اجنآ زا ھک دوب

 اب یتیلست رادید نم و دراچیر رس ادرف حبص .دوشن ھتفرگ رظن رد یماظن نابھگن چیھ ھک

 .دش ھتسب زورما رابرد .تشاد میھاوخ یراوگوس تئیھ

 

 

 ٣۶ دنس رد ۵١ ھمیمض
 ١٨٧٧ چرام ٢۶ ،رواشپ

 لباک ریما ترضحالاو ھب ،یلیپ سیویل رس زا
 

 .تافراعت زا سپ

 دمحمرون دیس ،امش رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن ھک میتفای یھاگآ فسات ساسحا لامک اب

 ٢ تعاس یلاوح ینعی ،شیپ تعاس کی دودح ،رواشپ رد دوخ هاگتماقا رد مظعاردص هاش

 .تسا هدومن تافو حبص

 

 درب یم جنر دایز و مک یدنچ تدم یارب مظعاردص ھک تسا علطم کش نودب ترضحالاو

 تمدخ رد و هدومن کمک وا ھب ات تفرگ تروص ھیناترب تاماقم بناج زا اھشالت مامت و

 یکلم حارج و تشاد اضاقت مظعاردص یروربف ٢٧ زا یمک تدم یارب .دنشاب وا یضیرم

 دوخ رادید چرام ٩ زا یکلم ناحارج بانج نآ یاضاقت ھب و تشاد روضح وا هاگتماقا رد

 .دندرک عطق ار
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 ھنوگرھ ھک دوب ارسیاو بانجیلاع یاضاقت نیا ھک تسین امش ترضحالاو نانیمطا ھب یزاین

 دوش ارجا دیاب اھراک مامت و ھتفرگ تروص رواشپ رد یفوتم نآ هرطاخ یارب نکمم مارتحا

  .دشاب یراوگوس تئیھ یاضعا تمدخ رد زیچ ھمھ ات

 

 تسود کی منکیم ساسحا نم ،مظعاردص ،ترضح نآ گرم اب ھک میازفیب دیھد هزاجا

 یاھتموکح قداص هاوخریخ و ترضحالاو راکادف راگتمدخ ھک ماهداد تسد زا ار دوخ

 یتسود کی هاش دمحمرون دیس دوجو رد ھک منکیم ساسحا اصخش نم .دوب ھیناترب و ناغفا

 .متخانشیم لاس ١۶ یارب ھک مداد تسد زا ار

 

 تسود نآ نداد تسد زا رطاخ ھب ارم یدردمھ بتارم ھک مراد سامتلا امش ترضحالاو زا

 .دیریذپب

 

 
 ٣۶ دنس رد ۵٢ ھمیمض

 )ھصالخ( ١٨٧٧ چرام ٣٠ ،رفیش مارگلت
 رواشپ ،یلیپ سیویل رس ھب ،ھتکلک ،ارسیاو زا

 

 روخاریم ؛دینک متخ ،دشن دییات ریما طسوت ھک هرکاذم یارب ام قفاوت داینب رب ار سنارفنک

 نایاپ تیعقاو رد سنارفنک ،یرگید سک ھن و امش ھن ،درادن ار داینب نآ رب هرکاذم رایتخا

 دیھاوخ نییعت امش دوخ ار نآ زور .دینک کرت هدش مالعا زور رد ار رواشپ امش ؛تسا ھتفای

 رتشیب یریگرد و میتسھ قداص ام ھک دیھد ناشن ات ،دشاب دوز بولطم ھنوگ ھب دیاب اما ،درک

 رگا ،لاح نیع رد .دشاب ھناتسود الماک روخاریم ھب امش نابز دیراذگب .دشابن نایم رد

 ھتفای نایاپ امش تارایتخا ھک دییوگب ،دیآیم هرکاذم ھمادا یارب یدیدج هداتسرف ای هدنیامن

 .دینک نایب ار تقیقح و دیتسرفب ریما ھب ھناتسود یھمان ،سنارفنک نایاپ اب .تسا

 .منکیم دییات الماک ار ریما ھب امش ھمان نم
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 ٣٧ دنس
 ۶۴ هرامش ،یفخم

 دنھ لک رادنامرف بانجیلاع ھب
 

 ١٨٧٧ ربوتکا ۴ ،ندنل ،دنھ رتفد       ،میاورنامرف

 ١٣ هرامش ،بانجیلاع تموکح ھنامرحم و مھم ھمان تاجردنم ترضحیلعا تموکح .١

 رس نیب ریخا سنارفنک تاشرازگ یواح ھک داد رارق ھجوت دروم ار ھتشذگ یم ١٠ خروم

 نایرج ،رواشپ رد لباک ریما مظعاردص هاش دمحمرون دیس و امش تموکح بناج زا یلیپ

 .دوب ریما اب یتآ طباور و سنارفنک جیاتن ،اروش رد بانجیلاع هاگدید ،وگتفگ و ثحب

 

 زا دوخ ھفیظو ،تسا هدش داھنشیپ رظن دروم دانسا رد ھک یلک تاظحالم ماجنا زا لبق .٢

 بانجیلاع تموکح ھیور زا ھنامیمص و لماک تقفاوم ھک منادیم ترضحیلعا تموکح بناج

 لماک تیاضر و تارکاذم لوط رد بانجیلاع یرابدرب و ربص زا ار ناشیا یلاع سح و

 عالطا ھب بانجیلاع روتسد ھب یلیپ رس طسوت ناغفا هدنیامن اب اھوگتفگ ماجنا هوحن زا نانآ

 .مناسرب امش

 

 رد یھیناترب نارسفا روضح ھب لیامت ترضحیلعا تموکح دش ثعاب ھک یتاظحالم .٣

 باطخ نم یاھھلسارم رد لصفم روط ھب ،دشاب ھتشاد ناتسناغفا تادحرس زا ینیعم طاقن

 خیرات رد تاروتسد اب هارمھ و نایب ١٨٧۵ ربمون ١٩ و یرونج ٢٢ رد بانجیلاع فلس ھب

 عورش هوحن دروم رد ار امش ات  دش لاسرا یدحرس لیاسم دروم رد ١٨٧۶ یروربف ٢٨

 رد ھک دیھدب یتازایتما ترضحالاو ھب ھک داد هزاجا امش ھب و دھد رارق ریما اب تارکاذم

 دنک تیوقت ار دوخ تردق مھ تسناوتیمن نوچ ،دوب وا ھقالع دروم رایسب ھتشذگ یاھلاس

 .دھد اقترا ار شنادناخ یمیاد عفانم مھ و
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 ھب ،ریما ھب نالک یلام یاھکمک ھیارا یارب بانجیلاع ھب دیدحالص یاطعا ماگنھ .۴

 دھعت و ناج هللادبع شکچوک رسپ ینیشناج زا ھیناترب تموکح ھناعطاق نتخانش تیمسر

 نیمزرس ھب یجراخ لیلدیب زواجت تروص رد یدام تیامح ای هدھاعم بجوم ھب حیرص

 ھک یھیحور اب گرزب رایسب تازایتما نیا ھک دوب راودیما ترضحیلعا تموکح ،وا یاھ

 ھتشادن یدیدرت نآ ماجنا رد ترضحالاو و دریگ رارق لوبق دروم ریما طسوت هدش ھیارا

 ،دھدب ار دوخ ورملق رد یاھتیعقوم ھب دودحمان یسرتسد هزاجا ام نارومام ھب ات دشاب

 ییاج و دنکیمن دراو یھمطل وا یصخش رادتقا ھب رھاظ رد یتح ،اھنآ روضح ھک ییاج

 شمارآ ای لالقتسا تسا نکمم ھک یطیارش دروم رد ھیلوا تاعالطا بسک یارب اھنآ ھک

 .دنک لتخم ار وا تیمکاح

 

 یلعریش راتفر ھک درکیمن ناھنپ ،لوقعم راظتنا نیا نمض ترضحیلعا تموکح اما .۵

 سیلگنا تموکح تقادص ھب یعطق داقتعا مدع لیلد ھب ھک دوب یھنوگ ھب ریخا یاھلاس رد

 .دنک در دیدوب وا ھب ھیارا ھب زاجم امش ھک ار یاھداھنشیپ تسا نکمم نآ تردق رد دیدرت ای

 لیالد ،ترضحیلعا تموکح رظن ھب اما ،میورب شیپ ھب طایتحا اب ھک دش ثعاب لامتحا نیا

 ھجرد نیرتالاب رد اھنآ رظن ھب ،لباقم رد ؛دشن ھیارا مزال تامادقا ماجنا مدع یارب یفاک

 .دوش صخشم دیاب ریما یعقاو تاساسحا ھک دیسر یم رظن ھب تحلصم

 

 یعطق یدنیاشوخان زرط ھب ھمانخساپ رد هدش شرازگ یاھدادیور ھچخیرات ،ور نیا زا .۶

 هدش نایب رواشپ رسیمک ،کالاپ رس طسوت ١٨٧۵ رد ھک هدیقع نیا ھک دھدیم ناشن و هدوب

 هداتسرف .»تسا هدادن خر ریما راتفر رد یبولطمان رییغت چیھ" ھک تسا تسردان ردقچ ،دوب

 نسح ھب قیمع یدامتعا یب کی نونکا" وا یاقآ ھک تشاد راھظا احیرص یلعریش مرحم

 عانتما اب تیعقاو نیا رب یناوارف یدییات دھاوش و "دراد ھیناترب تموکح تقادص و تین

 وا ھناتخسرس تفلاخم اب .دراد رگید یاھاج ای لباک رد یتقوم تیرومام شریذپ زا ریما

 ھمدقم ناونع ھب ناتسناغفا ھب یھیناترب نارسفا دازآ یسرتسد لصا شریذپ رب ینبم

 رد اددجم و ١٨۶٩ رد ترضحالاو ھک ار یتابیترت ھک درک مالعا اراکشآ ،تارکاذم
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 رد یلیپ رس و وا هداتسرف نیب ثحب ھک یلاح رد و درادن رواب دوب هدرک دیکات نآ رب١٨٧٣

 .درک ذاختا تبثم تموصخ ،تشاد ھمادا رواشپ

 

 ات ھکنیا نامگ و سدح ای دش ریما لماک یگناگیب نیا ھب رجنم ھک یللع دروم رد ثحب .٧

 نآ رد راکتشپ ھمھ نیا اب هاش دومحم روندیس ھک یطیارش ھب ار نآ ناوتب هزادنا و دح ھچ

 تبسن یجراخ ھسیسد ھب ای ایسآ و اپورا یسایس تیعضو زا صقان کرد ھب ،درکیم یگدنز

 دیعب ،تیعقاو نیا زارحا اب ھک دیدرک تواضق یتسرد ھب بانجیلاع امش .تسا هدوھیب ،داد

 ھک یتصرف زا هدافتسا اب و دوشیمیاد شخبتیاضر جیاتن ھب رجنم تارکاذم ھمادا ھک تسا

 شیپ رد ار ریسم نیا ،درک مھارف سنارفنک ھب نداد نایاپ یارب ناتسناغفا هداتسرف تشذگرد

 تسا نیرت تحلصم ظاحل رھ زا ،دیتفرگ

 

 تردق ود رھ عفن ھب ھک ناغفا و ھیناترب یاھتموکح نیب ھنامیمص قفاوت نآ ھچرگا .٨

 ھجیتن دناوتیمن ترضحیلعا تموکح ،نیاربانب ؛تسا یقاب نانچمھ ،تسا بولطم رایسب

 ریما لابق رد ھیناترب تموکح عضوم .دنک یقلت شخبتیاضر ای تیمھا یب ار ریخا تامادقا

 ساسا رب ھک دش علطم دیدرتیب نابز ھب نونکا ترضحالاو .تسا هدش صخشم حوضو ھب

 ھیناترب یاھتموکح نیب )هدھاعم ود زا( هدش دقعنم هدھاعم ھناگی ھک – ١٨۵۵ دادرارق دافم

 و درادن دوخ بناج زا یدھعت چیھ ھیناترب تموکح – تسا یمیاد تیصاخ یاراد ناغفا و

 رد دھعت ای طرش و دیق یب تیامح رب ینبم یاھنیمضت ھک دش ھتفگ وا ھب صخشم ھنوگ ھب

 ،دش هداد وا ھب١٨٧٣ رد کوربتران درال طسوت و ١٨۶٩ رد ویام درال طسوت ھک وا لابق

 رھ ،نیاربانب .دوب ھتسباو شدوخ یایاعر و ھیناترب تموکح لابق رد وا هدنیآ راتفر ھب

 تموکح ھک تفایرد نینچمھ وا .تفر نیب زا المع ،تشاد دروم نیا رد یلعریش ھک یمھوت

 نانمشد تالمح ربارب رد شروشک زا عافد یارب وا ھب کمک یمسر تیلوئسم ھیناترب

 ھکنیا رگم ،تشاد دھاوخن هدھع رب ار اھھنتف ربارب رد شنادناخ زا تیامح ای یجراخ

 یرارقرب یارب تاعالطا بسک روظنم ھب ار تادحرس رد تماقا هزاجا ھیناترب نارسفا
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 مرحم نارومام شریذپ هدامآ ترضحالاو دوخ و دنشاب ھتشاد دوخ تموکح اب طابترا

 .دشاب موزل عقاوم رد دنھ یارسیاو

 

 ھیناترب تموکح .دشاب دنمدوس فرط ود رھ یارب تسا نکمم ریخا تارکاذم ،نیاربانب .٩

 دوجوم یماھبا ھنوگ چیھ دیابن ھک دش انشآ مکاح کی یعقاو تاساسحا اب راب نیلوا یارب

 دنادیم ار یقیقد طیارش نونکا ریما .دنک میظنت نآ ساسا رب ار دوخ تسایس دناوتیم و دشاب

 .دوش رادروخرب شثراو و دوخ یارب ھیناترب تموکح تیامح زا دناوتیم نآ ساسا رب ھک

 دنارذگب یشناد رد لمأت ھب ار یتدم ترضحالاو تسا نکمم ترضحیلعا تموکح رظن ھب

 دوجو ریما شرگن رد ندش رتھب یارب رییغت زا یاھھناشن نونکا مھ .دروآ تسد ھب ھک

 و دشاب یقرتم تسا نکمم دوبھب نیا ھک دراد دامتعا ترضحیلعا تموکح .دراد

 اب وا عفانم ھک یلاح رد ھک دوش رادیب تیعقاو نیا زا یدوز ھب تسا نکمم ترضحالاو

 ھب ھجوچیھ ھب سوکعم هرازگ ،تسا طبترم ،درک در ار شداحتا اریخا ھک یتموکح عفانم

 لاح رد روضح زا زیھرپ اب تیاھن رد تسا نکمم ھجیتن نیا .تسین تسرد هزادنا نامھ

 ھنوگرھ اب رگید یوس زا و ترضحالاو رب ھنامصخ راشف ھنوگرھ اب وس کی زا ،رضاح

 .دیآ تسد ھب تعرس ھب ،دش در ھک یتازایتما ددجم داھنشیپ

 

 امش طسوت تیعقاو رد ینونک طیارش رد ریما دروم رد ترضحیلعا تموکح تسایس .١٠

 ینیبشیپ ،داد ناغفا هدنیامن ھب امش تاروتسد تحت یلیپ سیویل رس ھک ینانیمطا رد بانجیلاع

 ،شنادناخ و ریما فرط زا تیلوئسم ھنوگرھ راکنا نمض ھیناترب تموکح" ھک تسا هدش

 صیخشت وا ینوناق رایتخا رد نونک ات ھک یاھنیمزرس رد وا رادتقا و لالقتسا ھب نانچمھ

 ،دوخ فرط زا ،ریما ھک درک دھاوخن ھلخادم نآ رد ینامز ات و دراذگیم مارتحا ،تسا هداد

 .»دنک زیھرپ ھلخادم زا ،تسین وا ھب قلعتم ھک یاھنیمزرس ای لیابق رد ھلخادم عون رھ زا

 ھیارا وا ھب ھک یتاداھنشیپ ھنامیمص شریذپ اب ریما ھک دشیم لاحشوخ ترضحیلعا تموکح

 یراکمھ و قوف نیمضت طیارش رد ھک ار یتوافتیب شرگن ات دادیم هزاجا اھنآ ھب ،دش

 یاھورملق یگچراپکی .دننک نیزگیاج ،تسا هداد ناشن کرتشم عفانم ظفح یارب ھنامیمص
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 مجاھت .دتفیب رطخ ھب یلخاد تافالتخا جیاتن ای یجراخ میقتسم ھلمح اب تسا نکمم ریما

 نآ یامنرود دنچرھ ،تسین مھ الامتحا و دشابن عوقولا بیرق الصا تسا نکمم یجراخ

 یاضعا بناج زا رطخ اما .تخیگنارب ار ریما سرت ،ریخا یاھلاس رد ،راب کی زا شیب

 اب دناوتیم یتخس ھب ھک دشاب دوجوم ترضحالاو نھذ رد ھشیمھ دیاب شدوخ هداوناخ

 دنادب یبوخ ھب دیاب و دنک ھبساحم ار نآ زا تینوصم ،دوخ یگدنز لوط رد رطاخ نانیمطا

 .تسا یمتح وا گرم زا سپ رما نیا ھک

 

 تابیترت یساسا شخب کی و دراد تیمھا ھیناترب تموکح یارب ناتسناغفا لالقتسا .١١

 ار ینارومام ھک دش دھاوخ لاحشوخ نانچمھ ترضحیلعا تموکح ؛تسا نآ زا تظافح

 کی رد ریما ھک یتروص رد ،نیاربانب .دنک ھیکت اھنآ ھب ھک دنک رقتسم راھدنق و تارھ رد

 ساسا رب ار بانجیلاع امش اب ھناتسود مھافت ھب لیامت یدوخ ھب دوخ روط ھب لوقعم نامز

 ناشیا یاھتفرشیپ دیابن ،دھد ناشن ،دش در ناشیا بناج زا اما ،دش ھیارا اریخا ھک یطیارش

 ،دھد ھمادا هدیشوپ تردن ھب تموصخ و اوزنا عضوم ھب وا رگا ،رگید یوس زا .درک در ار

 تسا نکمم ھک یلامتحا دروم رھ رد و هدوبن دھعتم دوخ تادھعت ھب تبسن ھیناترب تموکح

 رد یمیاد شمارآ و تظافح یارب ار یتامادقا ات دوب دھاوخ دازآ ،دیایب شیپ ناتسناغفا رد

 ریما یاھتساوخ ھب ھجوت نودب ،ترضحیلعا یدنھ یاھورملق یبرغلامش تادحرس

 .دنک ذاختا نکمم طیارش بسح رب ،وا نادناخ عفانم ای یلعریش

 یربزلاس یاضما
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 ١٨٧٨ لاس دانسا
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 ٣٨ دنس
 تشاددای

 

 بوکاج ناج رس داھنشیپ ھب ینامز ھک یرظن اب ایآ ھک دش هدیسرپ نم زا شیپ تقو دنچ

 یثحب رد ھک درک مھاوخ تفلاخم ،مدرک زاربا ھتیوک ھب دنھ شترا رکشل کی یورشیپ یارب

 .دش لقن نایعا سلجم رد

 

 ام فعض طاقن مامت ھک ار لاوس نیا دروم رد یمومع یاھثحب ھک یلاح رد مداد خساپ نم

 .متشادن یتفلاخم مرظن لقن اب ،متسناد یم شزرا یب ،درکیم راکشآ ام نانمشد یارب ار

 رییغت یردق ھب طیارش مدرکیم رکف نم ھک دوش ھفاضا نامز نیع رد ھکنیا رب طورشم

 .دنکیم ھیجوت شیپ لاس ١٢ ای ١٠ یاھهاگدید رییغت رد ارم ھک هدرک

 

 یقاب ضارتعا یارب و متسنادیم یرورضریغ ار یورشیپ ،دش داھنشیپ لوا راب ھک ینامز

 .مدوب زاب نآ یاھهاگ ھیکت و نآ نایم دنس تشد و نالوب هاگرذگ ندنام

 

 یماظن بیاعم زا رتشیب رایسب نآ یسایس یایازم و منادیم یرورض ار یورشیپ نیا نونکا

 .دوش ذاختا نآ زا تیامح یارب بسانم تامادقا ھکنیا رب طورشم ،تسا نآ

 

 نھآهار کی داجیا ناکما لاح ھک تسا ھتفای شھاک رایسب نھآهار تفرشیپ اب یماظن بیاعم

 یاھلاناک و دنکیم مھارف ار ھتیوک تمس ھب تفاسم زا یھجوت لباق شخب یارب یباعشنا

 .دناهداد لاقتنا دنس دور یرتخاب ھنارک رسارس ھب ار بآ دنس

 

 ھطقن کی ناونع ھب ،تفرگ رارق تیامح دروم راب نیلوا یارب ھتیوک لاغشا ھک ینامز

 .دش ھتفرگ رظن رد لباک ھیلع سراپ ای سور یشکرکشل زا یرادبناج یارب کیژتارتسا
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 ،درادن دوجو لباک ربارب رد رود هاگیاپ کی زا مجاھت یزادنا هار دروم رد یثحب چیھ نونکا

 و ھیسور اب وا تاطابترا یاقترا ،ورملق بذج قیرط زا ھیسور تباث درکیور ثحب اما

 .دراد دوجو ومآ زیخلصاح یداو رد دیدج یتایلمع یاھ هاگیاپ لیکشت

 

 الامتحا و( شوگ ،تفرگ مھاوخ سامت اھنآ ھب سپ نیا زا ھک یلیالد ھب ،یلعریش نونکا مھ

 .تسا هدرک زاب ناتسکرت مکاح ھب ار دوخ )تسد

 

 رتنارگ رایسب ار دنھ تموکح ،میشاب ھتشاد دوخ یکیدزن رد ار ھیسور یاھتیکلم ام رگا

 .دید میھاوخ ،هدوب نونکات ھچنآ زا رتراوشد و

 

 راظتنا دیاب ،مینک ھسیاقم شیپ لاس ٢٠ اب ار یزکرم یایسآ رد ھیسور ینونک تیعضو رگا

 میناوتب ھکنیا رگم ،دوشیم کیدزن نامز نیا زا رتمک رد ام تادحرس ھب ھک میشاب ھتشاد

 .مینک ادیپ نآ زا یریگولج یارب یرازبا

 

 شروش ھب یسور عماوج ناگداتسرف طسوت ھک شایجارخ یاھروشک اب ،ھیکرت ھنومن ایآ

 شکیدزن یگیاسمھ ھک ینامز رد تسا نکمم ھیسور ھک دھدیمن ناشن ،دندش ھتخیگنارب

 ؟دھد ماجنا یترارش ھچ دنھ رد ،دنکیم مھارف وا یارب یناسآ یطابترا یاھتصرف

 

 ات میریگ راک ھب ار دوخ تبقارم و تراظن مامت ھک تسا نیا ام نشور تسایس نم رظن ھب

 یارب اپورا رد میناوتیم ھک یذوفن مامت زا و مینک ییاسانش ار رتشیب یورشیپ ھنوگرھ

 .مییامن هدافتسا ،مینک دراو هدنیآ رد اھنآ زا یریگولج

 

 اما ،متسین ناتسناغفا یوس ھب یورشیپ رادفرط یلعریش ریما لیم فالخ رب ھجوچیھ ھب نم

 یبوخ طباور ھک ینامز رد نآ لاغشا ھک مدقتعم و میورب ھتیوک ھب میراد قح هدھاعم قبط ام

 ھیسور اب وا یرھاظ مھافت ،وا ینونک یگناگیب اما .دمآ یمن باسح ھب زواجت ،میتشاد وا اب
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 لاغشا یارب یرگید لیلد چیھ رگا ،دنکیم داجیا یفاک لیالد ھتیوک دروم رد وا ییاھاعدا و

 .دشابن دوجوم ام

 

 ای ندنادرگزاب یارب نآ مکاح تیمھا ،دراد رارق ام زرم رد ھک تالق ورملق ھتفشآ تیعضو

 ام زیھرپ رگا .درک یرورض ار تلاخد ،راھدنق اب ام تراجت رد یشارت عنام و مظن ظفح

 ار یھاگیاج و دوش راک ھب تسد سراپ هاش ای ناتسناغفا مکاح رگا ،دبای ھمادا یمادقا رھ زا

 .میرادن تیاکش قح ،دننک لاغشا میتشاذگ رانک ام ھک

 

 ،اھنآ زا وا تساوخ و ام یاھملظ اب دیاش .میاهدرک تیریدم دب ار یلعریش ھنافساتم ام

 شدوخ ات میاهدادن وا ھب یلیالد ام ھک درک فارتعا دیاب اما .دوبن نکمم وا دنمدوس تیریدم

 .تشاد ار شراظتنا اتعیبط ھک دنک دحتم ام اب ار

 

 رھ ھک میدوب هدامآ و میدیشک رانک ار دوخ ،تنطلس و یگدنز یارب وا تازرابم رد ام ،لوا

 .مینک قیدصت ،دنک تباث ناتسناغفا یاقآ ار دوخ ھک ار یسک

 

 رضاح ام اما ،دمآ ام رادید ھب داحتا اب ،دروآرد ھطلس ریز ار دوخ نانمشد یلعریش ھک هاگنآ

 .میشاب ھتشاد یصقان فالتئا وا اب میدوب

 

 ھک میدرک ساسحا اما .مینک دامتعا وا ھب ام ھکنیا رب طورشم ،دنک دامتعا ام ھب دوب لیام وا

 تسردان و تسرد یاھھشیدنا ھک مینیبب یتردق اب طرش و دیقیب تیامح رد ار دوخ میناوتیمن

 .تسا توافتم رایسب ام اب وا

 

 زا وا و میراذگب دازآ )وا لوق ھب( ار دوخ و مینک دیقم ار وا ھک میدرک داھنشیپ ور نیا زا

 .درک ینیشن بقع ھلماعم نیا
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 رد یمادقا رھ زا وا .دشن ھناگیب الماک ام ھبرجت نآ اب وا ھناتسود تاساسحا ،لاح نیا اب

 راشف وا رب ام ھک یرگیجنایم ھک دوب دقتعم و درک یراددوخ ام لیم ھب ناتسیس دروم

 لاغشا ار نآ ،وا تخس یاھزور رد سراپ ھک ناتسیس زا یتمسق ندنادرگزاب اب میدروآیم

 .دبای یم نایاپ ،درک

 

 هداد تسد زا اھنآ ھک ار ھچنآ ام ھک دندوب دقتعم ناغفا مدرم مامت ھکلب ،یلعریش اھنت ھن

 .مینادرگ یم زاب اھنآ ھب ،دندوب

 

 و هدومن یراتفردب و تعنامم ار ام رواد ھک میداد هزاجا سراپ ھب ام ھک دنتفایرد یتقو

 ششوپ رد ھک دنتسناد راکتنایخ و فیعض مدرم ار ام ،دنک ظفح ار وا تازواجت زا یرایسب

 .میدرک بارخ سراپ عفن ھب ار اھنآ یتسود

 

 .تسا نیمھ ام زا یلعریش یتیاضران ھشیر مدقتعم نم

 

 مادقا نیا نافلاخم و هدش هداد ناشن نآ ھب بستنم ھنامصخ تاین مامت اب ھک( ھتیوک ھب ام نتفر

 شاینونک تینھذ رد ،یلعریش طسوت اتعیبط )دناهدرک رشتنم اھھمانزور رد یدج ھنوگ ھب

 .دریگیم رارق نیھوت لماع ناونع ھب

 

 و تیامح ھک ینامز زا ھک میریگ رظن رد ار تالق ورملق رد یزیرنوخ و جرم و جرھ رگا

 راتشک اب سراپ و ناتسناغفا اب ام تراجت فقوت ،میتفرگ سپ نآ مکاح زا ار دوخ ینابیتشپ

 یاھزرم موادم یاھیگتفشآ ھب رگا – هارگرزب لماک یلیطعت عقاو رد ،نارجات تراغ و

 اھنآ تسناوتیمن اما ،تشاد ار اھنآ رب رادتقا یاعدا ناخ ھک یلیابق طسوت ھتشذگ رد دوخ

 نیمات( مینک ھسیاقم مظن و حلص یلعف طیارش اب ار تلایا نآ و مینک هاگن ،دنک لورتنک ار

 و تیرشب عفانم و ترورض لیلدھب ھک مینک کش میناوتیمن ،)شمدرم و ناخ دوخ تینما

 .میاهدش ھیجوت الماک نامیلعف تیعقوم یدصت یارب ،هدھاعم
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 شمارآ ندنادرگزاب اب و میتشاد شاھتفشآ لادویف ناگیاسمھ رب ھک یذوفن اب ،بیترت نیا ھب

 و لوپ اب ار ناخ ،دوب ھنانئاخ یاھلتق و نینوخ تازرابم ھنحص اقباس ھک یروشک ھب یبسن

 .میدرک کمک تحیصن

 

 ھک ینامز ات لکشم رھ زا ینیشن بقع مییوگب تسا رتھب ای ام ھناداتسا یکرحت یب تسایس

 ،دوش ظفح رگا و ھتشاد ھمادا ینالوط رایسب ،دنکیم اقترا یدج تارطخ ھب ناسآ بوکرس

 .دناشک یم ھعجاف ھب ار ام

 

 نما رد ،مینامب یقاب اھ هوک هدودحم رد رگا ھک دوشیم تبحص رادتقا اب و هدش دیکات ابلغا

 .دوب میھاوخ ناما و

 

 نآ طاقن زا یرایسب رد ناوتیم ار اھھوک هریجنز .تسا داضت رد خیرات مامت اب نیا اما

 نآ یناتسھوک دس زا ابلغا دنھ ھب .دیرادن تینما ،دیوش ناھنپ نآ تشپ رگا ؛درک خاروس

 نآ ھشیمھ و دوب دوخ یاھتشد رد دربن رظتنم دنھ .تسا هدشن عافد زگرھ ھک دناهدش دراو

 .تخاب ار

 

 ناکلاب زا روبع اھکرت رگا !درک ررض ایمیھوب یاھ هوک زا ندرکن عافد رد ردقچ شیرتا

 ؟دشیم ھچ اھنآ تیعقوم ،دندرکیم نیمضت تسرد ھنوگ ھب ار

 

 رد هدھاعم ساسا رب میناوتیم ار ھتیوک هاگیاپ اھنت اما ،تسا ھتسب ام یور ھب ناتسناغفا

 .دوش ھیارا بسانم ینابیتشپ و لیمکت دیاب نآ تاطابترا .دوش نما دیاب و میشاب ھتشاد رایتخا

 بیسآ دنھ رد ،دربن کی رد تخاب زا رتشیب ار ناتسلگنا تردق ،نآ زا ینیشن بقع نونکا

 .دناسر دھاوخ

 ١٨٧٨ یم ٣٠ ،الادگم ریپان
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 ٣٩ دنس
 ندنل ،ھجراخ ریزو ھب ، ھلمیس ،ارسیاو زا ،١٨٧٨ نوج ٧ ،مارگلت

 

 و ھیسور رومام طسوت ریما ھکنیا رب ینبم دناهدش تفایرد رواشپ و لباک زا یاھھمانربخ

 ھب یدوز ھب ھیسور روتارپما هداتسرف ھک تسا هدش هداد عالطا دنکشات لک رادنامرف ھمان

  .دنراد دییات ھب زاین اھشرازگ نیا .درک دھاوخ دیدزاب لباک زا ریفس ناونع
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 ۴٠ دنس
 ١٨٧٨ نوج ١٩ ،ھلمیس ،ارسیاو زا

 جیسب دروم رد فلتخم عبانم زا یرتشیب یدییات تاعالطا ام ،نم نوج ٧ فارگلت ھمادا رد

 یارب ریما رب راشف و ناتسناغفا تمس ھب هار ندرک زاب ،یزکرم یایسآ رد سور یاھورین

 .میدرک تفایرد ھیسور مھم ترافس تفایرد

 

 اقیقد ناوتیمن ار اھنآ تیمھا ھجرد و دناهدشن تباث لماک روطھب زونھ اھشرازگ نیا

 ،دوش یقلت بولطم تسا نکمم ھک یاھهدافتسا یارب ار تاعالطا نیا اما ،درک صخشم

 .مینکیم لاسرا
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 ۴١ دنس
 ١٨٧٨ یالوج ١ ،ندنل ،ھجراخ ریزو ھب ،ھلمیس ،ارسیاو زا ،مارگلت

 

 رد دوخ تکرش زا یهژیو تاعالطا رواشپ رجات کی« :دش تفایرد یراناواک زا ریز مایپ

 هدیسر یشرق ھب رفن رازھ ٣٠ زا لکشتم یسور یورین کی ھکنیا رب ینبم ،دراد اراخب

 یھمان .دننکن لاسرا یرگید یالاک یدعب تاروتسد ات ھک هدومن ھیصوت ناگرزاب ھب و تسا

 ریما ھب و دیسر لباک ھب ھیسور زا یرومام ،یراج هام ١٣ رد ھک دھدیم شرازگ لباک زا

 داجیا ھناتسآ رد ومآ رد یکرک و فیلک یاھردنب و داباریش رد اھسور ھک داد عالطا

 هاگرارق و دنراد رارق لباک ھب دنکشات زا میقتسم ریسم رد هدش رکذ طاقن .»دنا اھهاگرارق

 ماقرا و دادعا ھک یلاح رد .دھدیم رارق ناتسناغفا اب میقتسم سامت رد ار اھسور ،فیلک

 تاکرحت دروم رد اھشرازگ نامزمھ و هوبنا تداھش ،دنا زیمآ قارغا تدش ھب ارھاظ

 .میریگب هدیدان یلک ھب ار اھنآ میناوتیمن ام ھک تسا دایز یردق ھب ھیسور
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 ۴٢ دنس
 ١٨٧٨ یالوج ٣٠ مارگلت

 ندنل ،ھجراخ ریزو ھب ،ھلمیس ،ارسیاو زا
 

 ھب یصخرم تھج یراج هام ٢١ رد ،دوب ریما شیپ یتدم ھک ھیناترب یموب کشزپ رسفا

 رادید یارب اصخش و هدیسر یکرک ھب شیاھورین اب نمفاک ھک داد شرازگ و تشگزاب رواشپ

 روتسد رظتنم و دننک فقوتم ار وا ات دندرک شالت ومآ رد ناغفا تاماقم .دنکیم مادقا ریما

 اب تفلاخم عنم روتسد ریما نآ زا سپ .درک یراددوخ اھنآ تعاطا زا وا اما .دندوب ریما

 ریزو ھب رابرد رد یالوج ٧ رد ریما ھک تسا هدینش یموب رتکاد .داتسرف یسور نارسفا

 تسا هدرک روبع لباک دصق ھب ار سوسکا ،دنکشات زا یلاع رسفا ای ،نمفاک ھک تفگ دوخ

 دییات راظتنا رد امش یارب تاعالطا نیا فارگلت زا نم .تسا هدش یراددوخ وا فقوت زا و

 لباک ھب یماظن گرزب ھقردب اب سور رسفا ھک مدینش رواشپ زا نونکا .مدرک یراددوخ

 ھیسور تامدخ رد یموب ھبتر یاراد دیاش و دشاب نمفاک دناوتیمن نیا ھتبلا .تسا هدیسر

 .دراد هراشا ییاپورا رسفا ھب اھشرازگ ھمھ .دشاب

 

 یمسر یاھهدعو ھب ھجوت اب .درک مھاوخ فارگلت هرابود نم ،دوش دییات یتیرومام نینچ رگا

 ھب نداد روتسد ای مادقا ،لکش رھ ھب ھیناترب تیرومام شریذپ زا ریما عانتما و ھیسور

 بناج زا یراتفر نینچ دروم رد ھنیباک یاھهاگدید ھب یعطق هراشا نودب یزرم نارسفا

 تموکح ایآ ھک تسا نیا منادب ریخات نودب دیاب نم ھک ھچنآ .تسا راوشد ریما و ھیسور

 ھب ای دنکیم یقلت ھیسور اب یروتارپما ھلئسم کی ناونع ھب ار عوضوم نیا ترضحیلعا

 رد .مینک یگدیسر دنھ تموکح و ریما نیب عوضوم کی ناونع ھب ھک دنکیم راذگاو ام

 داھنشیپ ار ھیناترب ییاپورا تیرومام زا یروف شریذپ رب رارصا ،امش دییات اب ،ریخا دروم

 نیمات یارب یطایتحا طیارش نیا رد تسا نکمم ھک یتامادقا دروم رد نم .درک مھاوخ

 ،رگید ھنیزگ .دوب مھاوخ طابترا رد امش اب رتشیب ،دشاب یرورض ناتسناغفا رد یمیاد تینما
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 رایسب دنھ رد ام تیعقوم ھب و تسا راوشد نآ ظفح ھک تسا لماک یلمع یب تسایس ھمادا

 .دناسریم بیسآ
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 فلا ۴٢ دنس
 ١٨٧٨ یالوج ٣١ ،ارسیاو زا

 

 :دش تفایرد رواشپ زا زورما ریز مایپ

 .دندرک کرت ار لباک شیپ زور ٩ اھنآ .دندش دراو یگزات ھب لباک زا هژیو ناسرمایپ ھس«

 رادرس .دنا هدیسر لباک ھب کبزا و قازق ناراوس اب هارمھ ییاپورا سابل اب یسور ھس

 .دش هداتسرف اھنآ تاقالم ھب ناخ میھاربا

 

 رسفا نیا .دوشیم هدیمان تانربوگ نمفاک .ناور ھن اما ،دنکیم تبحص یسراپ تئیھ سیئر

 .دوشیم ظفلت هاتوک یرخآ تمسق .دراد مان انربوگ مھ

 

 لارنج الامتحا .دنکیم تبحص لک رادنامرفناوتس ناونع ھب وا زا اھناسرمایپ زا یکی

 .»دشاب دنقرمس دنامرف فوماربآ
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 ۴٣ دنس
 ١٨٧٨ تسگا ١ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 

 قیاقح زا ،ھیناترب هداتسرف شریذپ رب رارصا زا شیپ .دش تفایرد لباک ھب طوبرم مارگلت

 اجنآ اھسور اعقاو ایآ ھک دوش نیمطم ات دیتسرفب ار یموب کی امش دیاش .دیوش نیمطم

 .دینک فارگلت نم یارب ،دش صخشم تقیقح یتقو و ریخ ای دنتسھ
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 ۴۴ دنس
 ١٨٧٨ تسگا ٢ ،ارسیاو مارگلت

 

 .دش هداتسرف نونکا مھ امش یداھنشیپ دصاقم یارب یموب .امش زورید مارگلت ھب ھطبار رد

 رسفا مان ھک یاھھمان اب ،لباک زا ناسرمایپ ھس طسوت لقتسم عبانم زا دوجوم یاھشرازگ

 مالس مسارم و تاراختفا ،ھقردب تالیکشت ،رسفا ناونع و ھجرد تاصخشم اب ار تیرومام

 .تسا هدش تفایرد ،دنکیم دییات
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 ۴۵ دنس
 ١٨٧٨ تسگا ٢ ،مارگلت

 )ھصالخ( ندنل ،ھجراخ ریزو ھب ،ھلمیس ،ارسیاو زا
 

 دنقرمس رادنامرف ،فوماربا لارنج تسایر ھب لباک رد ھیسور تئیھ روضح زا رتشیب دییات

 .تسا هدش رکذ وا مان ھک دش تفایرد

 

 ھب زاین یلعف تیعضو ھک منک هراشا ھتکن نیا ھب بناج نیا ٣٠ مارگلت ھب ھعجارم اب میلیام

 نازابرس و نارسفا ھک دش دھاوخ صخشم دنھ رساترس رد یدوز ھب .دراد یروف حالصا

 یماظن ناگداپ نیرتگرزب و ام زرم زا یھاتوک ھلصاف رد و دناهدش ھتفریذپ راختفا اب یسور

 .تسا هدش تعنامم اجنآ ھب ام دورو زا ھک یلاح رد ،دنراد رارق لباک رد ام

 

 .میراد اھنآ بوخ لابقتسا و ھنمیم رد یسور نارسفا دیدزاب زا یرتشیب یاھشرازگ ام

 

 ھب تاناخ دننام ناتسناغفا ھک میھدیم هزاجا ،مینامب یقاب لاعفریغ نونکا ھک میریذپب رگا

 دوش هداد هزاجا رگا ھک میدقتعم ام .دریگ رارق ھیسور ذوفن و تردق تحت الماک و عطق روط

 الامتحا و مینک حالصا ار نآ میناوتیم ،مینک یقلت ریما و ام نیب لاوس کی ناونع ھب ار نآ

 تبحص ھناعطاق و حیرص دیاب ام اما .میھد ماجنا ار راک نیا روز ھب لسوت نودب میناوتیم

 .میشاب نیمطم امش تیامح زا و مینک

 

 رظن رد ١٨٧۵ یرونج ٢ رد ھجراخ ریزو ٢ هرامش ھمان رد ھک یقافتا دسریم رظن ھب

 شریذپ رب ھک مینکیم داھنشیپ لوا ھلھو رد ام ،نیاربانب .تسا هدمآ شیپ ،تسا هدش ھتفرگ

 ینیبشیپ ار یدج تمواقم ام ،نیا لباقم رد .مینک یراشفاپ لباک رد ھیناترب بسانم تیرومام

 ھیسور ھک دشاب دنباپ دوخ تسایس ھب ریما ھک دراد دوجو نآ لامتحا ،تیعقاو رد .مینکیمن
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 ھک یلاح رد ،دنک لابقتسا یتیرومام نینچ زا و دریگب یزاب ھب رگیدکی ربارب رد ار ام و

 ھباشم یتابیترت مینکیم شالت ام ،نیاربانب .دوشیم میلست اھراشف ربارب رد طقف رھاظ رد

 ھمھ زا اما ،مینک لامعا ،هدش ھتساوخ ام زا قوف ھلسارم رد امش فلس طسوت ھک ھچنآ

 نینچ یارب ریما تیاضر بلج رد ام ھک دراد دوجو ناکما نیا .مینک بانتجا تادھعت

 تالکشم رب تسا نکمم ،رھام هدننک هرکاذم ناتسد رد اما .میوش ھجاوم لکشم اب یتابیترت

 میتسھ یتیعقوم رد ام دنادیم ریما .تسا بولطم شالت لوا ھلحرم رد لقادح و دوش ھبلغ

 یارب اھشالت نیا رد تسکش تروص رد .مینک لیمحت ار دوخ یاھھتساوخ میناوتب ھک

 ،تسا یرورض دنھ تینما یارب ام داقتعا ھب ھک ناتسناغفا رد ھیناترب ذوفن ددجم یرارقرب

 یبرغ لامش یاھزرم یمیاد شمارآ و تظافح یارب یتامادقا ھچ ھک میریگب رظن رد دیاب

 ١٨٧٧ ربتکا ۴ رد ۶۴ هرامش ،ھجراخ ریزو ھلسارم ریخا دنب رد ھک ھنوگ نآ ،تسا مزال ام

 یروف تیعضو اریز ،میراد ار دوز خساپ تساوخرد تیدج اب ام .تسا هدش هداد ناشن

 .تسا
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 ۴۶ دنس
 )ھصالخ( ١٨٧٨ تسگا ٣ ،ھجراخ ریزو زا

 

 رب رارصا یارب امش تاداھنشیپ ،لباک رد یسور نارسفا ندوب تسرد تشادرظنرد اب

 یاھماگ ھچ ھک دینک فارگلت هرابود دیاب نآ در تروص رد .دش دییات ھیناترب هدنیامن شریذپ

 .دیراد شیوخ تیرومام شریذپ یارب ریما رابجا یارب
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 ۴٧ دنس
 )ھصالخ( ١٨٧٨ تسگا ۵ ،ارسیاو زا

 

 طابترا یلبق لماک کرادت نودب دیابن ھنانمشد لمع چیھ .امش موس خیرات مارگلت ھب طابترا رد

 .دوش ھتفرگ رظن رد امش اب
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 ۴٨ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،۵٣ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ تسگا ۵ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 ھب دورو دروم رد تابتاکم و یفارگلت یاھشرازگ ھخسن ھلیسو نیدب ھک میراد راختفا ام

 شرازگ ام .میزاس ھمیمض ار ریما طسوت سور تئیھ زا لباک شریذپ و ندیسر و ناتسناغفا

 .مینکیم لاسرا ار عاضوا ھب طوبرم تامادقا و ثداوح نیا لماک

 یچیرتس و نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 ۴٨ دنس رد ١ ھمیمض
 

 هدنیامن ھک تسا هداد عالطا ریما ھب لباک رد یسور رومام ھک هدش تفایرد اھشرازگ

 لک رادنامرف .دسریم لباک ھب یدوز ھب دنکشات لک رادنامرف ]ماقم[ لداعم ھیسور ییاپورا

 روتارپما طسوت هداتسرف ]ریفس[ ناونع ھب دیاب وا ھکنیا ندوزفا اب ،تسا ھتشون ار زیچ نیمھ

 .دوش ییاریذپ ھیسور

 

 مادختسا هداج رد بناج ود رھ یراک یاھھتسد تظافح یارب راوس ٨٠٠ اب هویخ ناخ رسپ

 هدنیامن یارمھ الاح ھک دوش ھتخاس ھچقآ ات ادعب و یوجراچ و هویخ نیب دیاب ھک تسا هدش

 ھیسور اب دیاب ھک تسا هدومن توعد ار هدمع یاسور زا بکرم یاروش ریما .تسا لباک رد

 .ناتسلگنا اب ای دوش  اجکی
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 ۴٨ دنس رد ٢ ھمیمض
 صوصخم رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ یالوج ٢١ ،مارگلت

 ھلمیس ،ارسیاو
 

 و ریما رب ھیسور راشف دروم رد اریخا ھک دنکیم دییات ار یتاعالطا وا .دیسر هاش ناطیش

 اھورین زا یرامش اب نامفوک ھک دیوگیم وا .مداد شرازگ ومآ یارو رد یماظن تاکرادت

 ومآ رد ناغفا تاماقم .تسا ریما رادید یارب لباک ھب رفس هار رد و هدیسر یکرک ھب

 .دز زاب رس تعاطا زا وا اما .دنشاب ریما نامرف رظتنم و دنزاس فقوت ار وا دنتساوخیم

 تروص ھلخادم چیھ یسور نارسفا لباقم رد ھک داد نامرف شرازگ نیا تفایرد اب ریما

 .دریگن

 

 

 ۴٨ دنس رد ٣ ھمیمض
 صوصخم رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ یالوج ٢٣ ،مارگلت

 ھلمیس ،ارسیاو
 

 ناریزو یارب ریما تسا هدینش ھک دیوگیم وا .مدرک شیامزآ ار ار هاش ناطیش شرازگ نم

 کی ای نامفاک ھک هدرک تفایرد شرازگ خلب زا وا یالوج ٧ رد ھک دیوگیم رابرد رد دوخ

 .تسا هدز زاب رس فقوت زا و هدرک روبع ار ومآ لباک ھب رفس رد دنکشات زا وا لداعم رسفا

 ناتساد ار رابخا نیا نم .تسا هدرکن رکذ ار یسایس لیاسم هاش ناطیش ھک دسریم رظن ھب

 و دنک رادید لباک زا دھاوخیم یلاع رسفا کی مداد شرازگ البق ھک منکیم روصت ھنھک

 تاکرحت زا تواضق اب .دشاب وا نارسفا زا یکی اما .دشاب نامفاک دوخ ھک منکیمن رکف

 برغ لامش قیرط زا ھک دنزاس عناق ار ریما ات دنراد شالت اھسور منکیم رکف رایلشیکیچ



 720 

 زا میقتسم طابترا زا الامتحا یماکان تروص رد و دنھدب ورم ھب ریسم قح ناتسناغفا

 .تسا ناتسناغفا هدودحم زا رود رایسب نیا .دننکیم عورش یکرک ھب یوجراچ

 

 ۴٨ دنس رد ۴ ھمیمض
 ،ارسیاو صاخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ یالوج ٢٩ ،مارگلت

 ھلمیس
 

 یسور کی راظتنا ھک دھدیم شرازگ ،دوب هدرک کرت ار لباک شیپ زور ١۴ ھک یرفن کی

 و تشاد دوجو لباک رد کبزوا راوس ٢٠٠ و قازق راوس ١٠٠ اب هارمھ یلاع ماقم یاراد

 شرازگ ار تاعالطا نیا ناخ رایتخب .تفرگیم یگدامآ وا راختفا اب ییاریذپ یارب ریما

 .داد

 

 

 ۴٨ دنس رد ۵ ھمیمض
 ھلمیس ،ھجراخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ یالوج ٢٩ ،مارگلت

 )ھصالخ(
 

 ٢٠٠ گرزب ھقردب اب هارمھ یسور رسفا کی ندیسر هدنھد ناشن لباک زا یتفایرد شرازگ

 .دوب سبلم یموب ای ییاپورا سابل رد وا ھک مھدب صیخشت متسناوتن نم .تسا راوس ۴٠٠ ات

 

 

 ۴٨ دنس رد ۶ ھمیمض
 ،ارسیاو صاخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ یالوج ٣٠ ،مارگلت

 ھلمیس
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 رد سور ھس .دندرک کرت شیپ زور ٩ ار لباک اھنآ .دندیسر لباک زا صاخ ناسرمایپ ھس

 تاقالم یارب ناخ میھاربا رادرس .دندیسر کبزوا و قازق ناراوس هارمھ ییاپورا سابل

 تانربوگ مانب نامفاک .ناور ھن اما ،دنکیم تبحص یسراپ ھب تئیھ سیئر .دش هداتسرف اھنآ

 لک رادنامرفناوتس ار وا ناناسرمایپ زا یکی .دوشیم هدیمان انربوگ رسفا نیا .دوشیم دای

 دشاب دنقرمس رادنامرف فوماربا لارنج دیاش ،دیوگیم

 

 

 ۴٨ دنس رد ٧ ھمیمض
 ،ارسیاو صاخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ یالوج ٣١ ،مارگلت

 ھلمیس
 

 .تسا هدید نارومام ھک دیسر ناخ نیدلا لالج رادرس زا صاخ ناسرمایپ طسوت ھمان کی

 کی ١۵ خیرات رد نم .تسا هدش رکذ تئیھ سیئر ناونع ھب فوماربا لارنج مان نآ رد

 تردق رد ھچنآ رھ نم .ددرگرب هدنیآ زور دنچ رد دیاب وا و مداتسرف لباک ھب صاخ رومام

 .مروآ تسد ھب لباک رد ییاپورا رسفا کی تیدوجوم زا یوق دھاوش یارب مھاوخیم مراد

 .تسا هدش شرازگ لقتسم عبنم نیدنچ زا و تسا تسرد نیا مراد رواب نم

 

 

 ۴٨ دنس رد ٨ ھمیمض
 ،ارسیاو صاخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا ،١٨٧٨ تسگا ١ ،مارگلت

 ھلمیس
 

 زا و دش ریف یسور تئیھ راختفا ھب اھپوت اب ییاریذپ مالس ھک داد شرازگ هدیسر رفن کی

 .دوشیم هدرب مان بحاص لارنج ناونع ھب تئیھ سیئر

 



 722 

 

 ۴٩ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،۶١ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ تسگا ١٩ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 کی ندیسر دروم رد ھبتاکم و یفارگلت شرازگ ،تسگا ۵ خروم ۵٣ هرامش ھلسارم اب ام

 نایرج نیا زا سپ ھک میداد هدعو و میداتسرف ریما طسوت ییاریذپ و لباک ھب یسور تئیھ

 .میھد یم شرازگ ار دروم نیا رد دوخ تامادقا و ثداوح

 

 ھک مینک لاسرا ار رواشپ رسیمک نواعم یاھمارگلت یاھ ھخسن ھک میراد راختفا الاح .٢

 خیرات ھب ھیسور هدنیامن ھک دوشیم هدید .تسا لباک رد یسور تئیھ رتشیب تامادقا یواح

 یکی – تسا هدروآ ریما ھب ھمان ود ھک دوشیم ھتفگ و هدش ھتفریذپ رابرد رد یالوج ٢۶

 رد مود یوگتفگ رد ریما .دنکشات لک رادنامرف زا یرگید و رازت ترضحیلعا روتارپما زا

 طسوت اروف و تسا مولعمان نآ یاوتحم ھک داد هدنیامن ھب یراتشون خساپ کی تسگا ٣ و ٢

 .دش لاسرا یسور ناتسکرت ھب ناراوس

 

 ھب ھیناترب هدنیامن کی نداتسرف تھج ام داھنشیپ دروم رد امش یمارگلت دییات تفایرد اب .٣

 طسوت یسایس فیاظو یارب وا .دش ھتفریذپ ھک میدرک داھنشیپ ار نیلربمچ لیوین ،لباک

 ٢۵٠ ھقردب اب ]کیماھ ناتیپاک و ناج تنس درگرس ،یراناواک درگرس[ لیذ نارسفا

 تاروتسد ھخسن کی ام و دنکیم تکرح ربمتپس لیاوا رد تئیھ .دش دھاوخ هارمھ زابریشمش

 .دوش ھتفرگ رظن رد مزال یاھیگدامآ ھک میدومن اضاقت و میدرک رداص باجنپ تموکح ھب

 ات میتسرفب ریما دزن تئیھ زا شیپ یرس رومام کی ھک میتفرگ میمصت نانچمھ ام
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 ورملق زا وا روبع یارب مزال تابیترت و دشاب نایرج رد هدنیامن ندمآ زا شیپ ترضحالاو

 یارب ار لباک رد ھیناترب یلبق رومام ،ناخ نیسح مالغ باون ام .دوش ھتفرگ رظن رد ناغفا

 ھمان ھخسن ام .درک دھاوخ کرت تسگا ٢٣ رد ار رواشپ ھک میدرک باختنا روظنم نیا

 دنھاوخ میدقت لباک رد ترضحالاو ھب باون ھک میدرک ھمیمض ار ریما ھب ارسیاو بانجیلاع

 .درک

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 ۴٩ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٨ ،مارگلت

 ھلمیس ،ارسیاو صاخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا
 

 ھب ار ھیسور هدنیامن ٢۶ خیرات رد ریما ھک دھدیم شرازگ لباک زا یالوج ٣٠ ھمانربخ

 یارب ریما ھک دنکشات لک رادنامرف زا یکی – داد شیارب ھمان ود هدنیامن .تفریذپ رابرد

 دننام ییایادھ .درکن زاب اما ،تشاد ھگن ریما ھک رازت زا یرگید ؛دناوخب ات داد شایشنم

 .دش ادھا شیارزو و ریما ھب هدنیامن طسوت تعاس و گنفت

 .دش نییعت مود ھعفد یارب نازابرس یسررب

 

 

 ۴٩ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ١١ ،مارگلت

 ھلمیس ،ارسیاو صاخ رترکس ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا
 

 سپ ھک دھدیم شرازگ ار مود خیرات رد نازابرس دیدزاب یراج هام ٣ خروم لباک ھمانربخ

 میلست شیارب ار هدنیامن ھمان خساپ ریما نآ نایرج رد و تشاد وگتفگ ریما اب هدنیامن نآ زا
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 .دندرک کرت ناتسکرت دصق ھب ار لباک اھھلسارم نیا اب ناغفا و یسور صاخ ناراوس .درک

 .تسا مولعمان ریما خساپ یاوتحم

 

 

 ۴٩ دنس رد ٣ ھمیمض
 )مرحم( ١٨٧٨ تسگا ١٣ ،ھلمیس ،١۶٨١ هرامش

 باجنپ تموکح رترکس ،نیفیرگ لپیل ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،لایل زا
 

 یدوز ھب ماقمیلاع یسیلگنا رسفا کی ھک مناسرب امش عالطا ھب ات دش هداد تیادھ نم ھب

 رسفا ھس اب وا .دنکیم تکرح یسایس تئیھ کی ناونع ھب لباک ھب رواشپ زا ربمتپس هام رد

 .تسا هارمھ یکشزپ رسفا کی رانک رد یسیلگنا

 

 یارب لجاع نامرف رادنامرفناوتس بانج ات تخاس فلکم هژیو ھنوگ ھب ارسیاو بانجیلاع

 پسا دنچ تسا مزال .دننک رداص رواشپ رد شناھارمھ و هدنیامن مزال تابیترت تھج یگدامآ

 اھنآ بسانم یھاگرارق نآریغرد ،دوش مھارف خرس سابل رد اھھمدخ یرادھگن یارب بوخ

 .دوش مھارف ھجراخ رتفد طسوت بسانم و مزال کمک ھنوگرھ .دوش هدید کرادت

 

 

 ۴٩ دنس رد ۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ١۴ ،ھلمیس

 و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع زا
 نآ تاقلعتم

 

 زرم مھ یاھروشک و لباک رد ریخا یاھدادیور نایرج زا اریخا نم ھک یربتعم تاعالطا

 تاعوضوم دروم رد ھک تسا ھتخاس یرورض ار رما نیا ،ماهدرک تفایرد ناتسناغفا اب
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 ترضحالاو اب میقتسم و لماک روط ھب ،دوشیم طوبرم ناتسناغفا و دنھ عفانم ھب ھک یمھم

 مرحم و هژیو ھبتریلاع هداتسرف کی ھک متسناد تحلصم لیلد نیمھ ھب .منک رارقرب طابترا

 زلوب لیوین رس لارنج ترضحالاو ھک منک نییعت ار امش یارب هدش ھتخانش و ھیناترب

 ترضحالاو اب یروف روما دروم رد ات دورب ترضحالاو رادید ھب لباک رد اروف نیلربمچ

 رھ شمارآ و هافر یارب ار اھنآ ناوتیم ھک دسریم رظن ھب .دنشاب ھتشاد یصخش یوگتفگ

 بیترت یلعف عضوم حیرص و لماک نایب اب تموکح ود نیب یتسود ظفح یارب و تموکح ود

 دنمجرا و نموم رادرس ،ناخ نیسح مالغ باون تسد ھب شیپاشیپ ھمان نیا ور نیا زا .داد

 و نامز دروم رد مزال تایئزج مامت ھک دوشیم هداتسرف ترضحالاو یارب ،نم تموکح

 تاروتسد ھک دوشیم ھتساوخ ترضحالاو زا .داد دھاوخ حیضوت ار هداتسرف رادید هوحن

 رداص لباک و رواشپ نیب ریسم رد ناتسناغفا رد رگید تاماقم مامت و نارادرس ھب ار مزال

 ،تسا بسانم و مزال رثوم تینما نیمات یارب ھک ار یتابیترت رھ ،یریخات چیھ نودب ات دینک

 زا شناھارمھ اب تلزنم و تمرح تیاعر اب ،تسود تردق هدنیامن ،هداتسرف ھک دنھد ماجنا

 .دنرذگ یم امش یاھورملق

 

 .میامن زاربا ،متسھ لیاق ترضحالاو یارب ھک ار یمارتحا بتارم مدنمشھاوخ
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 ۵٠ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،۶٧ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ تسگا ٢۶ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 ھخسن کی ھک میراد ار راختفا نیا ام ،١٨٧٨ تسگا ١٩ خروم ۶١ هرامش ھلسارم ھمادا رد

 و لباک دھعیلو ھکنیا رب ینبم ،مینک ھمیمض ار تسگا ٢١ رد هدش تفایرد فارگلت زا

 .تسا ھتشذگرد تسگا ١٧ رد ناج هللادبع رادرس ،نآ تاقلعتم

 

 مییوگب میناوتیمن زونھ اما ،تسا رادروخرب ییالاب یسایس تیمھا زا الامتحا دادیور نیا .٢

 ھک میدید حالص ام .دھدیم رییغت ار لباک رد روما دنور ،دح ھچ ات ای تھج ھچ رد ھک

 )زور ۴٠( موسرم یرادازع نایاپ زا لبق ات میزادنیب قیوعت ھب ار رواشپ زا تئیھ جورخ

 ارسیاو تیلست مایپ نآ رد ھک میداتسرف ناخ نیسح مالغ باون ھب ار مود ھمان .دسرن لباک ھب

 .دناسرب ریما ھب شدنزرف گرم بسانم ھب ار ترضحالاو ھب

 

 ھب تئیھ زا شیپ تقو عرسا رد ھک میداد روتسد نیسح مالغ باون ھب ام ،دوجو نیا اب .٣

 جورخ یارب یگدامآ ات ،تسا ایھم طیارش نیا رد ھچنآ زا رتارف مینکیم رکف ام .دورب لباک

 مارآ میناوتیمن لباک تموکح ھب نآ یمسر نالعا نتخادنا قیوعت ھب ای تیرومام عیرس

 نیرتدوز رد نآ یمتح دورو رظتنم ھک دوش دعاقتم ریما ات مینکیم وزرآ ام اریز .میشاب

 .دسرن لباک ھب زییاپ رخاوا ات دیابن رفس ھک تسا یھیدب ،نیا رب هوالع .دشاب نامز
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 ھمیمض ار یفارگلت تاروتسد و اھشرازگ نیرخآ و ریما ھب ارسیاو ھمان زا یھخسن .۴

  .مینکیم

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 ۵٠ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٢١ ،مارگلت

 ھلمیس ،ارسیاو ھب ،رواشپ ،یراناواک درگرس زا
 

 ١٧ رد ار دھعیلو گرم ھک دیسر میارب ١٣ خروم ھمان ھب خساپ رد یفوتسم زا عیرس ھمان

 طیارش نیا رد ھک دیوگیم .دوب هدیسر لباک ھب نم ھمان ھک یزور ،تسا ھتفگ یراج هام

 مالغ باون ھک تسا راودیما وا .دیوگب ار ریما ھب یموب هدنیامن ندمآ عوضوم دناوتیمن

 .یراج هام ١٧ .دنامب لباک رد یدعب لاوحا ات ناخ نیسح

 

 

 ۵٠ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٢٢ ،١٧۵٣ هرامش ،مارگلت

 رواشپ ،یراناواک درگرس ھب ،ھلمیس ،ارسیاو زا
 

 زا ریما ھب مود ھمان رظتنم و دنامب رواشپ رد نیسح مالغ .امش زورید مارگلت طابترا ھب

 فسات ھیارا اب یفوتسم خساپ ،نامز نیع رد .تسا ندش هدامآ لاح رد ھک دشاب ارسیاو

 تسا مھم هداعلاقوف ارسیاو یاھھمان ھک دوزفا دیاب اما ،تسا دھعیلو گرم طابترا ھب ناوارف

 امش .دورب ربمتپس رد دیاب لباک تئیھ .دنکیم تکرح لباک ھب زور دنچ رد نیسح مالغ و

 .دینامب رواشپ رد العف
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 ۵٠ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٢٣ ،ھلمیس ،لباک ریما ترضحالاو ھب ھمان

 

 ھب ار نآ ناخ نیسح مالغ باون ھک ١٨٧٨ تسگا ١۴ رد ھلمیس زا نم ھمان لاسرا زا سپ

 رد ترضحالاو ھک مدومن تفایرد یگدروخرس رابخا رواشپ زا ،داد دنھاوخ ترضحالاو

 لمحتم ار یگرزب تبیصم نآ تاقلعتم و لباک دھعیلو ،ناج هللادبع رادرس ماگنھبان گرم

 یگدنز و گرم اما .میامن زاربا ار دوخ قیمع فسات ترضحالاو یارب مھاوخیم .دیا هدش

 ھب تبیصم نیا دمایپ رد .تسا ریذپان بانتجا نآ هدارا ھب یمیلست و تسا ادخ تسد رد

 ات ،دزادنا قیوعت ھب یھاتوک تدم یارب ار دوخ تمیزع ھک میداد تیادھ دوخ هدنیامن

 ات ،تسا لجاع و مھم ھکنیا زا ادج ،دیوشن تمحازم زاچد شیوخ یاھراک رد ترضحالاو

 .دسرب نایاپ ھب یراوگوس نارود ھکنیا
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 ۵١ دنس
 ١٨٧٨ ربمتپس ٨ ،ارسیاو مارگلت

 

  .دش رضاح رابرد ھب یھاتوک تدم زا سپ ،یفوتسم طسوت دایز راشف زا سپ ریما

 راوس گنھ طسوت و درک کرت ار لباک ٢۵ خیرات ھب فوماربا ھک دوشیم هداد شرازگ

 .تشاذگ لباک رد ار دوخ ھقردب و ناتسدریز و دش ھقردب ریما یشنم و ناغفا

 

 بش دنچ .دیسر ھکد ھب لوا رد و درک کرت ار رواشپ ٣٠ خیرات رد ناخ نیسح مالغ باون

 زا سپ .دش ییاریذپ و ھقردب ھکد و دجسم یلع رد ناھدنامرف طسوت و دنام دابآ لالج رد

 .دزادنا ریخات ھب ار خساپ ات تشاد هاتوک ییامیپھار دنچ باون نآ

 

 مزال اذل ،دنک ھبتاکم ریما اب دناوتیمن ھک تشون رسیمک نواعم ھب ربمتپس ٢ رد یفوتسم

 عالطا ھب زور نامھ رد ھک دسیونیم ناخ رایتخب ھب وا .دنامب یقاب رواشپ رد باون ھک تسا

 قیوعت ھب دیاب لیاسم و دوش رضاح ھلماعم نینچ رد دناوتیمن ھک دیوگیم وا و دناسر ریما

 رواشپ تروص رھ رد تئیھ ھک مھد عالطا یفوتسم ھب و مداد فارگلت رسیمک ھب نم .دتفیب

 کی نما راتفر و ھنادازآ روبع در اما ،تسا ھناتسود نآ فادھا ،دنکیم کرت ١۶ ات ار

 .دش دھاوخ یقلت ھنانمشد حضاو لمع

 

 ھک دوشیم یھارمھ کنوت هادوناخ و هروپیج یاضعا ،یموب فارشا ود طسوت ام تئیھ

 .دنا ھتفریذپ ھنادنمردق و ھناقاتشم
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 ۵٢ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،٧٩ هرامش

 یفخم
 )ھصالخ( دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربمتپس ٩ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 ھک میداد شرازگ امش بانج ھب ]یفخم ،۶١ هرامش[ شیوخ تسگا ١٩ خروم ھمان رد ام

 ناونع تحت ربمتپس لیاوا رد نیلربمچ زلوب لیوین رس لارنج تمیزع یارب ام یگدامآ

 ھمان رد ھک ھنوگ نآ ،داتفا قیوعت ھب وا تمیزع .تشاد نایرج لباک ریما ھب صاخ تئیھ

 .دش شرازگ لباک تخت دھعیلو گرم رثا رد ]یفخم ،۶٧ هرامش[ تسگا ٢۶ خروم یدعب

 .دنکیم عورش یراج هام ١۶ یلاوح رد ار رواشپ الاح تئیھ اما

 

 و نیلربمچ لیوین رس نییعت دروم رد ار ]١٩١١ هرامش[ شیوخ یمسر ھلصیف ھخسن ام .٢

 ھمیمض ار وا یصخش نادنمراک و یسایس فیاظو رد وا هارمھ نایاقآ و نارسفا تایئزج

 دنھ رد لوا ماقم یاراد ناملسم و ودنھ هداوناخ ھب طوبرم اقآ ود ھک دوشیم هدید .مینکیم

 ھمیمض ار اھنآ ھک تسا دیفم یسایس هاگن زا ھک میراد رظن رد ام .تسا ھتسویپ تئیھ ھب

 .دش ھتفریذپ ھنامداش رایسب و یگرابکی ھب اھنآ طسوت ام داھنشیپ و میزاس

 

 .داد دھاوخ ریما ھب نیلربمچ لیوین رس ھک دوشیم ھمیمض زین ارسیاو ھمان ھخسن کی .٣

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما
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 ۵٢ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٩١١ هرامش

 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح
 یسایس
 ھلصیف

 ١٨٧٨ ربمتپس ٧ ،ھلمیس
 

 زلوب لیوین رس لارنج بانجیلاع ھک تسا لاح شوخ اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو

 سار رد هداعلاقوف هدنیامن ناونع ھب ساردم رد ترضحیلعا یاھورین شترا داتس ،نیلربمچ

 تئیھ نیا رد ریز نارسفا .دورب لباک ھب وا تاقلعتم و لباک ریما ترضحالاو ھب یتئیھ

 :تشاد دنھاوخ ار بانجیلاع یگدنیامن یاضعا و یسایس فیاظو

 یراناواک درگرس

 ویلیب درگرس-جارج

 ناج درگرس

 ھجراخ رتفد ھشتآ ،دمحا دیس یضاق

 روپدوج زا ھگنس باترپ جاراھم

 کنوت زا هللادیبع رادرس

  هداعلاقوف هدنیامن بانجیلاع یماظن رترکس ،کیماھ ناتیپاک

  ،ساردم هراوس ،ولسنا ناتیپاک

 نیلربمچ ناوتس

 دنھ تموکح رترکس ،لایل یاضما

 

 

 ۵٢ دنس رد ٢ ھمیمض
  نآ تاقلعتم و لباک یلاو ،ناخ یلعریش ریما ترضحالاو ھب



 732 

 میاھب نارگ و زیزع تسود

 ات مدید حالص نم ھک مداد عالطا ترضحالاو ھب ١٨٧٨ تسگا ١۴ خروم نم ھمان رد

 یارب ار ساردم یاھورین شترا داتس و گرزب هدنامرف نیلربمچ زلوب لیوین رس بانجیلاع

 صخشم لیاسم یخرب ترضحالاو اب ات میامن مازعا لباک ھب اروف ترضحالاو اب تاقالم

 هدنیامن تمیزع .تسا ناتسناغفا و دنھ عفانم ینارگن دروم ھک دیامن حرطم ار مھم و لجاع

 .داتفا قیوعت ھب نآ تاقلعتم و لباک دھعیلو ناج هللادبع رادرس راوگان گرم تیصم تلع ھب

 اصخش نم هدنیامن طسوت ترضحالاو ھب ھمان نیا و تسا دنھ زا تکرح لاح رد الاح تئیھ

 حرطم ترضحالاو ھب ار دوخ ندمآ فادھا و لیالد حیرص ھنوگ ھب وا و دوشیم هداد

 ھک یزیچ نآ رھ و دراد ار تموکح لماک دامتعا نیلربمچ لیوین رس لارنج .درک دنھاوخ

 راھظا ترضحالاو ھب ار شیوخ ینادردق مھاوخیم .دوش ھتشادنپ نم نانخس دیاب دیوگیم

 .میامن

 امش صلخم و تسود

 نوتیل یاضما

 دنھ لک رادنامرف و ارسیاو

 ١٨٧٨ ربمتپس ٧ ،ھلمیس
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 )مود شخب( ٧ دنس
 ١٨٧٨ لاس ٨۶ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا تموکح ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربمتپس ١۶ ،ھلمیس       میاورنامرف

 تاروتسد و اھشرازگ لقن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ار لباک تیرومام ھب ھطبار رد رتشیب یفارگلت

 

 هدش مازعا تیرومام شیپاشیپ ھک ناخ نیسح مالغ باون ھک دیوشیم ھجوتم امش ماقم .٢

 و ھتفرگ رارق لابقتسا دروم هار لحارم مامت رد و دش جراخ رواشپ زا تسگا ٣٠ رد ،دوب

 ٨ رد .تفرگ رارق رادنامرف ییاریذپ و دیدزاب دروم و دیسر دابآ لالج ھب ربماتپس ۴ رد

 ١۶ خیرات رد تیرومام ھک دادیم عالطا وا ھب و دش هداتسرف یفوتسم ھب یھمان ربمتپس

 ھکد ،دجسم یلع رد ناغفا تاماقم ھب زین ھمان یاوتحم .درک دھاوخ کرت ار رواشپ ربمتپس

 ،تسا دجسم یلع هدنامرف ھک ناخ دمحم ضیف فرط زا یخساپ .دش مالعا دابآ لالج و

 .درذگب تفلاخم نودب تیرومام ھک دھد هزاجا دناوتیمن لباک هزاجا نودب ھک دش تفایرد

 عیرس کیپ قیرط زا ھنامرحم تاروتسد لباک زا ربمتپس ١٣ رد ابقاعتم ھک دوشیم ھظحالم

 .تسا هدرک تفایرد

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما
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 )مود شخب( ٧ دنس رد ١ ھمیمض
 )ھصالخ( ١٨٧٨ تسگا ٢٣ ،مارگلت

 رواشپ ،یراناواک درگرس زا
 

 .ربیخ تارکاذم اب ھطبار رد الامتحا ،دش هدناوخارف لباک ھب دابآ لالجزا اروف روخاریم

 .دیسر دابآ لالج ھب مھدجھ رد روتسد

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٢۶ ،١٧٩٠ هرامش مارگلت

 رواشپ ،یراناواک درگرس ھب
 

 نکمم نیسح مالغ و دنکیم کرت ار رواشپ ١۶ خیرات رد تیرومام ھک تفگ دیاب یفوتسم ھب

 یعطق نیعم خیرات رد تیرومام جورخ ھک دیوگب ادص و رس یب لباک ھب دورو رد تسا

 ھناتسودریغ تامیمصت هدنھد ناشن رفس نتخادنا ریخات ھب ای یریگولج یارب شالت و تسا

  .دوب دھاوخ لباک تموکح یوس زا صخشم

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٢۶ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 ای دوش هداتسرف یگرابکی ھب یفوتسم رکذت ھک دھاوخیم یلاع ماقم ایآ .دش تفایرد مایپ

 ؟نیسح مالغ تکرح ماگنھ
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 )مود شخب( ٧ دنس رد ۴ ھمیمض

 ١٨٧٨ تسگا ٢٧ ،١٨٠۵ هرامش مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس ھب

 

 ،٣٠ خیرات ات اما ،دوش هداتسرف یفوتسم ھب یگرابکی ھب رکذت .امش ٢۶ مارگلت ھب ھطبار رد

 .دینک لطعم رواشپ زا نیسح مالغ تمیزع زور حبص

 

 
 )مود شخب( ۵ ھمیمض

 ١٨٧٨ تسگا ٢٧ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 ناخ نیسح مالغ ،ارسیاو مارگلت ھب قباطم یورما .دیسر امش یھتسب و ٢٣ خروم ھمان

 .درک دھاوخ تکرح یراج هام ٣٠ زور حبص

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ۶ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٢٩ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 .دوریم ھکد ھب ٣١ حبص و دنامیم ربیخ رد بش ،دنکیم تکرح رورما حبص یموب هدنیامن

 رد نم فدھ .دیسر مھاوخ ھلمیس ھب مراھچ حبص رد و درک مھاوخ تکرح لوا خیرات نم

  .تسا اھیربیخ تابیترت ھجیتن تفایرد ادرف سپ و ادرف یارب ندنام
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 )مود شخب( ٧ دنس رد ٧ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٣٠ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 یورشیپ یارب دجسم یلع رابخا عقوتم راوتعاس نم .درک تکرح حبص زورما یموب هدنیامن

 .متسھ وا

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٨ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٣١ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 یزلغ ناخ دمحم ضیف طسوت و دیسر دجسم یلع ھب رھظ زا دعب زورید یموب هدنیامن

 زورما وا دوریم راظتنا .دنا یگلاول رد وا ییاریذپ هدامآ یراونیش یاھکلم .دش ییاریذپ

 ھلمیس ھب مراھچ زور لیاوا رد و منکیم تکرح حبص ادرف نم .دسرب ھکد ھب رھظ زا دعب

 ،٢٠ خیرات ھب ریما ھک تسا هدمآ ٢١ خیرات ھب لباک یاھھیصوت نیرخآ رد .دیسر مھاوخ

 .تفای روضح رابرد رد یھاتوک تدم یارب ،یفوتسم دایز رارصا زا سپ

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٩ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٣١ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 ھك تسا هدمآ نآ رد و هدرك تفایرد لباك زا ٢۵ خیرات ھب يھمان ،رواشپ رجات شخب يھلا

 ود اما ؛تسا ھتفر ھیسور ناتسكرت ھب ریما يشنم ریم ،نسح دمحم ازریم یارمھ فوماربا
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 رادنامرف اب تروشم زا سپ وا ھک هدش مالعا .تسا هدنام لباك رد ار دوخ تسدریز رسفا

 ھیناترب تیرومام ،ریما ھک تسا نیا لباک رد یمومع رظن .تشگ دھاوخ زاب ناتسکرت لک

 .تفریذپ دھاوخ ار

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١٠ ھمیمض
 ١٨٧٨ تسگا ٣١ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 هارمھ ھکد ات دجسم یلع زا هداتسرف اب شدوخ و تسا هدرک لمع ھنادازآ ناخ دمحم ضیف

 هدش رداص ریما تاماقم ھب ھنایفخم تاروتسد ھک دوش طابنتسا نینچ تسا نکمم ؛تسا هدوب

 زا زور ود یکی یط دیاب نم ٢٣ تابتاکم باوج .دش دھاوخن فقوتم ھکد رد هدنیامن و

 .درک دھاوخ غالبا و تفایرد ار بلاطم رسیمک .دوش تفایرد یفوتسم

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١١ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 هدش تفایرد یفوتسم اب دوخ یصوصخ طابترا ھب خساپ رد ناخ رایتخب طسوت هزات ھمان

 .دش دھاوخ مھارف نیسح مالغ رفس تامدقم ھمھ ھک دیوگیم هدنسیون .تسا
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 )مود شخب( ٧ دنس رد ١٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٣ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 .درک تکرح دابآ لالج یوس ھب بش ھمین و دیسر ھکد ھب ربمتپس ١ خیرات ھب نیسح مالغ

 .دش هداد ھقردب شیارب و دش ھتفریذپ ھناتسود ردیح مالغ لارنج طسوت

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ۵ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 ھنوگرھ منکیم داھنشیپ .دنادرگ زاب ھکد زا ار ام یتسپ ناگدنود ناخردیح مالغ لارنج

 .دورب لباک ھب ریما تسپ اب لبق لثم ات میتسرفب روکذم لارنج ھب ام لیکو یارب ار ھبتاکم

 .دنکیم میرحت ار لباک ھب ام لیکو رفس ریما ھک تسا نیا طابنتسا

 

  

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ۶ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 ام اما ،دش تفایرد امش یاھھمان :دسیونیم ربمتپس ٢ خروم رسیمک نواعم ھب یفوتسم

 یفوتسم .دنامب رواشپ رد باون تسا مزال .مینک رارقرب طابترا ای لماعت ریما اب میناوتیمن

 ،دش هدیمھف نآ داوم .دش تفایرد امش یاھھمان :دسیونیم ناخ رایتخب ھب خیرات نامھ رد

 یراک نینچ ماجنا یارب وا ھک درک ناشنرطاخ ریما .مداد ربخ ریما ھب ار اھلیکو ندمآ
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 ریما ،دتفیب قیوعت ھب دیاب عوضوم نیا ھک مداد عالطا امش ھب یصوصخ نم .تسین دعاسم

 .دسریم نایاپ ھب ھمان .ناضمر هام زا دعب دیاش ،داد خساپ

 

 یروط ،تسا هاتوک یاھییامیپھار ھب زاجم طقف باون .تسا هداد خر یتارییغت ٢٧ خیرات زا

 تیرومام میرحت زا لبق تسا لیام الامتحا ریما .دسرن رواشپ ھب ١۶ خیرات ات تسا نکمم ھک

 .دنک تفایرد ھیسور زا یتاطابترا ،ھیناترب

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١۵ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ۶ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 رگید ھکنیا رب ینبم ،درک تفایرد ربیخ هاگرذگ زا ناخ دمحم ضیف زا یھمان ناخرایتخب

 نتفر ھک دنک ھیصوت وا ھب و دتسرفب ھمان ھناختسپ قیرط زا ھکلب ،دتسرفن ھمان وا قیرط زا

 هدش ھتشون دمحم ضیف یارب لباک رد ھمان نیا .تسا ریما هزاجا ھب طونم هداتسرف ای لیکو

 .تسا

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١۶ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٧ ،١٩٠٧ هرامش ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک ھب
 

 رد تیرومام ھک دیھد عالطا یفوتسم ھب میقتسمریغ و میقتسم .امش زورید مایپ طابترا ھب

 تیرومام فدھ .ھن ای دشاب هدیسر لباک ھب باون ،درک دھاوخ کرت ار رواشپ مھدزناش یلاوح

 ھنامصخ مادقا کی ناونع ھب لباک ھب نما راتفر و دازآ روبع زا عانتما اما ،تسا ھناتسود



 740 

 ات داد روتسد وا ھب و تشون ھمان نیسح مالغ باون ھب دیاب نینچمھ .دش دھاوخ یقلت راکشآ

 وا نتخادنا ریخات ھب یارب اھشالت ربارب رد تمواقم رد و دورب لباک ھب رت عیرس ھچ رھ

 .دھد ناشن تیعطاق

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١٧ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٧ ،١٩١٠ هرامش مارگلت

 رواشپ ،رسیمک ھب
 

 تیرومام ناضمر هام زا دعب ات دش رارق ھک دییوگب یفوتسم ھب زورما مارگلت ھمادا رد

 .دسرن

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ١٨ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٨ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 لاسرا زورما ریما تسپ قیرط زا یفوتسم ھب ھمان .دش تفایرد )متفھ خروم( مارگلت ود

 هداتسرف دابآ لالج و ھکد ،دجسم یلع ھب ھباشم تامولعم منکیم داھنشیپ نم .دش دھاوخ

 یفوتسم ھمان .دنریگب طابترا تاکرادت و تاروتسد یارب لباک اب دیاب هدنامرف نارسفا .دوش

 .دش تساوخرد ھیلوا تاروتسد .دشاب ھتشاد ریخات تسا نکمم
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 )مود شخب( ٧ دنس رد ١٩ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٨ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 .دش لاسرا یفارگلت تایادھ اب تقباطم رد )؟( ردیح مالغ باون ھب تاروتسد

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٢٠ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٩ ،١٩٢٠ هرامش مارگلت

 رواشپ ،رسیمک ھب
 

 ،دجسم یلع ھب تسا نکمم یفوتسم ھب امش ھمان یاوتحم .امش ٨ خروم مارگلت طابترا ھب

 تشاددای ناونع ھب ھن ،دش دھاوخ هرباخم لباک ھب هدش ھتشون تامولعم یارب دابآ لالج و ھکد

 .یلحم تاماقم میقتسم سردآ ھب ھناگادج

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٢١ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٨ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 دابآ لالج لاوتوک طسوت ھکد کرت رد .تشاد بت یمرگ تلع ھب وا .دش تفایرد باون ھمان

 روخاریم طسوت و ییاریذپ روخاریم رسپ طسوت .دیسر دابآ لالج ھب ۴ خیرات .درک تاقالم

 .دنکیم تکرح لباک یوس ھب ۵ خیرات .دش ییاریذپ و تاقالم
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 )مود شخب( ٧ دنس رد ٢٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٠ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 .دش لاسرا دابآ لالج و ھکد ،دجسم یلع ھب تامولعم .دش ارجا بانجیلاع امش تاروتسد

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٢٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١١ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 ،لباک هزاجا نودب ھک دش تفایرد ناخ رایتخب طسوت نم زورید ھمان ھب خساپ دجسم یلع زا

 .تسا عطاق اما یندم ھمان .دھدب روبع هزاجا ار تئیھ دناوتیمن )ناخ دمحم ضیف( وا

 

 

 )مود شخب( ٧ دنس رد ٢۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٣ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 ضیف ھب یفخم تاروتسد و درک ندید دجسم یلع زا دحرس تاروما ریدم دمحم هاش یتفم

 .تشگرب لباک ھب عیرس زورید و داد دمحم
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 ۵٣ دنس
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٧ ،ارسیاو مارگلت

 

 ریما اب صاخ یوگتفگ .دش ییاریذپ هار ریسم رد .دیسر لباک ھب ١٠ خیرات رد یموب رومام

 ھیسور تئیھ ھک درک نایب ریما .درپس ریما ھب ار ارسیاو ھمان نآ رد ھک تشاد ١٢ خیرات رد

 ھیناترب تئیھ ییاریذپ یارب یلیامت چیھ ھک تشاد زاربا اما ؛دوب هدمآ لباک ھب وا هزاجا ھب

 .تشاد دنیاشوخان و زیمآ تناھا نابز وا .درادن

 

 ،دننک نیمضت ربیخ لتوک رد ار تئیھ تینما ھک هدش ھتساوخ دجسم یلع رد ریما نارسفا زا

 رواشپ رد اھنآ ناگورگ و نارس ھک دش دھاوخ ماجنا اھیربیخ اب امیقتسم تابیترت نآریغ رد

 .دنا
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 ۵۴ دنس
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢١ ،ارسیاو مارگلت

 

 دوخ نتخادنا قیوعت ھب رد ریما ھک تسا یھیدب الماک دھدیم شرازگ رواشپ زا نیلربمچ

 یاھھمان اب ام .دنک ھتسباو دوخ نامز باختنا و لیم ھب ار تیرومام شریذپ ھک تسا ممصم

 تسا یاھراک ماجنا لاح رد تئیھ ھک میاهداد یمومع راطخا ریما ھب ارسیاو ھناتسودریغ

 اھنآ ،هدرک تفایرد ار اھھمان نیا ریما .تسا ییالاب تیمھا یاراد روشک ود رھ یارب ھک

 هداج رد یگنھامھ و ییوگخساپ یارب یفاک تقو و ھتشاذگ نایم رد ام یموب هداتسرف اب ار

 ۵ و تخادنا قیوعت ھب ار ھیلوا هدش نییعت خیرات زا سپ زور ١۴ البق تئیھ .تسا ھتشاد

 دنھ رد ھک یلاح رد ،تسا هدش هداد عالطا ریما ھب راب نیرخآ ،قیوعت خیرات زا سپ زور

 راظتنا نونکا ،نیاربانب .تسا هدش ماجنا تیرومام نیا یارب یھجوت لباق یمومع یاھیگدامآ

 ادتبا رد ناسآ عفد شریذپ و تسایس لک نتشاذگ رانک یانعم ھب ریما لیم یارب رواشپ رد

 مامت ھک دوشیم ثعاب رتشیب ریخات و دوب یرورض ریما یعقاو دصقم شیامزآ .تسا

 رد .دریگ رارق رطخ ضرعم رد  دجسم یلع ات نما دروخرب یارب اھیربیخ اب تابیترت

 ھب کچوک ھقردب اب یراناواک اجنآ زا .درک ناکم لقن دورمج ھب حبص زورما تئیھ ،ھجیتن

 شخبتیاضر ریما تاماقم خساپ رگا .دنک روبع یاضاقت اجنآ زا ات دوریم دجسم یلع تمس

 زور ١۵ ات ھک دنک لابند ار تئیھ دناوتیم یدعب روتسد رھ و دھدیم ھمادا تئیھ ،دشاب

 فرصنم عطق روط ھب تئیھ ،ندوبن شخبتیاضر تروص رد .دیسر دھاوخن لباک ھب دعب

 دھدیم ناشن هزات تاعالطا .دش دھاوخ شرازگ امش ھب رتشیب یداھنشیپ تامادقا و دوشیم

 .تسا هدرک تفایرد لباک ھب تئیھ نما رفس یارب یتاروتسد دجسم یلع رد روخآریم ھک

 .دنکیم دییات ار نیا دجسم یلع تمس ھب یراناواک یورشیپ
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 ۵۵ دنس
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،ارسیاو مارگلت

 .نیلربمچ لیوین رس زا بشید یتفایرد مارگلت لابند ھب
 

 دمحم ضیف زا یعطاق خساپ ام ھک دھدیم شرازگ یراناواک« :دوشیم زاغآ نینچ مایپ

 ھمادا تیرومام ھک داد دھاوخن هزاجا ،یصخش یوگتفگ زا سپ دمحم ضیف ،میدرک تفایرد

 اھراب ھچ رگا و دراد هدھعرب شنارودزم اب ار هار یھدنامرف ھک ار یتاعافترا وا .دھد

 ھک تفگ ،دش دھاوخ یقلت ریما خساپ ناونع ھب وا خساپ ھک دش هداد رادشھ یراناواک طسوت

 ھب ار دمحم ضیف و منک شالت هرابود حبص ادرف ایآ .درذگب تیرومام داد دھاوخن هزاجا

 ھک مدش انشآ یراناواک اب یگزاتھب نم :تشاددای ؟دنزب شتآ ام یوس ھب وا ای مروایب لقع

 ییاوسر ثعاب رتشیب شالت ھنوگرھ ھک مدقتعم نم .تسا هداد نم ھب ار یلماک تایئزج

 .»دش دھاوخ ام رتشیب

 

 طسوت موتامیتلوا ھب دمحم ضیف خساپ شریذپ اب ،امش زورما مارگلت« :دش لاسرا ریز خساپ

 عطاق تردق شیامن اب ھک تیرومام ھب نداد هزاجا زا ریما تبثم عانتما ناونع ھب یراناواک

 ادج یارب دیاب امش و دنک ینیشن بقع دیاب نونکا تیرومام نم رظن ھب ،هدش هراشا نآ ھب

 دیھد عالطا دمحم ضیف ھب ھمان اب .دینکن غیرد یشالت چیھ زا ریما زا اھیربیخ میاد ندرک

 مالغ یارب نامزمھ .دش دھاوخ یقلت ریما دننام وا مادقا و یراناواک یاضاقت ھب وا خساپ ھک

 ھک دیھد روتسد وا ھب و دیراذگب نایم رد راصتخا ھب ار تشذگ ھچنآ و دیتسرفب ھمان نیسح

  .»ددرگرب اروف

 

 رودص لاح رد نونکا نم .دیماجنا لوط ھب تعاس ھس تئیھ یموب یاضعا روضح اب وگتفگ

 قیوعت ھب یارب یشالت رھ زا نم .متسھ ھتیوک و لت رد ورین یروآ عمج یارب روتسد
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 نودب ییورین چیھ .درک مھاوخ هدافتسا زیمآ تملاسم لح هار ھب یبایتسد و دروخرب نتخادنا

 .دوشیمن ناتسناغفا دراو امش ھب یلبق لماک عاجرا
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 ۵۶ دنس
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٣ ،ارسیاو مارگلت

 

 لیابق یارب ھیناترب تموکح لماک تیامح و کمک زا تئیھ تشگزاب رد نیلربمچ لیوین رس

 .درک نیمضت ترورض تروص رد ،دندرک ھقردب دجسم یلع ات ار یراناواک ھک یربیخ

 .مدرک قیدصت ار هدعو نیا نم
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 ۵٧ دنس
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢۴ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 ٢٣ خیرات
 

 .دینک لاسرا یداھنشیپ ریبادت و قیاقح زا یلماک تاعالطا .روآ فسات رابخا
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 ۵٨ دنس
 ھلمیس ،ارسیاو زا ،١٨٧٨ ربمتپس ٢۶ ،مارگلت

 

 رد ھک نم یاھھمان ھب ریما .تسا هدش ھیارا ٢٢ و ٢١ ،١٧ یاھخیرات رد البق ھک یقیاقح

 افرص وا .درادن ار نداد خساپ دصق ای تسا هدادن یخساپ ،تسا هدیسر وا تسد ھب ١٢ خیرات

 رظتنم دودحمان ھنوگ ھب دیاب سیلگنا تموکح ھک داد عالطا ناسرمایپ ھب یھافش روط ھب

 وا هزاجا اب ھیسور تئیھ ھک درک ھفاضا وا .دشاب حالص ھک نامز رھ و دشاب وا تیاضر

 لیلد ھب .درادن دوجو یسیلگنا تئیھ یارب یلیلد ،ام اب طباور یلعف تیعضو رد و تسا هدمآ

 .دوب ھتشذگ موسرم یرادازع اما ،داتفا قیوعت ھب تیرومام رفس راب ود ریما یراوگوس

 شریذپ یارب یگدامآ و ارسیاو یاھھمان ھب خساپ یارب یفاک نامز تشادرظن اب نیلربمچ

 الماک ار نآ ،لباک رد ھیسور تیرومام زا ھنابدوم و عیرس لابقتسا اب ھھجاوم رد و هداتسرف

 دنتسنادیم دوخ تیرومام و تیعقوم ھب یدج روط ھب و ھیناترب تموکح ناش اب راگزاسان

 .دنشاب رظتنم رواشپ رد ریما یلاحشوخ راظتنا رد یدودحمان روط ھب ھک

 

 و دجسم یلع ات تیرومام ھقردب یارب اھیربیخ اب شخبتیاضر تاقفاوت ندش دقعنم اب

 اب یراناواک درگرس اجنآ زا .تفر دورمج تمس ھب تئیھ ،اھنآ طسوت تیرومام تینما

 یوق یورین شیامن اب تئیھ ھک ییاج ،تفر شیپ دجسم یلع تمس ھب یدمع کچوک ھقردب

 یموب نایاقآ و هداز بیجن شش روضح اب ھثداح نیا .دش شرازگ البق ھک ھنوگ نآ .دش عفد

 دصاق روبع اب وا ھک تفگ ھعلق هدنامرف رسفا .تفرگ تروص نیلربمچ تئیھ ھب ھتسباو

 یتسود رطاخ ھب اما ؛تسا ھتخیگنارب ار ریما دیدش یتیاضران ارسیاو یاھھمان اب یموب

  .تسا هدرکن کیلش ار شناھارمھ و یراناواک ،ریما تاروتسد زا تعاطا رد ،یصخش

 

 دوبن ھناتسود لح هار و حلص ظفح نارگن نم زا شیب سک چیھ« :دسیونیم نینچ نیلربمچ

 متفگ امش ھب ،مدید ار ھشوگ ھب ام ندنار یارب ریما تباث دصق حوضو ھب ھک ینامز اھنت و
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 اب ای مییامن دراوم ھمھ رد وا تاروتسد زا تعاطا ھک میوش قرغ یتیعقوم رد دیاب ای ھک

 زا رتزیامتم تسناوتیمن زیچ چیھ .میوش ھجاوم تسسگ رطخ و دوخ قوقح رب یگداتسیا

 نم .دشاب ھیناترب تلم و جات رب تمارک زا رتزیمآریقحت تسناوتیمن زیچ چیھ ،دشاب نیا

 نایموب و یسیلگنا نارسفا ناج ،وگتفگ کی رد یراناواک تیارد و میمصت اب ھک مدقتعم

  .»تفرگ رارق یھجوت لباق رطخ رد وریپ

 

 رطاخھب یزیگناربنیسحت ھنوگھب اھیربیخ .تسا هدش لحنم نونکا تیرومام ،ھجیتن رد

 ،نم لماک دییات اب نیلربمچ ،لباقم رد .دنداد رارق رطخ ضرعم رد ار دوخ ،ریما شجنر

 .تسا هدرک نیمضت ار اھنآ لماک تظافح
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 ۵٩ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،٩٣ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربمتپس ٢۶ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 یارب دوخ میمصت یپ رد ھک ار دوخ تامادقا زا یاھشرازگ ،فارگلت قیرط زا ابترم ام

 ،تسا هدش ماجنا لباک ریما یارب مھم و یروف تیرومام کی رد نیلربمچ لیوین رس نواعم

 ھمیمض تیرومام ناوخارف ات ار یدعب یاھفارگلت نونکا و میاهدرک هرباخم امش بانج ھب

 .مینکیم

 

 میقتسم یتامدقم تابتاکم رد ار دوخ و دیسر رواشپ ھب ربمتپس ١٢ رد نیلربمچ لیون رس .٢

 یناسرعالطا وا تاکرحت زا دوب مزال ھک ینارسفا .داد رارق زرم رد رقتسم ریما نارسفا اب

 طیارش و عیاقو ھب ھجوت اب تابتاکم نیا یلک نایرج .دشیم ھتفرگ اھنآ زا تاروتسد و دوش

 یلع رد ریما نارسفا ھناحلسم تمواقم ھجیتن رد نآ ینیشن بقع و رواشپ زا تئیھ جورخ

 .تسا هدش شرازگ یلاع ترضح ھب ام یاھفارگلت طسوت ،دجسم

 

 روما نیا نایرج لیصفت ھب ھک مینک ھمیمض ار یکرادم ھک میراد ار راختفا نیا نونکا ام .٣

 مالعا زا سپ و رواشپ ھب نیلربمچ لیوین رس دورو زا سپ ھک روطنامھ ،دھدیم ناشن ار

 زا ربمتپس هام لیاوا رد ھک یتاعالطا .تسا لباک ھب روبع راتساوخ ھک ناغفا تاماقم ھب وا

 نایب ھنوگرھ زا یراددوخ یارب ریما لیامت زا یکاح حوضو ھب ،دوب هدش تفایرد لباک

 ار تئیھ ھک دوب نیا وا فدھ .دوب تئیھ شریذپ دروم رد دوخ دصاقم دروم رد ھناعطاق

 و زیمآماھبا تسایس کی ھک دوب راکشآ ادتبا نامھ زا اما .دراد ھگن راظتنا رد ھشیمھ یارب
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 و یرابتعایب رد ار تئیھ انیمطم ،دشیم ینیبشیپ تیعطق اب ھک ،وا یوس زا زیمآقیوعت

 لیوین رس ،ور نیا زا .دوش ھتشاذگ رانک اروف ھکنیا رگم ،دادیم رارق ییاھن تسکش

 تالکشم زورب ثعاب دازآ روبع زا عانتما ھک دھد عالطا یفوتسم ھب ھک دوب زاجم نیلربمچ

 .دوشیم

 

 رد ریما نارسفا ھک دوب یرورض ،دنکن رییغت تیلوئسم ادعب ھکنیا یارب ،نیا رب هوالع .۴

 دنریگب روتسد یلاع ماقم زا ات تسا هدش ھتشون یفوتسم ھب یزیچ ھچ ھک دننادب لباک ریسم

 و ریزو ھب ھیعالطا نیا غالبا ھک اجنآ زا اما .دنک کرت ار ھیناترب کاخ دیاب تئیھ ھک

 رازآ بجوم ریزگان ،دوب هدش یتقوم حرط ھنوگرھ یقالت و ینارگن بجوم ،ریما نارسفا

 و رتیوق تئیھ روبع ربارب رد تمواقم و ندش در رب ینبم اھشرازگ و دش ترضحالاو

 یکدنا یاھھنیمز یتح ریما یارب تشادن لیامت دنھ تموکح ،لاح نیا اب .دش ربارب دنچ

 ھک یلقتسم لیابق اب ھناگادج روط ھب ام یگنھامھ اب دوب نکمم ھک ار تیذا و رازآ یارب

 رد اھنآ یضارا قیرط زا تئیھ نما ماجنا یارب ،دنراد رایتخا رد ار ربیخ لتوک یدورو

 ضیف زا ور نیا زا .دوش صخشم لماک روط ھب ریما تارایتخا ھکنیا زا لبق ،دریگب رظن

 مزال تنامض ایآ ھک دش هدیسرپ ،دنکیم یھدنامرف لتوک رد دجسم یلع ھعلق رد ھک دمحم

 یکی دنچ رھ .تسا هدشن تفایرد یروتسد چیھ ھک دوب نیا خساپ ،لاح نیا اب ؟داد دھاوخ ار

 رس ،ربماتپس ١۵ رد .دوب ھتشگرب و هدمآ دجسم یلع ھب مرحم تاروتسد اب ریما نارسفا زا

 لاسرا )دوشیم ھمیمض نآ زا یا ھخسن ھک( دمحم ضیف ھب باطخ یھمان ،نیلربمچ لیوین

 ابقاعتم و دھدب ار تئیھ ھب روبع هزاجا ات دش غالبا وا ھب یمسر یھیراضحا نآ رد ھک درک

 لوئسم و ریما مرحم رسفا ،روخآریم ندمآ اب وا خساپ دوریم راظتنا ھک داد عالطا شیارب

 یشخبتیاضر خساپ چیھ اما .دش دراو مھدجھ رد روخآریم .دشاب ھتسباو ،یزرم روما

 دروم ماجنارس ریما تاین یلمع شیامزآ یارب نیلربمچ لیوین رس داھنشیپ .دشن تفایرد

 .تفرگ رارق دییات
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 تکرح دورمج تمس ھب رواشپ زا ٢١ زور حبص تئیھ لک ،تیعضو نیا ھب ھجوت اب .۵

 رھظزا دعب ،دندوب هدش قحلم تئیھ ھب ھک یموب یاقآ ود هارمھ ھب یراناواک درگرس و درک

 لیابق نارس .دندرک یورشیپ دجسم یلع تمس ھب کچوک ھقردب کی اب روبع یاضاقت یارب

 ھعلق رد ریما هدنامرف اب ار ام نارسفا ،دندوب هدرک تقفاوم ریما ینمشد رطخ اب ھک ربیخ

 ررکم و قلطم عانتما اب اھنت ھن دمحم ضیف .دوب هدننک نییعت الماک ھجیتن .دندرک ور رد ور

 مامت اب وا عانتما زا تیامح یارب ار اھیگدامآ مامت ھکلب ،درک تفلاخم روبع یاضاقت

 ھلجع اب تبسانم نیا ھب ناگداپ ھک دوب مولعم و داد ماجنا شنامرف تحت حلسم یاھورین

 ضیف و یراناواک درگرس یصخش یوگتفگ رد اما ،دوب ھعلق رد روخآ ریم .دوب هدش تیوقت

 نیا یاشامت لاح رد وا ھک دوشیم ھتفگ ھچ رگا .تشادن روضح ،دش ینالوط ھک دمحم

 فارگلت تفایرد زا سپ و تشگزاب دورمج ھب ماجنارس یراناواک درگرس .تسا هدوب دنور

 رواشپ ھب ھک داد روتسد وا ھب ھلصافالب ارسیاو ،ارجام نیا زا نیلربمچ لیوین رس شرازگ

 .ددرگزاب

 

 یعطق مھافت ھب ندیسر یارب ام تموکح یوس زا ییاھن شالت نیا ھک تسا فسأت یاج .۶

 و روما تیعضو ھک میدقتعم ام ،لاح نیا اب .دش ھجاوم نیھوت و راکنا اب لباک ریما اب

 میدرک هدافتسا یشور ھناگی زا ام و ھتشاذگن یقاب ام یارب شالت زج یهراچ ،اھنآ شیارگ

 تموصخ و درط ھب وا شرگن ،ریما هدنیازف و اراکشآ یگناگیب .تشاد تیقفوم سناش ھک

 یھناتسود یاھداھنشیپ ھب وا ییانتعا یب و ھتشذگ هام ١٢ لوط رد ام زا هدیشوپ تردن ھب

 ھتشذگ تسگا رد وا یمسر لابقتسا ثعاب ،دش ماجنا وا اب ١٨٧٧ – ١٨٧۶ یاھلاس رد ھک

 رظن ھب لمتحم الماک ،لاح نیا اب .دش نیگنس یسایس یھیمالعا و ھیسور ناگداتسرف زا

 دوخ ای و هدش ریبعت هابتشا ای هدش یبایزرا دح زا شیب دنھ رد دادیور نیا تیمھا ھک دسریم

 تابسانم زا و هدرب یپ دوخ لمع تدش ھب ،کیتامولپید یاھ تیلاعف اب تسا نکمم ریما

 ای مھافتءوس ھنوگرھ عفر یارب دیما ھناگی اما .دنک ینادردق ام تموکح اب ریذپان بانتجا

 هداتسرف قیرط زا وا اب یصخش میقتسم ھطبار دیدجت رد ،ریما رب عورشم ذوفن لامعا

 ریسم زج ھب زاب فدھ نیا ھب یبایتسد یارب یھار چیھ ھک دیسر یم رظن ھب و دوب ھیناترب
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 طسوت تئیھ شریذپ شسرپ .دوب هدنامن یقاب لباک ھب یروف تئیھ کی مازعا میقتسم و هداس

 ندنار بقع .دوب هدروخ تسکش البق ھک دوب یشیامزآ هدوھیب رارکت ،تقو راظتنا و ریما

 رد زونھ سور ناگداتسرف ھک یلاح رد ،شیاھزرم رد یلعریش طسوت نیلربمچ لیوین رس

 زا ار ریما و هدیناسر تابثا ھب ار کیتامولپید یاھ تحلصم ندوب هدیاف یب ،دنا وا تختیاپ

 .تسا هدرک مورحم ام رتشیب یرابدرب ربارب رد ییاعدا رھ

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 ۵٩ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١۴ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا

 

 ھکنیا رب ینبم ،دنا رواشپ رد الاح ھک هداتسرف ربیخ نارس ھب یھیراضحا ناخ دمحم ضیف

 زا ،دننکن تعاطا ار روتسد نیا اھنآ رگا .دننکیم ھچ اھنآ ھک دننادب دنھاوخیم اھیربیخ

 ھیناترب تموکح رگا .دوشیم تخادرپ العف ھک دش دنھاوخ مورحم لباک تموکح ھنارای

 تیریدم و نیمضت ار هدنیآ رد اھیربیخ ھنارای دیاب ،دھد ھمادا ار ینونک تارکاذم دھاوخب

 رد عناوم داجیا ثعاب یریبادت نینچ .دنا تابیترت ناھاوخ اھنآ ھک دوشیم رکف نینچ .دنک

 اب یروف ھلئسم داجیا عنام ،دندرگرب لتوک ھب اھیربیخ رگا .دوشیم ریما اب لیاسم میظنت

 ضیف فدھ نیا دوشیم رکف .دوشیم تئیھ روبع ھب ھطبار رد ریما دصقم و ریما تاماقم

 زا تعنامم ناھاوخ و دشابن تئیھ روبع یارب هوق اب تفلاخم هدامآ دیاش ھک دشاب دمحم

 رس .دوش ارجا اھیربیخ اب تابیترت رد دناوتیم طقف ھک دشاب دجسم یلع ھب اھنآ ندیسر

 یورشیپ ناھاوخ ای دشاب یضار دودحمان قیوعت اب ارسیاو ھکنیا زا ریغ ھب دنکیم رکف لیوین

 .میدرک داھنشیپ ام ھک دوش ھلماعم یھنوگ ھب دیاب اھیربیخ اب ،دشاب یرگید ریسم زا تئیھ

 ریما طسوت دیابن لاعف فلاخم چیھ ،تفرگ تروص مھافت هراب رد اھیربیخ اب ھک یتارکاذم
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 یلباک ھیپور رازھ ۴٠ دودح ریما طسوت یمسا ھنارای رادقم .دریگ تروص وا تاماقم ای

 .تسا لاس رد

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١۴ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس ھب

 

 بقارم دیاب ،دھدب تئیھ ھب یراکشآ تفلاخم ریما ھکنیا زا لبق .امش زورما مارگلت طابترا ھب

 تیاکش یارب لوبق لباق لیلد ھنوگرھ ھیارا زا ،اھیربیخ اب ھناگادج یگنھامھ اب ات دوب

 رب ینبم یھمان اب ،منکیم ھیصوت دمحم ضیف ھب هژیو ناسرمایپ کی نم .دوش یراددوخ

 زاین و یربیخ نارس راضحا و دمحم هاش یتفم ریخا رفس ھب هراشا اب ،تئیھ یروف عورش

 تفایرد یروتسد لباک زا میناد یم ھک ھنوگ نآ دمحم ضیف ایآ ھک فافش و یروف خساپ ھب

 خساپ رگا .دنک نیمضت ار ربیخ زا تئیھ روبع تینما ات تسا هدامآ ایآ و ریخ ای تسا هدرک

 و دنک یورشیپ تئیھ و دننک تعاطا وا روتسد زا مھدیم هزاجا نارس ھب نم ،دشاب یلب وا

 خساپ نیعم تدم رد ای دھدب زیمآهرفط خساپ ای دشاب یفنم خساپ رگا .مینادیم لوئسم ار وا

 دمحم ضیف هدھع ھب ار تیلوئسم و دریگ تروص لقتسم یاھیگنھامھ اھیربیخ اب ،دھدن

 دنشاب ھجیتن رظتنم و دنوش علطم ام تامادقا زا دیاب یربیخ نارس .دیورب شیپ و دیھد رارق

 ؛تسا نم هاگدید نیا .دوش نیمضت اھنآ یمیاد تیامح و ھنیزھ کمک ،تروص رھ رد و

 .دش دھاوخ تیامح و ھتفریذپ لحم رد لیوین رس میمصت اما

 

 

 ۵٩ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١۵ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا
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 ھتشذگ بش رفش مایپ ھب ھطبار رد دمحم ضیف ھب یھمان .امش زورما مارگلت طابترا ھب

 زا شیپ میناوتیمن ام ھتبلا و دش نییعت یراج هام ١٨ رد خساپ دودح .دش هداتسرف ارسیاو

 ،نآریغرد ؛مینکیم یورشیپ یگرابکی ھب ،دوب بولطم خساپ رگا .مینک مادقا خیرات نآ

 .مینکیم زاغآ ار یرگید تارکاذم

 

 

 ۵٩ دنس رد ۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١۵ ،رواشپ

 ضیف ھب ،لباک تئیھ ،رایتخالامات و هدنیامن ،نیلربمچ لیوین رس لارنج بانجیلاع زا
 ربیخ لتوک رد ،دجسم یلع ھعلق هدنامرف ،ناخ دمحم

 

 رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع روتسد رب انب ھک مناسر یم امش عالطا ھب .تافراعت زا سپ

 ھب ربیخ لتوک قیرط زا بسانم ھقردب اب ھیناترب نارسفا زا لکشتم ھناتسود تئیھ ،دنھ لک

 غالبا ترضحالاو ھب ناخ نیسح مالغ باون طسوت تئیھ نیا مازعا و دصقم .دوریم لباک

 .تسا هدش

 

 امش کش نودب و هدمآ دجسم یلع رد امش ندید ھب لباک تاماقم زا یکی اریخا ھک ما هدینش

 ھک هدش تفایرد یتاعالطا نونک ات .تسا هداد روتسد ترضحالاو شیامرف ھب قباطم ار

 تئیھ نما رفس ماجنا تامدقم اھنآ اب ام ھک دیا هدرک راضحا ار رواشپ زا ربیخ نارس امش

 قباطم ایآ ھک مسرپ یم امش زا نیاربانب .میدرکیم مھارف ار ربیخ لتوک قیرط زا ھیناترب

 نیمضت ار ھکد رد ھیناترب تئیھ تینما ھک دیتسھ هدامآ ،دیاهدرک تفایرد ھک یتاروتسد اب

 نیا لماح طسوت اعیرس ار مالعتسا نیا نشور خساپ ھک منکیم تساوخرد نم .ریخ ای دینک

 ھک تسا مولعم .میزادنا ریخات ھب رواشپ زا ار دوخ جورخ میناوتیمن اریز ،دینک غالبا ھمان

 نیا رد لقتسم لیابق ریاس دننام و دننکیم تفایرد ھنیزھ کمک لباک تموکح زا ربیخ لیابق



 757 

 تاركاذم يتقو ھك میناسرب امش عالطا ھب دشابن دب دیاش .دنراد طابترا ھیناترب تموکح اب زرم

 سیلگنا تئیھ نما ماجنا يارب اھنآ اب يگنھامھ فدھ اب افرص ،دش زاغآ ربیخ فیاوط اب

 ناخ نیسح مالغ باون ام رومام مازعا اب ھطبار رد ھك دوب يهویش نامھ ھب ،ربیخ لتوک زا

 فیعضت روظنم ھب ھجوچیھ ھب تارکاذم نیا ھک دندرکیم کرد حوضو ھب لیابق ؛دش ماجنا

 اب ھناتسود ھبنج الماک ام فدھ اریز ؛تسا هدوبن ریما ترضحالاو اب اھنآ طباور

 .دراد ناتسناغفا مدرم و ترضحالاو

 

 ھب امش خساپ ،دیاهدرک تفایرد ریما ترضحالاو زا ھک یتاروتسد قبط مراد نانیمطا نم

 دھاوخ ھکد ھب تئیھ نما لاقتنا رب ینبم مزال یاھنیمضت یواح و شخبتیاضر ھمان نیا

 دینک کرد افطل نیاربانب ،منک تفایرد ١٨ خیرات ات رثکادح ار امش خساپ مراد راظتنا .دوب

 .تسا یروف رایسب عوضوم نیا ھک

 

 رگا ھک مھد عالطا امش ھب ھناتسود و حیرص ھنوگ ھب ھک تسا نم ھفیظو ،لاح نیع رد

 ریخات ماگنھدوز خساپ لاسرا رد رگا ای مراد دامتعا نآ ھب نم ھک تسین یزیچ نآ امش خساپ

 رھ مدوخ تموکح تاروتسد یارجا یارب ھکنیا زج ،تشاد مھاوخن یرگید لح هار ،دینک

 .مھد ماجنا ،تسا نکمم ھک ار یتابیترت

 

 

 ۵٩ دنس رد ۵ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١۶ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 روبع هزاجا یارب ریما زا یروتسد چیھ زونھ ات ھک دیوگیم وا .دیسر دمحم ضیف خساپ

 دناوتیم وا و دراد دوجو دجسم یلع رد روخآریم ندمآ عقوت اما ،تسا هدرکن تفایرد تئیھ

 رظتنم ام ھک دنکیم داھنشیپ دمحم ضیف .دھد رارق ثحب دروم ھیناترب نارسفا اب ار لیاسم
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 یریگولج تئیھ یورشیپ اب دروخرب زا و دشاب ھناتسود روخآریم رادید ھک مینیبب و میشاب

 دایز نم .تشون مھاوخ دروم نآ رد و دوب روخآریم ندمآ رظتنم دیاب منکیم رکف نم .دوش

 .مداتسرف ار نآ ھخسن کی و متشون

 

 

 ۵٩ دنس رد ۶ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١۶ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 ھکنیا و دیوگیم یراج هام مھد رد لباک ھب دوخ دورو زا .دیسر ناخ نیسح مالغ باون ھمان

 .تسا هدش ھتفریذپ ریما طسوت ١٢ رد وا .تسا هدش ییاریذپ بوخ ،دورو و رفس نایرج رد

 

 

 ۵٩ دنس رد ٧ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٧ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 یلاح رد ،درک میدقت ریما ھب یصوصخ یوگتفگ کی رد ار ارسیاو یاھھمان یموب هداتسرف

 مالغ باون سردآ ھب رسیمک ھمان ریما سپس .تشادن روضح نآ رد یرگید صخش ھک

 یزمر مارگلت اب قباطم ھمان نیا .دناوخب ات داد ناخ نیسح مالغ باون ھب ار ناخ نیسح

 یفوتسم یارب نامز نامھ رد ھباشم فادھا اب مھ یکی و دش لاسرا تفھ خیرات رد ارسیاو

 .دش لاسرا رواشپ زا ریما تسپ طسوت اھھمان نیا .دش هداتسرف

 

 روز ھب دنھاوخیم راگنا« :تفگ و درک ضارتعا دنت نانخس ھب ،دوب تحاران رایسب ریما

 ،دنا ھتفرگن روتسد نم زا منارسفا ات و دیایب لکش نیا ھب تئیھ ھک متسین قفاوم نم ،دنیایب
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 راک هار نیا رد راشف لامعا ،دننک اوسر ار نم دنھاوخیم راگنا ؛دنیایب دنناوتیم ھنوگچ

 هدنیامن .دوشیم یتسود ندش ھتسکش و )؟تسسگ( ندش لماک ھب رجنم و تسین یتسرد

 و مغ رد و مرسپ نداد تسد زا مغ رد زونھ نم ،تسا هدمآ نم هزاجا اب و هدمآ ھیسور

 ھک یراک رھ دنناوتیم اھنآ طیارش نیا رد .متشادن ندرك ركف يارب يتقو و متسھ هودنا

 نیا ریغ رد ،دوش فقوتم دیاب تئیھ یورشیپ ھک دیازفا یم باون ".دنھد ماجنا دنراد تسود

 شدوخ لیم ھب ،دریگب تئیھ تفایرد ھب میمصت ریما رگا .دمآ دھاوخ راب ھب یبیسآ ،تروص

 باون ،دنک یورشیپ نونکا تئیھ رگا .داد دھاوخ ماجنا ار مزال تابیترت مامت و دوب دھاوخ

 .ھمان نایاپ .دنکیم ینیبشیپ ار تمواقم

 

 تموکح منکیم رکف یلع دجسم ھب )؟روخآریم( دورو دروم رد مایلبق فارگلت ھب ھجوت اب

 دھاوخ ریما بناج زا یدعب تاروتسد الامتحا اریز ،دشاب طابترا ھجیتن رظتنم تسا رتھب

 ضارتعا نآ ھب و دناوخب ار نآ باون تساوخیم ریما ھک ھمان تسا ھجوت نایاش .دیسر

 قح ریما و دوب هدیدن ار نآ البق ھک دوب هدرک باطخ باون ھب رسیمک ھک دوب یھمان ،تشاد

 .دوب ھنامرحم یھمان نوچ ،دناوخب وا یارب و دنک زاب ار نآ ھک دھاوخب وا زا تشادن

 .دوشیم لاسرا ادرف تسپ رد لماک تایئزج

 

 

 ۵٩ دنس رد ٨ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٧ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس ھب
 

 ھب تبسن ،دروایب روخآریم ھک منکیمن ینیبشیپ یتاروتسد نآ زا رتشیب یرگید لیلد نم

 حضاو ھنوگ ھب ود رھ باون ھب ریما خساپ و دمحم ضیف ھمان .تسا هدروآ هاش یتفم ھک ھچنآ

 .دھدیم ناشن ار مولعمان تقو ات تئیھ قیوعت یارب شالت و ریما دصق
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 نیمطم یاھنیمضت رگا و دوش ھتفرگ رظن رد دمحم ضیف طسوت هدش رکذ خیرات نیاربانب

 و دریگ تروص اھیربیخ اب ھنالقتسم تارکاذم ،دسرن ادرف ات لتوک زا نما روبع یارب

 تفلاخم روز اب ھکنیا ات مزال تاروتسد اب تقباطم رد ،دنک یورشیپ ریخات نودب تئیھ

 .دوش

 

 

 ۵٩ دنس رد ٩ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٧ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 تاروتسد تیھام نانیمطا یارب دمحم ضیف ھب هرابود مایپ نداتسرف ات ار امش روتسد نم

 بانج ھب ھک باون ھمان تیھام تشاد رظن اب ار نیا نم .مزادنایم ریخات ھب روخاریم یرخا

 .دریگ تروص ھبتاکم ھک دیھد هزاجا افطل .متسناد رتھب ،تسا هدش فارگلت ھتشذگ بش امش

 

 

 ۵٩ دنس رد ١٠ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٧ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس ھب
 

 ضارتعا دمحم ضیف ھب هرابود نتشون دروم رد نم .امش زورما مارگلت نیرخا طابترا ھب

 .مرادن

 
 ۵٩ دنس رد ١١ ھممیمض

 ١٨٧٨ ربمتپس ١٨ ،مارگلت
 رواشپ ،یراناواک درگرس زا
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 نم .دوشیم تفلاخم تئیھ روبع اب ھک دناسریم دجسم یلع تاماقم زا اھشرازگ مامت

 نیلوا ھب تئیھ ندیسر ماگنھ ھب شیامزآ .دننک تفلاخم ھحلسا روز اب اھنآ ھک مراد کش

 زا یریگولج و دصقم نیا عیرس یارجا یارب .دوشیم مولعم لباک تاماقم اب سامت ھطقن

 یارب ات مراد هرکاذم اھیربیخ اب نم ،ریما لورتنک زا لیابق یمیاد لاصفنا ییاھن ریبادت

 .دنیامن ھقردب ،موزل تروص رد ،تشگرب و دجسم یلع ات ار تئیھ ،یداع و نما راتفر

 هروشم یارب لتوک زا روبع یارب اھنآ نوچ ،دناهداد ار ادرف یارب خساپ هدعو اھیربیخ

 ریما تاماقم زا یریگولج روتسد تروص رد دنناوتیم اھنآ ھک دناهداتسرف دوخ فیاوط

 .دنکیم یورشیپ یگرابکی ھب تئیھ ،دنیامن ھقفاوم اھنآ رگا .دنھد ماجنا

 

 

 ۵٩ دنس رد ١٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٨ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 روبع لباقم رد تمواقم ھک تسا نیا یمومع رظن .تسا هدیسر دجسم یلع ھب روخآریم

 دصق ریما دوخ تیعقاو رد و دمحم ضیف نوچ ،تسا هدش رداص لباک تاماقم طسوت تئیھ

 هدوھیب ار دجسم یلع رد تاماقم اب هرابود ھبتاکم نم نآربانب .تسا هداد ناشن ار دوخ

 یمن ،دیدرک فارگلت ھک باون ریخا ھمان تاظحالم زا سپ یلاع ترضح رگا .منادیم

 دجسم یلع ات اھیدیرفا اب یورشیپ یارب دوخ تابیترت اب ام ،دشاب ھتشاد یریخات دیھاوخ

 نم نوچ .دریگیم رارق شیامزآ دروم لباک تاماقم یعقاو دصق ھک ییاج ،میھدیم ھمادا

 یارب ،دنزاس ادج ریما لورتنک زا یمیاد ھنوگ ھب ار لیابق ھک دنیامن شالت ات مداد تیحالص

 ھک دوش هدیمھف نشور ھنوگ ھب دیاب ؟دشاب دوجوم یرگید هار دناوتیم ایآ ،فدھ نیا یارجا

 .دوشیم ھتفرگ رظن رد ریما طسوت ھنانمشد مادقا کی ناونع ھب لمع نیا یارجا
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 ۵٩ دنس رد ١٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٩ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس ھب
 

 اھیربیخ اب تارکاذم نم .تسین بولطم اقیقد رتشیب ریخات .امش زورید مارگلت طابترا ھب

 مزال رگا ،منکیم دییات ار ریما زا لیابق یمیاد لاصفنا و دجسم یلع ات نما رفس یارب ار

 ایوق و دیسر دمحم ضیف ھب امش ھمان .تسا بولطم ریما دصق یلمع و ھیلوا شیامزآ .دشاب

 .دش قیدصت

 

 

 ۵٩ دنس رد ١۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٨ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 رد ھک دش تفایرد دمحم هاش ریزو اب وگتفگ زا سپ ناخ نیسح مالغ باون زا یرگید ھمان

 دھاوخ هزاجا تئیھ ھب لباقتم مھافتءوس عفر روظنم ھب ریما ھک داد نانیمطا باون ھب دنگوس

 اطعا لومعم فرع قبط و دریگن تروص وا تیاضر نودب یشالت ھکنیا رب طورشم ،داد

 رابتعا یب ار وا ندمآ نینچ اریز ،دنکیم تمواقم نآ ربارب رد وا تروص نیا ریغ رد .دوش

 ناسیونربخ زیمآ تنطیش یاھشرازگ ھب ار دوخ زا اھسیلگنا یاھیتیاضران وا .زاس یم

 تئیھ ھک دیوگیم وا .درک رارکت هریغ و ھتیوک رد دوخ یتیاضران زا وا .دھدیم تبسن

 ھناگیب اھسیلگنا اب وا و زاب الماک شروشک ھک اجنآ زا اما ،تسا هدرکن توعد ار ھیسور

 ھک دنکیم در وا .دندوب هدرک روبع ومآ زا اھنآ ھکنیا زا سپ ،داد هزاجا اروبجم اذل ،دوب

 اھندمت لدابت یارب یرگید فدھ ھب ناتسناغفا اب کرتشم زرم نتشاد لیلد ھب اھسور

 .دنکیم حالصا ار اھ مھافتءوس ،ھیناترب تئیھ اب یصخش یوگتفگ ھک تسا دقتعم وا .دناهدمآ

 دوجو یرامیب لباک رد ھک دیوگیم وا .دھدب شروشک زا روبع قح اھسور ھب دھاوخیمن وا
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 اھنآ ھک تسا راودیما ،یدوبھب ضحم ھب اما .دنا رامیب یسور یاھھمدخ زا یخرب و دراد

 تئیھ ھقردب یارب ھنامرحم ناسرمایپ کی نآ زا سپ و دتسرفب اجنآ ھب بسانم یهویش ھب ار

 تروص رد ار نآ اب بوخ راتفر و تئیھ نما تیلوئسم ھک دوشیم دھعتم وا .دتسرفب ھیناترب

 .دریگیم هدھع رب نآ زا توعد

 ھک تشاد راھظا وا .دنامب یقاب رواشپ رد یھاتوک تدم یارب تئیھ ھک دنکیم وزرآ وا

 ھس ود رد ینعی .دربب نیب زا ار نآ دھاوخیمن و تسا تردق ود نیب تدمینالوط یتسود

 دنکیم رکف باون .دنکیم نییعت خیرات ،وا اب تروشم زا سپ و دتسرفیم باون یارب زور

 .دھدیم توعد سیلگنا تئیھ یارب ریما سپس و دوریم دیع زا دعب ھیسور هداتسرف ھک

 .ھمان نایپ

 .تسا هدرک تفایرد دنکشات زا ار دوخ خساپ ریما ھک تسا نیا قوف بلاطم زا نم تشادرب

  .دوشیم لابند اروف یرگید مارگلت

 

 

 ۵٩ دنس رد ١۵ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٩ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس ھب
 

 درادن عاضوا رد یرییغت چیھ باون ھمان .دش تفایرد نم ھلسارم زا سپ امش رفش مارگلت

 ھناتسود تاراھظا زا و دوش هداتسرف باون ھب خساپ مھنآ اب .دنکیمن ریخات ار امش تکرح و

 تلع ھب رابکی امش تمیزع ھکنیا .دوش یرازگ ساپس ریما بناج زا دمحم هاش ریزو

 نیا ھک دیراد دامتعا امش و دوش مھارف هار تابیترت یارب نامز ات داتفا قیوعت ھب یراوگوس

 و وا ھمانتوعد ھک یروط ،دریگب ار مزال یاھیگدامآ ات تخاس دھاوخ رداق ار ریما ریخات

 .دشاب دناوتیم شورملق دحرس رد لاسرا یارب یگدامآ
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 ۵٩ دنس رد ١۶ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ١٩ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 لاسرا تسپ طسوت ھمجرت .یراج هام ١۵ خروم ،باون زا هدش تفایرد ھمان ھصالخ

  .دوشیم

 

 و مغ رب انب ھک دنیوگیم ارزو و دراد رارق یقلخدب تلاح رد ریما ھک دیوگیم باون

 یتقو ھک دناراودیما ارزو .دنک لمحت ار یشزاس و تخس نانخس دناوتیمن یراوگوس

 تعانق تابیترت ،دش تفایرد تئیھ شریذپ دروم رد ١٣ و ١٢ خروم یاھھمان یاھخساپ

 دیدجت یارب یدیما ،دنک رفس ریما هزاجا نودب و ١٨ رد تئیھ رگا .دوشیم ذاختا شخب

 ھک مینادب لوئسم ار دوخ میناوتیمن ام ،تروص نینچ رد .دنامیمن یقاب ھحلاصم و یتسود

 هللااشنا ،دوشیم بیترت زیچ ھمھ ،دشاب ریما هزاجا رظتنم تئیھ رگا .دش دھاوخ عقاو ھچ

 اب ھک دنکیم هوالع ریزو .دنامیمن یقاب هدنیآ رد تیاکش یارب ییاج چیھ و نسحا وحن ھب

 اھھبتاکم .تسا هدش لاسرا وا نارسفا و وا ھب ھک تسا هدیجنر ھتساوخان یاھھبتاکم لاسرا

 ناراگتمدخ اھنآ نوچ ،دنشاب وا تاماقم ھب دیابن مھ و دنوش ھتشون زیمآرادتقا نحل اب دیابن

 یراک چیھ یارب یتیحالص چیھ لباک تاماقم .ھیناترب تموکح زا ھن و دنا لباک تموکح

 لباک تموکح تمارک اب گنھامھ و ھناتسود و مارآ دیاب زیچ ھمھ .دنرادن ریما هزاجا نودب

 ھبتاکم وا ھچنآ ھک دسیونیم باون .دشاب رود ھک هدش هداد روتسد باون ناسرھمان ھب .دشاب

 و دنیبیمن ار وا سک چیھ و دناهدش عنم وا اب لماعت زا مدرم .تسا ریزو نابز زا دنکیم

 توعد یارب ار دوخ هدعو ریما ھکنیا زا ،نانچمھ .دریگیم ھنزور کی زا ار دوخ یاذغ وا

 رد .دھد خساپ ارسیاو یاھھمان ھب دیاش ریما ھک دنکیم رکف وا ،ھن ای دنکیم ارجا تئیھ

 .دنامیمن یقاب رتشیب ثحب یارب یرگید سناش چیھ ،دراد نایرج ھک بوشآ و هدننکش یاضف

 .تسا یفاضا تاروتسد رظتنم باون
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 نیا رب رارصا و تسا هدیناسر دح نیرخا ات ار قیلعت ریما ھک تسا هدش نشور الماک الاح

 و تسا وا تیاضر ھب ھتسباو تئیھ شریذپ اب شتامادقا لماک لالقتسا رب وا یاعدا ھک دراد

 سپ ھک تسا راودیما وا ،دوش ھتفرگ رظن رد طاقن نیا رگا .دنکیم مادقا دھاوخب تقو رھ

 ھتفگ .دنک ییاریذپ راختفا اب و دروایب ار تئیھ ات دتسرفیم ار یسک مزال تقو رد نآ زا

 اھهاگرارق رد ھک شتاماقم طسوت و شریزو طسوت شدوخ حیرص نابز اب ریما ھک دوشیم

 یریگولج روز اب ار تئیھ یورشیپ ،موزل تروص رد اھنآ ،ھک هداد تیادھ دنراد دوجو

 .دنوش ھتشک ام ھقردب زا یمین رگا یتح ،تسا نشور الماک نم رکف ھب اھنآ میمصت .دننکیم

 نایم زا زیمآ حلص یاھسناش مامت نم رواب ھب ،دریذپب ار تیعقوم نیا ترضح ھکنیا رگم

 ھیناترب تموکح تمارک یاھب رد تمیق رھ ھب دوخ تزع و هدارا ھب لیامت ریما .تسا ھتفر

 وا .میریذپب ار ریما تارظن ھک میتسھ فلکم ام ایوگ ھک دسیونیم لباک رد ام رومام .دراد

 اب الماک نیا .درادن دوجو خساپ یارب یزیچ ھکیلاح رد ،تسا شاھمان ھب خساپ ناھاوخ

 ھک ار یزیچ نآ وا .دوش ھتساوخ باون ھک منکیم داھنشیپ نم .دریگیم تروص ریما دیکات

 .تساوخ مھاوخ ار وا ،دشاب هزاجا رگا .تسا هدرک ارجا ،دادیم ماجنا دیاب

 

 یخساپ زونھ ات .دراد نایرج لتوک نادرم اب تارکاذم .دش تفایرد امش حبص زورما مارگلت

 ھب نیا و دنوش هروشم دیاب لیابق یاھشخب مامت .تسا تقو زونھ خساپ یارب .تسا هدیسرن

 .دراد زاین نامز

 

 

 ۵٩ دنس رد ١٧ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٠ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 یتقو ات ،دننک ھقردب ھطقن نیرتکیدزن ای دجسم یلع ات ار تئیھ ھک دندرک ھقفاوم اھیربیخ

 ار دوخ ،دتفا یم قافتا ادعب ھچنآ رھ یارب اھنآ .میریگ رارق ریما تاماقم اب سامت رد ام
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 تابیترت یارب اھنآ .دنیامنیم ارجا ار نما تشگرب ،موزل تروص رد اھنآ .دننادیمن لوئسم

 ھب دعب حبص و مینز یم هاگودرا دورمج کیدزن رد ادرف ام .دنراد زاین تقو زور کی ھب

 یفاک لماک ھقردب و شیامزآ یارب کچوک ھتسد کی .مینکیم یورشیپ دجسم یلع یوس

 ،نیاربانب .مناسرب لقادح ھب ار دوخ تموکح ھب ھمدص ھنوگرھ ھک مراد رظن رد نم و تسا

 .میرذگب لتوک زا میناوتیم ام ھک دوش مولعم ات موریمن شیپ دورمج زا نم

 

 ھکنیا ات ،تشون مھاوخن باون ھب ،دش تفایرد ھتشذگ بش ھک بانجیلاع مارگلت ھب ھطبار رد

 .منک تفایرد ار دوخ زورید رھظ زا سپ ینالوط مارگلت خساپ

 

 

 ۵٩ دنس رد ١٨ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٠ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 مکحم دیاب تئیھ ھک مرظن نیا ھب نم .دنک تکرح ادرف تئیھ ھک مداد روتسد نونکا مھ نم

 ماقم نابز زا ات دورب دجسم یلع ھب ادرف کچوک ھقردب کی اب یراناواک و دوش هداتسیا

 نآ ،دھدب در باوج رگا .ریخ ای دھدیم هزاجا ار تئیھ ھک دونشب اج نآ رد ریما یھدنامرف

 تئیھ و منک عطق ار تارکاذم دیاب نم .دیریگ رظن رد نتفرگ شتآ ریز ناونع ھب ار خساپ

 نانچ یموب رھ و تسا مزال تمواقم ھک تسا نم یوق دھعت نیا .مھدب تشگزاب باون اب ار

 جراخ دوخ یورملق زا میناوتیمن ام مزال یگدامآ و ینالوط یاھرادشھ زا سپ .دنکیمرکف

 زا یانعم ھب نیا .میشاب هدش اوسر نایدنھ مشچ رد ھکنیا نودب میدرگرب میناوتیمن و میورب

 رد لماک یدازآ یارب ریما تسایس .درک یریگولج نآ زا دیاب ھک تسا رابتعا نداد تسد

 ام ھک تسا انعم نیا ھب ،مینک شالت وا هدارا ربارب رد ام ھکنیا و تئیھ در ای شریذپ دروم

 تسد ھب ینانیمطا چیھ )؟( میریذپب ار وا ثحب لوا شخب ام رگا .میاھتفرگ راک هوق زا
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 دراو وا اب ام ھک تسا انعم نیدب ،)؟( مود شخب رگا و ؛)؟( تسا ھن نآ ماجنارس .دیآیمن

 .مشاب ھتشاد نیھوت نودب ار یمود یدوز ھب دیاب نم .میوشیم گنج

 

 .متسرفب ار یراناواک ای منک تکرح ادرف ھک دینک ییامنھر افطل

 

 

 ۵٩ دنس رد ١٩ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٠ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس ھب
 

 تکرح دورمج ھب رواشپ زا دیاب تئیھ ھک منکیم رکف نم .امش زورما مارگلت ھب ھطبار رد

 اضاقت یروف روبع و دورب شیپ ھب دجسم یلع ات کچوک ھقردب کی اب دیاب یراناواک و دنک

 .ددرگ عطق تارکاذم و دوش نوریب تئیھ ھک منکیم داھنشیپ ،دوشن هداد هزاجا رگا .دنک

 .دش تفایرد مارگلت خساپ

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢٠ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢١ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 یراناواک درگرس .متسویپ نآ ھب رھظ زا سپ زورما نم .تسا دورمج رد تئیھ هاگودرا

 ھب خساپ اب وا .دنک اضاقت ار لتوک زا تئیھ روبع هزاجا ات دوریم دجسم یلع ھب ادرف

 ھک دش هداد عالطا هزات .دش دھاوخ مارگلت یلاع ترضح ھب نیا .تشگ دھاوخ زاب دورمج

 هزاجا تئیھ ھب ھک تسا هداد تیادھ وا ھب و هدرک تفایرد ریما زا یھمان روخآریم زورید
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 مادقا نیا ھک تسا نیا رھش رد شرازگ .دیامن تعنامم اھیدیرفا یروآ عمج زا و دھد روبع

 .تسا ریما و اھسیلگنا نیب رد حلص یانعم ھب

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢١ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢١ ،مارگلت

 رواشپ ،رسیمک زا
 

 تفلاخم یارب روخآریم ھک تسا تسرد مراد رواب و مدومن لصاح عالطا دجسم یلع زا

 ینبم ،تسا هدرک تفایرد ریما زا )٢٠ خیرات( زورید عیرس ھمان ،دوب هدمآ تئیھ روبع ھب

 ریما نم نیچربخ تیدوجوم رد دمحم ضیف و روخآریم .تسا هدرک روبع تئیھ ھکنیا رب

 تئیھ فقوت یارب یگدامآ چیھ .تسا هدرک خسف ار اھیدیرفا یروآ عمج و هدومن نیھوت ار

 یتفلاخم چیھ ھک دنتفگ میارب .دنا ھتشگرب ھکد ھب ربیخ زا نازابرس .تسا ھتفرگن تروص

 .دنا ھفحت ناھاوخ طقف ھقردب یارب لیابق و درادن دوجو دجسم یلع زا سپ

 

 .دراد رارق تئیھ ھک ییاج ،مداد دورمج ھب وا تکرح زا شیپ یراناواک یارب رابخا نیا نم

 یلع ھب زورما یراناواک .دور یم دورمج ھب زورما تشاچ زا سپ نیلربمچ لیوین رس

 .دیامن لتوک زا روبع یاضاقت ات دوریم دجسم

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢١ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ زا
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 تمالم باون ھب نداد هزاجا رطاخ ھب .دھاوخیم شزوپ تئیھ روبع هزاجا زا دمحم ضیف

 .دوب یعطق هزاجا در اما ،دش هداد حیضوت نآ دمایپ .دوب هدش

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،مارگلت

 رواشپ قیرط زا ،دورمج ،نیلربمچ رس زا
 

 یگرابکی ھب .مدرک تفایرد ار رواشپ ھب تئیھ تشگزاب یارب یلاع ترضح مایپ الاح نیمھ

 هداتسرف لباک رد باون و دجسم یلع رد ناخ دمحم ضیف ھب اھھمان .درک مھاوخ نانچ

 دمحم ضیف اب وگتفگ دروم رد زنیکنیج گنھرس و یراناواک درگرس شرازگ .دش دھاوخ

 .دوشیم لاسرا تسپ طسوت زورما

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس زا
 

 یموب فارشا هژیو ھب و تئیھ هراب رد یلاع ترضح تاروتسد .متشگرب رواشپ ھب نم

 ھچ اھنآ اب ریما ھلخادم تروص رد ھک دندومن ناسرپ زین اھیربیخ ؟تسیچ نآ ھب ھتسباو

 و دش دھاوخ هداتسرف زابرس نیرخآ اھنآ تظافح یارب ھک مداد خساپ نم ،درک میھاوخ

 دنداد ماجنا ام یارب ار دوخ راک اھنآ ھک متفگ ناش یارب .دش دھاوخ فرصم ھیپور نیرخا

 اج نیا ھک میھد هزاجا ریما ناسرتسپ ھب ایآ .مینکیم ھبساحم دوخ ناتسود ار اھنآ ام و

 نتفریذپن اب ھیناترب تموکح تمارک ھکنیا زا سپ ،وا تاماقم و ریما نارومام ریاس و دشاب

 ار ریما یتمرح یب و میرادرب یروف یاھماگ دیاب ام منکیم رکف نم ؟دش راد ھتشدخ تئیھ
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 دوخ اب ار ام ینابیتشپ ھک میراد زاربا دوخ نادنمتدارا یارب ار دوخ هدارا ات مینادرگرب

 .تشاد دنھاوخ

 

 

 ۵٩ دنس رد ٢۵ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،مارگلت

 رواشپ ،نیلربمچ رس ھب
 

 الاح ،دندوب ییاھبنارگ تامدخ یاراد ھک ام تئیھ .امش ٢٢ خروم مارگلت ھب ھطبار رد

 یراناواک .درک میھاوخ هرباخم ار اھنآ فادھا ییاپورا یاضعا اب لایل و تسا هدش لحنم

 لیمکت و دھد ھمادا ارم یلبق مارگلت رد یزاسادج هرکاذم نکمم دح ات و تعرس اب دیاب

 ساپس اھنآ زا ھلمیس رد تئیھ ھب ھتسباو یموب فارشا رگا دوب مھاوخ شوخ نم .دزاس

 ھتشاد یتاعقوت اھنآ رگا ھک دییوگب میارب .دندرگیم رب دوخ یاھ ھناخ ھب ھک دننک یرازگ

 یارب اھنآ یاھتموکح سیئر اب هرواشم رد ،دشاب راتساوخ اھنآ زا یسک رگا .دنشاب

 میظنت ،تسا یرورض الاح ھک یماظن تایلمع ھنوگرھ اب اھنآ بسانم و یصخش یراکمھ

 نما تشگرب زا ات ،دنامب یقاب رواشپ رد العف یارب دناوتیم ریما ناسرتسپ .درک مھاوخ

 رد هدش هداد ناشن تسایس اب تقباطم رد یروف تامادقا .دوش لصاح نانیمطا باون

 ھناگادج تروص ھب امش تکرح دروم رد .دش دھاوخ ذاختا دوجوم عاضوا رد ھسلجتروص

 .داد مھاوخ مارگلت
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 فلا ۵٩ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،٩۶ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربوتکا ٣ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 هرامش ھنازور تارطاخ ھخسن ،ترضحیلعا تموکح عالطا یارب ھک میراد ار نیا راختفا

 .مینک لاسرا ار ١٨٧٨ ربمتپس ٢۵ خروم ،٣۴

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تنانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 فلا ۵٩ دنس رد ١ ھمیمض
 )ھصالخ( ١٨٧٨ ربمتپس ٢۵ ،٣۴ هرامش ھنازور تارطاخ

 

 سردآ ھب لباک زا ناخ نیسح مالغ باون زا ربمتپس ١٩ خروم ھمان ،٢۴ خیرات زورید

 یشنم ھب باون زا یرگید ھمان اب نیا .دوش هدید ١ تسویپ .دش تفایرد ناخ رایتخب یشنم

 ریما تسپ زا ریغ یرگید قیرط زا اما .دشاب هدش ھتشون نامز نیع رد دیاش خیرات نودب و

 ھک دنکیم سامتلا و دشاب ریما ھب ھمان یاھهژاو ھک دنکیم داھنشیپ یلوا .تسا هدش لاسرا

 ریما ھک هدش ھتشون یھظحل رد یلوا ھک دھدیم ناشن یمود .دوش ھلماعم ھناتسود هویش ھب

 .دنکیم ھیارا ریما و شدوخ نیب ار روما یعقاو عضو وا ریزو و

 درگرس ،دلیفرتاو یاضما

 رسیمک

 



 772 

 ناخ رایتخب دمحم یشنم ھب ناخ نیسح مالغ باون زا ،١٨٧٨ ربمتپس ١٩ ،ھمان ھمجرت
 

 صخشم تاملک رثا رد اھزور نیا رد ریما ھلصوح ھک منک نایب مھاوخیم .تافراعت زا سپ

 دوخ تموکح ھب نیھوت ار اھنآ و هدومن رییغت تعرس ھب )دنھ( تھج نآ یاھھمان رد

 ،مسیون یم ،نیاربانب .دبای نایاپ یبوخ ھب لیاسم تسا نکممان طیارش نینچ رد و ھتشادنپ

 ،دریگن رظن رد ضارتعا لباق ار نآ و دنک دییات ار ریخات دیاب رسیمک ھک ریقح نیا رظن ھب

 زا سپ« :رسیمک و شترا داتس بانجیلاع طسوت ،دوش لاسرا ریما ھب ریز داوم اب ھمان کی

 گرم رثا رد هدراو تبیصم رثا رد ترضحالاو ھک میدینش رخاوا نیا رد ام .تافراعت

 هدش هداتسرف ناتسود یاھھمان رد تاملک یضعب رطاخ ھب و هدوب راوگوس دھعیلو ماگنھبان

 نارسفا تئیھ فدھ ھک هدش ھتفگ نشور تروص ھب .دیا هدرک یتحاران ساسحا فرط نیا زا

 تموکح ود رھ نیب رد دوجوم یتسود و هافر تشادرظنرد تموکح نیا طسوت ھیناترب

 ھب اکتا رد اذل .تسا نکممان نآ لح ،دوشن ثحب و دریگن تروص یتاقالم یتقو ات .تسا

 اب رادید هدامآ تسا رواشپ رد الاح ھک تئیھ رد ھیناترب نارسفا دصق ھقباس یتسود

 و نما رفس یارب امش نارسفا ات دیھد روتسد امش ھک دوشیم هروشم و تسا ترضحالاو

 لحم نیا زا بسانم ھقردب اب ار تئیھ نم ات دریگ تروص بسانم نامز رد رفس هریخذ

 رد تموکح ود رھ عفانم ھک مییامن ھقفاوم و مینک ثحب ترضحالاو اب ار لیاسم و تاقالم

 و ماگنھدوز خساپ کی نیاربانب .دوش لمع نآ قباطم ھک لباقتم هافر و دراد رارق اجک

 .»کین تاینمت و تافراعت .دوشیم اضاقت بسانم

 

 ھب دیاب ار نیا .دینادیم ناتدوخ امش و تسا نیگمغ الماک اھزور نیا رد ریما ،نم تسود

 نسح و یتسود ات دشاب یدردمھ رظن و ھناراکشزاس نحل اب اھھمان تاملک و تشاد رطاخ

 .ھناتسود تاینمت و تافراعت .اھنآ ھنازور بیرخت ھن ،دھد شیازفا ار تین
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 )ھصالخ( )خیرات نودب( ناخ رایتخب دمحم یشنم ھب ناخ نیسح مالغ باون ھمان ھمجرت
 

 و ماهدینش ریما ای ریزو زا ھک تسا یزیچ نآ ،مسیونیم نم ھچنآ :تسا رارق نیا زا قیاقح

 هزاجا سک چیھ و تسا ریما تسد رد تسپ ھک رظن نیا اب .تسا نم زا تالمج یضعب

 ھلصوح .مھدب شرازگ مناوتیم ھنوگچ نم ھک دینک روصت دیناوتیم ،درادن ار نم اب ھبتاکم

 مدع لیلد .دھدیمن ھیناترب تموکح یاھھمان ھب یھجوت نیرت مک ای چیھ و تسا دنت ریما

 رد زونھ ناش رفن ود و دنا ھتفر یسور نارسفا .تسا نآ قیوعت دصق سیلگنا تئیھ توعد

 اج نیا اھسور ھک یتقو ات تسا نکممان سیلگنا تئیھ ندمآ ھک مراد نامگ نم .دنا لباک

 دوخ دصاقم یارب قیوعت ناھاوخ ھیناترب تموکح رگا .)دندرگرب اھنآ ھک یتقو ات ای( دنشاب

 ناسربیسآ قیوعت ھک یتروص رد اما .دشاب دیفم دناوتیم زیمآ تملاسم یاھھمان ،دشاب

 ار نا امش رگا .موش ھتساوخ یبسانم هویش ھب دیاب نم و درادن یدافم اجنیا رد ندوب ،دشاب

 لیلد .دینک لاسرا ار یمود ھمان یاوتحم عاضوا نیا تشادرظن اب ،دینادیم بسانم

 ھمادا زونھ نم یارب ھتخپ یاذغ نیمات .تسا سکرھ زا دامتعا دوبن نم زا مدرم یزاسرود

 .تسا ھنانابرھم نم اب دروخرب ،فالخرب .منکیمن ساسحا ینابرھمان ھمالع چیھ و دراد
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 ۶٠ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،٩۵ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربوتکا ٣ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 ھک دش هداد شرازگ یلاع ترضح ھب ]یفخم ،٩٣ هرامش[ ٢۶ خروم ،یرخا ھلسارم رد

 لیوین رس تئیھ لباقم رد ھناحلسم تمواقم لباک یدحرس ھعلق ،دجسم یلع رد ریما هدنامرف

 .ددرگ زاب رواشپ ھب نیلربمچ لیوین رس ھک میداد تیادھ ابقاعتم ام و داد ناشن نیلربمچ

 .دیدرگ لحنم اجنآ رد تئیھ

 

 میدقت یلاع ترضح ھب یدوز ھب وا تامادقا دروم رد نیلربمچ لیوین رس ییاھن شرازگ .٢

 وا ھب هدش ھیارا یاھشرازگ یاھ ھخسن ھک میراد ار نآ راختفا ام ،نامز نیع رد .دوشیم

 یاضاقت ضرغ شیپاشیپ ھک مینک لاسرا ار زنیکنیج گنھرس و یراناواک درگرس طسوت

 .ریما هدنامرف اب اھنآ یوگتفگ اب هارمھ ،دندش هداتسرف دجسم یلع ھب روبع

 

 نیا دروم رد میماصت و ریبادت هدنھد ناشن قاروا یلاع ترضح یارب یدوز ھب ام .٣

 ھک دوشیم ھتفگ هرابود .مینکیم میدقت ار لباک ریما طسوت ھیناترب تموکح لباقم ھب شرگن

 ھنادازآ روبع راکنا ھک دناهدش هداد رادشھ میقتسمریغ و میقتسم ھنوگ ھب وا تاماقم و ریما

 تادحرس رد اھورین شیارآ ھب ام .دوشیم ھتفرگ رظن رد زاب ھنانمشد لمع ناونع ھب تئیھ

 ھک میاهدرک میظنت باجنپ رادنامرفناوتس اب ام .میاهداد تیادھ ماگنھدوز تایلمع یارب

 لیابق ینابیتشپ یارب و ربیخ لتوک یدورو رد اھزرم رتھب یسررب یارب یصخشم تابیترت

 لیابق اب یسایس نارسفا تارکاذم .دنریگ تسدیور ،دننکیم لمع ام اب ھک اھشخب نآ رد
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 ھب بولطم ھنوگ ھب ریما ذوفن زا یزاسادج یارب و اھنآ بلج یارب یراوجمھ رد لقتسم

 .دوریم شیپ

 

 ھمیمض ار هدش رداص و هدش تفایرد تاروتسد و مھم یاھشرازگ یاھ ھخسن نانچمھ ام .۴

 .مینکیم

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات  ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 ۶٠ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢

 ،نیلربمچ لیوین رس لارنج بانجیلاع ھب ،لباک تئیھ ،صاخ ھفیظو ،یراناواک درگرس زا
 رایتخالامات و هداعلاقوف هدنیامن

 

 رد دجسم یلع ھعلق ھب تکرح دصق ھب حبص زورید ،بانجیلاع تاروتسد زا تعاطا رد

 منک لصاح نانیمطا هاگرارق نیا رد ریما تاماقم زا ات مدرک کرت ار رواشپ ،ربیخ لتوک

 نما تیلوئسم لباک ھب رفس رد و درذگب ربیخ زا ھک دنھدیم هزاجا سیلگنا تئیھ ھب ایآ ھک

 .دنریگ هدھع ھب ار نآ اب بوخ دروخرب و

 

 ،زنیکنیج گنھرس اب ،دوب رقتسم تئیھ هاگودرا ھک ییاج ،دورمج ھب دورو ضحم ھب .٢

 زا یکچوک ھقردب اب یتلاب ناتیپاک و وا ھک دش رارق و مدرک رارقرب طابترا ھقردب هدنامرف

  .دننک یھارمھ ارم هراوس

 

 دورمج زا ھیناترب تئیھ ھقردب یارب رواشپ رد رضاح ربیخ نارس اب لبق زور تارکاذم .٣

 تاماقم تسا نکمم ھک تفرگ تروص ربیخ لخاد رد یرگید ھطقن رھ ای دجسم یلع ات

 ور نیا زا .دندرگزاب ھیناترب ورملق ھب موزل تروص رد ای و دنشاب رقتسم اجنآ رد ریما
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 ار لتوک زا روبع تامدقم ات مداتسرف دورمج هاگودرا ھب دندوب نم زا شیپ ھک ار اھیربیخ

 ،ناخ دمحم ضیف و روخآریم ھب ات مداتسرف دجسم یلع ھب زین یناگداتسرف .دننک مھارف

 تکرح دجسم یلع دصقم ھب دورمج زا یسیلگنا رسفا ود اب نم ھک مھد عالطا ،ھعلق هدنامرف

 .میشاب ھتشاد یصخش یوگتفگ اھنآ اب ات مینکیم

 

 ھب دنناوتب مناروآ مایپ و اھیربیخ ھکنیا یارب دورمج رد ندنام رظتنم یتدم زا سپ .۴

 ،مدیسر نوسکم لپ ھب یتقو .مدش لتوک دراو و مدرک کرت ار هاگودرا ،دننک یورشیپ یبوخ

 ھک داد عالطا نم ھب و دش وربور نم اب ،تشگیمرب دجسم یلع زا ھک مناگداتسرف زا یکی

 ھک ییاج رھ رد ھک دھاوخب نارسفا زا و ددرگرب ھک دھاوخیم وا زا ناخ دمحم ضیف

 رما نیا ھک اجنآ زا .دیایب اھنآ اب وگتفگ یارب ات دننک فقوت ،دنکیم تاقالم اھنآ اب هداتسرف

 تراھم نآ رد هژیو ھب ریما تاماقم ھک یراتفر - دوب نامز ندروآ تسد ھب یارب یشالت

 تیلوئسم دروم رد ات موش کیدزن دجسم یلع ھب ناکما دح ات ھک دوب نیا نم فدھ و - دنراد

 ددرگرب ھک مداد روتسد دصاق ھب اذل ،منک تاقالم ریما نارومام اب ھک مشاب ھتشادن یدیدرت نآ

 .مدرگ یمن رب ،منکن تاقالم ار وا ھک ینامز ات مراد دصق ھک دھد عالطا ناخ ھب و

 

 مشچ رد و دجسم یلع زا یلیام کی دودح رد ھک میدیسر ھنیچ ھلال تاعافترا ھب یتقو .۵

 یاھھلق ھک دنداد عالطا نم ھب و دندرک تاقالم ام اب ربیخ نارس زا یهدع ،تسا ھعلق زادنا

 ریما یاھورین طسوت ،تسا طلسم هداج ھیقب رب و دجسم یلع هار رب الماک ھک ام یوربور

 زا یدایز دادعت نینچمھ ام .درذگب ام یھتسد ھک دنراذگ یمن و دنوشىم ھگن )راد ھصاخ(

 نودب و دنوشیم نییاپ دجسم یلع زا عضاوم نیا تیوقت یارب ھک میدرک هدھاشم ار نادرم

 زا .دراد دوجو ام اب تفلاخم دصق ،ھمادا یارب شالت تروص رد ھک دھدیم ناشن کش

 یھارمھ ار نم ھک یاھیربیخ ھک دوب لتوک زا یشخب نآ هدودحم رد شیامن نیا ھک اجنآ

 .مداتسرف ناراد ھصاخ اب هرکاذم یارب ار اھنآ زا یھورگ نم ،دندوب نآ لوئسم دندرکیم

 دصاق ،ور نیا زا .درک دنھاوخ کیلش ،دوش کیدزن یسک رگا ھک دندرک دیدھت اھنآ اما

 ،دنک تاقالم نم اب و دیایب ھک مدرک توعد وا زا و مداتسرف ناخ دمحم ضیف دزن ار یرگید
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 هدھع رب ار هار یھدنامرف وا دارفا اریز ،مورب یلع دجسم یلع ھب نم ھک دھد یتابیترت ای

 ،دیسرن یعطق خساپ و تشذگ یتدم نوچ .دنداد یمن ار نم ھتسد یورشیپ هزاجا و دنتشاد

 ات دندوب هدرک یھارمھ ارم ھک مداتسرف ار ]یزالم یدیرفا ناخ[ لیلخ یاھننخ زا یکی

 هدش فقوتم ناخ ھک مدرک تفایرد یشرازگ دعب یکدنا اما .دنزاس صخشم ار روما عضو

 .تسا هدشن هداد وا ھب یورشیپ هزاجا و

 

 مھد تامولعم و مسیونب ناخ دمحم ضیف و روخآریم یارب یھمان ات مدش هدامآ ادعب نم .۶

 ھتخاس فقوتم دجسم یلع هاگرارق ھب اھنآ نامرف ریز یورشیپ یاھھتسد طسوت نم ھک

 تیلوئسم ،دوش نینچ رگا و دوش کیلش میالاب ھکنیا ات منک یورشیپ ھک متشاد دصق اما .مدش

 یارب دنھاوخیمن اعطق لباک ریما ناگدنیامن ھک داد دھاوخ ناشن لمع نیا و تسا اھنآ یالاب

 خساپ رگا دعب و درذگب ینامز تدم ھک متشاذگ نم .دنھدب یورشیپ هزاجا ھیناترب تئیھ

 ،مینک یورشیپ دجسم یلع یوس ھب رفن دنچ اب نم و زنیکنیج گنھرس ،دیسرن شخب تعانق

 یتاب ناتیپاک اب ھک میتشگرب هدنام یقاب ھقردب اب ام یتقو .دریگ تروص ریف ام یالاب ھکنیا ات

 میدوب هدومن فقوت ام ھک دندوب یتاعافترا رد

 

 تفایرد ناخ دمحم ضیف زا یمایپ ،دوش هدامآ ھلسارم یارب ھمان نیا ھک نیا زا شیپ .٧

 ام ھک دیایب ھناخدور رتسب رد ھبورخم جرب کی شیپ دھاوخیم وا ھکنیا رب ینبم مدرک

 ھک یزیچ نآ رھ رگید رفن ھس اب ات داتسرف دھاوخ ار یسک نم یارب وا و میتشاد فقوت

 .دونشب دھاوخیم میتشاد

 

 تشپ ناخ دمحم ضیف ات مشاب رظتنم نم ھک متشادنپ یتمارک یب دوخ یارب ار نیا نوچ .٨

 هداد هزاجا میارب رگا( میایب هارمھ رفن دنچ اب ھک دھد نامرف میارب و دتسرفب ار یسک نم

 یرفن دنچ اب طقف و دوب یم توافتم ،متفر یم دجسم یلع ھعلق ھب دوخ ھقردب اب ھک دشیم

 یگرابکی ھب ھک متفرگ میمصت نم ؛)دنھدیم هزاجا هدنامرف نارسفا ھک مدشیم هاگرارق دراو
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 ھب ھکنآ زا شیپ ار ناخ دمحم ضیف ھک میامن شالت و منک یورشیپ مھاوخیم یرفن دنچ اب

 .منک تاقالم ،دیایب دوخ رظن دروم ھطقن

 

 زا یرامش اب امنھار هراوس زا رفن ود ای کی و مدوخ ،زنیکنیج گنھرس نآ قباطم .٩

 ات میتفر شیپ ھب ،دندشیم ھناخدور رتسب دراو ریخات نودب ھک یموب نایاقآ و یربیخ نادرم

 یکوک کی ،رون هللادبع یربھر ریز اھیدیرفا ھتسد کی .مینک تاقالم ناخ دمحم ضیف اب

 اب ،دزاس فقوتم ارم ات تساوخ دوب ریما صاخ روخ ھنارای ھک یدیرفا کلم یدیرفا لیخ

 تاماقم اب نم ھفیظو ھک متفگ و متشذگ وا زا نم .دنورب دنناوتیم رفن راھچ اھنت ھکنیا نتفگ

 رد – دادن ناشن رتشیب تفلاخم کلم .مشاب ھتشاد اھیدیرفا اب یثحب مھاوخیمن و تسا لباک

 شا ھنارای دھاوخیم ھک تسا یسک ھناگی وا و دنا نم اب وا لیابق رثکا ھک تسناد وا تیعقاو

 .دنک ظفح ار

 

 نم ھک مدرک ناشنرطاخ نم ،تامارتحا لدابت و ناخ دمحم ضیف اب تاقالم زا سپ .١٠

 رد اھتخرد یرامش اب یبآ بایسآ کی نیا – متشاد رظن رد وگتفگ یارب ار یبسانم لحم

 اب ناخ دمحم ضیف .دوب تاقالم یرازگرب یارب یلصا لحم و ھناخدور لباقم رد نآ رانک

 یدیرفا نادرم یضعب و دجسم یلع ناراد ھصاخ دایز رامش و روخآریم نواعم ای بیان

 .دوب هارمھ اھنآ ناوریپ و ربیخ ییالاب یاھاتسور

 

 وا ھک مدرک زاغآ ناخ دمحم ضیف ھب هراشا اب ار وگتفگ نم ،میتسشن نامدوخ ام یتقو .١١

 ار یتفایرد تاروتسد ات میدرک تاقالم و میتسھ دوخ مرتحم یاھتموکح ناراگتمدخ نم و

 نیب رد یصخش عوضوم چیھ ،دشاب ھچ ام تاقالم ھجیتن ھکنیا زا رظنفرص .مینک وگتفگ

 مدرک عورش نم و دنادرگرب الباقتم ار ھناتسود مایپ نیا ناخ سپس .درادن دوجو وا و نم

 اب هارمھ ھناتسود تئیھ کی نداتسرف یارب میمصت ھیناترب تموکح ھک دراد ربخ بوخ وا

 و دراد رارق دورمج رد تئیھ .تسا ھتفرگ لباک ریما ترضحالاو دزن بسانم ھقردب

 تموکح زا فلتخم یاھشرازگ ھجیتن رد .دنک یورشیپ ربیخ قیرط زا دعب زور دھاوخیم
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 تفایرد مزال تاروتسد دجسم یلع رد ریما تاماقم ھک مزاس نیقیتم ات هدش هداد ھفیظو نم ھب

 ھب رفس نایرج رد تئیھ تسرد دروخرب و نما روبع نیمضت یارب دنا هدامآ ای و دناهدرک

 ،دشاب هدش ذخا لباک زا ھنالقتسم مادقا مادک رگا ھک مدوب راودیما نم .دنیامن یراکمھ لباک

 خساپ ناخ دمحم ضیف .میشاب ھتشاد تموکح ود رھ دروم رد یرتھب تواضق میتسناوتیم

 هدومن لمع هزیگنا اب و دشاب ھتشاد ھناتسود هویش ات تسا هدیشوک دوخ ناوت مامت اب وا ھک داد

 اب وا لمع نیا اما ،دنک یورشیپ فقوت نودب ناخ نیسح مالغ باون ھک هداد هزاجا و تسا

 زا و دشیمن رضاح وگتفگ نیا ھب دوبیمن یضار وا رگا .دشن وربور لباک رابرد دییات

 روبع یارب ریما زا یروتسد چیھ وا .درکیمن یریگولج ام ھتسد ھب شناراد ھصاخ کیلش

 دنچ تئیھ رگا اما .دھد هزاجا دناوتیمن یروتسد نینچ نودب وا .تسا هدومنن ذخا تئیھ

 ھک مداد خساپ نم .تساوخ دھاوخ روتسد و تفرگ دھاوخ طابترا لباک اب ،دنامب رظتنم زور

 ،دنک یورشیپ هدنیآ زور دیاب تئیھ ھک میوگب مراد ھفیظو نم و دنا صخشم نم تاروتسد

 تیلوئسم ھک متساوخ ناخ زا نم .دنشاب ھتشاد تفلاخم رب ینبم ریما زا یروتسد ھکنیا رگم

 روتسد ھکنیا رگم ،دوش ھیناترب تئیھ یورشیپ عنام ھک دریگن ندرگ رب ار یگرزب راب نینچ

 رظن رد لباک ریما خساپ ناونع ھب دشاب وا خساپ ھچ رھ نوچ .دشاب صخشم و نشور وا

 نازابرس و تسا نابھگن کی فرص وا ھک داد خساپ ناخ دمحم ضیف .دوشیم ھتفرگ

 ،دھدیم ماجنا دراد رایتخا رد وا ھچنآ اما .راد ھصاخ دنچ رگم ،درادن رایتخا رد یمظنم

 هراشا نم .دنک روبع هاگرارق زا تئیھ ھک دراذگیمن ،دریگب لباک زا یروتسد ھکنیا رگم

 فادھا یاراد و تسا ھناتسود تئیھ و تسین وا هاگرارق یعقاو توق نم روظنم ھک مدرک

 وا .دریگ شود رب ار ینیگنس راب نینچ دیابن ھک مدرک اضاقت هرابود و تسا زیمآ تملاسم

 دناوتیمن وس کی زا .دریگب میمصت دیاب ھک تسا وا یارب مھم ھلئسم کی نیا ھک داد خساپ

 لباک ریما مکح ناونع ھب وا خساپ ھک دیوگیم رگید یوس زا و دنک لمع لباک مکح نودب

  .تسا

 

 یتسود ھمالع نیا ھک دومن لاوس ھیناترب تموکح ھناتسود فادھا هراب رد یمرگ اب سپس وا

 لباک ریما تیعر ھک دوش یربیخ لیابق اب میقتسم تارکاذم دراو ھیناترب تموکح ھک تسین
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 ھقردب ار نیسح مالغ باون ھک دنزاس یم راداو ار اھنآ و دنریگیم نآ مکاح زا ھنارای و دنا

 ماجنا ار راک نیا ریما هزاجا نودب )نم ھتسد ینعی( یوناترب نارسفا یضعب مھ و دننک

 ینیبشیپ زگرھ نم .درادن دوجو دروم نیا رد یلکشم چیھ ھک مداد خساپ نم .دنھدیم

 فلاخم زگرھ تئیھ نوچ ،دوش وربور یتفلاخم نینچ اب ھناتسود تئیھ کی ھک مدرکیمن

 تھج اھنآ کیرحت یارب فرص اھیدیرفا اب تابیترت و تسا هدوبن یندم روشک چیھ

 رد ار نآ قح لقتسم ھلیبق ناتپ رھ ھک تسا هدوب تئیھ زیمآ تملاسم ھقردب و نما دروخرب

 ھک داد ھمادا عوضوم هراب رد یمرگ شیازفا اب ناخ دمحم ضیف .دراد شروشک لباقم

 زا یرامش و زنیکنیج گنھرس مھ و ( نم رظن ھب ھک تشاد دوجو مدرم نیب رد یتاھاوفا

 دھاوخ یرت عطاق لکش تکرح ،دوش رت لیوط ثحب رگا دھدیم ناشن ھک )نم یارمھ نایاقآ

 ناخ راتفگ نم اذل .دشاب ھتشادن ار نآ اب بسانم ھلماعم ناوت دیاش ام کچوک ھتسد ھک تفرگ

 ھتشاد یتیاضران یارب یعوضوم ریما رگا و دوب یرگید زیچ عوضوم ھک مدرک عطق ار

 زا سپس .تشاد دھاوخ وا یارب یبسانم خساپ ھیناترب تموکح ھک مرادن کش نم ،دشاب

 زور ھیناترب تئیھ رگا ھک میوگب مشاب هدیمھف تسرد رگا راب نیرخآ یارب ھک مدیسرپ ناخ

 .دوب دھاوخ ھنوگ نیمھ ھک داد خساپ وا .درک دھاوخ تفلاخم روز اب وا ،دنک یورشیپ هدنیآ

 رد ھک مداد نانیمطا شیارب و مداد ناکت ار ناخ دمحم ضیف تسد و متساخرب سپس نم

 نایاقآ زا سپس .منیبب رگید راب ار وا مراد وزرآ و مرادن ھناتسودریغ ساسحا چیھ وا لباقم

 اھنآ و دنرادن رظن رد عطاق و نشور خساپ کی اھنآ رگا ھک متساوخ دندوب نم اب ھک یموب

 .تسا نانچ یلب ھک دنتفگ

 

 یگدامآ نوچ .تشادن دوجو ھطقن نیا لح تھج وگتفگ یارب یترورض تقیقح رد .١٢

 نم فدھ ھکنیا نودب ،دوب هدش ذاختا نم ھتسد ندید اب دجسم یلع ناگداپ طسوت ھک ھنانمشد

 هدنیامن روخآریم و ھعلق هدنامرف ھب نم ھقردب کچوک ھتسد توق ،دنشاب ھتشاد رظن رد ار

 رواب نم .تسا هدش ھتشادنپ ھناھاگآ یتمرح یب و نیھوت ھناشن و هدش هداد شرازگ ریما

 هویش ھب ھک رخا ات لوا زا ھک ناخ دمحم ضیف یانثتسا ھب ،ریما تاماقم کی رھ اب ھک مراد

 .داد یم خر یمداصت ،داد رارق ریثات تحت ارم و زنیکنیج گنھرس و درک دروخرب ھنابدوم
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 ھب ھک دنکیم لمع روخآریم میقتسم روتسد تحت ھک دوب نیا ناخ دمحم ضیف یمومع رواب

 هداتسرف اھیربیخ روما زا ناخ دمحم ضیف تریدم تراظن یارب ریما طسوت دصقم نیمھ

 چیھ نم .درک شیامزآ ار ھیناترب تئیھ یورشیپ وا نآ فالخ روتسد نودب ھک دنیبب و هدش

 مداصت زا یلاخ ھکنآ اب ،دروآ نییاپ ار نیھوت دایز رادقم ناخ دمحم ضیف ھک مرادن دیدرت

 .درک ریما فادھا رب ریثات یارب یرتشیب زیچ ھک درک روصت تسا نکممان ،دوب یعقاو

 

 ھناقداص دوخ راک رد ،تفرگ رارق یسررب دروم اھنآ دروخرب ھک ییاج ات اھیربیخ .١٣

 اب نیعم ھیضق کی ھب ار لیاسم ھک تسناوت میھاوخن ام اھنآ کمک یارب اما ،دندرک لمع

 .میروایب قیوعت و ھنیزھ ،تالکشم دایز رادقم نودب ریما تاماقم

 

 مدمآ رواشپ ھب نم و میتشگرب دورمج ھب ام ،دیسر نایاپ ھب ناخ دمحم ضیف اب وگتفگ .١۴

 .مدرک لاسرا بانجیلاع ھب دوب هداد خر ھچنآ مامت زا ار دوخ شرازگ اصخش و

 

 مدرک تفایرد زنیکنیج گنھرس زا ھک یھنابدوم و هدامآ کمک زا مھاوخیم نایاپ رد .١۵

 .مناسرب بانجیلاع ھجوت ھب

 

 وا تامدخ ھک منکیم داھنشیپ و دوشیم میظنت ناخ دمحم بابرا طسوت اھیربیخ تابیترت

 .دشاب رظنرد نیعم دعوم رد

 

 

 ۶٠ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،رواشپ ،هاگودرا

 لیوین رس یماظن رترکس ،کیماھنآتیپاک ھب ،امنھار ھتسد ،زنیکنیج مود گنھرس زا
 نیلربمچ
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 .مناسرب نیلربمچ لیوین رس لارنج بانجیلاع عالطا یارب ار ریز شرازگ ھک مراد راختفا

 

 ییامیپھار رواشپ زا لباک تئیھ هاگودرا اب ربمتپس ٢١ لیاوا رد نم ،وا تاروتسد قباطم .٢

 .مدیسر دورمج ھب ٧ تعاس زا سپ و مدرک

 

 یلع ھب دھاوخیم وا ھک تفگ میارب و دیسر هاگودرا ھب یراناواک درگرس ٨ تعاس دودح .٣

 و دجسم یلع قیرط زا تئیھ روبع دروم رد هدنامرف رسفا زا یخساپ ات دورب دجسم

 .دونشب لباک نما دروخرب

 

 یخرب نداتسرف یارب یدیرفا یلیخ یکوک نادرم نداد هزاجا یارب ،هاتوک ریخات زا سپ .۴

 یراناواک درگرس ندمآ زا ناخ دمحم ضیف یارب ات ربیخ لتوک ھب ام زا شیپاشیپ اھنآ زا

 و یتاب ناتیپاک اب اجکی دورمج زا نم و یراناواک درگرس ،دنھدبربخ وا کچوک ھقردب اب

 .میدرک تکرح امنھار ھتسد هراوس ٢۴

 

 اب و دوب ھتخاس ١٨۴٠ رد نسکیم گنھرس ھک میدرک تکرح پوت هداج قیرط زا ام .۵

 مینیبب ار دجسم یلع میتسناوتیم اج نآ زا ھک میدیسر یھوک ھب تشاچ زا شیپ بوخ مظن

 .دوب رود ھعلق زا لیام کی مراھچ ھس دودح ھک

 

 یارب یگدامآ اروف اھنآ ،دندید هوک رد ار ام یماظن سابل دجسم یلع رد مدرم یتقو .۶

 دادتما رد ھلق ھب یخرب و دندش الاب ھعلق یاھراوید ھب اھ یخرب .دندرک ام لباقم رد تمواقم

 .دش کیلش ھمالع ریف ود ای کی نامز نیع رد .دندیود دجسم یلع و ام نیب هداج ھک ھنماد

 

 تحت درم ۴٠٠ ای ٣٠٠ اب یگرابکی ھب ھک مدوب نیمطم ،میدرکیم یورشیپ ام رگا .٧

 میدرکیم گنج نییاپ نیمز رد ندش عقاو اب دیاب ام نوچ ،میتفرگیم رارق دایز بیاعم طیارش

 مدش نیقیتم نم ،نیا رانک رد .تشاد رارق ام تسار هرانک رد ام لباقم رد ایوق ھک ینمشد اب
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 مداصت رد ھلجع اب ام ھکنیا نتفگ اب دنتخاس رود اھ یتمالم مامت زا ار دوخ ریما نارسفا ھک

 .میدمآ تاحیضوت یارب نامز نداد نودب و ناشیا نازابرس اب

 

 ھک ییاج ،دنامب هوک رد ھک تفرگ میمصت ھنالقاع یراناواک درگرس یطیارش نینچ رد .٨

 درگرس ،دیاین ام تاقالم یارب ناخ دمحم ضیف رگا ھک دش ھقفاوم اما ،میدوب یھاتوک تردم

 نآ رطاخ ھب ھک میریگب ار یلاوس خساپ و میورب ھعلق یوس ھب رفن دنچ اب نم و یراناواک

 .میاهدمآ

 

 دمحم ضیف ھب مایپ کی زا شیب نآ نایرج رد ھک هوک رد تعاس ود دودح راظتنا زا سپ .٩

 ام دھاوخیم رادرس ھک دیوگب ات دمآ هرابود یزالم بابرا یدیرفا ناخ ،دش هداتسرف ناخ

 اب دمحم ضیف ھک میدید نآ زا سپ یمک .میدوب هداتسیا ام ھکییاج ،دنیبب نییاپ یداو رد ار

 درگرس .مینیبب ار وا ات میتفر رفن ود اب نم و یراناواک درگرس و دیآیم رفن ۶٠ ای ۵٠

 ار یدیرفا لیخ یکوک زا رفن دنچ و ناخ یدیرفا بابرا ،ناخ دمحم حتف دوخ اب یراناواک

 .شگنب سیئر ناخریش رداھب نانچمھ .دندوب هدمآ لتوک ھب ام اب ھک تشاد دوخ اب

 

 کیدزن تخرد کی ریز رد و میتشذگ ھناخدور زا ام رادرس اب نداد تسد زا سپ .١٠

 ام و دندمآ زین رادرس ناوریپ زا رفن دنچ و میتسشن امیقتسم ام .میتسشن ھنیچ ھلال یاتسور

 .میدرک وگتفگ و میتسشن مھ رود رفن ٢٠٠ ای ١۵٠

 

 ریما ھب حلص تئیھ کی دھاوخیم ھیناترب تموکح ھکنیا نتفگ اب یراناواک درگرس .١١

 رارق دورمج رد تئیھ هاگودرا و هدش هداتسرف ریما ھب نآ تشاددای ھک دتسرفب ناخ یلعریش

 تسد ھب ار لباک ھب نما رفس و دجسم یلع قیرط زا روبع هزاجا ات تسا هدمآ وا و دراد

 .دروآ
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 دجسم یلع زا دناوتیمن تئیھ ھک تسا ھتشون رابکی زا شیب وا ھک داد خساپ رادرس .١٢

 وا و میشاب راظتنا دیاب ام و تسا هدرکن تفایرد زونھ ات ھک دنک روبع ریما هزاجا نودب

 .دشابیم وا روتسد رظتنم و دسیونیم ریما ھب مھزاب

 

 ھیناترب تموکح اما .تسا هدرک تفایرد ار رادرس یاھھمان ھک تفگ یراناواک درگرس .١٣

 هداد روبع هزاجا ،دوریم یمھم عوضوم هراب رد ریما دزن ھک حلص تئیھ ھک درادن رواب

 .تسا مھم رایسب ھلئسم ھک دوش نیقیتم ات داتسرف ار دوخ نارسفا زا یکی نیاربانب و دوشن

 رگا ،تسا وا یوس ھب دوخ هار رد تئیھ ھک دنادیم ریما نوچ ھک دوزفا یراناواک درگرس

 ار نآ ریما دوخ ھک درادنپ یم نینچ ار نآ ھیناترب تموکح ،دوش تعنامم دجسم یلع رد

 .تسا هداد فقوت

 

 .دراد تقیقح عوضوم نیا ھک تفگ رادرس .١۴

 

 تئیھ روبع فلاخم رادرس ھک طیارش نینچ تحت ھک دیسرپ سپس یراناواک درگرس .١۵

 یلاخ ھناش رخا ات لوا زا رادرس ،تقیقح رد .دنکیم رکف نینچ وا ھک تفگ رادرس و تسا

 وگتفگ و دنکیم تعنامم روز اب تئیھ روبع اب وا ھک دنامھف اصخشم ام یارب اما ،درکیم

 .تسا تقو عایض وا اب دروم نیا رد

 

 تئیھ نتفر عنام امش و دیتسھ ریما راگتمدخ امش« :تفگ رادرس ھب یراناواک درگرس .١۶

 ھک دینادیم ھنوگچ امش .تسا هدوب تسود ام اب ھشیمھ ھک دیتسھ وا دزن ھب ھیناترب تموکح

 ؟»دش دھاوخ رھق رایسب امش طسوت یراک نینچ ماجنا رد ریما دوخ

 

 ریما رگا ؟دیھد یم ماجنا نونکا امش ھک تسا یتسود مادک نیا« :داد خساپ رادرس  .١٧

 اما .مدروآیم لتوک ھب ار امش و متفر یم امش ندید ھب دورمج ھب نم ،دھدب روتسد میارب

 روبع هزاجا امش ھب ات دیا هداد هوشر ریما یاھھمدخ ھب و دیا هدمآ اجنیا نات دوخ امش نونکا
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 رد یزیرنوخ و گنج ثعاب و دیا هدرک هدافتسا اھیدیرفا دض رب ار اھیدیرفا امش .دھدب

 ؟»دینک یم باطخ تسود ار دوخ و دیوشیم روشک نیا

 

 ھک دوبن لوقعم نیا و دندز فک نانخس نیا اب دندوب هداتسیا ام رانک ھک یاھیدیرفا .١٨

 ود رھ ام« :تفگ رادرس ھب یراناواک درگرس نیاربانب .دبای ھمادا هویش نیا اب وگتفگ

 نیا ھک تسین ام ھفیظو نیا .ھیناترب تموکح زا نم و لباک ریما زا امش – میتسھ راگتمدخ

 روز اب دیھاوخ یم امش .مونشب امش زا میقتسم خساپ ات ما هدمآ طقف نم .مینک ثحب ار لیاسم

 ؟»دینک یریگولج تئیھ روبع زا

 

 اریز ،دینک لوبق ینابرھم ناونع ھب ار نیا دیاب امش .منکیم نم ،یلب« :تفگ رادرس .١٩

 ریف امش ھب دیا هداد ماجنا امش ھک یزیچ نآ رطاخ ھب ھک مراد رطاخ ھب ار یتسود نم

 و میدش راوس دوخ یاھپسا رب و میداد ناکت ار رگیدکی تسد ام نآ زا سپ .»ماهدرکن

 .»دیدرک تفایرد یمیقتسم خساپ امش« :تفگ هرابود رادرس

 

 .میدیسر هاگدرا ھب ۵ تعاس یلاوح و میتشگرب رورمج ھب هار نامھ زا ام .٢٠

 

 وا دروخرب .تفر لتوک ات ام اب ھک دوب ریگمشچ رایسب یدیرفا لیخ یکوک دروخرب .٢١

 .دوب هداعلاقوف زور مامت رد

 

 

 ۶٠ دنس رد ٣ ھیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢۴ ،ھلمیس ،٢٠۴٩ هرامش

 یماظن رتفد ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،لایل تشاددای
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 لیوین رس لارنج روبع ھک دناسرب یماظن رتفد عالطا ھب ات هدش هداد تیادھ هدننک اضما ھب

 تمواقم طسوت دجسم یلع رد ریما ترضحالاو دزن ھب تئیھ کی رطاخ ھب لباک ھب نیلربمچ

 تئیھ و تشگرب رواشپ ھب نیلربمچ لیوین رس ،ھجیتن رد .دش ھجاوم ریما ناگداپ حلسم

 .دش لحنم

 

 یارب دنھ تموکح ھک دنک ھبتاکم ریز ریبادت اب الاح ھک هدش هداد تیادھ هدننک اضما ھب .٢

 .تسا لباک ریما بناج زا ینمشد شیامن ھجیتن رد نیا ھک دنادیم مزال عاضوا رب یراذگرثا

 

 ییامیپھار مامت اب ناتسناغفا دحرس یالاب رد تاھوک ھیحان رد لت رد یماظن یورین کی .٣

 زا ،دنور یم هاگرارق ھب ھناگادج تروص ھب ھک ھلکشتم یاھ گنھ .دوشیم اجباج نکمم

 یدحرس یاھورین زا یاھشخب و شترا داتس بانجیلاع یھدنامرف تحت شترا یاھشخب

 و شترا داتس بانجیلاع اب ار مزال تابیترت ات دوشیم اضاقت یماظن رتفد زا .دنا باجنپ

 ھب دحرس زا نکمم کرحت یارب لت یورین .دنک گنھامھ باجنپ رادنامرفناوتس بانج

 عمجت ھک اج نآ زا .تسا لباک ریما ورملق زا یشخب ھک دوشیم هدامآ مرک یداو لخاد

 ھب ،دوشیم قطانم نیا لقتسم لیابق ھب رادشھ ثعاب الامتحا یزرم ھطقن نیا رد نازابرس

 بانج قیرط زا ھک دوشیم هداد تیادھ ،دنراد یسایس طابترا قطانم نیا ھک ینارسفا

 ات کرحت نیا ھناتسود تایصوصخ ھب ھطبار رد اھنآ نانیمطا یارب باجنپ رادنامرفناوتس

  هداد حیضوت لیابق یارب .دننک نیمات ار اھنآ تین نسح ،دوشیم طوبرم لیابق ھب ھکییاج

 ھکنآ اب ،دوشیم مارتحا اھنآ لالقتسا و هدش دروخرب نیدحتم دننام اھنآ اب ھک دش دھاوخ

 .دوش لاغشا ریما یاھورملق زا یشخب تسا نکمم

 

 ،تسا هدش رقتسم نونکا مھ نآ سایقم ھک ھیلوا ماکحتسا نداتسرف اب دیاب ھتیوک ناگداپ .۴

 ھک دوشیم کرد .دوش لیمکت هریخذ و لاقتنا یارب یتابیترت ات دوز ھچ رھ ،دوش میکحت

 یزاغ هرید ھیحان زا ھیناترب ورملق قیرط زا یشخب ،دنکیم تکرح ھتیوک یارب ورین نیا

 بوقعی زا لومعم هار قیرط زا یشخب و نالوب لتوک و رداد یوس ھب میقتسم طخ رد ناخ
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 ات ناتسچولب رادنامرف ،رومام ھب و دوشیم هداتسرف باجنپ تموکح ھب مزال تاروتسد .دابآ

 لیاسم مامت ھکنیا رطاخ ھب .دنزاس مھارف ار تالق ناخ و دحرس یروام لیابق یراکمھ

 یارب اما .دوش رایع دیاب یجراخ ورملق قیرط زا نازابرس روبع نیا ھب طوبرم یسایس

 ھیلوا قیقد تاعالطا دیاب باجنپ تموکح و ھجراخ رتفد ھک تسا یساسا رایسب ،دصاقم نیا

 .دننک تفایرد هدافتسا دروم یاھریسم زا ار

 

 ربمون لوا ات مود یورین ھک تسا هدش ھتفرگ میمصت دنھ تموکح یوس زا نینچمھ .۵

 رد ،ھتیوک زا رتارف ،ناتسناغفا رد ینورد یاھ تایلمع ھب ھتیوک تمس ھب یورشیپ یارب

 ناتسناغفا زرم زا دناوتب ھک دشاب یهزادنا ھب دیاب نوتس نیا تردق .دشاب هدامآ موزل تروص

 ناکم نآ ،دشاب بولطم تایلمع نیا راک دنور ھک یتروص رد و دنک روبع راھدنق تھج رد

 و دش دھاوخ عمج ناخ یزاغ هرید و ناتلم رد ورین نیا ھک دسریم رظن ھب .دیامن دیدھت ار

 ھک درک دھاوخ لابند ار یاھریسم نامھ ،دنک ییامیپھار ھک دوش هداد روتسد نآ ھب رگا

 و یسایس تاماقم ھب دیاب زین دراوم نیا رد .تسا هدش یط ھتیوک یتیوقت یاھورین طسوت

 .دوش یناسرعالطا مزال تادیھمت و تابیترت یارب یکلم

 

 ندرک ادج فدھ اب ناتسچولب و ھیناترب دنھ تادحرس رواجم لقتسم لیابق اب تارکاذم .۶

 یتسرد ھب ار یماظن رتفد دیاب ھجراخ رتفد .دراد ھمادا لباک ریما اب یسایس طابترا زا اھنآ

 .دنراذگب ریثات یماظن تایلمع رب اھنآ ات دزاس علطم دوخ ھجیتن و تفرشیپ زا

 

 رقتسم رگول یکرب رد اوھ یدرس نامز رد تسا رارق ھک یتقوم هاگودرا اب ھطبار رد .٧

 دنھد عالطا ھجراخ رتفد ھب و ھتفرگ رظن رد ار نآ ھک دوشیم اضاقت یماظن رتفد زا ،دوش

 .دنوش حالصا دیاب نونکا ،تسا دح ھچ ات و وحن ھچ ھب ،دوجوم تاروتسد ھک
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 ۶٠ دنس رد ۴ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢۴ ،ھلمیس ،٢٠۵٠ هرامش

 تموکح رتفد رترکس ،نیفیرگ لپیل ھب ،ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح رترکس ،لایل زا
 باجنپ

 

 .منک تبحص امش اب ناتسناغفا اب ام طباور دروم رد ات هدش ھتساوخ نم زا

 

 رابرد ھب نیلربمچ لیوین رس تئیھ مازعا ھب رجنم ھک یطیارش زا رادنامرفناوتس بانج .٢

 تمواقم اب ،زاغآ رد تئیھ ھک دناهدش ھجوتم نینچمھ ناشیا بانج .تسا هاگآ ،دش لباک ریما

 نیاربانب .دش فقوتم ،دندرک ھیارا نآ یورشیپ یارب دجسم یلع رد ریما نارسفا ھک ھناحلسم

 رب ینبم دھعت ھنوگرھ زا ار ھیناترب تموکح ھک تسا هدش یراکشآ تموصخ بکترم ریما

 لامش زرم رد یماظن تایلمع ھب زاین الامتحا و دشخبیم ییاھر وا لابق رد رتشیب یرابدرب

 .دشاب ریما ورملق تمس ھب ھیناترب زرم رسارس رد ام یاھورین یورشیپ و یبرغ

 

 لوئسم رسفا نیدنچ ھب ھک منکیم تساوخرد رادنامرفناوتس زا نم ،طیارش نیا رد .٣

 ات دننکن غیرد یششوک چیھ زا و دنھدن تسد زا ار نامز ھک دھد روتسد ام یدحرس طباور

 رد ھک یلیابق .دننک ادج ناتسناغفا تموکح اب یسایس طابترا ھنوگرھ زا ار لقتسم لیابق

 ،یسایس ای یماظن لیالد ھب ،ھمھ زا رتمھم و دنراد رارق باجنپ زرم یلامش شخب زا جراخ

 ،نیرتهدمع ،نایم نیا زا .میزاس یثنخ ار ریما ذوفن و میھد رارق نامدوخ ریثات تحت ار اھنآ

 ھک اھیریزو زا یاھشخب و دنراد رایتخا رد ار ربیخ لتوک ھک دنا اھیدیرفا زا یاھشخب

 .دراد رارق مرک هرد ریسم رد ناشروشک

 

 لیابق یاھیورشیپ دروم رد دوخ نوج ١١ خروم ١١٨۵ هرامش ھمان ھب دیاب نینچمھ .۴

 یلیلد چیھ ،میوگب مھاوخیم ،نونکا .منک هراشا تاجهرید دحرس راوج رد ناتپ لیخ یسوم

 نآ ساسا رب ھک یطیارش دروم رد ات دوشن وگتفگ ھب توعد اھنآ زا ھک درادن دوجو
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 ،دنوش ھتفریذپ تظافح و تامدخ ساسا رب ھیناترب تموکح اب یساسا تالماعت رد دنناوتیم

 دنمدوس ینونک طیارش رد یسایس و یلمع هاگن زا ار نایرج نیا ناشیا بانج ھک یتروص رد

 ھب یلایتوچ - لت ریسم رد رکاک یاھهار اب ھطبار رد یھباشم یاھلمعلاروتسد .دننادیم

 .تسا هدش لاسرا ناتسچولب یارب لک رادنامرف رومام

 

 اھدنمھم زا یمھم یاھشخب ھک تسا دقتعم رادنامرفناوتس ایآ ھک مسرپیم ،ھمتاخ رد .۵

 و دنوش اجکی ھیناترب تموکح اب دنراد لیم الامتحا ،دراد رارق رواشپ یبرغ لامش رد ھک

 .دشاب دنمدوس دناوتیم اھنآ اب لماعت ھنوگرھ ،اھنآ عبانم و تیعقوم نتفرگ رظن رد اب

 اب تابیترت ھب اھدنمھم رب نامزمھ مادقا ھک دراد رواب نیا یارب یلیالد ارسیاو بانج

 .درک دھاوخ کمک اھیربیخ
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 ۶١ دنس
 ١٨٧٨ ربوتکا ١٩ ،ارسیاو مارگلت

 

 :تسا رارق نیا زا نآ لماک نتم و دش تفایرد ریما زا عقوتم ھمان

 

 باون قیرط زا ھناتسود تئیھ کی نداتسرف دروم رد بانجیلاع ھلسارم .تافراعت زا سپ

 یاھھمان و باون زونھ ات اما ،منادیم ار نآ دصقم نم .دش تفایرد ناخ نیسح مالغ

 زا نم ھمدخ ناخ هللا بیبح ازریم یناشن ھب یاھھبتاکم ھک یتقو ،ما هدیدن ار امش بانجیلاع

 ھنوگ ھب ،مدش هدزتریح و بجعتم ھمان نیا زا نم .دش هدناوخ و دیسر رواشپ رسیمک بناج

 ھناتسود تئیھ کی زونھ و هرجاشم زا رپ ،دوب هدش ھتشون بوخ تسود کی ھب زیمآدیدھت

 رگید ھمان ھس نآ لابند ھب ؟دراد یرمث ھچ ای و دافم ھچ و ھجیتن ھچ روز اب ندمآ .دمان یم

 نایرج رد ،نیاربانب .دوب نم تاماقم یناشن ھب ھک یراشف نامھ اب ،دیسر هرکذتم عبنم زا

 تادافا زا یلاخ اھنآ زا کی چیھ و دیسر نم یارب وس نامھ زا ھمان نیدنچ زور دنچ

 و یتسود هویش فلاخم ھک ینحل اب و دوب ھنابدومریغ و هدننکھیبنت و دوبن تشز و تخس

 متسھ ھجاوم ریدقت هودنا و مغ اب نم ھک ینامز رد ،تیعقاو نیا ھب هاگن اب .تسا تالماعت

 .تشادیم شمارآ و ھلصوح دیاب ھیناترب تموکح تاماقم ،تفرگ ارف ارم ناج یگرزب مغ و

 لحم و فدھ نآ رد ھک دنتفرگیم رظن رد ارم هاکناج و تخس ھلجع نیا بانجیلاع دیاب

 رارق شنزرس و هرکاذم دراو دنناوتیم تموکح تاماقم ھنوگچ ،دوب هدش نییعت سنارفنک

 هراشا رد .تین نسح و یتسود صلاخ ریسم و نیا نایم اھتوافت یضعب تسا نیا .دنریگ

 نیا ،دنراد رارق نم تاماقم رایتخا رد الاح ھک ھیناترب توکح تاماقم یاھھتشون نیا ھب

 ھب و درادن ھیناترب تموکح لباقم رد تفلاخم ای ینمشد نداد ناشن یارب یلیامت چیھ ھمان

 تلع و لیلد نودب رگید تردق رھ یتقو اما ،تسین عازن و ینمشد ناھاوخ تروص چیھ

 عاجرا وا هدارا و دنوادخ تسد رد عوضوم ،دھد ناشن ینمشد تموکح نیا لباقم رد

 .دوشیم
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 زا هدش ھتشون تاروتسد اب تقباطم رد ھلسارم نیا لماح ناخ نیسح مالغ باون دنمتزع

  .دش هداد ھک تساوخ تشگزاب هزاجا و دش ھتفریذپ ھیناترب تموکح

 .ربوتکا ۶ ھبنشکی
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 ۶٢ دنس
 ١٨٧٨ ربوتکا ١٩ ،ارسیاو مارگلت

 

 رسیمک .دندوب هدش ھتشون ریز طیارش تحت ،دوب هدش هداد عاجرا ریما ھب ھک رسیمک یاھھمان

 اب باون .دوب هدرک رارقرب طابترا یفوتسم اب یداھنشیپ تیرومام دروم رد راب نیدنچ

 یوس زا یبوخ لابقتسا اب لوا لحارم رد و درک عورش تسگآ ٣٠ رد ریما ھب نم یاھھمان

 شنزرس وا ھب نداد هزاجا رطاخ ھب ترضحالاو طسوت ابقاعتم ھک دش ھجاوم ریما تاماقم

 یاھییامیپھار اب طقف و هداتفا ریخات ھب باون ھک دش تفایرد یتاعالطا ربمتپس ۶ رد .دندش

 ھک دوب هدمآ ،دش تفایرد یفوتسم زا نامزمھ ھک یاھھمان رد .تسا هدش هداد هزاجا هاتوک

 ،دنکیم یراددوخ یراک روما ماجنا زا ریما اریز ،دنامب یقاب رواشپ رد باون تسا مزال

 دھد عالطا یفوتسم ھب دش هداد روتسد رسیمک ھب .درک ربص ناضمر زا سپ ات دیاب نیاربانب

 ھب ربمتپس ١۶ زا شیب ناوتیمن ار تیرومام تمیزع و تسا هدرک تکرح البق باون ھک

 یرادازع هرود نایاپ و ناضمر نایاپ ھک دوب هداتفا قیوعت ھب خیرات نآ ات ھک تخادنا ریخات

 کی ناونع ھب نآ نما روبع زا عانتما و دوب ھناتسود نآ تایصوصخ و فدھ اریز .دوب

 .دشیم یقلت راکشآ ھنامصخ مادقا
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 ۶٣ دنس
 ١٨٧٨ ربوتکا ١٩ ،ارسیاو مارگلت

 

 ١۴ رد نم ھناتسود داھنشیپ ،تسا هدش ھتشون تروشم هام کی زا سپ ھک ریما رضاح ھمان

 تموکح ھب یمومع نیھوت یارب یھاوخرذع چیھ نآ رد .دراذگیم خساپ یب زونھ ار تسگا

 ھب .تسین طباور دوبھب ای یداھنشیپ تئیھ یارب یلیامت چیھ زا یناشن و درادن دوجو ھیناترب

 کبس اب اجنیا رد ھک یدارفا ھمھ و لایل یاقآ ،نیلربمچ رس ،باجنپ رادنامرفناوتس رظن

 دروم انیقی .دنکیم نایب ار میقتسم شلاچ و تسا ھنابدا یب ادمع ھمان ای نحل ،دنا انشآ یقرش

 زا ریما ھک تسا هدش ھتشون نآ زا سپ ھمان اریز ،دوب دھاوخ ام یموب عابتا ھمھ ھجوت

 ،نم رظن ھب ،نونکا .تسا هداد ربخ ام هاگدید و دجسم یلع رد نیھوت زا باون قیرط

 هزات ریقحت ضرعم رد ار ام طقف و تسا هدیاف یب یھاوخرذع یارب تساوخرد ھنوگرھ

 زورما ار یداھنشیپ لیالد .میھد یم تسد زا ار یدنمشزرا نامز ھک یلاح رد ،دھدیم رارق

 .درک مھاوخ فارگلت هژیو یاروش زا سپ و تشاچ زا سپ
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 ۶۴ دنس
 )ھصالخ( ١٨٧٨ ربوتکا ١٩ ،ارسیاو زا

 

 :دش داھنشیپ ریز تامادقا .دش رازگرب ریما ھمان رطاخ ھب هژیو یاروش زورما

 ،ناتسناغفا مدرم اب ھناتسود راتفر مالعا ،یطخت/مرج نییعت یارب ھیمالعا یروف رودص .١

 .ریما هدھع رب لماک تیلوئسم نییعت و اھنآ یلخاد روما رد ھلخادم ھب لیامت مدع

 .دوشیم یروآ عمج لت رد نونکا ھک یورین لیمکت اب ،مرک ھب یورشیپ .٢

 .ربیخ لتوک زا ریما ناگداپ جارخا .٣

 .راھدنق ھب موزل تروص رد ،نیشپ قیرط زا ھتیوک ھب یورشیپ .۴

 راکشآ :بیاعم ; چیھ :ریخات یایازم

 ،تسا مکاح هدرتسگ روط ھب رضاح لاح رد ھک مادقا یارب ام مزع ھب تبسن یدامتعا یب

 .دھدیم شھاک ار ام رابتعا و درب یم الاب رایسب ار ریما رابتعا ؛دبای یم شیازفا زور رھ

 ام نیاربانب .داد میھاوخ تسد زا ار لقتسم لیابق یدنباپ نیمضت یارب ینونک تصرف

  .میراد ار قوف تامادقا یروف دییات تساوخرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 795 

 

 ۶۵ دنس
 ١٨٧٨ ربوتکا ٢۵ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 

 ،دیا هدرک رکذ ربوتکا ١٩ ،دوخ مارگلت رد ھک لحارم مامت ماجنا یارب ھک ار یلیاسم العف

 .دینادن هدامآ

 

 ناھاوخ لدتعم نابز ھب دیاب ،ناتسناغفا تادحرس زا روبع زا لبق ھک مرواب نیا رب نم

 تدم رد و دیوش ناغفا تادحرس لخاد رد ھیناترب یمیاد تئیھ کی شریذپ و یھاوخرذع

 قیرط زا لاسرا زا لبق ار دوخ ھمان .دیھاوخب خساپ ،تسا یفاک روظنم نیا یارب ھک ینامز

 رد یفاک یاھورین و دبای ھمادا اھورین یروآ عمج دیاب ،نامز نیا رد .دینک لاسرا مارگلت

 .دنوش عمج ،تسا مزال گنج عوقو تروص رد ھک فلتخم طاقن

 

 .دشاب ھتشاد دوجو میراد زاین ھچنآ یارجا یارب ام ییامن تردق دروم رد یھابتشا چیھ دیابن

 .دشاب زاجم ھبوت ناکما ،دوش ماجنا ریما ھیلع ھنامصخ لامعا ھکنیا زا شیپ
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 ۶۶ دنس
 ١٨٧٨ ربوتکا ٣٠ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 

 :دوش هداتسرف ریما ھب ،دش دییات ھک روطنامھ ،ھمان نتم

 دیروآ دای ھب .مدناوخ و مدرک تفایرد ،دیدوب هداتسرف میارب نم رادرس تسد ھب ھک ار یھمان

 تین نسح زا ات مداتسرف امش ھب ھناتسود تئیھ کی داھنشیپ ،دنھ ھب مدورو زا سپ اروف ھک

 هراشا اھنآ ھب اھراب ھک ار ھتشذگ تامھافتءوس و دینک لصاح نانیمطا ھیناترب تموکح

 .دینک عفر ،دیا هدرک

 

 دیناوتیمن ھک لیلد نیا ھب ،دیدرک در ار نآ امش ،داھنشیپ نیا ندنام خساپ یب اھتدم زا سپ

 تئیھ زا شریذپ و دیشاب وگخساپ دوخ روشک رد ییاپورا ناگدنیامن زا کی چیھ تینما یارب

 ھیسور تئیھ شریذپ ھب امش ندرک راداو یارب یھناھب ھیسور یارب تسا نکمم ھیناترب

 اما ،دوب دحتم یاھروشک ھیور فالخرب ھناتسود تئیھ تفایرد زا عانتما نینچ .دنک مھارف

 .تفریذپ ار امش یاھھناھب ،دوبن امش یراسمرش ھب لیام ھک ھیناترب تموکح

 

 ھک ینامز رد ،دیا ھتفریذپ دوخ تختیاپ رد ار ھیسور هداتسرف کی نونکا امش ،لاح نیا اب

 مھ لباقم فرط ود رد ھیسور و سیلگنا نآ رد ھک تسا عوقولا بیرق یگنج دشیم روصت

 تئیھ شریذپ مدع یارب امش ھک تسا یلیالد اب داضت رد اھنت ھن نیاربانب ،دنتفرگیم رارق

 ھیناترب تموکح لباقم رد ھنامصخ یاھهزیگنا ھناشن امش راتفر ھکلب ،دیا هدرک نایب ھیناترب

 .تسا

 

 لیام نانچمھ و ناتردپ اب دوخ قباس یتسود یروآدای اب ،ھیناترب تموکح ،طیارش نیا رد

 ار یتئیھ ،یلخاد بیاصم دننام یاھریخات زا سپ دش ممصم امش اب ھناتسود طباور ظفح ھب

 ھک تموکح ھتسجرب و دامتعا دروم رسفا ،نیلربمچ لیوین رس تسایر تحت امش یارب
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 ،دتسرفب ،تسین رفن 200 زا شیب ھک هارمھ ھقردب اب تسا هدش ھتخانش امش یارب اصخش

 یزیچ نآ زا شیب و درکیم یھارمھ ھیناترب کاخ رد ار امش ھک یزیچ نآ زا رتمک رایسب

 نیب رد یاھتئیھ نینچ نداتسرف .تسا مزال نم هداتسرف تلزنم و نأش یارب ھک تسین

 یدراوم رد رگم ،دوشیمن عانتما اھنآ زا زگرھ و تسا موسرم ھیاسمھ و تسود یاھروشک

 .دشاب هدش ھتفرگ رظن رد تموصخ ھک

 

 نیا ھک داد عالطا امش ھب نآ رد و مداتسرف یھمان دامتعا دروم ناسرمایپ کی طسوت نم

 .دورب شیپ ھب ریخات نودب دیاب و تسا یروف شراک ،دراد ھناتسود فدھ تئیھ

 

 عفد یارب یدحرس تاماقم ھب نداد روتسد زا ،نم ھمان تفایرد زا سپ امش ،دوجو نیا اب

 دنھ ھکلم ھب زیمآ تناھا و ھنانمشد مادقا نیا لیلد ھب امش ھمان .دیدرکن دیدرت روز ھب تئیھ

 داھنشیپ ھب یخساپ چیھ مھ و یھاوخرذع ای حیضوت چیھ یواح وا یهداتسرف تیصخش رد

 .تسین تموکح ود نیب حیرص و لماک مھافت یارب نم

 

 امش تادحرس رد ار ترضحیلعا یاھورین نم ،امش بناج زا ھنامصخ مادقا نیھجیتن رد

 .مھدب امش ھب گنج یایالب زا یریگولج یارب ار تصرف نیرخآ مھاوخیم اما ،ماهدرک عمج

 

 ھیارا یبتک تروص ھب امش طسوت بسانم و لماک یھاوخرذع کی تسا مزال رما نیا یارب

 .دوش ھیارا ھیناترب کاخ رد یفاک ھجرد اب رسفا کی طسوت و دوش

 

 رگم ،تسا نکممریغ روشک ود نیب شخبتیاضر طباور ظفح ھک اجنآ زا ،نیا رب هوالع

 ھک تسا مزال ،دشاب ھتشاد یگدنیامن ناتسناغفا رد یفاک هزادنا ھب ھیناترب تموکح ھکنیا

 .دینک تقفاوم دوخ ورملق رد ھیناترب یمیاد تئیھ کی تفایرد یارب
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 ھب ھک یلیابق ھب امش بناج زا یبیسآ چیھ ھک دیوش دھعتم تسا یرورض ،نیا رب هوالع

 ،دناهدش لمحتم امش زا ھک یتراسخ رھ و دوشن دراو ،دندرک لمع نم تئیھ یامنھار ناونع

 یتامادقا اروف ھیناترب تموکح ،دوش دراو اھنآ ھب امش بناج زا یبیسآ رگا و دوش ناربج

 .داد دھاوخ ماجنا اھنآ زا تظفاحم یارب ار

 

 امش یلوبق و دوشن ھتفریذپ امش طسوت راکشآ و لماک روط ھب طیارش نیا ھک یتروص رد

 منادب ھنامصخ ار امش تین ھک دوب مھاوخ ریزگان ،دسرن نم تسد ھب ربمون ٢٠ ات رثکادح

 .منک راتفر سیلگنا تموکح هدش مالعا نمشد ناونع ھب امش اب و
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 ۶٧ دنس
 )ھصالخ( ١٨٧٨ ربوتکا ٣٠ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 

 نشور خساپ رگا .دینک فارگلت اروف ،دباین هزاجا ناتسناغفا ھب دورو زا امش ناسرمایپ رگا

  .دوش ھتفرگ رظن رد راکنا دیاب ،دشابن یعطق و

 

 دناهدشن دیدھت رضاح لاح رد اما ،دنا هدید یتامدص یضعب اھیربیخ ھک مینکیم ضرف ام

 ھب ،ترورض تروص رد و ھمان طسوت اھنآ ھب ام هدعو .دنا ھتساوخن مھ لجاع کمک و

 .دوش هدروآرب یگرابکی
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 ۶٨ دنس
 ١٨٧٨ ربوتکا ٣١ ،ارسیاو مارگلت

 

 خساپ تروص رد دوخ یماظن یاھیگدامآ زا دیناوتیم ایآ .امش ٣٠ خروم مارگلت طابترا ھب

 .دیھد رظن بولطمان
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 فلا ۶٨ دنس
 ١٨٧٨ لاس ،١١۶ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربوتکا ٣١ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 میراد ار راختفا نیا ام ،١٨٧٨ ربوتکا ٣ خروم ،٩۵ هرامش ،ام ھلسارم ٢ دنب طابترا ھب

 لاسرا ار تئیھ اب وا تامادقا دروم رد نیلربمچ لیوین رس طسوت ام ھب هدش هداد شرازگ ھک

 .دوش هداتسرف لباک ھب دوب رارق ھک مینک

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 فلا ۶٨ دنس رد ھمیمض
 ١٨٧٨ ربوتکا ١٢ ،ھلمیس

 تموکح رترکس ھب ،لباک ھب هداعلاقوف قبسا هدنیامن ،نیلربمچ لیوین رس بانجیلاع زا
 ھجراخ رتفد ،دنھ

 

 ھمھ رایتخا رد ار ارسیاو بانجیلاع ،مداتسرف رواشپ زا ھک مرحم ھمان و فارگلت نیدنچ

 یمسر شرازگ ،دنھ تموکح عالطا یارب نونکا .دوب عوقو لاح رد ھک داد رارق یاھزیچ

 ھب متشگزاب نامز زا یمظنیب ھک مفسأتم .منکیم ھیارا تیرومام دنور زا یرتطبترم و

 .تسا هدش رتشیپ خیرات رد ھفیظو نیا ماجنا زا عنام ھلمیس
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 غالبا نم ھب ار اروش لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع تاروتسد امش ربمتپس ٧ رد .٢

 .مدرک کرت ار ھلمیس دعب زور حبص نم و دیدرک

 

 مھ و مدش رسیمک دلیفرتاو درگرس اب طابترا رد و مدیسر رواشپ ھب مھدزاود بورغ رد .٣

 لیابق و لباک اب ام طباور ماجنا لوئسم صاخ روط ھب نامز نآ رد ھک یراناواک درگرس اب

 .دوب یدیرفا

 

 رد ای مھدزناش رد ات تفای روتسد تیرومام .دوب ریز حرش ھب نامز نآ رد روما عضو .۴

 یرادازع نارود ھک ینامز ،دسرب لباک ھب هام رخاوا رد ات دنک کرت ار رواشپ تقو عرسا

 ھک دیمان یهرود ار نآ ریزو ھک دوب ینامز زین نیا .دسریم نایاپ ھب )ناضمر( هزور و

 یراناواک درگرس .دریگ رس زا ار روشک روما ھب یگدیسر دناوتیم لباک ریما ترضحالاو

 لاح رد و هدش غالبا یو ھب ارسیاو بانجیلاع طسوت البق ھک یتاروتسد زا تعاطا اب

 هاگرذگ قیرط زا تیرومام نما ماجنا یارب اھنآ تیامح و لقتسم یربیخ لیابق اب یگنھامھ

 رد نیا .دریگ سامت لباک ریما ترضحالاو نارسفا اب اج نآ رد ھک دوب دجسم یلع ات

 ات دوب هدش هداتسرف لباک ھب البق ناخ نیسح مالغ باون ھک دوب یریسم زا یوریپ ،تیعقاو

 مالعا یارب یھمان مھ و دھعیلو نداد تسد زا دروم رد بانجیلاع تیلست ھمان ریما یارب

 .دھد لیوحت ار تیرومام ندمآ

 

 زیچ ھمھ ھک دیسریم رظن ھب اما ،تسا ربنامز ھشیمھ لقتسم لیابق اب یگنھامھ .۵

 یراناواک درگرس ھب مھدراھچ زور حبص رد ھک یماگنھ ،دوریم شیپ ھب شخبتیاضر

 رفن رواشپ ھب دجسم یلع رد رقتسم ریما هاپس هدنامرف ،ناخ دمحم ضیف ھک دنداد ماغیپ

 درگرس اب هرکاذم لاح رد نامز نآ رد ھک ار یناربھر ای یربیخ ناکلم مامت ات هداتسرف

 دندرک ھعجارم یراناواک درگرس ھب اھکلم .دنک راضحا لتوک ای هاگرذگ ھب دندوب یراناواک

 ،یچیپرس تروص رد دندرکیم ساسحا اریز ،دنریگ شیپ رد دیاب ار یریسم ھچ دننادب ات

 .دنزادنایم رطخ ھب ،دندرکیم تفایرد ریما زا نامز نآ رد ھک ار یھنیزھ کمک
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 لاغشا اریز .دوب ھنابدا یب رایسب ،ھنامصخ مییوگن رگا ،ریما تاماقم یوس زا مادقا نیا .۶

 ضارتعا نآ ھب دنھ تموکح رگا ھك يلاح رد ،دوبن ينالوط ریما نایھاپس طسوت دجسم یلع

 تحت یلاغشا نینچ ھک دوب نکممریغ ،لاح نیا اب .دوش ماجنا تسناوت يمن زگرھ ،درك يم

 نتشاد یارب ام قح عنام ای ھلخادم هزاجا ناونع ھب ھیناترب تموکح طسوت یطیارش چیھ

 .دوش ھتفریذپ اھنآ اب ام یلبق طباور هویش رد ای لیابق نیا اب لقتسم طباور

 

 زین ماوقا دتس و داد .دنا ھیاسمھ رواشپ یداو اب اھلیام یانزارد اب یدیرفا یاھهوک .٧

 رمتسم تادوارم و لماعت رگیدکی اب ام ور نیا زا .تسام یایاعر و یداو نآ اب ارصحنم

 .مینکیم یگدنز مھ اب ھناتسود طباور رد لصا رد و میراد

 

 ریغ الماک ،ھتفرگ هدھع ھب ناخ دمحم ضیف نونکا ھک یتیعقوم شریذپ ھک یلاح رد .٨

 ،دوب دایز رایسب ریما ھب تیاکش یارب لوبق لباق لیلد ھیارا مدع ھب لیامت اما ،دوب یقطنم

 ات ]۵٩ دنس رد ۴ ھمیمض[ دش لاسرا دمحم ضیف ھب ھنابدؤم و ھناتسود ھمان ھک یروط

 یلع ات نآ نما ماجنا یارب ار هاگرذگ نارس اب یگنھامھ زا ام هزیگنا و تیرومام فدھ

 .میھد حیضوت دجسم

 

 یتشآ تیھام ھک دش هداد حیضوت ناکلم یارب یراناواک درگرس طسوت ھمان نیا فدھ .١٠

 نینچمھ .دننک تیعبت نآ ھجیتن زا ھک دندرک لیامت زاربا و دییات و کرد الماک ار نآ ھنایوج

 یزیچ چیھ ھک دشابیم رارقرب ریما اب اھنآ یلبق تاقفاوت نامز نآ ات ھک دش ھتفگ اھنآ ھب

 ھنیزھ کمک ،ام اب اھنآ طابترا لیلد ھب ریما رگا اما .دتفین قافتا اھنآ ھب نداد نایاپ یارب

 .داد دھاوخ ھمادا اھنآ ھب سیلگنا تموکح ،دنک فقوتم ار اھنآ

 

 ،متسین نیبشوخ هدننکعناق خساپ تفایرد زا ھک متشون ارسیاو بانج ھب نارود نیا رد نم .١٠

 زگرھ ،دراد دمحم ضیف تیعقوم دننام یعرف تیعقوم رد ھک یدرم مدرکیم ساسحا اریز
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 لامتحا ھب ،نیاربانب ؛دریگ هدھع رب روتسد نودب ار راک نیا تیلوئسم ھک دنکیمن تأرج

 فدھ ،لاح نیا اب .تسا هدومن لمع ،هدرک تفایرد لباک زا ھک یتاروتسد قباطم طقف ،دایز

 ریما اب کیدزن و ھناتسود طباور ھب تشگزاب ،ناکما تروص رد و حلص یاقترا تیرومام

 ات درک یشوپ مشچ لوقعم یاھریخات مامت زا دیاب ھک مدرکیم دیکات نانچمھ ھک یروط ؛دوب

 تسد ھب – روخآ ریم – دوخ قوفام نیرتکیدزن ھب ھعجارم یارب ینامز دناوتب دمحم ضیف

 عوضوم کی ھب روما لیمحت عضوم ھکنیا یاج ھب ؛دنادب بولطم ار راک نیا وا رگا ،دروآ

 .درک لیدبت ،تسا یرورض الماک ھچنآ زا رتدوز ار هدننک نییعت

 

 راک نیا اروف ،درک تلاجخ ساسحا نم ھمان ھب خساپ رد ناخ دمحم ضیف ھک اجنآ زا .١١

 تفایرد مھدزناش زور رھظ زا دعب رخاوا رد ]تسا ھمیمض ھخسن[ ار وا خساپ و درک ار

 ھک تسا یزابرس کی وا .دشاب دوجوم تسناوتیمن وا اب مھافتءوس یارب ییاج چیھ .مدرک

 و درادن تیرومام ھب هزاجا یارب یروتسد چیھ و دراد هدھع رب ار هاگساپ کی یھدنامرف

 رظن رد بیترت نیا ھب ھک یعضوم .دنکیم فقوتم ار نآ ھحلسا روز اب موزل تروص رد

 ھلزنم ھب ھیناترب تموکح و ریما نیب دوجوم طباور ھک دوب نیا تیعقاو رد ،دش ھتفرگ

 ھب ھک یتاروتسد عبنم تیھام دروم رد اھدیدرت مامت ،بیترت نیدب و تسا یگنج تیعضو

 نیرخآ زا ناوتیم ار دیما وترپ کی اھنت ،لاح نیا اب .دش عفر ،دوب هدش هداد دمحم ضیف

 تسا نکمم و دسریم یلع دجسم ھب ھکاد زا روخآریم ھک تفگ وا .درک جارختسا وا دنب

 .میزادنا ریخات ھب ار تیرومام یورشیپ ھک درک ھیصوت و دشاب لباک زا هزات تاروتسد لماح

 

 امیقتسم سپس و مشاب یلع دجسم ھب روخآریم دورو رظتنم ھک دوب نیا نم هزیگنا نیلوا .١٢

 دجسم یلع زا روخآریم رادید رگا ھک مدرک ساسحا نامز تشذگ اب اما ،منک باطخ وا ھب

 یلاح رد ؛دنک مالعا نم یارب ار عوضوم نیا ھک تسا وا ھفیظو ،دشاب ھتشاد ھناتسود ھبنج

 رطخ نیا ،منک رارکت وا یارب ،هدش هداد ناخ دمحم ضیف ھب البق ھک ار یاھنیمضت ھک

 ،تسا نآ قح ھک یتازایتما یارب ارھاظ ھک تسا یتیعقوم رد نم تموکح ندادرارق

 .دنکیم تساوخرد
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 ھکنیا یاج ھب وا رفس ھک دش شرازگ و دیسر نم ھب عقوم ھب روخآ ریم دورو ربخ .١٣

 تاروتسد یارجا زا دمحم ضیف ھک دنیبب ات تسا هدوب نیا ،دشاب ھتشاد ھناتسود تیھام

 .تسا هدرکن یھاتوک

 

 ھب - تیرومام زیمآ تملاسم یورشیپ یارب اھدیما مامت ھک دش نشور نم یارب  لاح .١۴

 تموکح تاروتسد یارجا اھنت و هدیسر نایاپ ھب - دنکیم نییعت ریما ھک یطیارش یانثتسا

 زابرس ایآ ھک میسرب ھجیتن نیا ھب ات تسا مدوخ تموکح تاروتسد یارجا ،هدنام یقاب نم

 .ھن ای تشاد دنھاوخ تیرومام یورشیپ اب یھنامصخ تفلاخم ریما

 

 دوجو دیدرت یاج دجسم یلع رد رقتسم ریما نارومام لامعا و تاین دروم رد البق رگا .١۵

 ضیف مھ ھک دش تباث یبوخ ھب اریز .دوب هدش ھتشاذگ رانک الماک اھنآ باقن نونکا ،تشاد

 کیدزن یاھیدیرفا ات دنھدیم ماجنا ار دوخ شالت مامت اھنت ھن روخآریم مھ و ناخ دمحم

 نآ رد ھک ار ھلیبق زا یاھشخب نآ دندرک یعس ھکلب ،دنھدب یھاگرذگ ام ھب دنناوتن ام ھب

 اھنآ یروف لورتنک تحت رتشیب اھنآ نوچ ؛دننک کیرحت ،دنراد رارق دجسم یلع یوس

 اھنآ و دنزاس یثنخ ار اھنآ اب ام تارکاذم ات دننک ھلخادم ناش یاھ ھلیبق و ام نیب ات دندوب

 .دندنبب تیرومام یورشیپ یارب ار هاگرذگ ھک دنزاس راداو یطیارش رھ تحت ار

 

 اب ،دوب دجسم یلع ات رفس قح نتشاد ناکما افرص نآ فدھ ھک ام تارکاذم رگا .١۶

 دوب لتوک لقتسم لیابق اب لماعت دادرارق یارب ام قح ،عقاو رد ای – تفای یم ھمادا تیقفوم

 ار یطایتحا ام ھکنیا زج دوب هدنامن یقاب نآ یارب یزیچ رگید – دندشیم تیامح دیاب ھک

 رانک ،دوب هدرک لتخم رایسب اھیدیرفا اب ندمآ رانک رد ار ام ،ریما ھب ھجوت لیلد ھب ھک

 ھتفگ )مھدزون زور رد( یدیرفا ناکلم ھب ،ارسیاو بانجیلاع دییات اب ،ساسا نیارب .میراذگب

 اھنآ تراسخ ناربج لوق و مینک لماعت اھنآ اب تاظحالم مامت زا غراف میاهدامآ ام ھک دش

 هدامآ عقاو رد ام ؛تفرگ دھاوخ سپ ار دوخ ھنیزھ کمک ھک میدرک رارکت ار ریما طسوت
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 لوپ و میریگب نامدوخ تسد رد ار هدنیآ یارب لتوک تابیترت لک ،موزل تروص رد ،میدوب

 .میزادرپب اھنآ ھب ھیناترب یراد ھنازخ زا ار هاگرذگ

 

 ات تیرومام ھقردب یارب ار دوخ ھلیبق دارفا تقفاوم ناکلم ،)متسیب( زور نآ یادرف .١٧

 و میوش سامت رد ریما نارسفا اب ام ات دندرک مالعا نآ کیدزن ھطقن رھ ای دجسم یلع

 ریخات راتساوخ اھنآ .دنھدیم ماجنا ار دورمج ھب نما تشگزاب موزل تروص رد نینچمھ

 .دنھد ماجنا ار هاگرذگ تینما یارب دوخ تامادقا دنناوتب ات دندش هزور کی

 

 وا دورو اھنیا .دیسر باون زا یاھھمان ،دوب عوقو لاح رد قوف ثداوح ھک یلاح رد .١٨

 زا باون ھب اھوگتفگ نیا رد .دندرک مالعا ار وا ناریزو و ریما اب وا یاھوگتفگ و لباک ھب

 رھ ،دنادیم دنھ تموکح ینابرق ار دوخ اھیتیاضران لیلد ھب ھک دش ھتفگ ریما یعبط خوش

 ھتفگ باون ھب نینچمھ .میشاب ھتشاد تیاکش وا زا تسا نکمم زین ام ھک دنکیم فارتعا دنچ

 و دش دھاوخ هداتسرف راختفا اب دیع زا دعب و تسا هدمآ ریما دییات اب سور تیرومام ھک دش

 دنکیم اعدا ترضحالاو اما .دروآ راشف وا ھب عقومیب دیابن ،سیلگنا تیرومام دروم رد

 تیاضر دروم نآ شریذپ ،لمأت زا سپ رگا و دنک یسررب ار عوضوم ات دوش هداد تقو ھک

 نآ ھنامرتحم تفایرد یارب ار مزال تابیترت و دنکیم نییعت ار نآ دورو نامز ،دوب ناشیا

 زاربا مھ و دنک رارکت دوخ یاھھمان رد ار تابتاکم نیا دوب روبجم باون .دھدیم ماجنا

 ؛دوش تموکح ود نیب یتشآ ھب رجنم وا یاھخساپ هللاءاشنا ھک دوب هدرک ار ریزو یراودیما

 یرگید ھبنج لیاسم ،دوش زاغآ ریما یلبق زوجم نودب ای مھدجھ رد ھیناترب تیرومام رگا اما

 .دریگیم دوخ ھب

 

 ریما ھب ارسیاو ھمان ود لماح افرص باون ھک میوگب مھاوخیم قوف دراوم ھب تیانع اب .١٩

 مالعا ریما ھب یمسر و یھافش روط ھب ار تیرومام ندیسر و مازعا ھک دوب فظوم و دوب

 تردق چیھ نودب وا .تشادن ھیناترب تموکح یگدنیامن یارب یرایتخا چیھ باون .دنک

 لباک تموکح اب ھک دوب وا تیحالص زا رتارف الماک نیا و هدرک یراذگ ھیامرس کیتاملپید
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 هدننک سکعنم افرص ،تقیقح رد ،وا یاھھمان .دنک رارقرب طابترا یتموکح روما دروم رد

 ھفیظو اراکشآ و دوب ریما - ضحم نانخس ،رت قیقد ترابع ھب ای - اھھتساوخ ای اھهاگدید

 .دوبن تاطابترا نینچ ھب خساپ لاسرا نم

 

 ای – دشاب ھچرھ دش رارقرب ھیسور تیرومام و ریما نیب ھک یطباور تیھام .٢٠

 رظن ھب – ریخ ای دشاب ھتفرگ میمصت هدنیآ تسایس صخشم ریسم رھ دروم رد ترضحالاو

 نکمم ینامز ات یزادنا ریخات ھب و نتخادنا قیوعت ھب وا فدھ ھک تسا نآ زا رتارف نم

 روبع زا ناکما تروص رد و دوش ارسیاو یاھھمان ھب یعطق خساپ ھب روبجم ھک تسا

 .دوش یریگولج ،دنکیم ادج دجسم یلع زا ار دورمج ھک ربیخ یخسرف دنچ زا تیرومام

 و دنک یریگولج تموکح ود نارسفا یصخش سامت زا قیرط نیا زا ات دوب راودیما ریما

 ،دنک مالعا تیرومام روبع یارب ار دوخ تقفاوم وا ھکنیا زا لبق رگا ھک دوب نیا وا میمصت

 یزیرنوخ و حالس زا هدافتسا اب موزل تروص رد و دوش فقوتم دیاب ،دنھد ماجنا ار راک نیا

 نیمھ ھب شریزو نانخس و باون ھب ریما نانخس ،دجسم یلع رد رسفا تامادقا .دوش فقوتم

 زا ھیناترب تموکح رگا مییوگب ھک دوب نیا ھلزنم ھب .دوب وا دصق نیا هاوگ ھمھ ،صخش

 تیرومام تفایرد ھکنیا دروم رد یریگ میمصت و دنک یشوپ مشچ لمع لالقتسا قح مامت

 راذگاو وا ھب ار نآ دروم رد یریگ میمصت ،تفایرد تروص رد و دوش راذگاو ریما ھب دیاب

 صخش ،ام دیدحالص تروص رد ھک دھدیم خساپ دوخ یاضر ھب نآ زا سپ ھک دنکیم

 .دیامنیم راتفر ھنامرتحم و دنکیم نیعم تیرومام تفایرد یارب ار یبسانم

 

 رگم ،تسا هدرکن راتفر نینچ ھیناترب تموکح اب زگرھ ییایسآ هدازھش چیھ انیمطم .٢١

 اب یدروخرب نینچ زگرھ ریما ھک تسا ملسم هزادنا نامھ ھب و دشاب گنج هدامآ ھکنیا

 لوق ھب ام ،عقاو رد .دنک دامتعا یرواد نامھ ھب دوب رضاح ھکنیا رگم ،درکیمن اھسور

 ھک میشاب ھتشاد دای ھب – درک توعد ار ھیسور تیرومام وا ھک مییوگ یم باون زا وا دوخ

 .دنک ھطبار عطق رازت اب ھک دنادیمن حالص و – تسا هدمآ هدش نییعت نامز رد
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 درگرس .دز ودرا اجنآ رد زور نآ و درک تکرح دورمج یوس ھب تئیھ ،٢١ خیرات رد .٢٢

 یارب ریما تاماقم زا ات دورب دجسم یلع ھب کچوک ھقردب کی اب ات دش رومام یراناواک

 هدش ھمیمض ناخدمحم ضیف اب وا یوگتفگ زا یشرازگ .دریگ هزاجا تیرومام یورشیپ

 یاھ ھمیمض ؛ھقردب هدنامرف نیکنیج مود گنھرس طسوت شرازگ لقن کی نانچمھ[ تسا

 مالعا ار تیرومام دییات اب تفلاخم یارب ریما تاماقم تباث دصق نیا .]دوش هدید ۶٠ دنس

 شیامن ھب ھک وگتفگ رود کی رد یراناواک درگرس تیارد لیلد ھب ھک تسا یھیدب .درک

 .داد تاجن رطخ زا ار اھنآ کچوک ھقردب و یسیلگنا نارسفا ناج ،تشاذگ

 

 ٢٢ زور حبص لیاوا رد نم ،دش شرازگ ارسیاو ھب فارگلت قیرط زا ھجیتن نیا .٢٣

 ،راک نیا ماجنا زا لبق .مدرگرب رواشپ ھب تیرومام اب ات مدرک تفایرد ار بانجیلاع روتسد

 ینیشن بقع زا و ]تسا ھمیمض لقن[ مداتسرف دجسم یلع رد ناخدمحم ضیف ھب یھمان

 باون یارب یھمان نم .دش یقلت ریما لمع ناونع ھب وا لمع و مداد عالطا وا ھب تیرومام

 .ددرگزاب رواشپ ھب اروف و دریگ تصخر ریما زا اروف ھک مداد روتسد وا ھب و مداتسرف

 

 یدیرفا یاھکلم ،منک کرت ار هاگودرا ات موش راوس دوخ پسا رب متساوخیم یتقو .٢۴

 نات تمدخ و دیدناسر نایاپ ھب راختفا اب ار ام اب دوخ راک ھک متفگ اھنآ ھب .مدید ار تسود

 .دیدرک ھقردب دجسم یلع یاھراوید ریز ات ار ام تاناویح قودنصواگ ھک تسا نیا دننام

 نم نانخس نیا اما .دندیسریم رظن ھب دنسرخ دوخ تامدخ نتخانش تیمسر ھب نیا زا اھنآ

 ام اب راک لیلد ھب یتیاضران اب ریما رگا ھک درک داجیا ار لاوس نیا اھنآ زا یخرب یارب

 میریگ یم دوخ تیامح تحت ار اھنآ ھک مداد خساپ دیدرت نودب ؛دننکب دیاب ھچ ،درک رادید

 بانج لماک بیوصت و دییات دروم ابقاعتم لوق نیا .درک میھاوخ عافد رخآ ات اھنآ زا و

 .تفرگ رارق ارسیاو

 

 ھناتسآ زا ،داد ماجنا نایناھج ھمھ ربارب رد ھک ینیھوت اب – دروخ تسکش تیرومام .٢۵

 ھک یتناھا رھ ھب ریما ییانتعا یب لیلد ھب ،دش ماکان نیا .دش هدنادرگرب بقع ھب ریما ورملق
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 درکیمن لمحت ار یزیچ چیھ وا دوخ ھک یلاح رد .دش لیمحت ھیناترب تموکح رب وا یوس زا

 .دنک لمحت ار وا یتنطلس تازایتما زا یکدنا یتح دناوتب ھک

 

 طیارش ھک تسا نیا ام تیعقوم دروم رد تواضق یارب یقطنم شور کی نم رظن ھب .٢۶

 مزلتسم وا تفارش و عفانم ھک دوب ھتفرگ رظن رد ریما ھک دینک ضرف .مینک ضرف ھنوراو ار

 هویش ھب یروف تافالتخا دروم رد وگتفگ یارب دنھ تموکح ھب یهداتسرف یروف مازعا

 کیدزن ات دوب هداتسرف ارسیاو ماقم ھب ار راد ھجرد مرحم رومام کی وا ؛تسا ھناتسود

 ھن نآ زا سپ دنھ تموکح .دنک مالعا ار تیرومام کی ماگنھدوز ندیسر و تمیزع ندش

 زا تیرومام روبع درکیم یعس ھکلب ،درکیمن لاسرا ریما یارب میقتسم خساپ چیھ اھنت

 ام هاگتسیا نیرترود ھب ندیسر ھب قفوم یتقو و دنک عنم ار ھیاسمھ و تسود لیابق نایم

 یارب ییاج ،نم رظن ھب .دشیم هدنادرگرب بقع ھب و هدش دروخرب روز ھب لسوت اب ،دش

 لکش نیرتدب ھب ھیاسمھ یاھروشک نیب طباور ھکنیا رگم ،تشاد دھاوخن دوجو رظن ود

 .دوش لورتنک ھنایشحو روز و ھنایشحو زیارغ اب طقف و ددرگزاب تیربرب

 

 اب و دوب هدش مازعا یطیارش نینچ تحت ھک یتیرومام ھک تفگ تیعطق اب ناوتیم .٢٧

 قیرط زا عورش رد دوب رتھب ؛دشیم هداد یورشیپ هزاجا دیاب ،دشیمن وربور تیقفوم

 .میسرن ھجیتن ھب و میورب لباک ھب ات میروخب تسکش میقتسم نیھوت

 

 تردق دروم رد ھک ار یتسردان روصت مھاوخیم شرازگ نیا ھب نداد نایاپ زا لبق .٢٨

 ۵٠ و هراوس ١۵٠ لماش ھک منک حیحصت ،دراد دوجو تیرومام ھب ھتسباو یماظن ھقردب

 ماوقا تاداع و دوش یط دیاب ھک یروشک فصو ھب ھجوت اب .دوب رفن ٢٠٠ اعومجم ای هدایپ

 .دوبن زاین زا شیب دادعت نیا ،روبع لباق

 

 ماجنا عیرس و ھنایفخم تروص ھب دیاب ھک تشادن ھناریگلفاغ تیھام نم تیرومام .٢٩

 تاناویح و اھنآدمچ ،هاگودرا تازیھجت بسانم رادقم اب دیاب فرع قبط ،نیاربانب .دشیم
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 دوجو زین یدنمشزرا یایادھ ،نامدوخ یاھزاین رب هوالع ھک یلاح رد .دوب هارمھ لقنولمح

 لکش نیرت ینلع و نیرت یمسر ھب دیاب نم ،عقاو رد .دشیم میدقت ریما ھب دیاب ھک تشاد

 ،راک نیا ماجنا یارب و منک یگدنیامن ار مروشک یاھاعدا و تیمکاح تیثیح ات متفر یم

 .دوب یرورض و موسرم یرھاظ تلاح رادقم

 

 ار دنھ زا یجراخ هدازھش رھ ھک ھقردب نازیم یارب ییانثتسا چیھ تموکح نیا .٣٠

 دنھ ھب هداوناخ نآ ناگدازھاش زا یکی ای لباک ریما هاگ رھ ؛دنکیمن ذاختا ،دنکیم یھارمھ

 دیاب ھچ رگا .درکیم یھارمھ ارم ھک دوبیم یزیچ زا رتشیب رایسب ھقردب کی اب ،دمآیم

 تینما اب ،حالس نودب ار دنھ ضرع و لوط دناوتیم یتیلم رھ زا یدرف رھ ھک دوش ھفاضا

 .دنک یط عنام ای هزاجا نودب و لماک

 

 رد تسردان ھعیاش ھنوگرھ زا یریگولج یارب نم لیامت ھک منک راھظا دیاب ،تیاھن رد .٣١

 پیترس زا یتح ھک دوب دایز ردقنآ لباک ھب نم ندیسر زا شیپ ھناحلسم یاھیگدامآ دروم

 نارود نآ رد الومعم ھک ار یاھورین تکرح ھک مدرک تساوخرد رواشپ ناگداپ هدنامرف

 قیلعت تلاح ھب ،دشیم ماجنا یرامیب لصف عورش ھجیتن رد ،نادرم تمالس ظفح یارب

 .دروآرد

 

 

 فلا ۶٨ دنس رد ١ ھمیمض
 )خیرات نودب( نیلربمچ لیوین بانجیلاع ھب ناخ دمحم ضیف ھمان ھمجرت

 

  .تافراعت زا سپ

 مھدفھ زورما ،دیدوب هداتسرف نم یارب ناخ دمحم حتف بابرا تسد ھب ھک امش ھناتسود ھمان

 تینونمم ساسحا و مدش دنسرخ نآ ھعلاطم زا .دیسر نم تسد ھب )ربمتپس ١۶( ناضمر

 .مدرک
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 ھناتسود تیرومام کی رد ات هدش هداد روتسد امش ھب ھک دیدرک رکذ نآ رد امش ،نابرھم یاقآ

 کی اھیدیرفا اما .دیتسھ ھکاد ھب ھقردب یارب اھیدیرفا اب هرکاذم لاح رد و دیورب لباک ھب

 دامتعا اھنآ رب یمن یتالماعت چیھ رد .دنا صیرح و )"کاب یب" ،تیعقاو رد( نامیا یب داژن

 .دننکیم تفایرد ھنیزھ کمک ریما بانجیلاع زا و دنا ام اب ھمھ اھنآ نارس و اسؤر .درک

 ھب ھناتسود تیرومام یورشیپ دروم رد ،رواشپ رسیمک دلیفرتاو درگرس منابرھم تسود

 لالج رد ام سیئر و روخآریم ھب دوخ مداخ تسد ھب ار نآ نم و تشون ھمان میارب لباک

 نآ میناوتب ھک میاهدرکن تفایرد دابآ لالج ای لباک زا یروتسد چیھ زونھ اما .مداتسرف دابآ

 .مینک تعنامم ار نآ ای میھدب رفس هزاجا ھیناترب تیرومام ھب ھک میراذگب نایم رد امش اب ار

 یھارمھ ھکاد ات ار امش و مینکیم ار امش تمدخ ،درادن یتفلاخم ریما ھک میونشب یتقو

 دیشروخ زا موحرم بحاص ریما و امش یتسود اریز .دشابن ای دشاب یدیرفا هاوخ ،مینکیم

 ھک میفظوم ،مینک تفایرد ار امش توعد روتسد )لباک( تختیاپ زا ام یتقو .تسا رتنشور

 ام .میاهدرکن تفایرد امش رفس یارب یروتسد چیھ زونھ اما .مینک تمدخ امش ھب یبوخ ھب

 روتسد ای هزاجا نودب رگا .میتسھ )دوخ یاقآ( تاروتسد یارجا یارب ناراگتمدخ

 و میوشیم ریگرد امش رگید یوس زا و اھیدیرفا و ام نیب وس کی زا ،دییایب ترضحالاو

 .تفر دھاوخ نیب زا یتسود یاھدیما مامت

 

 راوس ود اب روخآریم ھک تفگ و دیسر ھکاد زا یدرم ،مدوب ھمان نیا نتشون لوغشم یتقو

 هدروآ یتاروتسد تسا نکمم ،تسا یگرزب درم وا ھک اجنآ زا .دمآ دھاوخ اجنیا یدوز ھب

 )»لاوس و باوج«( تارظن نینچمھ وا .دش دھاوخ غالبا امش ھب یتسود قیرط زا ھک دشاب

 ھبتاکم امش اب دیاب ھک تسا یزیچ مامت مدرک نایب الاب رد ھچنآ .تسناد دھاوخ ار امش

 ھکنیا زا .دیتسھ دازآ ،دیراد تسود ھک یراک رھ ماجنا رد امش ،نیا رب هوالع .مدرکیم

 ای و دراد ھناتسود طابترا امش اب وا و دینک یم فقوت رواشپ رد روخاریم ندیسر ات امش

 .دیھد ماجنا ،دینکیم باختنا ھک ار یراکرھ دیناوتیم ،دیھد یم ھمادا روز اب هرابکی
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 فلا ۶٨ دنس رد ٢ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،دورمج هاگودرا

 یلع رد ریما نازابرس هدنامرف ،ناخ دمحم ضیف ھب ،نیلربمچ لیوین رس بانجیلاع زا
 دجسم

 

 و دش دورمج دراو زورید ھیناترب تیرومام هاگرارق ھک دیتسھ رضحتسم .تافراعت زا سپ

 روضح ھناتسود تیرومام کی یارب ربیخ هاگرذگ قیرط زا زورما ھک دوب نیا نآ فدھ

 زورید رھظ زا سپ سیلگنا رسفا ود و یراناواک درگرس .دورب لباک ھب ریما ترضحالاو

 رد ترضحالاو هدنامرف ناونع ھب امش زا ات دننک وگتفگ امش اب ات دندش رومام نم روتسد ھب

 .دینک نیمات تیرومام رفس نما راتفر دروم رد ار مزال یاھنیمضت ،دجسم یلع

 

 نارادساپ اریز ،دندروآ لمع ھب تعنامم دجسم يلع ھعلق ھب ندش كیدزن زا روكذم نارسفا

 نارسف نیا ھكنآ زا سپ .دندش )نارسفا( اھنآ يورشیپ عنام و دنتشاد دوجو اھهداج رد امش

 زا سپ و دندرك وگتفگ امش اب دجسم یلع زا يمك ھلصاف رد )ھنیچ ھلال( يلحم رد سیلگنا

 مالعا امش .دش دھاوخ يقلت لباک ریما خساپ ھلزنم ھب امش خساپ ھك دنداد راطخا امش ھب ھكنآ

 زا ات دیھد هزاجا ھیناترب تیرومام ھب ھک دیا هدرکن تفایرد یروتسد ھنوگ چیھ ھک دیدرک

 تفلاخم نآ اب روز اب اعطق یورشیپ تروص رد ھک دیتشاد راھظا و دننک روبع امش هاگرارق

 ھب دش هداد روتسد نم ھب دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع زا ور نیا زا .درک دیھاوخ

 ھیناترب تیرومام و تسا لباک ریما ترضحالاو خساپ ھلزنم ھب امش خساپ ھک مھد عالطا امش

 تموکح ھک مھدیم نانیمطا امش ھب هرابود نم .ددرگیم رب رواشپ ھب دورمج زا نونکا

 .درادن ناتسناغفا مدرم و نارس ھب تبسن ھناتسود تاین و تاساسحا زج ھیناترب
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 فلا ۶٨ دنس رد ٣ ھیممض
 ١٨٧٨ ربمتپس ٢٢ ،دورمج هاگودرا

 لباک ھب صاخ ھفیظو رد ،ناخ نیسح مالغ باون ھب ،نیلربمچ لیوین رس بانجیلاع زا
 

 یزلغ ناخ دمحم ضیف ھب ھک ار یھمان زا یتشونور امش عالطا یارب نم .تافراعت زا سپ

 .متسرف یم ،مدوب هدرک لاسرا دجسم یلع رد لباک نازابرس ریما ترضحالاو هدنامرف

 

 تفایرد ضحم ھب اروف ھک مھدیم روتسد امش ھب لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع یوس زا

 .دیدرگ زاب رواشپ ھب اروف و دیریگب تصخر لبنک ریما ترضحالاو زا ھمان نیا
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 )مود شخب( ٨ دنس
 ١٨٧٨ لاس ١١٧ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربوتکا ٣١ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 ھلمیس رد قیقد ھنوگ ھب ھک مینک لاسرا ار ریما یاھھمان لماک نتم ھک میراد ار نآ راختفا ام

 .دش ھمجرت

 نوارب و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 )مود شخب( ٨ دنس رد ١ ھمیمض
 لاوش ٨ ،دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب ،لباک ناخ یلعریشریما ھمان ھمجرت

 )ربوتکا ۶(
 

 ھب ھک امش بانج ھناتسود ھمان ھک دوش هداد عالطا بانجیلاع ھب .لومعم تافراعت زا سپ

 تیرومام کی مازعا ربخ یواح و هدش لاسرا ردقلالیلج ناخ نیسح مالغ باون تسد

 رد و تسا ھتفرگ رارق ھعلاطم دروم نم طسوت ،دوب ھیناترب تموکح فرط زا ھناتسود

 هدشن فرشم وگتفگ ھب زونھ باون اما .مدش علطم نآ بلاطم زا لماک روط ھب نآ ھعلاطم

 درگرس بناج زا ھمان کی ھک دوب هدیسرن نم مشچ ھب زونھ امش بانج ھناتسود ھمان و

 دادادخ تموکح نیا تاماقم زا یکی ناخ هللا بیبح ازریم ھب باطخ رواشپ رسیمک دلیفرتاو

 ھتشون .تفرگ رارق ھعلاطم دروم ادخ شرع ربارب رد هدننک اعد نیا طسوت و دیسر اجنیا ھب

 طابترا نینچ تیزم و انعم ،ھجیتن .دش گرزب تریح و بجعت ثعاب رسیمک ینعی قوف رسفا
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 دناوتیم ھچ لکش نیا ھب ھناتسود تیرومام یرابجا یورشیپ و تسود و دحتم اب کانبضغ

 .دشاب

 

 تموکح نیا تاماقم ھب باطخ کبس و نحل نامھ اب رسفا نامھ زا رگید ھمان ھس ابقاعتم

 ،دوب هدیسر تمس نآ زا ھک زین رگید ھمان نیدنچ زور دنچ یط ،هوالعب .دش هدھاشم دادادخ

 فالخ رب و بدا اب راگزاسان و نشخ و دنت تارابع و ظافلا زا یراع اھنآ .دش هدھاشم

 .دندوبن یدردمھ و یتسود هویش

 

 نھذ یگرزب یترپساوح ،دش دراو نم رب دنوادخ نامرف ھب ھک یھودنا و مغ موجھ رثا رب

 ربص دیاب ھیناترب تموکح دامتعا دروم نارسفا نیاربانب .دوب ھتفرگ ارف ار ادخ هدننکاعد نیا

 .دوب هرود نیرتبسانم و نیرتیندوتس ھک دندنامیم رظتنم ینامز نینچ رد و دندرکیم

 اب تینابصع نینچ اب یریگرد مھ و دنت کیرحت و باطخ ھنوگ نیا ھب ھجوت زا امش بانج

 ھب !تسا راگزاسان داحتا و یتسود یلاع هویش اب ردقچ نیا .دیشاب دنسرخ بناجنیا نیلوئسم

 سیلگنا تموکح تاماقم زیمآدیدھت تاطابترا مغریلع دادادخ تموکح نیا تاماقم ،لاح رھ

 تموکح اب یتفلاخم و تموصخ ھنوگ چیھ ،تسا تموکح نیا نارسفا رایتخا رد مھ زونھ ھک

 تبسن ینمشد ای ھنامصخ ساسحا ھنوگ چیھ اھنآ ،نیا رب هوالع .درک دنھاوخن داجیا سیلگنا

 ساسحا دادادخ تموکح نیا ھب تبسن لیلد نودب یتموکح رگا اما .دنرادن یتموکح چیھ ھب

 ھمھ ھک مراپس یم ینابرھم یادخ ھب ار دوخ روما مامت نم ،دشاب ھتشاد ینمشد و ھنامصخ

 دامتعا دروم نیرتھب وا و تسا سب ار ام اھنت وا .دراد یگتسب وا تین و هدارا ھب روما

 .تسوا )لیکو(

 

 ھک یروتسد ساسا رب ،تسا ھناتسود ھمان نیا لماح ھک ناخ نیسح مالغ باون راوگرزب 

 .دش هداد مزال هزاجا و تساوخ یصخرم ،دش تفایرد سیلگنا تموکح نارسفا زا
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 )مود شخب( ٨ دنس رد ٢ ھمیمض
 ۶( لاوش ٨ ،دنھ لک رادنامرف و ارسیاو بانجیلاع ھب ناخ یلعریشریما ھمان ھمجرت

 )ربوتکا
 

 رب ینبم امش بانج ھمان نیرت ھناتسود ھک دیناسرب بانجیلاع عالطا ھب .تافراعت زا سپ

 تموکح دھعیلو ناخ هللادبع رادرس مزیزع دنزرف تشذگرد زا قیمع فسأت و رثأت زاربا

 .دش ھعلاطم نم طسوت ،دوب هدش لاسرا ناخ نیسح مالغ باون طسوت ھک ناتسناغفا دادادخ

 ھک زیگنامغ ھعقاو نیا ھب تبسن یتسود و تیمیمص یاضتقا ھب بانجیلاع ھک یفسأت و هودنا

 و یتسود ماکحا ھب تقباطم رد ھک یتسار ھب ،دیا هدومرف زاربا ،هداد خر دنوادخ نامرف ھب

 رد دناوتیمن سک چیھ ھک اجنآ زا اما .تسا تبیصم رد ناتسود ھب ناتسود راتفر و قافو

 ھک تسا بسانم و ھتسیاش یطیارش رھ رد ،دیامن رارف ای و دنک تمواقم یھلا مکح ربارب

 ؟تشون ناوتیم یتسود زا رتشیب یزیچ ھچ .دوش دنوادخ هدارا میلست و عیطم
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 ۶٩ دنس
 )ھصالخ( ١٨٧٨ ربمون ١ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 

 نمشد ناونع ھب ار ریما ،دشاب بولطمان خساپ رگا .امش ٣١ خروم مارگلت ھب ھطبار رد

 یماظن نارواشم طسوت لحم و نامز داینب رب یماظن تامادقا .دینک ھلماعم ھیناترب تموکح

 .ددرگ ذاختا امش
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 ٧٠ دنس
 ١٨٧٨ ربمون ۴ ،ارسیاو مارگلت

 

 ھتفرگ دنس و دش هداتسرف ربمون ٢ رد دجسم یلع رد دمحم ضیف یارب ریما ھب ھیراطخا

 .دش لاسرا تسپ طسوت نآ لقن .دش

 

 ھجاوم ریخات انیقی و یلامتحا تسکش اب صاخ ناسرمایپ لاسرا یارب شالت مینکیم رکف ام

 .دش دھاوخ
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 ٧١ دنس
 ١٨٧٨ ربمون ۵ ،ارسیاو مارگلت

 

 تفایرد ای خساپ مدع تروص رد ھک منکیم کرد نآ زا .امش لوا خروم مایپ طابترا ھب

 خساپ ھک یتروص رد طقف و منک مادقا رتشیب ھعجارم نودب ٢١ خیرات رد دیاب بولطمان خساپ

 .منک ھعجارم رتشیب تاروتسد ھب ،دراد زاین نیا ھب نم رظن ھب ھک دشاب یتیصخش زا
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 ٧٢ دنس
 ربمون ٧ ،ھجراخ ریزو مارگلت

 

 .دناسریم ار تسرد کرد امش ۵ خروم مایپ
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 )مود شخب( ٩ دنس
 ١٨٧٨ لاس ١١٩ هرامش
 ھجراخ رتفد ،دنھ تموکح

 یفخم
 دنھ یارب ترضحیلعا ھجراخ ریزو ،کوربنارک تنوکسیو ماقم ھب

 

 ١٨٧٨ ربمون ٧ ،ھلمیس        ،میاورنامرف

 ھندرگ لیابق اب تارکاذم ھب طوبرم یفارگلت تابتاکم زا یلقن ھک میراد ار راختفا نیا ام

 .مینک لاسرا ترضحیلعا تموکح تامولعم یارب ار ربیخ

 نیلربمچ و یچیرتس ،نوسپمات ،سکوتس ،کرلک ،تانتوبرا ،زنیھ ،نوتیل یاضما

 

 

 )مود شخب( ٩ دنس رد ١ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربوتکا ٣١ ،مارگلت

 )رواشپ قیرط زا( دورمج ،یراناواک درگرس زا
 

 هدمع نارس زا .مدرک دیدزاب ار اھیدیرفا ھفیاط یناتسمز هاگتنوکس ،ماروجاک تشد زورما

 نونکا مھ نم .دندومن ار ھگرج نداتسرف داھنشیپ ھک مدرک تفایرد یهدنیامن یدیرفا لیخربمق

 دسریم رظن ھب .متسھ طابترا رد ،دنا لصو ربیخ اب ھک یدیرفا هدمع لیابق مامت اب

 زورید .دننکیم نیمات ار اھرطاق و دنشاب اونمھ ام اب ھک دنلیام ھمھ زا شیب اھیراونیش

 .دنتخاب ناج دجسم یلع رد درم شش

 

 رد اھسور طسوت گیب روفغلادبع رسپ گیب شاماتخت یریگتسد زا ناتسکرت زا یدرم

 .دنا رغشاک تمس ھب یورشیپ لاح رد اھسور و دھدیم ربخ ھپیتاروا ھیحان
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 .دننکیم کیرحت یبھذم گنج ھب ار مدرم اھالم ینزغ رد

 

 

 )مود شخب( ٩ دنس رد ٢ ھمیمض
 )ھصالخ( ١٨٧٨ ربمون ١ ،مارگلت

 رواشپ ،یراناواک درگرس زا
 

 یریگرس زا یارب ار دوخ لیامت و دندش رضاح ھناگادج روط ھب اھیربیخ یاھشخب ھمھ

 کمک یارب ھک دنداد لوق اھنآ .دندرک زاربا ربیخ رب تموکح لورتنک یارب قباس طباور

 نیمضت ناونع ھب ار یاھنآگورگ و دننک مھارف ریجا ،یماظن تایلمع ھنوگرھ لوط رد

 .داد دنھاوخ تین نسح

 

 

 )مود شخب( ٩ دنس رد ٣ ھمیمض
 ١٨٧٨ ربمون ٢،مارگلت

 رواشپ ،یراناواک درگرس زا
 

 رد و دنیآ مھ درگ اجنیا رد دناوتب لیابق ھمھ ات دراد راک تقو ھتفھ ود ای زور هد الامتحا

 ،رگید ھتفھ کی ات .دننک ذاختا دحتم تامادقا ،ریما اب دوخ طباور زا یریگهرانک دروم

 .دننک یروآ عمج ار دوخ حلسم دارفا دنناوتیم ،دناهداد ار لاعف یراکمھ لوق ھک یاھشخب
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 ٧٣ دنس
 ۴٩ هرامش ،یفخم

 اروش رد دنھ لک رادنامرف ماقم ھب
 ندنل ،دنھ رتفد

 

 ١٨٧٨ ربمون ١٨         ،میاورنامرف

 ،٧٩ هرامش ؛تسگا ٢٧ ،۶٧ هرامش ؛تسگا ١٩ ،۶١ هرامش ؛تسگا ۵ ،۵٣ هرامش[ اھھمان

 و ربمتپس ٢۶ ،٩٣ هرامش ؛ربمتپس ٢۶ ،٩٣ هرامش ؛ربمتپس ١۶ ،٨۶ هرامش ؛ربمتپس ٩

 شرازگ ،دنداتسرف میارب امش تموکح ھک یھلسارم یاھ مارگلت و ]ربوتکا ٣ ،٩۵ هرامش

 اب هدنیامن شریذپ راکنا و ھتشذگ یالوج رد لباک رد ھیسور تئیھ شریذپ عاضوا هدنھد

 ھب تبظاوم اب ترضحیلعا تموکح طسوت یلعریش ریما طسوت وا رابرد ھب ام رابتعا

 .دش ھتفرگ رظن رد نآ تیمھا

 

 اب و تفرگ تروص دنھ و ندنل تموکح نیب اھنامز نیا رد ھک یفلتخم تاطابترا .٢

 تموکح یمومع تسایس لماک شیامن یواح ،تفای نایاپ ربوتکا ۴ رد یربزلاس درال ھلسارم

 شالت یارب ترضحیلعا تموکح تاظحالم رخاوا نیا رد و دوب ناتسناغفا دروم رد ھیناترب

 ئوس ھکنیا یارب مھنآ اب .دوب شخب تعانق داینب رب ریما اب تابسانم یرارقرب تھج رد

 یلصا یاھیگژیو زا یخرب منکیم ھیصوت ،دشاب ھتشادن دوجو عوضوم نیا دروم رد مھافت

 .تسا هدش تادحرس رد روما عاضوا ھب رجنم ھک یعیاقو ریس و منک رورم ار تسایس نآ

 

 ھک یدحرس تسایس دروم رد ھتسجرب دارفا نایم رد یدایز یاھرظن فالتخا ھچرگا .٣

 ھب رتشیب توافت نیا ،دراد دوجو زونھ و تشاد دوجو دوش لابند دنھ تموکح طسوت دیاب

 تموکح یمیاد فدھ .رظن دروم فادھا ات دنکیم هراشا دوش لابند دیاب ھک یاھشور

 یبرغ لامش زرم رد لقتسم و تسود ،یوق روشک کی داجیا یدامتم نایلاس یط رد ھیناترب
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 ناونع ھب یلامتحا دراومرد و ھتشاد دنھ تموکح عفانم اب وسمھ عفانم ھک تسا هدوب دوخ

 هدھاعم .دشاب لمع و مادقا هدامآ یجراخ زواجت ای ھسیسد زا زرم زا تظافح رد یکمک

 لباک یلاو ناخ دمحم تسود ریما ترضحالاو و یقرش دنھ ینپمک نیب :لوا هدام[ 1855

 دنھ ینپمک :مود هدام .دوب دھاوخ یمیاد یتسود و شزرا ریما ثراو و وا ینونک تاقلعتم و

 ،دراد رارق ترضحالاو رایتخا رد نونکا ھک ناتسناغفا قطانم ھب ھک دوشیم دھعتم یقرش

 ناخ دمحم تسود ریما ترضحالاو :موس هدام .دنکن ھلخادم نآ ھب زگرھ و دراذگب مارتحا

 ینپمک یاھورملق ھب ھک دوشیم دھعتم ،تسا وا رایتخا رد نونکا ھک یقطانم و لباک یلاو

 نانمشد نمشد و ناتسود تسود و دنکن ھلخادم نآ رد زگرھ و دراذگب مارتحا یقرش دنھ

 زونھ و دش هرکاذم نیدربآ درال تموکح دییات اب و یزوھلاد درال طسوت ھک ]دنشاب رگیدکی

 ناتسناغفا اب ھناتسود طباور ھب نامز نآ رد ھک تسا یتیمھا هاوگ ،تسا یقاب دوخ توق ھب

 خروم ٣ هرامش یفخم ھمان رد ١٨۵۵ لیرپا ٣٠ ھسلجتروص[ لک رادنامرف .دشیم هداد

 :دھدیم حیضوت ار نآ ریثات لماک روط ھب ھک درک فیصوت یتاملک اب ار نآ ]١٨۵۵ یم ١٠

 نمشد ربارب رد ار یلماک تینما نانچ نآ یبرغ تادحرس رد دنھ تموکح ھب هدھاعم نیا"

 ادیپ ھک یاھزیچ تیھام نامھ رد تسا ریذپ ناکما ام یارب ھک دھدیم ھیارا رود و یجراخ

 ."مینک

 

 .تسا هدرک ادیپ یهژیو تیمھا دنھ میقتسم سار ھب لاقتنا هرود زا لاوس نیا ،لاح نیا اب .۴

 رد ترضحیلعا تموکح یاھتیلوئسم شیازفا ھجیتن یدح ات عوضوم نیا ھب هدنیازف ھقالع

 ندیسر تردق ھب زا سپ ناتسناغفا رد یهدور تالالتخا یدودح ات و دنھ یروتارپما ظفح

 دیدج تیعضو نیا رد یتسایس سنرال درال ھکنیا ضحم ھب .تسا ١٨۶٣ رد ینونک ریما

 روما رد لاعف ھلخادم زا زیھرپ اب ھیناترب تموکح فادھا ھک تفرگ رظن رد و درک ذاختا

 ھب نآ زا یاھشخب ای نآ لعفلاب نامکاح ھناتسود نتخانش تیمسر ھب و ناتسناغفا یلخاد

 .دریگ هدھع رب اھنآ بناج زا یبسانمان تادھعت ھکنیا نودب ،دیآیم تسد ھب ھجو نیرتھب

 تسد ھب یارب ار سناش نیرتشیب ھیناترب تموکح ھک درکیم رکف سنرال درال ساسا نیا رب

 ھیسور یاھ هاگساپ نامز نآ رد .تشاد دھاوخ ناتسناغفا مدرم اب میاد داحتا و یتسود ندروآ
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 و لامتحا یارب یصاخ تیمھا یلاع ترضح تموکح و دندوب رود ناتسناغفا یاھزرم زا

 تسا رتھب تروص رھ رد اھنآ رظن ھب و دوبن لیاق دنھ تھج رد قباس تردق دشر رطخ

 .دوش ررضیب ای راھم ،ھیسور و سیلگنا یاھھنیباک نیب رد ھناتسود مھافت اب

 

 یاھهاگدید اب ناتسناغفا اب ھطبار دروم رد زور نآ ،ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید .۵

 رد ھلخادم و لباک رد لاعف ذوفن ھب لیام اھنآ .تشاد لماک یگنھامھ سنرال درال

 اھیریگرد نیا ھک ینامز ات ،دندوبن ناتسناغفا رد مصاختم یاھفرط نیب یاھیریگرد

 اھلاس ھک یلخاد گنج لوط رد تسایس نیا ،ور نیا زا .دزادنین رطخ ھب ار یزرم حلص

 تیاعر ،دوبن دنیاشوخان جیاتن نودب ھچ رگا ،تشاد ھمادا یلعریش ندیسر تردق ھب زا سپ

 ،١٨۶٨ زییاپ رد تخت و جات یریگ سپزاب رد ریما کمک نودب و ییاھن تیقفوم اما .دش

 یخرب ،ترضحیلعا تموکح و سنرال درال رظن ھب و داد رییغت ار روما تیعقوم یدودح ات

 دسریم رظن ھب ھک درک ھیجوت ار وا ھب یتاحیلست و یلام کمک دننام ھنامیرک تالخادم

  .دندوب دیفم وا رادتقا ظفح یارب

 

 یھجوت لباق دح ات درک لابند ناتسناغفا اب تادوارم رد ویام درال تموکح ھک یتسایس .۶

 اب .دش ذاختا وا نیشناج طسوت ١٨۶٨ نازخ رد ماجنارس ھک تشاد تقباطم یلمع دنور اب

 هدش ظفح اھتدم ھک ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم مدع شرگن زا ویام درال ،لاح نیا

 روشک لعفلاب و ینوناق مکاح ناونع ھب ار یلعریش وا ؛دشن فرحنم یدام رظن زا ،دوب

 ار ریما یابقر شالت ھنوگرھ ھک دش دھعتم ،هدازھش نآ ھب باطخ یھمان رد و داد صیخشت

 هژیو و یصخش ذوفن ھب ھک ماگ نیا .دنیبیم دیدش یتیاضران اب وا تیعقوم ندز مھرب یارب

 راکشآ یتوافت یب زا راجزنا ساسحا ندرب نیب زا یارب و دش ھفاضا ریما رب ویام درال

 تیعقوم ،نامز نیع رد و دوب یفاک ،تردق یارب هزرابم ھجیتن ھب تبسن ھیناترب تموکح

 .درک نیمضت یلبق مکاح رھ زا شیب ار لباک رد ترضحالاو

 



 826 

 ثعاب ھك دوب ھتفرگن دوخ ھب يداعبا هرود نیا ات يزكرم يایسآ رد ھیسور يورشیپ .٧

 نیرتھب ھک درک تقفاوم دوخ فلس هدیقع ھب ویام درال ور نیا زا .دوش دنھ تموکح يتحاران

 اھهاگدید حیرص لدابت ،ناتسناغفا روما رد ناتسکرت تاماقم ھلخادم زا یریگولج یارب ھلیسو

 نیمھ ھب القتسم ترضحیلعا تموکح .تسا رازت و ترضحیلعا تموکح نیب ھنیمز نیا رد

 ھک درک زاغآ ار گروبزرتپ نس رد ھناتسود تارکاذم ١٨۶٩ لیاوا رد و دوب هدیسر ھجیتن

 طسوت ریما یاھورملق دودح نتخانش تیمسر ھب و عوضوم نیا رد صخشم الماک مھافت اب

 .تفای نایاپ سیلگنا تموکح و یلعریش تساوخ اب لماک تقباطم رد رازت تموکح

 

 عیرس تفرشیپ ھچرگا ،دش لابند کوربتران درال طسوت اساسا وا ناینیشیپ تسایس .٨

 ار لباک مکاح اب رتکیدزن طباور زا زیھرپ یراوشد جیردت ھب یزکرم یایسآ رد اھدادیور

 ھب تاناخ نآ لماک دایقنا و ١٨٧٣ راھب رد رازت یاھورین طسوت هویخ ریخست .داد شیازفا

 ھب هدش هداد تادھعت شزرا ھک درک راداو ار وا و نارگن تدش ھب ار یلعریش ،ھیسور

 تموکح طسوت ھک دربب لاوس ریز ار ناتسلگنا روتارپما ترضحیلعا طسوت ناتسناغفا

 لیلد ھب لاس نامھ ناتسبات رد ترضحالاو .دوب هدش غالبا ترضحالاو ھب ھیناترب

 .دنک نایب دنھ تموکح ھب ار اھنآ ات داتسرف ھلمیس ھب یهژیو هداتسرف ،شیاھسرت

 

 طسوت شیاھورملق دیدھت تروص رد دوش نیمطم ھك دوب نیا ریما فدھ ھكنیا تفایرد اب .٩

 کوربتران درال تموکح ،دنك اكتا سیلگنا تموکح كمك ھب تسا نكمم دح ھچ ات ھیسور

 طیارش تحت ھك دھد نانیمطا وا ھب ات ]١٨٧٣ یالوج ٢۴ هرامش ،ارسیاو مارگلت[ دش هدامآ

 تموکح اما .دنک عفد ار لیلدیب تازواجت ات دنکیم کمک وا ھب دنھ تموکح ،صاخ

 یالوج ٢۶ ،ارسیاو ھب مارگلت[ دوبن قفاوم ترضحالاو ینارگن اب ندنل رد ترضحیلعا

 ھب تسا رتھب لاوس نیا دروم رد ثحب ھک داد عالطا ریما ھب تیاھن رد ارسیاو و ]١٨٧٣

 ،٧۵ هرامش ،یفخم ھمان رد ،١٨٧٣ ربمتپس ۶ ،ارسیاو ھمان[ دوش لوکوم رتتحار تقو

 نایب ھنایوجیتشآ نابز ھب ھکنآ اب ،ترضحالاو رب ھیعالطا نیا ریثات .]١٨٧٣ ربمتپس ١۵

 ساسحا اب ار نآ وا و دوب موھفمان شیارب درکیم ھتکید ار نآ ھک یتسایس .دوبن بولطم ،دش
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 دب یاھھیانک بلاق رد کوربتران درال طابترا ھب وا خساپ .درک تفایرد یدیماان و یتحاران

 یسررب یارب ھیناترب رسفا کی نییعت یارب ارسیاو داھنشیپ ھب یھجوت وا .دوب هدش هدناشوپ

 رغشاک زا تشگزاب هزاجا تیاسروف سالگاد رس ھب ابقاعتم وا .درکن ناتسناغفا لامش دحرس

 یقاب هدروخن تسد ار دنھ تموکح طسوت لوپ یھیدھ وا .درک در ار لباک قیرط زا دنھ ھب

 .تفرگ شیپ رد نآ اب ھطبار رد ار یسوبع شرگن امومع و تشاذگ

 

 نینچ ،دنتفرگ تسد رد ار دوخ ماقم ١٨٧۴ رد ترضحیلعا یلعف نارواشم ھک ینامز .١٠

 فدھ ھشیمھ ،ھناتسود و یوق تردق کی ناونع ھب ناتسناغفا ظفح .تشاد دوجو تیعقوم

 بولطم یتیقفوم اب دش ذاختا فدھ نآ ھب یبایتسد یارب ھک یشور .تسا هدوب ھیناترب تسایس

 اب دیاب نونکا و مھم رایسب عوضوم کی ناونع ھب نآ درواتسد ،لاح نیا اب .دشن ھجاوم

 ترضحیلعا تموکح .دوش ھتفرگ رظن رد ناتسکرت رد ثداوح عیرس تفرشیپ ھب دانتسا

 ییایسآ هدازھش کی تیصخش رب اھدادیور نآ یلامتحا ریثات ھب یتوافتیب اب تسناوتیمن

 ھکنآ اب ،دراد رارق یماظن گرزب یروتارپما ود نیب کیراب هریاد رد شورملق ھک دنک هاگن

 ھچرگ ،دنک دیدھت ار ناتسناغفا دحرس رد ھیناترب عفانم یروف رطخ چیھ ھک دیسریمن رظن ھب

 یارب عقوم ھب طایتحا ترورض و هدش میخو یفاک هزادنا ھب یزکرم یایسآ رد تیعضو

 .تسناد یم ریما اب دوخ طباور دوبھب ار ماگ نیلوا تموکح .دھدیم ناشن ار ترضحیلعا

 کی شریذپ یارب ترضحالاو ھک دندید تحلصم اھنآ ،عوضوم نیا نتفرگ رظن رد اب

 دروم رد اصخش وا اب دناوتب ھیناترب ربتعم هدنیامن کی ات دوش هدامآ لباک رد تقوم تئیھ

 ھک دزاس نیمطم ھکلم تموکح تالیامت زا ار وا و دنک تروشم ،تسا عوقو لاح رد ھچنآ

 یتخس وا ھب تسا نکمم لاح نیع رد و دنامب نوصم یجراخ ھلمح زا دیاب شیاھورملق

 نارسفا دبای هزاجا ]ھیناترب[ وا ھکنیا رگم ،دنک دزشوگ ار فدھ نیا ھب یبایتسد دیدش یاھ

  .دنشاب رظان نآ زا رتارف ار عیاقو ریس ات دھد رارق تادحرس رد ار دوخ

 

 یھبتاکم و هدش رتیمیمص اریخا ناتسکرت یسور رادنامرف اب ریما طباور ھک تسا تسرد

 یاھتیلاعف اب و هدش ریما یارب یتحاران ثعاب ینامز ،لباک رابرد اب ١٨٧١ رد ماقم نآ
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 تموکح اب تروشم دروم رد ترضحالاو ھیلوا هویش ھک یلاح رد ،تفاییم ھمادا هدنیازف

 هدش فقوتم ،دوش لاسرا نمفاک لارنج تاطابترا ھب دوب رارق ھک یاھخساپ دروم رد دنھ

 ،دشاب ھتشاد ھناتسود تین یلعریش رگا ھک دوب لیام ترضحیلعا تموکح ،دوجو نیا اب .دوب

 ،دشاب یرورض کرتشم عفانم ظفح یارب و دیفم شدوخ یارب ھک یتامادقا رد ات تسا هدامآ

 .ددنویپب اھنآ ھب

 

 ناتسناغفا بناج زا ھک یاھتیلوئسم و عفانم ھب ھجوت اب کوربتران درال تموکح .١١

 اب ھطبار رد صقان تاعالطا ھب ھجوت اب مھ و هدش ھتشاذگ ھیناترب تموکح شود رب اقالخا

 نآ ،ناتسناغفا رد ھیناترب رسفا کی تقوم روضح ھک تشاد زاربا ١٨٧٣ رد روشک نآ

 رد یدامتعا یب ساسحا ھنوگرھ عفر یارب تسا نکمم ،دش داھنشیپ نامز نآ رد ھک ھنوگ

 یارب ار مزال یگدامآ دناوتیم لاح نیع رد و دنک یدایز کمک ناتسناغفا مدرم ناھذا

 تموکح .دزاس مھارف رگید یاھاج و تارھ ،لباک رد ھیناترب یمیاد ناگدنیامن رارقتسا

 درال یاھشالت ھچ رگ ھک دیسر ھجیتن نیا ھب ،دوب هدش مرگلد رظن نیا زا ھک ترضحیلعا

 ارف نآ نامز اما ،دوب هدشن وربور تیقفوم اب رظن دروم فدھ ھب یبایتسد یارب کوربتران

 فالسا .تخادنا قیوعت ھب ینمیا اب ناوتیمن رگید ار هدش هداد ناشن تامادقا ھک دوب هدیسر

 ،دشیم ینیبشیپ نآ زا ھک ییایازم مامت زا ینادردق نمض ،تیعقاو رد ،اروش رد امش

 .دندرک هراشا نآ عورش رد روضح تالکشم دروم رد ترضحیلعا نارواشم ھب اتحارص

 بسانم ناتسناغفا یاھزرم رد یسیلگنا نارومام رارقتسا یارب ار ینونک طیارش و نامز وا

 ثداوح تفرشیپ ھک دتفیب قیوعت ھب ینامز ات دیاب یتامادقا نینچ ھک دوب دقتعم و تسنادیم

 نآ لابند ھب و هدھاعم کی بلاق رد ھک دنک ھیجوت ار یلعریش ھب یرتصاخ یاھنیمضت

 ترضحیلعا تموکح اما .دوش ایھم بسانم یاھناکم ریاس و تارھ رد اھیگدنیامن داجیا

 اھدادیور دنھد هزاجا رگا ھک دنتسناد یم لمتحم اھنآ .دنک تقفاوم هاگدید نیا اب تسناوتن

 ناوتیم ھک درذگیم ینامز ،دورب شیپ ھب ھیناترب تموکح فرط زا یطایتحا تامادقا نودب

 یعقاو فطاوع ھک دنتسناد مھم اھنآ .درک ھیارا ریما ھب یبولطم ھجیتن لامتحا رھ اب
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 بوخ نامز رد ،دنتشاد نآ ھب تبسن یتوافتم تایرظن فلتخم عجارم رد ھک ار ترضحالاو

 .دنھد رارق شیامزآ دروم

 

 تموکح ،ارسیاو یدصت یارب سیلگنا زا بانجیلاع جورخ نامز رد ،ساسا نیا رب .١٢

 تموکح یوس زا البق ھک ار یتظفاحم و لاعف هرھچ نامھ ھک داد روتسد امش ھب ترضحیلعا

 ھک دوب نکممریغ حوضو ھب ،لاح نیا اب .دیھد ھیارا یلعریش ھب ،دوب هدش تساوخرد دنھ

 یارب ریما زا یساسا کردم ھب یزاین ھک انعم نیا ھب .دش یمسر لماعت ھنوگرھ دراو

 ھب ترضحیلعا تموکح ھک یلاح رد ،نیاربانب .تسین ھیناترب تموکح اب دوخ عفانم تدحو

 تیمسر ھب ،دینک اطعا ترضحالاو ھب ار یھجوت لباق یلام یاھکمک ات داد هزاجا بانجیلاع

 دھعت و دوشن ھتشادنپ ناتسناغفا یلخاد روما رد لاعف ھلخادم ھک ییاج ات وا تیمکاح نتخانش

 نیا ھک دش هداد روتسد امش ھب .یجراخ لیلدیب زواجت تروص رد یدام تیامح حیرص

 ھب ات دشاب هدامآ دوخ فرط زا یلعریش ھکنیا رگم ،دیوشن لبقتم ار نیگنس یاھتیلوئسم

 زا ریغ( دوخ یاھورملق رد عضاوم ھب یسرتسد هزاجا یسیلگنا نارومام ای رومام کی

 لباق تاعالطا دنناوتب ،مکاح رادتقا ھب ندز ھمطل نودب اھنآ ھک ییاج ،دھدب ار )لباک

 دیدھت ار ناتسناغفا لالقتسا ای شمارآ الامتحا ھک دنروآ تسد ھب یاھدادیور زا یدامتعا

 .دنکیم

 

 تموکح تاروتسد یارجا یارب ناتسودنھ ھب نات دورو ودب رد بانجیلاع ھک یتامادقا .١٣

 رایتسد امش .دش میظنت یلعریش ھب ھجوت ھیحور اب و طایتحا اب ،دیدرک ذاختا ترضحیلعا

 ار وا دیداد ھفیظو و دیداتسرف هدازھش نآ دزن ار ناخ ناناخ درگرس -رادھلاسر ،دوخ یموب

 ھک ناتسناغفا ورملق رد یرگید ھطقن رھ ھب ای شتختیاپ ھب تقوم یگدنیامن ھب امش لیامت زا

 یور ثحب ھکلب ،فراعت ھن شتیرومام ھک هژیو هداتسرف ،دزاس هاگآ ،دشاب وا لوبق دروم

 زا یھافش یاھنانیمطا ات دیدوب بظاوم امش .دوب تموکح ود ھقالع دروم تاعوضوم

 در ار امش تاداھنشیپ یلعریش اما .دیناسرب وا ھب ار دوخ یاھهروشم ھناتسود تایصوصخ

 .دومن یراددوخ امش هداتسرف ییاریذپ زا و درک
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 ھب رجنم تسا نکمم ھک ار یشرگن بقاوع ات دیدرک بیغرت ار ریما ،بانجیلاع امش .١۴

 ھنابلطواد ھک دنک هاگن یهدازھش ناونع ھب وا ھب سپ نآ زا ات دوش ھیناترب تموکح بیغرت

 .دریگ رظن رد یدج ھنوگ ھب ،دنک ادج ھیناترب تموکح عفانم زا ار دوخ عفانم دھاوخیم

 داھنشیپ ھب و دیدرک یراددوخ وا رب دوخ هداتسرف لیمحت زا ھنایوج یتشآ ھیحور اب امش

 یگدنیامن امش یارب ریما فرط زا دناوتیم لباک رد امش لیکو ھک دیداد نت ترضحالاو

 .دنک

 

 روط ھب و هدوب ١٨٧٢ لاس ھب طوبرم تایاکش زا یھصالخ اھیگدنیامن نیا ھک دش تباث

 :تسا ریز حرش ھب ھصالخ

 بوقعی دوخ یغای رسپ رطاخ ھب قباس یارسیاو بناج زا ١٨٧۴ رد وا ھک یھبتاکم .١

 .دوب هدرک ینادنز ار وا ھک دوب هدرک تفایرد ،ناخ

 .ناتسیس دودح دروم رد میمصت .٢

 .تسا ریما رازگجارخ ھک دوب هداتسرف ناخاو سیئر یارب ارسیاو موحرم ھک ییایادھ .٣

 طسوت ینیشناج تابیترت یمسر ییاسانش و داحتا یارب وا یلبق یاھتساوخرد ررکم در .۴

 .ناج هللادبع شرسپ

 

 ،نیاربانب و دنکیم ینیگنس ترضحالاو نھذ رد اھیتیاضران نیا ھک دسریم رظن ھب .١۵

 تموکح ھناتسود ساسحا زا یلعریش ھب ،لیکو قیرط زا و دیدادن تسد زا ار نامز امش

 زا وا نھذ رد یگدرزآ للع مامت عفر یارب دوخ لیامت زا ،دیتفرگ راک وا ھب تبسن ھیناترب

 ُرس رفس رب ینبم وا داھنشیپ اب تقفاوم یارب دوخ لیامت زا و دیتخادرپ رظن لدابت قیرط

 رد بانجیلاع هدنیامن زا یکی اب رادید ناھاوخ ھک ناغفا هدنیامن کی ،دیداد نت لباک ھب یلیپ

 .دوب رواشپ
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 و نشور تشاددای کمک ھب ھک تشاد ھفیظو و تشگزاب لباک ھب امش لیکو نآ زا سپ .١۶

 هرکاذم یارب صاخ طیارش تحت ھیناترب تموکح ھک ار یدعاسم هدھاعم ،ریما ھب حضاو

 .دیامن عفر ار ھتشذگ تامھافتءوس و دنک هرکاذم وا اب ،دھد حیضوت ،دوب هدرک هدامآ وا اب

 ،دوخ ریزو ،ریخات یتدم زا سپ اما .دادن ناشن نآ شریذپ رد یھقالع چیھ ترضحالاو

 ھک دھد ماجنا ار یتارکاذم یلیپ سیویل رس اب ات داتسرف رواشپ ھب ار هاش دومحم رون دیس

 .داد یم دایز تیمھا ریما دوخ اب ناتسناغفا کاخ رد نآ ماجنا یارب ترضحیلعا تموکح

 هدش علطم اھنآ ھب طوبرم طیارش و ھیناترب تموکح تازایتما یاطعا زا ابتک ریما ھکنآ اب

 ،دتسرفب رواشپ ھب ار دوخ هداتسرف تسین رورض ھک دوب هدش هراشا لاح نیع رد و دوب

 ،دشاب یداھنشیپ هدھاعم ینابم ناونع ھب طیارش نآ اب ھقفاوم هدامآ ترضحالاو ھکنیا رگم

 تفایرد اھنآ شریذپ یارب یصاخ رایتخا چیھ ریزو ھک دش راکشآ سنارفنک نایرج رد

 اراکشآ ،دوب کوکشم اھتدم ھک یلعریش راتفر و نابز ھک اجنآ زا نینچمھ .تسا هدرکن

 هدافتسا ]هاش دمحمرون دیس[ ترضحالاو هداتسرف یناھگان گرم زا ھنالقاع امش و دش نمشد

 .دوب هدش در المع نآ ساسا ھک دیدرک فقوتم ار یتارکاذم و دیدرک

 

 تقفاوم اب ،سنارفنک زا شیپ لاس لوط رد امش تامادقا مامت مھ و امش یوس زا ماگ نیا .17

 ربوتکا ۴ ھلسارم رد نم فلس طسوت ھک روطنامھ .دوب ھجاوم ترضحیلعا تموکح لماک

 ھک ییایازم ھک دوب راودیما و درکیم ساسحا ترضحیلعا تموکح ،دش هدھاشم ١٨٧٧

 ترضحالاو شرگن ،لاح نیع رد .دوش ھتفریذپ بوخ ھیحور اب دندوب ریما ھب ھیارا هدامآ

 لامتحا یقلت زا رود ،لاح نیا اب .دوب توافتم ھجیتن راظتنا و مھبم ھتشذگ لاس دنچ رد

 دوجوم تیعضو زا تیاضر موادت و لماک لاعفنا یارب یفاک یاھھنیمز رطاخ ھب تسکش

 دروم رد بلاغ نانیمطا مدع ھک یلاح رد دندوب هدیسر ھجیتن نیا ھب اھنآ ،ریما اب طباور

 یلیلد دوخ نیا ،درکیم ھیارا ار اھنآ تفرشیپ رد یرورض طایتحا ،ترضحالاو شنم

 ترضحیلعا تموکح ،رظنم نیا زا .درکیم نایب ار تقیقح ھک دوب یاھماگ ذاختا یارب

 تیعقاو دروم رد رگید اریز ،دنادب شخبتیاضر الماک ار رواشپ سنارفنک ھجیتن تسناوتیمن

 ،رگید یوس زا .دنامیمن یقاب یدیدرت ،دوب نامگ و سدح عوضوم البق ھک ریما یگناگیب
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 رد تادھعت دروم رد ترضحیلعا تموکح یاھهاگدید ،یلبق تارکاذم و سنارفنک نایرج

 یارب ھک یطیارش زا نامز نامھ رد و دوب هداد رارق ریما ربارب رد ینشور اب ار وا لابق

 یاھدنویپ ھک دندوب راودیما نآ ساسا رب و دوب هدش هداد عالطا ،دوب بولطم رایسب وا عفانم

 ار ود رھ یارب رتدنمدوس ھیاپ رب لباقتم طباور و دنزاس رتکیدزن ار روشک ود نیب داحتا

 .دننک راوتسا

 

 ھنارایشوھ شرگن ظفح زج اھنآ یارب یھار چیھ ھک دوب دقتعم ترضحیلعا تموکح .١٨

 هاگدید نیا .دنک کرد رتھب ار دوخ عفانم و تیعقوم دناوتب ریما ھک ینامز ات درادن دوجو

 ،دش لقتنم ناتسناغفا هدنیامن ھب یلیپ سیویل رس طسوت ھک ییاھن یاھنیمضت رد امش طسوت

 .تسا هدوب نآ اب قباطم رواشپ سنارفنک نایاپ نامز زا امش تسایس و دوب هدش ینیبشیپ

 تاعالطا بسک صقان رازبا ھک اجنآ ات ،ناتسناغفا رد روما نایرج قیقد هدھاشم نیح رد امش

 ھک دیما نیا اب ،دیدرک یراددوخ اھنآ روما رد ھلخادم ھنوگرھ زا ،تسا هداد هزاجا

 یپ ھیناترب تموکح ھناتسود یاھ داھنشیپ نیا در زا یشان تارطخ ھب دناوتب ترضحالاو

 ،تیاھن رد و درک یراشفاپ دوخ ھناتسودریغ یاوزنا رد ریما .دشن ققحم دیما نیا اما .دربب

 دوخ ورملق رد لیلد نیا ھب ،تقوم روط ھب یتح ،ھیناترب هداتسرف شریذپ زا لاس ود

 زا عانتما یارب ھناھب چیھ نآ زا سپ و دنک نیمضت ار وا تینما دناوتیمن ھک درک یراددوخ

 دوخ رابرد رد رازت ترافس زا ییامندوخ نانچ اب ھک تشاذگن یقاب ھیسور تئیھ شریذپ

 و روشک نیا نیب ھناتسود طباور عطق زا یاھ ھناشن ھک ینامز رد مھ نآ و درک لابقتسا

 .تسا عوقولا بیرق ھیسور

 

 رگید لاعفنا تسایس ھک دیدرک مالعا ترضحیلعا تموکح ھب بانجیلاع طیارش نیا رد .١٩

 یارب یرگید رذع ،یطیارش و ینامز نینچ رد ھیسور تئیھ زا ریما لابقتسا و دباین ھمادا

 بانجیلاع امش ،ور نیا زا .دراذگیمن یقاب ھیناترب تموکح تئیھ شریذپ زا وا فارصنا

 رس ،راد ھجرد رسفا کی تسایر ھب ،لباک رد تئیھ کی شریذپ یارب ھک دیدرک داھنشیپ

 .دوب ریما مارتحا دروم وا هداوناخ و مان ھک دینک اضاقت نیلربمچ لیوین
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 اب ھک یدنمتردق صخش تسا یھیدب .دش دییات ترضحیلعا تموکح طسوت داھنشیپ نیا .٢٠

 ھک دھدیم هزاجا دوخ تختیاپ رد ھک ار یتردق هداتسرف ،ساسح هرود کی رد لیم لامک

 رد ھیناترب تموکح ربارب رد ھناتسودریغ فادھا اب دوخ یورشیپ رطاخ ھب رضاح لاح رد

 اب ھتسویپ ھک دنک یراددوخ یتردق تئیھ تفایرد زا ھنالوقعم دناوتیمن ،دوشیم ھتفرگ رظن

 و دیدرکیمن ینیبشیپ ار عانتما نینچ اروش رد بانجیلاع امش .تسا هدوب داحتا رد نآ

 ،دربب لاوس ریز دروم نیا رد ار امش رظن تحص ھک دیدیمن یلیلد ترضحیلعا تموکح

 .دوب امش رایتخا رد تاعالطا نیرتھب ھک روطنامھ

 

 هدننک سویام دادیور نیا زا ترضحیلعا تموکح و بانجیلاع تاراظتنا ،لاح نیا اب .٢١

 لیون رس جورخ خیرات ،دناسر لباک ھب ناخ نیسح مالغ باون ھک ھناتسود ھمان رد امش .دوب

 یارب یتاروتسد ات دیداد یفاک تقو ترضحالاو ھب و دیداد عالطا ریما ھب ار نیلربمچ

 ترضحالاو ھب امش ،نیا رب هوالع .دنک رداص تئیھ زا ییاریذپ تھج دوخ یلحم تاماقم

 مادقا کی امش رظن زا تئیھ ھنادازآ روبع زا عانتما ھک دیداد عالطا ناشیا تاماقم و

 ،دجسم یلع رد ناغفا نارسفا ھب هدش لاسرا تاروتسد ،لاح نیا اب .دش دھاوخ یقلت ھنامصخ

 هداتسرف شیپاشیپ ھک یراناواک درگرس و دیتشاد ار شراظتنا امش ھک دوب یزیچ نآ سکعرب

 کاخ ھب دورو یارب شالت ھنوگرھ ربارب رد ھک دش علطم حوضو ھب ،دوب ھتفر امش

 .دوب ییامندوخ یشیامن کی ھک دوشیم تمواقم روز اب ناتسناغفا

 

 ھب بانجیلاع فالسا ھک یفلتخم تابتاکم زا وا .دوب ھیجوت نودب الماک ریما راتفر نیا .٢٢

 هداد نیمضت ترضحیلعا تموکح ھب ھیسور تموکح ھک دوب هاگآ ،دوب هدش لاسرا ناشیا

 هاگآ هزادنا نامھ ھب وا .دنادیم دوخ لمع هزوح زا جراخ الماک ار وا یاھنیمزرس ھک دوب

 وا رادتقا و تردق تیوقت ،وا ندیسر تردق ھب نامز زا ھیناترب تموکح تسایس لک ھک دوب

 نیا ماجنا یارب هدش ذاختا یاھشور ھکنآ اب ،دوب یجراخ مجاھت ربارب رد وا زا تظفاحم و

 تموکح زا وا .تشادن تقباطم ترضحالاو دوخ تارظن اب اھنآمز ھمھ رد تسا نکمم راک
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 ھحلسا و لوپ گرزب یایادھ لماش ھک دوب هدرک تفایرد تین نسح رب ینبم یدھاوش ھیناترب

 رازت تموکح بناج زا وا تباث زرم نتخانش تیمسر ھب یارب زیمآ تیقفوم یاھشالت مھ و

 رد ھنادازآ ھک دوب هدش هداد هزاجا وا یایاعر ھب .دوب ھیاسمھ تاناخ و وا تنطلس نیب رد

 درادن دوجو یھنومن چیھ .دشاب شروشک یناگرزاب و تراجت عفن ھب ات دننک ددرت دنھ رسارس

 ای ھنالداعان راتفر ،ھیناترب تیحالص ورملق رد وا مدرم زا یکی ای ریما دوخ اب ھک

 هدھاعم اب نینچمھ و یللملا نیب تبحم عون رھ اب ریما .دشاب ھتفرگ تروص ھناتسودریغ

 ھب مزلم ،درکیم ام نانمشد نمشد و ام ناتسود تسود ار وا ھک روشک ود نیب ١٨۵۵

 .درک رایتخا نآ سکعرب ھک دوب یراتفر

 

 داقتعا ،ترضحیلعا تموکح ھب امش ھناتسود تئیھ یرابجا در شرازگ رد بانجیلاع .٢٣

 دھعت دروم رد رتشیب یاعدا ھنوگرھ زا ار ریما مادقا نیا ھک دیتشاد زاربا ار دنھ تموکح

 ترضحیلعا تموکح اما .دنکیم یرورض ار یروف مادقا و هدرک مورحم ھیناترب تموکح

 ییاھن خساپ ناونعھب ار لباک زا ناخ نیسح مالغ باون زیمآهرفط ھمان ھک دوبن رضاح

 وا ھب ددجم یسررب یارب یھاتوک تدم ھک دوب ممصم و دریذپب امش تموکح ھب یلعریش

 ھب نیلربمچ رس ھک ار یتادھعت ترضحیلعا تموکح ھک یلاح رد ،نیاربانب .دھد تلھم

 مازلا اھنآ یارب الماک ،دنتشاد هدھعرب ار وا تئیھ نما ماجنا ھک یدارفا و تسود یاسور

 نومضم نیا اب .دننک شالت گنج یایالب زا یریگولج یارب دنتفرگ میمصت اھنآ ،تسناد روآ

 کی رد ھک دریگ تروص ترضحالاو ھب ییاضاقت لدتعم نابز اب ھک دیداد روتسد بانجیلاع

 ھیناترب تموکح ھب ھک دشاب یتناھا لیلد ھب بسانم و لماک یھاوخرذع مزلتسم نیعم نامز

 تمارغ ،وا یاھورملق لخاد رد ھیناترب یمیاد تئیھ کی شریذپ ینعی ،دوب هدرک ھیارا

 یدھعت مھ و یراناواک درگرس و نیلربمچ رس ھب هدننک کمک لیابق ھب بیسآ ھنوگرھ یارب

 و ارجا بانجیلاع تموکح طسوت اروف تاروتسد نیا .نیا زا سپ اھنآ رازآ مدع رب ینبم

 ناشیا زا شخبتیاضر و فافش خساپ تفایرد مدع تروص رد ھک دش هداد عالطا ریما ھب

 اب و دیریگ رظن رد ھنانمشد ار وا دصاقم ھک دوب دیھاوخ ریزگان امش ،ربمون ٢٠ خیرات ات

 .دینک راتفر هدش مالعا نمشد کی ناونع ھب وا
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 رد ترضحیلعا تموکح ھنامیمص تیامح زا ار بانجیلاع دیاب ،دنامیم یقاب ھچنآ .٢۴

 تاروتسد ھک منک مالعا و مھد نانیمطا ،دیراد رارق نآ رد ھک ییاسرف تقاط طیارش

 تالاقم و مدرم مومع عالطا رطاخ ھب ار ھلسارم نیا ھک ماهدرک تفایرد ار ترضحیلعا

 یزاس هدامآ ھلحرم رد تالاقم نیا .منک رشتنم ،دنزادرپ یم نآ ھب ھک یمھم ھلئسم اب طبترم

 .دنشاب میجح دیاب اموزل ،دنھدیم ششوپ ار لاس ١۵ زا رتمک ھن یهرود ھک اجنآ زا اما ؛دنا

 کوربنارک
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 )مود شخب( ١٠ دنس
 ١٨٧٨ ربمون ٢١ رد ودرا و یسراپ ،یسیلگنا ھب ،ارسیاو ھیمالعا

 مدرم ھمھ و ایاعر ،نارادرس ،لباک ناخ یلعریش ریما ھب دنھ یارسیاو بانج زا
 ناتسناغفا

 

 قفوم ینالوط هزرابم کی زا سپ ،ناخ یلعریشریما ھک درذگیم ینامز زا لاس هد نونکا

 هرتسگ و تشاد تیبثت ھب زاین وا ھطلس نامز نآ رد .دناشنب لباک تخت و جات رب ار دوخ دش

 و لوپ اب ھیناترب تموکح طسوت البق ھک ریما ،عاضوا نیا رد .دوب هدشن فیرعت زونھ نآ

 ھنامیمص وا یوزرآ .دنک تاقالم دنھ یارسیاو اب ھک درک لیامت زاربا ،دوب هدش کمک ھحلسا

 ھب ھک وا .درک ییاریذپ راختفا اب و تفریذپ ھنامرتحم ار وا ھلابما رد ارسیاو .دش هدروآرب

 یاھکمک نامز نامھ رد وا .دش هداد نانیمطا شیارب ،دوب هدمآ تیامح و ینابیتشپ لابند

 تین نسح یاھھناشن نیا .درک تفایرد لوپ و ھحلسا ھنیمز رد یرتشیب طرش و دیق یب

 یارب شروشک ھب تشگزاب زا سپ ،درک ناعذا یرازگساپس اب وا ھک ار ھیناترب تموکح

 نآ زا .دھد شیازفا ار دوخ تارایتخا و دنک نیمضت ار دوخ تیعقوم ات درک کمک ریما

 تفایرد ھحلسا یفاضا گرزب یایادھ ،دوخ تین نسح دییات رد ناخ یلعریش ریما نامز

 لباک تنطلس نیب تباث زرم یمسر نتخانش تیمسر ھب ،ھیناترب تموکح دنمتردق ذوفن .درک

 بیترت نیا ھب .درک نیمضت وا یارب ار ھیسور روتارپما طسوت دنقوق و اراخب تاناخ و

 دروم نامز نآ ات ھک یتیمکاح ،دش نیمضت و ھتفریذپ ناشخدب و ناخاو رب ریما تیمکاح

 یروتارپما رسارس رد ھنادازآ ھک دش هداد هزاجا وا یایاعر ھب .دوب ھیسور تموکح یھشقانم

 عابتا یارب ھیناترب تموکح ھک یاھتیامح مامت زا و دنزادرپب تراجت ھب ،دننک ددرت دنھ

 اھنآ اب ھیناترب ییاضق ورملق رد یدحاو ھنومن چیھ رد .دنوش رادروخرب ،دنکیم ھیارا دوخ

 نیا ھمھ رطاخ ھب ناخ یلعریش ریما .تسا ھتفرگن تروص ھناتسودریغ ای ھنالداعان راتفر

 راکشآ یبدا یب و لاعف یھاوخدب اب  سکعرب و تشادن یتخادرپزاب چیھ ھناھاوخریخ لامعا

 هدروآ تسد ھب وا یارب ھیناترب تموکح ذوفن ھک ار ناشخدب تیمکاح .درک ناربج ار نآ
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 تیرومام زا ھک( رادھجرد یسیلگنا رسفا کی یارب تیالو نآ زا روبع عنم یارب ،دوب

 فالخ رب ار ناتسناغفا و دنھ نیب یاھهداج وا .درک هدافتسا ،)تشگیم زاب ھیاسمھ تلایا

 یراتفردب ھیناترب عابتا اب وا .تسا ھتسب اھنآ تراجت و ھیناترب عابتا یور رب ھنادازآ روبع

 و دنوش تراغ وا تیحالص هدودحم رد یھیناترب ناناگرزاب ات تسا هداد هزاجا و هدرک

 ھناملاظ زرط ھب دوخ عابتا اب وا .تسا هداد تراسخ ناربج ھن و تیامح ھن اھنآ یارب

 هدناسر لتق ھب ار اھنآ ،دنا طابترا رد ھیناترب تموکح اب اھنآ ھک نظ نیا ھب و هدرک راتفر

 اھسیلگنا ھیلع یبھذم ترفن نتخیگنارب رد رادرک و راتفگ اب ھناقاتشم و اراکشآ وا .تسا

 رھ زا ار یھیناترب نارسفا البق .تسا هدومن شالت دنھ یروتارپما ھیلع گنج نتخیگنارب و

 خساپ یب اب .دومن عانتما ھیناترب تیرومام شریذپ زا و هدرک درط دوخ یورملق شخب

 نیب ھناتسود طباور یارب اھشالت مامت عفد و وا ھب باطخ ارسیاو ھناتسود طابترا نتشاذگ

 لباک رد ینلع و یمسر روط ھب ار ھیسور ترافس ،دوجو نیا اب ،دوخ و ھیناترب تموکح

 نامزمھ یاھدادیور یگژیو زا یمادقا نینچ ھک داد ماجنا ینامز رد ار راک نیا وا .تفریذپ

 وا ،نیا رب هوالع .دراد هژیو تیمھا نآ اب ھطبار رد ھیسور و سیلگنا شرگن و اپورا رد

 هدش دھعتم سیلگنا اب لماعت رد ھیسور تموکح دنادیم ھک داد ماجنا ینامز رد ار راک نیا

 ھک یلاح رد ،ماجنارس .تسا ھیسور ذوفن هزوح زا جراخ الماک وا یاھنیمزرس ھک تسا

 هداتسرف کی دوخ هاگساپ رد روز اب ریما ،تسا وا تختیاپ رد زونھ ھیسور نارومام

 مالعا عقوم ھب و یمسر روط ھب ارسیاو یوس زا ھمان اب ار شندمآ ھک ار سیلگنا ھبتریلاع

 زا یریگولج قاتشم زونھ ھک ھیناترب تموکح ،نامز نآ رد یتح .درک عفد ،دوب هدرک

 زا رارف یارب ار تصرف نیرخآ و تخادنا قیوعت ھب ار ھنامصخ مادقا ،دوب گنج یایالب

 تموکح یوزرآ .درکن هدافتسا تصرف نیا زا ریما .درک ایھم ریما ھب شلامعا تازاجم

 ھک یروشک یتسود رد دوخ یدنھ یاھزرم یارب ار تینما نیرتھب ھک دوب نیا ھیناترب

 .دبایب ،تسا هدرک تیامح شتخت و جات زا ھک یهدازھش و دنک دییات ار شلالقتسا دھاوخیم

 کیدزن طباور یرارقرب یارب ررکم یاھشالت ،وزرآ نیا ھب ندیسر یارب سیلگنا تموکح

 ،دوب یرورض ھیاسمھ روشک ود عفانم یارب ھک داد ماجنا ناخ یلعریش ریما اب ھنامیمص و

 .دش ھجاوم راکشآ یچیپرس و ریقحت اب و فقوتم نونکا ،موادم عفد زا سپ نآ یاھشالت اما
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 ،تشاگنایم فعض اھابتشا ار ھیناترب تموکح ینالوط یرابدرب ھک ناخ یلعریش ریما

  .تخیگنارب ار نآ ھنالداع مشخ ادمع

 

 ھنوگرھ زا اھنآ .درادن وزرآ و ھعزانم چیھ ناتسناغفا مدرم و اھرادرس اب تموکح نیا

 ،دناهدرکن ینیھوت چیھ اھنآ ھک اجنآ زا و دنا اربم ریما ریخا تامادقا ھب تبسن تیلوئسم

 اھنآ ھب دوخ لیم ھب ،دراذگب مارتحا اھنآ لالقتسا ھب تسا لیام ھک ھیناترب تموکح نیاربانب

 روما رد یرگید تردق چیھ ھلخادم سیلگنا تموکح و دنکیمن ھلخادم ای دنز یمن ھمدص

 هدھع رب دنھ ھکلم ینمشد ھب یتسود لیدبت تیلوئسم .دنکیمن لمحت ار ناتسناغفا یلخاد

 .تسا ناخ یلعریش ریما
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 ربمون ٢٣ ،کوربتران تشاددای
 

 ات ار لباک ریما و دنھ تموکح نیب تابسانم شرازگ ات درک مھاوخ شالت تشاددای نیا رد

 .میامن ھیارا ناغفا ینونک لکشم

 

 دنھ ھب ١٨۴٢ رد ھیناترب شترا .تفر ناتسناغفا اب گنج نایاپ زا رتشیب ھب تسین مزال .٢

 )درال الاح( ناج رس .تشاذگ یقاب ناتسناغفا مکاح ناونع ھب ار دمحم تسود و تشگزاب

 :درک اضما ریز طیارش اب دمحم تسود اب یهدھاعم ١٨۵۵ رد سنرال

 

 و لباک یلاو دمحم تسود ریما ترضحالاو و  یقرش دنھ دنمتزع ینپمک نیب رد :لوا هدام

 یمیاد یتسود و حلص ،فوصوم ریما ناثراو و تسا وا رایتخا رد ھک ناتسناغفا قطانم نآ

 .دوب دھاوخ  رارقرب

 ترضحالاو رایتخا رد الاح ھک ناتسناغفا قطانم نآ ھب یقرش دنھ دنمتزع ینپمک :مود هدام

 .دنک یمن ھلخادم زگرھ و دراذگ یم مارتحا ،دراد رارق

  

 رد الاح ھک ناتسناغفا قطانم نآ و لباک یلاو دمحم تسود ریما ترضحالاو :موس هدام

 دنمتزع ینپمک یاھورملق ھک دنک یم دھعت دوخ ناثراو و دوخ بناج زا ،تسا وا رایتخا

 نمشد و ناتسود تسود ؛دنک یمن ھلخادم اھنآ رد زگرھ و دنک یم مارتحا ار یقرش دنھ

 .دشابیم یقرش دنھ دنمتزع ینپمک نانمشد

 

  .میراد ناتسناغفا اب ام ھک تسا یتادھعت ھناگی و تساجرباپ زونھ هدھاعم نیا
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 سراپ مادقا رثا رد ھک سراپ و گرزب ھیناترب نیب گنج ھجیتن رد ١٨۵٧ یرونج رد .٣

 رد ار ناتسناغفا دیاب ھک دش دقع دمحم تسود اب یھمانقفاوت ،دش عورش تارھ ریخست یارب

 .میدرک کمک حالس و لوپ اب ار وا ام و دنک کمک سراپ لباقم

 

 ھیناترب تادحرس رد یمارآان ثعاب و دنام رادافو یاپس شروش نایرج رد دمحم تسود .۴

 .دشن

 

 ناتسناغفا ینونک ریما ،یلعریش شرسپ و تشذگرد ١٨۶٣ نوج ٩ رد دمحم تسود .۵

 ناج رس .دروآ تسد ھب ١٨۶٨ ربمتپس رد ار لباک تسناوت یلخاد زارد یاھگنج زا سپ

 نایعدم ھب کمک و ینابیتشپ زا یلخاد یاھگنج نایرج رد و دوب لک رادنامرف سنرال

 ھتخاس رقتسم یبوخ ھب ار دوخ یلعریش ھک دید یتقو اما ،درک یراددوخ تخت مصاختم

 :ھک درک فارگلت ھجراخ ریزو ھب ١٨۶٨ ربمتپس ١٠ رد ،تسا

 

 هدیسر ارف نآ نامز ،دراد رارق لوپ و حالس گرزب لکشم رد کش نودب یلعریش نوچ«

 تساوخرد رگا ،دوش هدنامھف ھک تسا نیا حالص ،نیاربانب و درک رثوم کمک ار وا ھک تسا

 .»درک دھاوخ تفایرد ار اھکمک نانچ ،دنک

 

 ھب کمک رد دوخ تواضق داینب رب لمع رایتخا وا ھک دومن تفایرد خساپ سنرال ناج رس

 ھجراخ ریزو توکتران دروفاتس رس نامز نآ رد .دراد دوخ یداھنشیپ ھنوگ ھب یلعریش

 طسوت ھکیروط ای دوب ھلخادم مدع تسایس زا یریگهرانک نیتسخن مادقا نیا و دوب دنھ یارب

 ھمادا ادعب ھک داد لیکشت ار یتسایس زاغآ ،تفرگ مان »ھناداتسا کرحت مدع« یلیو یاقآ

 .تفای

 

 قاتشم ،درکن تفایرد گنج نایرج رد یکمک چیھ وا ھک تشاد تیاکش ھکنآ اب یلعریش .۶

 یوزرآ لباک رد ھیناترب رومام اب وگتفگ کی رد وا .دوب ھیناترب تموکح کمک تفایرد
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 ھب ار دوخ رظن نامز نیع رد سنرال ناج رس و درک ھیارا ار ھتکلک رد ارسیاو اب تاقالم

 ناتسناغفا عاضوا ھکنآ اب .دوب دھاوخ بولطم ریما و وا نیب رد وگتفگ ھک تشاد زاربا رومام

 و لوپ اب ار یلعریش وا ،دش ماقم نآ رد سنرال ناج رس تمدخ نایرج رد وگتفگ عنام

 وا اب ام هدنیآ کیتامولپد تابسانم داینب ١٨۶٩ یرونج ٩ مھم ھمان و درک کمک تاحیلست

 :تسا ریز حرش ھب ھمان .دھدیم ناشن ار

 

 ھک متشاد زاربا ھنامیمص نونکا مھ ھک ھنوگ نآ ،تسا دنھ تموکح ھناقداص یانمت نیا«

 و یتسود یاھھتشر و منیبب یمیاد و مکحم داینب کی رب هدش داجیا ماقم رد ار امش بانج

 مکحتسم ،دراد دوجو لقتسم مکاح کی ناونع ھب امش بانج و دنھ تموکح نیب ھک ار یداحتا

 .میزاس

 

 رایتخا رد ھیپور کل ۶ ھعومجم کی ھک دیدش هاگآ باجنپ لک رادنامرف طسوت نونکا مھ امش

 زج یتخادرپزاب چیھ نآ لدب رد ھیناترب تموکح .تسا ھتفرگ رارق امش طرش و دیق یب

 .درادن تین  نسح و تمیمص ،دامتعا ،یراگدنام

 

 بسانم ناکم کی رد امش بانج تاقالم عنام ریذپان ھبلغ تیھام یاراد عناوم ھک مفساتم نم

 .دش تنطلس ود رھ دحرس رد

 

 یوزرآ و دسرت یمن یزواجت چیھ زا ھک ھیناترب تموکح یوزرآ رتشیب تابثا ناونع ھب

 امش بانج طسوت نابرھم و ھنالداع ،یوق تموکح کی داجیا ناھاوخ ،درادن یلاغشا چیھ

 ھس ،هدنیآ هام ھس نایرج رد ھک مناسرب امش عالطا ھب ،تسا ناتسناغفا رسارس و لباک رد

 ،تفرگ دھاوخ رارق امش رایتخا رد ،دوشیم کل ۶ عومجم رد ھک یھیپور کل ود ھعومجم

 رادتقا میکحت و امش عفانم دربشیپ یارب دینکیم رکف امش ھک یهویش ھب امش بانج طسوت ات

 .ددرگ قیبطت ،تسا بسانم امش
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 رد هدش هداد ناشن یاھینابرھم زج یتخادرپزاب ناھاوخ دنھ تموکح مھزاب زین نیا یارب

 .دشابیمن ھمان نیا لوا شخب

 

 ار لک رادنامرف و ارسیاو یلاع ماقم و منکیم کرت یروف ھنوگ ھب ابیرقت ار روشک نیا نم

 .مراذگیم دوخ نیشناج ھب

 

 و مدرک لابند ھنابرطضم لمات اب ناتسناغفا روما ھب ھطبار رد اتروشم نم ھک یتسایس اما

 تامادقا اب امش ھک ینامز ات و ھتفرگ رارق سیلگنا ھکلم ترضحیلعا دییات و تیاضر دروم

 رد ینارگن ھنوگ چیھ ،دیھد ناشن ار ھیناترب تموکح اب داحتا یارب یعقاو شھاوخ دوخ

 .دیشاب ھتشادن دوخ تنطلس هرادا و یلخاد روما رد ام ھلخادم ای تسایس رییغت

 

 امش تردق میکحت یارب یرگید یاھماگ ھچ یدعب نایلاس رد ھک تسا هرادا سیئر عبات نیا

 ینارود لکش ھب ھک دریگیم رظن رد یگنج لیاسو ای لوپ لکش ھب یلمع یاھکمک رادقم و

 .دوش هداد امش ذوفن و عورشم رادتقا شیازفا و ام تین نسح تابثا ناونع ھب

 

 یریگرظن رد و ھیناترب اب داحتا ریسم یریگلکش رد امش ھک دوشیم هداد نانیمطا امش ھب اما

 ناتناتسود نیرت ھناقداص و نیرتھب ناونع ھب دنھ یارسیاو و سیلگنا ھکلم ترضحیلعا

 .»درک دیھاوخن هابتشا

 

 یوگتفگ قاتشم مھ زونھ ریما و درک عورش ار دنھ تموکح ١٨۶٩ زاغآ رد ویام درال .٧

 یمسر تبث .دوش رازگرب ھلابما رد ١٨۶٩ چرام رد دش رارق ھک دوب ارسیاو اب یصخش

 ٣١ رد وا یارب ویام درال ھمان رد دش رارقرب یلعریش و ویام درال نیب ادعب ھک تابتاکم

 :تسا ریز حرش ھب چرام
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 ھب ھطبار رد ھیناترب تموکح تاساسحا رتشیب ھیارا راھظا راختفا امش بانج ھک اجنآ زا«

 شریذپ لباق یدنمتیاضر و یشوخ لامک اب ،دیدرک ار ناتسناغفا روما و یصخش رادید

 .میامن ھقفاوم یدعب ھبتاکم رد امش بانج تاشھاوخ ھب نم ھک دشابیم

 

 اب امش تاقالم ھک مراد ار امش یارب ینادردق نیرت ھنامیمص ھیارا یدنموزرآ نیرتشیب نم

 .دزاسیم رسیم ار نم تموکح یاضعاو نم

 

 رطاخ ھب ھشیمھ ھک منادیم ھیناترب تموکح بانج ھب امش دامتعا ھناشن ار تاقالم نیا نم

 ھب دوخ روشک ھب تشگزاب ماگنھ امش بانج ھک مراد دامتعا ھنامیمص نم .دنام دھاوخ

 میکحت یارب و هدرک داجیا تنطلس مامت رب ار دوخ عورشم تیمکاح تسناوت دیھاوخ تعرس

 عفانم قیوشت ،ناتسناغفا تیالو رھ رد نابرھم و مکحتسم هرادا کی داجیا ،دوخ تردق

 .درک دیھاوخ راک دوخ یاھزرم رد شمارآ و حلص نیمات و یراجت

 

 ناتسناغفا یلخاد روما رد ھک درادن یلیم ھیناترب تموکح ،دش ھتفگ امش ھب نونکا مھ ھکنآ اب

 نیا رد ھک امش بانج و تموکح نآ نیب یتسود یاھھتشر ھک دراد رظن رد ،دنک ھلخادم

 نانمشد بناج زا شالت ھنوگرھ دیدش یشوخان اب ،تسا هدش رتکیدزن ھتشذگ زا شیب رخاوا

 هدرک هاگن ار یلخاد گنج لاعتشا و لباک مکاح ناونع ھب امش تیعقوم یمارآان یارب امش

 ،امش بانج تموکح ھیوقت یارب ،دھد هزاجا عاضوا ھک یلیاسو اب یھاگھگ هوالعرب و

 نادنزرف ھب راختفا و تمارک مامت لاقتنا و امش  فاصنا و لدع تیمکاح یزاساناوت یارب

  .درک دھاوخ شالت ،دیتسھ نآ ینوناق هدنراد ھک امش

 

 نآ نارسفا و دنھ تموکح اب ھنادازآ و ررکم امش بانج ھک تسا نیا نم یوزرآ نیاربانب

 ھنوگرھ ھک مھدیم نانیمطا امش بانج ھب نم و دینک ھبتاکم یمومع عفانم دراوم مامت رد

 .دش دھاوخ ھلماعم مارتحا و ھجوت اب ھشیمھ ،دییامن تساوخرد امش ھک یگدنیامن
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 نیرتھب ھک مراد لدتسم و یناینب یاھیراودیما لباقتم دامتعا لامعا و لیاسو نیا اب نم

 نیمات ھک دش دھاوخ رارقرب ھشیمھ یارب بانج نآ و ھیناترب تموکح نیب ھناتسود تابسانم

 .»دوب دھاوخ امش بانج و ھکلم ترضحیلعا تموکح ود رھ عابتا عفانم هدننک

 

 :داد خساپ نینچ لیرپا ٣ رد ریما

 

 و وا نیب یتسود داینب ،دراد دوجو وا تموکح ھک ینامز ات ای تسا هدنز وا ھک ینامز ات«

 تموکح ھک تسا راودیما وا .دش دھاوخن فیعضت هللااشنا گرزب و دنمتردق ھیناترب تموکح

 .»دراد ھگن شیوخ تیامح تحت ار وا و هدوب نابرھم وا اب ھشیمھ ھیناترب

 

 ردقچ ھک دیوگیمن و دھدیمن حیضوت ار ھلابما رد ریما یاھتساوخ ویام درال مھنآ اب .٨

 و نابیقر مامت لباقم رد ار وا ھک دوب یهدھاعم کی راتساوخ ریما .دوب قفاوم اھنآ اب

 یارب نیمضت نیا ھک تشاد تساوخرد هوالعرب وا .دنک نیمضت ناتسناغفا تخت نایعدم

 تشاددای[ دوب هدروآ ھلابما ھب شدوخ اب ار وا ھک دبای شرتسگ ناج هللادبع ،شناوج رسپ

 ھب ھلسارم رد دایز تایئزج اب ویام درال .]١٨۶٩ چرام ٢۶ ،ھجراخ رتفد رترکس نواعم

 ھلسارم رد لیاگرآ کوید[ درک لابند وا ھک ار یتسایس ،١٨۶٩ یالوج ١ رد لیاگرآ کوید

 رتشیب دیاش ھک درک زاربا ریما ھب ویام درال ھمان دروم رد ار دوخ ینارگن ١٨۶٩ یم ١۴

 درال یالوج ١ ھلسارم .دنشاب ھتشاد ار نآ لاقتنا دصق تسا نکمم اھنآ ھک دشاب ھچنآ زا

 ھک داد خساپ ١٨۶٩ تسگا ٢٧ رد لیاگرآ کوید ،تفایرد ماگنھ و دوب نآ تاحیضوت ویام

 نیا و داد حیضوت ]»دوب ترضحیلعا تموکح شخبتیاضر دراوم ھمھ رد« تاحیضوت

 دروم تاروما اب یدعب دروخرب ات دوش کرد نشور ھنوگ ھب دیاب تسایس نیا ھک تسا مھم

 حیضوت اراکشآ ار وا تسایس ویام درال ھلسارم زا ریز هراصع .دریگ رارق ینادردق

 :دھدیم
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 زا کمک ترورض دنمقالع وا زا رتشیب یسک چیھ ھک داد عالطا امش ماقم ھب ارسیاو .٧«

 یاج ای هراق یزکرم یاھشخب رد ھکنیا زا ادج ؛دوبن ییایسآ تسایس رد دنھ تموکح یوس

 ،دشاب تراجت تینما و ھعسوت یارب ھناتسود طیارش یرارقرب دیاب ام تسایس ،دشاب یرگید

 ،)دنا نآ هدامآ ھشیمھ اھنآ ھک( دنشاب ھعزانم ھب کیدزن اھنآ رگا ھک دننادب اھنآ راذگب اما

 اب کیدزن یوگتفگ ھب ھطبار رد ... ؛دنگنجب ام بناج زا کمک ھنوگرھ نودب دیاب اھنآ

 تادھاعم ھب تفلاخم و یمیاد تیھام یاراد تابیترت ھنوگرھ زا یریگولج ارسیاو دصق ،ریما

 دھاوخیم ھچ ریما میتسناد ام ھکینامز ات دوب نکممان عوضوم یور ثحب ؛دوب اھھنارای و

 ام ھک میھد ناشن شیارب و دشاب بوخ رایسب وا رادید ھک تشاد رواب ترضحالاو ؛دیوگب

 چیھ ام ؛میشاب ناتسناغفا رد یوق تموکح کی هدننیب ھکنیا زج ،میرادن یرگید تساوخ

 ای لباک رد میقم هدنیامن چیھ راتساوخ ام ؛میرادن یتروص چیھ رد وا اب ھلخادم رکف ھنوگ

 نیا اب لک رد ار دنھ مدرم ،لاح نیع رد ھکیلاح رد ؛میتسین وا تنطلس رد یسایس ذوفن

 .میراد ناتسناغفا رد رادافو دحتم کی ام ھک داد دھاوخ رارق ریثات ریز تشادرب

 

 دوب نیا تاقالم یارب یلعریش یاضاقت اب تقفاوم ھب ھطبار رد ارسیاو فدھ ،نیاربانب .٨

 اب ھنارادافو و ھناتسود داحتا کی داجیا دنمقالع ام ھک دوش هداد ناشن نایناھج و وا یارب ات

 کی و لقتسم الماک تنطلس کی داجیا یارب شیاھشالت رد وا قیوشت یارب ؛میدوب وا

 رادثاریم ناونع ھب اھنت ھن ،لباک قحرب مکاح ناونع ھب وا دییات ؛نابرھم و ھنالداع تموکح

 نالعا یمومع ھنوگ ھب دمحم تسود شردپ یگدنز نامز رد ھک شردپ هدارا زا وا تخت

 .روشک یوتکفید تیمکاح کی ناونع ھب ھکلب ،دش

 

 ارسیاو اب وا تابتاکم زا .تفر نیا زا رتارف بتارم ھب ھلابما ھب ندمآ زا ریما فادھا اما .٩

 ھب ھمان رد جرد یارب وا ھک یاھدنب و شریزو اب ھجراخ رترکس یاھوگتفگ ھک دوب مولعم

 تسا شردپ اب ١٨۵٧ هدھاعم رب هوالع ھلمکم هدھاعم کی ناھاوخ ،دوب هدرک داھنشیپ وا

 و »وا ناتسود تسود« دیاب ام ھک درک دھاوخ مالعا وا و )تشادنپ یم ھبناجکی ار نآ ھک(

 زگرھ ھک مینک مالعا انلع دیاب ام ھک تشاد شھاوخ رتشیب وا .میشاب »وا نانمشد نمشد«
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 عقوتم اراکشآ وا و مینکن دییات »شنادنزرف و ریما زج ار ناتسناغفا مامت رد یسک چیھ«

 .دوب تباث ھنارای کی

 

 .دوبن عوضوم مامت نیا اما.١٠

 

 لاح یاھکمک یارب رواد ھناگی دیابن ھیناترب تموکح ھک درک تساوخرد و اضاقت وا .١١

 »طیارش تشادرظنرد اب« ارسیاو ھمان نانخس ھک تشاد دیکات ھناقداص ھکلب ،دشاب هدنیآ و

 .دوش هداد رییغت »دشاب ھتشاد زاین تسا نکمم )ریما( وا هافر ھکیروط« ھب دیاب

 

 لباقریغ و میقتسم ھیارا اب ھک دوب مزال اما ،دوب نکممان اھتساوخرد نیا اب قفاوت .١٢

 ارجا لباق ھک یاھدیما قیوشت نودب( مینک زھجم ھیمالعا یخرب اب ار ریما تارظن هابتشا

 ھب ھناقداص ار دوخ تالیامت و تاساسحا ؛دنتسین هدافتسا لباق ینونک طیارش رد ھک )دنتسین

 .تسا هدوبن هدوھیب شتنطلس زا وا کانرطخ اتبسن تبایغ و وا رفس ھک میھد حیضوت وا

 

 .دوبن تالکشم نودب اما ،تفای ققحت فدھ نیا .١٣

 

 تارظن و یذاختا تامادقا اب یم ١۴ خروم یلاع ماقم ھمان رد ھک یلوصا ھسیاقم کی .١۴

 ھکنآ اب .دنا تامادقا نآ اب لماک قفاوت رد لوصا نآ ،داد دھاوخ ناشن ھلابما رد هدش ھیارا

 یصخش ھمان رد تاشھاوخ یلک هاتوک ھیارا کی زا رتارف ندنل تموکح زا یتاروتسد چیھ

 ھلخادم زا زیھرپ و  طایتحا تسایس نآ« دیاب وا ھک دوب هدشن تفایرد ارسیاو ھب امش ماقم

 تابتاکم نآ اھنت ھن ھک دوشیم هداد ناشن ،»تسا هدش لابند امش فلس طسوت ھک درادھگن ار

 ام یاھیھدب زا تروص چیھ ھب ای تفرن رتارف نیشیپ یاھهدعو زا سنارفنک رد ریما اب

 اب ،دندش حیرشت و دندوب هدش فیرعت لماک ھنوگ ھب ھک یهدودحم رد ھکلب ،تفاین شرتسگ

 ھک یتادھعت ای تابیترت ھنوگرھ زا و میدوب هدرک ذاختا ناتسناغفا دروم رد ام ھک یتیعقوم

 .دنام دودحم ،متشاد ترضحالاو ھب ھطبار رد البق
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 ،درک ھیارا چرام ٢٧ سنارفنک رد ریما ھب باطخ رد ارسیاو ھک یتاملک نیتسخن .١۵

 لباک رد لقتسم و یوق ،ھنالداع تموکح کی ندید یارب ھیناترب تموکح مکحم شھاوخ

 ذاختا وا نتسشن تخت ھب نامز زا ھک میرادن یریسم زا فارحنا یارب یدصق چیھ ام ؛دوب

 دناوتب دیاب وا و مینیبب رقتسم ایوق لباک مکاح ناونع ھب ار وا ھک میھاوخیم ام ؛میاهدرک

 .دنک داجیا ار دوخ ورملق رسارس رد بوخ یرادتموکح و شمارآ اعیرس

 

 ھکنیا ینعی ؛دوش هدیمان تدمنایم تسا نکمم مینک داجیا میدرک شالت ام ھک یتسایس .١۶

 ار وا دحرس زگرھ ھیناترب زابرس چیھ یطیارش چیھ تحت ھک میتفگ ریما ھب اصخشم ام

 ناونع ھب ییاپورا رسفا چیھ ؛درک دھاوخن روبع ارابجا وا عابتا شروش رد کمک یارب

 نارود یارب یلوپ ھنیزھ ای تباث ھنارای چیھ ؛دش دھاوخن نییعت وا یاھرھش رد میقم هدنیامن

 چیھ ؛دش دھاوخن ماجنا رگید یاھهویش ھب کمک هدعو چیھ ؛دش دھاوخن تخادرپ نیعم

 ھب ار وا نادنزرف و وا یطیارش رھ تحت دزاس فلکم ار ام ھک دش دھاوخن اضما یهدھاعم

 قلطم و راکشا ییاسانش اب ام ھکیلاح رد ،میسانشب تیمسر ھب ناتسناغفا نامکاح ناونع

 عفانم و تیصخش یارب مارتحا ،ھناتسود شنم یمومع دھاوش مامت اب و میدوب هدامآ ینونک

 ،لوپ اب ار وا ات میتشاد لیامت ام هوالعرب ؛میھدب ار وا تردق رد یونعم ینابیتشپ مامت وا

 دوخ یارب ام ھک هاگرھ ،مینک کمک رگید یاھهویش ھب و یموب نارسفا ،تامھم ،ھحلسا

 ...مینادب بولطم و نکمم

 

 لوپ اب هدنیآ رد و العف ار وا ھیناترب تموکح ھک درک کرد لماک ھنوگ ھب لباک ریما .٢٠

 رد یوق و نابرھم و ھنالداع تموکح کی داجیا دصقم ھب افرص ،درک دھاوخ کمک

 ...دشاب دنھ تموکح تیاضر عیات دیاب ھشیمھ ام ینابیتشپ ھمادا و ناتسناغفا

 

 باطخ ھنایفخم امش ماقم یارب ،ارسیاو ترابع ھب ،سنارفنک نایاپ رد ھک روما عضو .٢٢

 :دوش یدنبعمج ریز حرش ھب دناوتیم ،دش
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 ای ییاپورا نارسفا ھن ،تباث ھنارای ھن ،هدھاعم ھن :دشاب ھتشاد دیابن یزیچ ھچ ریما ،لوا

 .راو ھلسلس ای یگادوناخ تادھعت ھن ،میقم

 

 نانمشد و نابیقر قیوشت مدع ،مرگ تیامح و ینابیتشپ :دشاب ھتشاد دیاب یزیچ ھچ وا ،مود

 ھبتاکم ،مینادب یرورض وا یروف یاھزاین یارب اقلطم ام ھک یدام یاھکمک نانچ ،وا

 زا وا .ناتسناغفا رد ام یموب نارومام و رواشپ رد ام رسیمک قیرط زا ھناتسود و تباث

 مامت تیاعر و ام تادحرس رد حلص یرادھگن دناوتیم ھک یاھزیچ مامت ماجنا دوخ بناج

 ...تراجت ھب طوبرم لیاسم رد ام یاھتساوخرد

 

  اھنت ھن دیاب ام ھک دوب نیا ھلابما رد ریما یاضاقت نیرتمھم و نیرت لجاع زا یکی .۴۵

 تیمسر ھب طیارش مامت رد و نایعدم مامت لباقم رد ار وا میقتسم نادنزرف ھکلب ،وا دوخ

 .مینک دییات و میسانشب

 

 .درک یراددوخ نآ یور ثحب زا ارسیاو ،درک شکشیپ ار عوضوم وا ھک یتقو رھ .۴۶

 

 درک مالعا )ریما( وا ،تفرگ تروص ارسیاو و ترضحالاو نیب ھک یدعب سنارفنک رد .۴٧

 ای میقتسم هدالوا ھکلب ،وا اھنت ھن دیاب دنھ تموکح ھک دوب وا ھنامیمص تساوخرد نیا ھک

 تیمیمص اب راب نیدنچ وا ار ھلمج نیا و دنک دییات و دسانشب تیمسر ھب ار وا ینوخ نانیشناج

 و یوفرح مکح ییاسانش ھک داد حیضوت ینالوط ھنوگ ھب و مھزاب وا .درک رارکت دیکات و

 رگا ؛تسا اھدزمان عاونا یراودیما کیرحت و تخت یارب تباقر توعد ھلزنم ھب وتکفید

 تشاد دھاوخن دوجو یزیچ چیھ ،دسانشب تیمسر ھب ار وا نادنزرف و وا ھیناترب تموکح

 اب ار اھنآ و دریذپن یطیارش رھ رد ار دنھ تموکح یاھتساوخ و دھدن ماجنا وا ھک

 نیرتمک ھک دوش کرد نیا و دھد ناشن ار ینادردق ات دنک ینابیتشپ دوخ یگدنز و تاناکما

 .درب یم نیب زا ار تابیترت مامت وا هدالوا ای وا بناج زا ضقن
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 ای ییوگشیپ ار هدنیآ ثداوح تسا نکممان ھک دندرک ناشن رطاخ خساپ رد ارسیاو .۴٨

 لخاد ھک دشاب عقوتم دیابن ترضحالاو و میشاب ھتشاد راکورس لاح اب دیاب ام ؛درک ینیبشیپ

 .»دھدن خر زگرھ تسا نکمم ھک میوش یتابیترت

 

 دروفاتس رس دییات دروم تسایس نیا ھک درک رکذ ات تسین تیمھا ای یدنمقالع نودب لاح

 ثحب رد .دش زاغآ وا یدصت نارود رد اما ،دوبن ھجراخ ریزو رگید ھک دش عقاو توکتران

 تابیترت زا یراددوخ تسایس توکتران دروفاتس رس ١٨۶٩ یالوج ٩ رد ماوع سلجم رد

 رد ام دحرس ھعسوت ھنوگرھ لباقم ھب یوق رظن و درک بیوصت الماک ارا ریما اب یهدھاعم

 .دومن ھیارا ار ناتسناغفا تمس

 

 رد شگرم ات وا طسوت دش حیضوت ویام درال طسوت احضاو ھک یتسایس بیترت نیا ھب .٩

 یکی ھک دش هداد یچیرتس ناج رس طسوت ریز شرازگ .تفای ھمادا ھتسویپ ھنوگ ھب ١٨٧٢

 ١٨٧٢ لیرپا ٣٠ رد هدش ھتشون ھسلجتروص کی رد ،دوب ویام درال یاروش یاضعا زا

 :وا گرم زا سپ اروف

 

 ھتسویپ ھنوگ ھب دیاب دنھ تموکح ،ویام درال رظن ھب ھک یجراخ تسایس یلصا تاکن«

 یدحرس یاھتموکح مامت اب ات تشاد ھقالع وا .دوش حیضوت یناسآ ھب تسا نکمم دنک لابند

 چیھ ،میتسھ دنمتردق ھکنآ اب ام ھک دننک ساسحا اھنآ دیاب ؛دشاب ھتشاد ھناتسود تابسانم ام

 زا ینابیتشپ ام ھنامیمص شھاوخ ،فالخرب اما ،مینک زواجت اھنآ رادتقا ھب ھک میرادن ھقالع

 رد میناوتیم بیترت نیا ھب ام ھک تشاد رواب وا .تساھنآ تیلم یرادھگن و اھنآ تردق

 ھمیمض یاھزور ھک میھد نانیمطا اھنآ ھب و مینک داجیا یروتارپما زا یراثآ اھتلایا نیا

 و فطل یراوزس یارب شالت اب دنناوتیم ھک دننک ساسحا المع اھنآ و تسا ھتشذگ یزاس

 .دنزابیمن ار یزیچ چیھ و دنروآیم تسدب ار زیچ ھمھ ام تیامح
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 اعقاو تسا نکمم ھک دراد دوجو دنھ یروتارپما زرم مھ یاھتنطلس زا یکی یتخس ھب

 زا اھنآ مامت خیرات .تسا ھتخانشان اھلاس یارب نآ رد رقتسم و حلص تموکح ھک تفگ

 تسا یتعرس نانچ اب رتاوتم یگداوناخ تارییغت و اھبالقنا ،اھگنج ھقباس دنقرای ات نامع

 یب و بوشآ و نمزم تلاح نیا .دنامیم یقاب هدنناوخ نھذ رد یمگرد رس ساسحا اھنت ھک

 هدننک کیرحت تسا ھیزجت و فعض هدننک دیلوت و اھزرم و اھھناشن هدننک بیرخت ھک یمظن

 یزیخ لصاح ،دزاسیم دوبان ار تراجت نیا .تسا قاحلا ای یزاس ھمیمض هدننک توعد و

 یرادھگن دنمقالع ھک دناسرت یم ار زیمآ حلص تراجت ھنوگرھ ،درب یم نیب زا ار نیمز

 یمیاد یشرانا وا عفانم ھک دنکیم داجیا ار یمیاد ھقبط کی و تسا رقتسم تموکح و مظن

 .دنرب یم جنر نآ نیرفن زا ھک تسا یاھروشک رد یدامتعا یب و بصعت ،اوزنا دلوم و

 زا رتارف یاھھوک زا ھیناترب یروتارپما یرابجا قاحلا ثعاب ھک دوب دنھ رد عاضوا نیمھ

 ایسآ رد ار ھیسور ھطلس ھک تسا لاغشا توھش زا شیب روما عضو نیمھ .دش سودنا

 .داد شرتسگ

 

 وا .دوب ویام درال یجراخ تسایس هدمع فدھ اھیدب نیا یارب یبالقنا نامرد کی دربراک

 ،تسا هدش داجیا ھشیمھ یارب قحلا حبش ھک داد ناشن دوخ لامعا اب و درک مالعا ھناقداص

 کرتشم مھافت ندروآ دوجوب اب .دنشاب ھتشادن یسرت ام زا ھک تخومآ ام ناگیاسمھ ھب وا

 ندومنرود یوجتسج رد وا ،اھنآ لباقتم یاھزرم ناونع ھب ام دحرسمھ یاھروشک نیب

 تموکح ھیوقت یارب اھتلایا نیا نامکاح ندومن کمک اب .دوب زواجت و گنج یارب اھھناھب

 تھج ھیناترب تموکح یقالخا ینابیتشپ و دوخ یصخش ذوفن ندروآ دوجوب و اھنآ یلخاد

 داجیا نابرھم و ھنالداع ،مکحم تموکح ات درک شالت وا ،اھبالقنا و اھشروش بوکرس

 زا ار اھروشک نیا ھک دنکشب ار یعناوم ات دوب راودیما وا ،تراجت ھعسوت و قیوشت اب .دنک

 تبقارم و ظفح رد یمیاد تعفنم کی اھدحرس جراخ و لخاد رد و دوب ھتخاس یوزنم ام

 لباقم رد تلاھج ،ھناتسود و ھنادازآ طابترا قیرط زا تساوخیم وا .دنک داجیا بوخ مظن

 .دوب رابنایز ھتشذگ نایلاس رد ھک دزاس رود ار ام دصاقم لباقم رد بصعت و ام تسایس

 یراگزاس یارب ھیسور تموکح اب ھناتسود و حیرص الماک یاھوگتفگ یارب شالت اب رخآ رد
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 .دنا ھیسور ذوفن هزوح عبات ھک مینک نیمات ھیسور دحرسمھ یاھروشک رد ھباشم یاھتسایس

 یزکرم یایسآ ھتسخ یاھروشک یارب هافر و حلص نیمات یارب یرازبا ھک دوب وا دیما نیا

 ناھذا رد ھک دشاب ھیسور و سیلگنا یاھحرط ناونع ھب یرارق یب للع ندومن رود و

 .تسا مھم رایسب روشک ود رھ یمومع

 

 تسایس ات دراد رارق نم رایتخا رد ھک یدودحم یاضف رد ،تسا لکشم نم یارب نیا

 ھب صاخ هراشا نودب نآ ھب عاجرا مھنآ اب .مھد حیضوت ھنالداع ار ویام درال یجراخ

 ھماع ھفیظو نیتسخن ١٨۶٩ چرام نایاپ رد ھلابما رد ریما اب وگتفگ .تسا لیمکتان ناتسناغفا

 ریما لباقم رد ھک یریسم و درکیم ارجا دیاب ماقم نتفرگ زا سپ ویام درال ھک دوب یگرزب

 .تخاس مھارف ار نآ تارثا و ویام درال یمومع تسایس ھنومن نیرتھب درک ذاختا

 

 ویام درال ھک مزادرپب ینامز رد ناتسناغفا رد عضو رصتخم حرط زا شیب مرادن دصق نم

 ھس دودح ینتسسگان یاھتسکش دادعت کی زا سپ ناخ یلعریش .دش بوصنم دیدج ماقم ھب

 مظعا وا نمشد .دناسر لباک تخت رب هرابود ار دوخ شیاناوت رسپ ،بوقعی کمک ھب لاس

 رد یتح .دیدرگ اراخب رد یگدنھانپ ھب روبجم نمحرلادبع و دش یرارف بصاغ ریما ناخ

 ھب ،لوپ قلطم زاین زا ھک تشاد دوجو ینامز ،تردق ھب یلعریش تشگزاب ھیلوا یاھزور

 وا دیدج تیمکاح یرادھگن یارب ھک دراد ھگن ار ینازابرس دناوتن وا ھک دیسر یم رظن

 ھک تفای تاجن سنرال درال طسوت دنوپ رازھ ٢٠ لاسرا اب انگنت نیا زا وا .دندوب ھتسباو

 ھفحت نیلوا لابند ھب و درک ریدقت ار وا یدام کمک لجاع زاین یگرابکی ھب وا هداعا کرد اب

 ویام درال ندمآ ات ھک یلوپ رادقم عومجم رد .درک رداص ار رتشیب دنوپ رازھ ١٠٠ روتسد

 .دوب هارمھ لوپ اب کچوک ھحلسا رازھکی دودح ھفحت کی و دش هداد ریما یارب دنھ ھب

 درال اب ریما تاقالم لابند ھب تازیھجت و ھحلسا یفاضا ھفحت اب اجکی لوپ هدنامیقاب لاسرا

 .تفای ھمادا ھلابما رد ویام
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 رد یلعریشریما .دوب ھتفرگ تروص ویام درال فلس نامز رد رادید نآ یارب ھیلوا تامدقم

 عفر درجم ھب ار ارسیاو رادید یارب دوخ تساوخرد ،تردق ھب دوخ هداعا ھیلوا زور دنچ

 ھب ار ھیناترب تموکح اب دوخ یتسود یرادیاپ بیترت نیا ھب و تشاد زاربا یروف تارطخ

 مظعا شترا ییاھن تسکش ھب جتنم ھک یهزرابم ات مھنآ اب نامز نآ زا .درک نالعا ناھج

 تشادن دوجو ینامز چیھ ،ویام درال ندیسر زا شیپ ھتفھ کی فرص ،دش نمحرلادبع و

 درومیب نآ ھب دورو ھک ددعتم طیارش تشادرظن رد اب .دشابن کانرطخ لباک زا وا تبایغ ھک

 ررکم یاھاضاقت زا سپ .تفرگن تروص ١٨۶٩ چرام ات ریما و ارسیاو نیب تاقالم ،تسا

 .دریذپب ار نآ ھک دش رضاح ویام درال ،دادیم تاقالم یارب یگرزب تیمھا ھک ریما طسوت

 کرت اب وا .تفریذپ یلاحشوخ اب ار نآ ریما و دشاب ھلابما رد دیاب ھک تشاد لیم ارسیاو

 تاسسوم و ام نازابرس ،ام نھآ راطق ندید اب و درک روبع باجنپ رسارس زا ناتسناغفا

 ناھنپ ار دوخ نیسحت وا .دروآ تسدب یوناترب دنھ تموکح یقیقح توق زا یعقاو کرد ،ام

 هدمع نارسفا .درک ییاریذپ وا یهدنزارب مسارم و هوکش مامت اب ار ریما ارسیاو .درکن

 .دندوب رضاح یموب یاسور نیرتمھم و تموکح

 

 ،دوش ماجنا دیاب ھک یاھکمک یارب ؛دوب هدمآ ھنالاس تباث ھنارای رب یراودیما یارب ریما

 و دراد ترورض وا ھک تقو رھ ھکلب ،دنادب بسانم ار نآ نامز ھیناترب تموکح ھکنیا ھن

 رد ناغفا تموکح ینابیتشپ تادھعت اب ھیناترب تموکح هدھاعم کی یارب و ؛دنک تساوخرد

 و شا هداوناخ رد وا تموکح یلاوت ھکلب ،لک رد ناغفا تموکح اھنت ھن و لجاع تلاح رھ

 ھب تیاضر اب وا اما ؛دراذگب رانک ھک دش روبجم ار اھیراودیما نیا .رگید سک چیھ ھن

 ،داد لاقتنا ھحلسا و لوپ سنج زا یدام کمک اھنت ھن دوخ اب وا نوچ .تشگزاب دوخ ورملق

 هداد ناتسناغفا رد نامکاح زا کی چیھ ھب البق ھک مرگ تیامح و ینابیتشپ نیمضت کی ھکلب

 .دوب هدشن

 

 مدرم و درک وحم ار ۴٢ – ١٨٣٩ راب ھعجاف تسایس هرطاخ ات تفرگ ار یدایز نایلاس

 نآ ھلخادم ای زواجت زا ھک تسین یھیاسمھ کی ھیناترب تردق ھک تخاس دعاقتم ار ناغفا
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 تروص یدامتعایب ندومن رود یارب بسانم نامز رد ھلابما رد ھناتسود تاقالم .دیسرت دیاب

 نھذ رد دھعت ندروآ یارب ؛دش ناتسناغفا رد نآ رثوم نیرمت زا ھیناترب ذوفن عنام ھک تفرگ

 شریذپ یارب ار هار و درادن دوخ ورملق شرتسگ یارب یلیامت چیھ ھیناترب تموکح ھک ریما

 رد ھلخادم زا یراددوخ وا درخ نیرتالاب ھک ،دوب ھبیرغ سرد زونھ ریما یارب ھک ھچنآ

 حلص یارب ریبادت یخرب هداعا لکشم فیاظو رد دوخ مھس یادا و تسا ناگیاسمھ روما

 .یزکرم یایسآ ھتفر دابرب قطانم ھب

 

 شریذپ رد ریما ،دشیم رارکت اھراتشون رد اھتصرف ندیسرارف اب یھاگھگ ھک هروشم نیا

 .دوبن دنک نآ

 

 هدودحم زا نتفر رتارف ھب ار وا یھاگھگ ھک شدوخ عابتا نآ اب هرواشم یرارقرب یارب

 ،دندرکیم بیغرت اھیزادرپلایخ ای تامدص یفالت رد یمجاھت تسایس ذاختا و شورملق

 ارسیاو طسوت هدش هداد یاھهروشم اب تقباطم رد وا .تخادنایم رک ار شیاھ شوگ ھشیمھ

 شالت و دش اجکی زواجت زا یراددوخ و یتراظن عافد تسایس ھب دوخ یدحرس نارسفا اب

 ار دوخ مدرم اھنت ھن ھک دنک لح یهویش ھب کیتامولپد لامعا اب ار دوخ تالکشم ات درک

 نودب جیاتن نیا  .دیدرگ ھیناترب تموکح نیسحت نتخیگنارب ثعاب ھکلب ،درک هدز تفگش

 رادماود یاھهروشم و یونعم یوق ینابیتشپ زا رتارف ھیناترب تموکح بناج زا یکمک چیھ

 ینامز چیھ رد .درکن تفایرد یدام کمک ای ھنارای چیھ ریما ١٨۶٩ زا .تفرگ تروص

 .دوبن ھناتسود و زیمآ حلص نیا زا شیب شیاھھیاسمھ اب ریما تابسانم

 

 تموکح یزاسراداو ویام درال تسایس هدمع فادھا زا یکی ھک مدرک نایب نونکا مھ نم

 .دوب اھنآ یروف ذوفن تحت ییایسآ تالایا ھب ھطبار رد ھباشم ریبادت ذاختا یارب ھیسور

 تاعیاش .دش ھیسور رد ھجوت لباق تاکیرحت ثعاب نامز نآ رد ھلابما رد ریما ییاریذپ

 شخپ ھیسور یاھھناسر طسوت و تشاد نایرج یزکرم یایسآ رد نوگانوگ زیمآ قارغا

 یاسور ندیناروش یارب ریما اب یفخم نامیپ یخرب ھک دندش رواب نیدب یدایز رامش .دشیم
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 اب .تسا ھتفرگ تروص ھیسور یاھیورشیپ عفد و تمواقم یارب ومآ دحرس یاھروشک

 یخرب ،تفرگن رارق ھیسور تموکح ھجوت دروم زگرھ هدوھیب یاھسارھ نیا ھکنآ

 ناتسناغفا ریما ھک دش ھتشاذگ شیامن ھب یاھنیمضت ھب یبایتسد یارب نآ بناج زا اھینارگن

 طسوت ھناتسود و حیرص تاحیضوت تصرف کی .دنک یراددوخ اراخب هاش رازآ زا دیاب

 لماک حیضوت .دش رسیم ویام درال ییارسیاو لوا لاس رد ھیسور ھب تیاسروف یاقآ تئیھ

 ھیسور تموکح ھک دش ھتخیگنارب یھینایب اب روتارپما بناج زا ادعب ھک زیمآ حلص تسایس

 ،دوش وحم ریما نھذ زا لاغشا ھشیدنا رگا ؛درادن دوخ یاھورملق شرتسگ یارب یدصق چیھ

 ریما یالاب دیاب سیلگنا تین نسح ھکیلاح رد ؛دش دھاوخ رارقرب حلص یزکرم یایسآ رد

 یارب دوخ ذوفن مامت زا بیترت نیع ھب ھیسور ،دوش دراو زواجت زا یریگولج رطاخ ھب

 .درک دھاوخ هدافتسا ناغفا ورملق هدودحم رد لباقتم زواجت زا اراخب یراددوخ

 

 قطانم رد ار حلص ات دنریگ راک دوخ ذوفن مامت زا تلم ود رھ ھک اھنیمضت ھناتسود لدابت

 ترضحیلعا تموکح ناگدنیامن نیب اررکم نامز نآ زا دنروآ دوجوب یزکرم یایسآ مارآان

 ذوفن رثا رد .تسا هدش مالعا ابلاغ بوخ مھافت نیا تارمث و هدش دیدجت ھیسور یارزو و

 ناتسمز رد ھک تفرگ تروص اراخب نازابرس ھتسد عیرس جورخ اراخب یالاب ھیسور

 رجاھم یاھھتسد/هورگ طسوت شالت ھنوگ رھ یراددوخ .دندوب هدرک روبع ار ومآ ١٨۶٩

 یتقو .دوش هداد صیصخت ھیسور ھب دیاب زین ریما تخت ندنازرل یارب ناتسکرت رد ناغفا

 تسا ھیسور عفانم یارب ھک تشاد راھظا ینلع رابکی نمحرلادبع ،نارجاھم نیا نیرتمھم

 یارب یزاوننامھم ھک داد خساپ نامفاک نوف لارنج ،دنک کمک لباک تخت لاغشا رد ار وا ات

 ای سیلگنا نمشد کی ناونع ھب ھن ،تسا هدش اطعا وا تیروبجم طیارش تشادرظنرد اب وا

 زگرھ ھک تسا یلعریش یارب هافر ھنوگرھ ناھاوخ ھیسور ،تفگ وا .لباک تخت هدننکاعدا

 کی ١٨٧٠ راھب رد شدوخ نامفاک نوف لارنج .تسا هدرکن داجیا یتیاضران ھنوگ چیھ

 تاساسحا یاھنیمضت ریما یارب و دش دیدجت یھاگھگ ھک درک زاغآ ار میقتسم ھبتاکم

 ھک دراد دوجو لیالد مامت .دش هداد ناغفا تموکح لباقم ھب ھیسور تاماقم طسوت یگیاسمھ

 درال ھک یعوضوم کی ،دریگ تروص اراخب و ناتسناغفا نیب اھزرم صیخشت دوب راودیما
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 ققحت طبریذ بناوج مامت تیاضر اب شیپ اھتدم دیاب و تشاد نآ رد قیمع یدنمقالع ویام

 .تفای یم

 

 رد یجراخ زواجت زا تینما ساسحا زا شیپ ،دریگ ماجنا دیاب ھک هدنام یقاب یدایز یاھراک

 فرص تردق/توق ھک دننک رواب مدرم ات هدش ثعاب اھهدس خلت ھبرجت .دوش هداعا قطانم نآ

 ،دوشیم رھاظ نادیم رد دیدج تردق کی یتقو و دوشیم هدافتسا لاغشا نجنا کی ناونع ھب

 عنام کی اب ھک یتقو فرص رگم ،دوشیمن فقوتم یوظحل ھنوگ ھب زگرھ وا یورشیپ

 تشونرس ھک هدمع یاھتردق زا یکی یوس زا لیامت ھنوگرھ .دروخن رب دوخ زا رتیوق

 رد ،دنکیم نییعت ار دوجوم یاھ هدودحم زا رتارف اھورین شرتسگ یارب یزکرم یایسآ

 و اپورا رد ھیناترب تموکح اما .دنکیم اثنخ ،تسا هدش لصاح ھک ار یبوخ نآ ھظحل کی

 هداد ماجنا ینینچ نیا ھعجاف ھنوگرھ ناکما زا یریگولج یارب شالت رد ار دوخ شقن ایسآ

 تبظاوم یروف ضرعم رد ھک یناسک ات درکن ھفرص یراک چیھ زا ھتشذگ لاس ھس رد .تسا

 یبایتسد یارب تارکاذم و زیمآ حلص یاھهویش حیجرت یارب هروشم قیرط زا دنتشاد رارق

 ھب اھنت ھن ،دننک میظنت یمیاد تبث داینب رب هدنیآ یارب ار دوخ لمع ھک دزاس اجکی لوصا ھب

 ھیارا یارب هدعاق کی ناونع ھب نانچمھ ھکلب ،یروف نارگیزاب یارب امنھر کی ناونع

 .»دوش تمحازم هرابود حلص رگا اپورا یادص اب اھنآ تارظن

 

 تسایس ات مدرک شالت ماقم ھب باصتنا نایرج رد و مدش دنھ دراو ١٨٧٢ یم رد نم .١٠

 ار نآ یچیرتس ناج رس ھک مراد ھگن ناتسناغفا ھب ھطبار رد ار سنرال درال و ویام درال

 .تسا هدرک حیرشت بوخ

 

 یزکرم یایسآ یاھتسایس رد یھجوت لباق تارییغت ١٨٧۶ و ١٨٧٢ یاھلاس نیب رد .١١

 هدیسر ھجیتن ھب ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب کیتامولپد تاطابترا و تسا هداد خر

 ھب ھیسور ھناقفوم یشکرکشل ،داد خر یزکرم یایسآ رد ھک ھثداح نیرت ھجوت لباق .تسا

 ،دروآ هویخ بونج رد نمکرت لیابق اب سامت رد ار ھیسور یشکرکشل نیا .دوب هویخ لباقم
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 درال نیب تاطابترا ،رگید یوس زا .تسا زرممھ ناتسناغفا اب اھنآ یاھورملق ھک یلیابق

 زرم شریذپ اب ١٨٧٢ رد ھیسور تموکح و دش لیونارگ درال نیشناج ھک نودنیرالک

 عنام تشاد ناکما ھک ییاج ات و دوب هدرک داھنشیپ دنھ تموکح ھک تفای نایاپ ناتسناغفا

 دوخ ذوفن زا هدافتسا اب دوخ یوس زا ام ھکیلاح رد ،دش اھزرم نآ ھب زواجت زا اراخب ناخ

 ھب ام طسوت ھک تابیترت نیا .میدش رگید تمس رد یراک نینچ ماجنا زا ناتسناغفا ریما عنام

 ھیوقت ثعاب ،دش ماجنا یزکرم یایسآ رد ھیسور و سیلگنا نیب حلص و ناتسناغفا عفانم

 .دوبن وا تسد ریز زگرھ ھک دیدرگ یقطانم تینما رد یلعریش

 

 اب ھسیاقم رد ھیسور یورشیپ زا لباک رد ام رومام ھب وا تانایب داینب رب وا مھنآ اب .١٢

 رد .تشاد سرت رایسب ھیسور اب ام تابیترت بقاعتم وا ھب هدش هداد یتینما یاھنانیمطا

 ھک یتاظحل رد ویام درال ھک مھد حیضوت وا ھب ار یرواد ھجیتن متسناد مزال ١٨٧٣ زاغآ

 ناتسیس تیالو رد اھروشک نآ تادحرس ھب ھطبار رد ناتسناغفا و سراپ نیب ندنل تموکح

 ھب ام ھک تشاد عقوت وا .دوب تعانقریغ ریما یارب یرواد نیا ھجیتن[ دوب ھتفرگ هدھع رب

 نانچمھ نم .]دش رطاخ هدیجنر رایسب عوضوم نیا هراب رد وا و میریگب میمصت وا عفن

 داھنشیپ نم .مھد عالطا وا ھب ھیسور طسوت ناغفا دحرس ییاسانش یاھیگژیو زا متساوخ

 حیضوت ار عوضوم نیا وا یارب ات دریذپب لباک رد ار یوناترب رسفا کی دیاب وا ،مدرک

 ،مھاوخب نم رگا ھک دوب نیا وا خساپ .]١٨٧٣ چرام ٢٧ ،ریما ھب کوربتران درال زا[ دھد

 رد رگا ھک تسا بولطم رایسب وا رظن ھب اما ،تفریذپ دھاوخ ار یوناترب رسفا کی وا

 مھاوخیم یزیچ ھچ نم ھک دونشب وا ات دشاب نم رظتنم ھلمیس رد وا مظعاردص ،لوا ھلحرم

 رد هاش دمحمرون ،وا مظعاردص و مدرک ھقفاوم وا داھنشیپ ھب نم .میامن ھبتاکم وا یارب

 ١٨ خروم ،نوتیل درال ھب دوخ ھلسارم رد کوربنارک درال[ دمآ ھلمیس ھب ١٨٧٣ ناتسبات

 و تسین تسرد نیا .تفرگ تروص ریما تساوخرد ھب تئیھ ھک دیوگیم ٨ دنب ،ربمون

 .]تسا هدش داھنشیپ ھلسارم رد تارکاذم نیا شرازگ جاتنتسا رد ھک تسا گرزب هابتشا

 اریز ،تسا یاھدمایپ یاراد رضاح لاح رد ،تفرگ تروص دروم نآ رد ھک یتاطابترا
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 ینونک تسسگ تلع ،دادن خر ١٨٧۶ زا یرگید زیچ چیھ و تاطابترا نیا ھک دوشیم اعدا

 .تسا یلعریش اب ام

 

 هدھاعم ھنوگرھ دقع زا یراددوخ ،دش هدھاشم البق ھکیروط ،دنھ تموکح تسایس .١٣

 یجراخ تالمح زا تیامح طرش و دیق نودب نیمضت وا یارب ھک دوب یلعریش اب صخشم

 شگرم زا سپ ناتسناغفا تخت نایعدم ریاس لباقم رد ار وا دھعیلو ام ھک دھدب ینیمضت ای

 تلادع اب ار دوخ یلخاد یرادتموکح دوخ بناج زا وا ھک ینامز ات اما ؛مینک ینابیتشپ

 راتفر ھیناترب تموکح هروشم اب دوخ زرم جراخ تالایا اب دوخ تابسانم رد و دزاس مھارف

  .مینکیم ھیارا کمک و ینابیتشپ یاھنیمضت شیارب ،دنک

 

 تشاد وزرآ دنھ تموکح ،دوب یلعریش اب تابسانم دروم رد ام تسایس نیا ھک اجنآ زا .١۴

 ھنوگرھ تروص رد سیلگنا ھک دوش کرد احیرص ھیسور تموکح طسوت تسایس نیا ھک

 رد رظن نیا .تفرگ دھاوخ رارق عافد دروم ھیسور طسوت ناتسناغفا ھب کیرحت نودب ھلمح

 نداد زا سپ .تسا هدش جرد ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح زا ١٨٧٣ نوج ٣٠ ھلسارم

 :میتفگ ام ،ناتسناغفا زرم دروم رد ھیسور و گرزب ھیناترب نیب تارکاذم ھصالخ

 

 یراددوخ سیلگنا نازابرس طسوت ریما ینابیتشپ یارب هدھاعم ھنوگرھ دقع زا ھکنآ اب .١٨«

 ناتسناغفا لماک لالقتسا ،دریگ رارق یجراخ ھلمح دروم ناتسناغفا ھک یتروص رد ،میدرک

 ھلمح نآ دروم رد دناوتیمن دنھ تموکح ھک دراد تیمھا نانچ یوناترب دنھ عفانم یارب

 هداد ماجنا نونک ات ھک اجنآ ات ،دھد ھمادا ریما ھک ینامز ات .دنامب توافت یب ناتسناغفا یالاب

 ھنوگ ھب وا ،دنک لمع ناگیاسمھ اب دوخ تابسانم رد ام یاھهروشم اب تقباطم رد ،تسا

 ام ھک دیآ دوجوب یطیارش تسا نکمم و ؛دنکیم هاگن ام یوس ھب یدام کمک یارب یعیبط

 وا یارب یاھکمک نانچ ھک مینک ھیصوت ترضحیلعا تموکح ھب ھک مینادب ریزگان ار دوخ

 .دریگ تروص
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 ناتسناغفا رد ھلخادم مدع یارب اھنآ دصق دروم رد ھیسور طسوت هدش هداد یاھنیمضت .١٩

 و دیق نودب ار اھنیمضت نیا ام .تسا هدوب تبثم و فافش تارکاذم نیا نایرج رسارس رد

 ھب ھطبار رد دنھ تموکح فقوم حیرص حیضوت نیا ھک میتسھ یضار ام و میتفریذپ طرش

 .تفرگ دھاوخن رارق مھافت یوس دروم ناتسناغفا

 

 تیعقوم رتشیب شرتسگ مدع تسایس ھب دوخ یدنباپ ھب ماع تروصب الاح تردق ود رھ .٢٠

 دننادیم دھعتم الباقتم ار دوخ اھنآ .دنا دھعتم یزکرم یایسآ بونج رد دوخ یضرا یاھ

 رد ذوفن نآ ،دراد ریثات اھنآ طوبرم تادحرس نیب رد تالایا یالاب اھنآ ذوفن ھکییاج ات ھک

 .دننک تعنامم رگیدکی یالاب زواجت زا ار تالایا نیا ات دش دھاوخ دراو حلص عفانم تھج

 رد ؛دش ھتخانش ریما ورملق ناونع ھب رخاوا نیا رد ھک یزرم ،ناتسناغفا ھب ھطبار رد

 زا وا عنام ات درک دھاوخ هدافتسا ریما یالاب ذوفن مامت زا دنھ تموکح ،وسکی زا ھکیلاح

 و اراخب یالاب ار دوخ ذوفن مامت دوخ یوس زا زین ھیسور ،دوش تادحرس نآ ھب زواجت

 .دنکیم تعنامم ناتسناغفا یالاب زواجت زا ار اھنآ ،دراد رارق وا ذوفن ریز ھک یتالایا ریاس

 وا ،تسا هدش فیرعت الاح ھک دنادیم یزرم ھب دھعتم ار دوخ ریما ھک ینامز ات ،نیاربانب

 .دشاب ھتشاد وا ذوفن ریز یاھروشک ای ھیسور رازآ زا یسرت چیھ دیابن

 

 نآ بقاعتم یاھ تیفلکم و ریخا تارکاذم دروم رد ام یلک تارظن ھک یتروص رد .٢١

 ھب ھلسارم نیا لقن کی مینکیم داھنشیپ ام ،دریگ رارق ترضحیلعا تموکح دییات دروم

 یفلتخم یاھروشک اب دوخ تاطابترا رد دامتعا و یدازآ اب ام ات دوش لاسرا ھیسور تموکح

 بولطم لیونارگ درال طسوت ھن نامز نآرد[ »تسا رظن دروم اھنآ عفانم ھک مینک لمع

 یبرد درال ابقاعتم .دوش لاسرا ھیسور ھب تابتاکم نیا ھک یبرد درال طسوت ھن و دش ھتسناد

 .]دوب ام داھنشیپ ھباشم رایسب ھک درک رارقرب یطابترا

 

 ھلئسم ود اب ،دمآ ھلمیس ھب ١٨٧٣ ناتسبات رد ناغفا مظلعاردص ھک یتقو ام ،نیاربانب .١۵

 نیب تارکاذم ھجیتن حیضوت مود و ریما طسوت ناتسیس یرواد شریذپ ،لوا ؛میدوب وربور



 859 

 ھجیتن رد ،هوالعرب موس لاوس .ناتسناغفا دحرس ھب ھطبار رد ھیسور و ھیناترب تموکح

 رارق ناتسناغفا رثا ریز ھک ھلیبق کی سیئر براقا زا یکی طسوت دلانودکم درگرس لتق

 نودب ریما ھک مھدب نایاپ ھنوگنیا ار موس لاوس نیا تسا نکمم نم .دمآ دوجوب ،تشاد

 ھیضق نآ یارب و دنک اضاقت ھک یزیچرھ ھیناترب تموکح ،درک قفاوت یراشف ھنوگرھ

 ،تشاد دوجو ناتسیس یرواد شریذپ یارب ریما تعانق رد تالکشم یخرب .دشاب یضار

 مالعا ار قفاوت ھب دوخ )طیارش دجاو( تیحالص نودب اما هارکا اب یدنباپ وا ماجنارس اما

 ھیسور ھک دراد یگرزب ینارگن ریما ھک متفایرد نم ،ھناگ ھس لاوس نیرتمھم دروم رد .درک

 راتساوخ وا و دوش سامت رد ناتسناغفا اب تسا نکمم شریخا یاھیورشیپ ھجیتن رد

 تالمح زا تیامح یارب ویام درال طسوت وا ھب ھچنآ ھب تبسن دش صخشم رایسب یاھنیمضت

 هروشم نوج ٢٧ مارگلت طسوت ھجراخ ریزو اب نم طیارش نیا تحت .تسا هداد ھیسور

 اب نم ھک( منک ثحب ار ١٨٧٣ نوج ٣٠ ھلسارم ١٨ دنب داوم مظعاردص اب ھک مدرک

 ھجراخ ریزو خساپ .]دوش هدید ١۴ دنب[ دش لقن الاب رد و )مدرک فارگلت ،ھلسارم ینیبشیپ

 :دوب نینچ یالوج ١ رد

 

 لقن ھجراخ رتفد زا ھیسور اب ھبتاکم ناونع ھب امش ھک یدنب یلک ساسحا دروم رد نم«

 کمک دروم رد ریما ھب نداد نانیمطا رد یدایز طایتحا اما ،مرادن یضارتعا ،دیا هدرک

 میالع نونکا مھ وا .دوش داینبیب و درومیب تاعقوت ثعاب تسا نکمم ھک تسا مزال یدام

 .»دھدیم ناشن ار میھدب ام تسا نکمم ھچنآ زا رتشیب یاعدا

 

 تاروتسد نیا قباطم ،داد خر یالوج ١٢ رد ھک مظعاردص اب وگتفگ نیتسخن رد نم .١۶

 :ریز نابز دربراک اب ،مدرک لمع

 

 نیب رد یولخادم تیعقوم کی رد ناتسناغفا نوچ ھک دشاب هاگآ یبوخ ھب دیاب ریما«

 لقتسم مھ و یوق مھ دیاب وا ھک تسا مھم دنھ عفانم یارب ،دراد ھیسور و ھیناترب یاھورملق

 اب شخب تعانق لح یارب ھیناترب ذوفن ،درومیب ھلمح ھنوگرھ تروص رد رگا ...دشاب
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 تروص رد ھیناترب تموکح ھک تسا نکمم ،دروخب تسکش و هدش هدناوخارف هرکاذم

 طورشم کمک نینچ .دنک کمک مجاھم عفد رد یدام کمک اب ار ناتسناغفا مکاح دیدموزل

 .»تسا زواجت زا شدوخ یراددوخ و ھیناترب تموکح یاھهروشم رب رما یدنباپ رب

 

 تارابع اب یالوج ٢۴ رد ھجراخ ریزو ھب هرابود نم ،دوبن یفاک اھنیمضت نآ تفایرد اما

 :مدرک مارگلت ریز

 

 نارگن و تسا ضاران یلک یاھنیمضت اب ؛تسا هدیسرت ھیسور یورشیپ زا لباک ریما«

 ھیکت مجاھت تروص رد ام کمک یالاب دناوتیم ردقچ وا ھک دنادب صخشم ھنوگ ھب تسا

 تابسانم مامت رد ار ام یاھهروشم رگا ھک دیھد نانیمطا ار وا منکیم داھنشیپ نم .دنک

 کمک موزل تروص رد نازابرس و ھحلسا ،لوپ اب ار وا ،دنک لمع و دریذپب دوخ یجراخ

 .»دوب میھاوخ یرورض دراوم رواد ام .دنک عفد ار لیلدیب مجاھت ات درک میھاوخ

 

 :مدرک تفایرد یالوج ٢۶ رد ار دوخ خساپ نم

 

 میتسین اونمھ وا سرت اب یلک تروص ھب ھک دیھد عالطا ریما ھب امش دنکیم روصت ھنیباک«

 دیھد نانیمطا ار وا تسا نکمم امش اما .درادن دوجو نآ یارب یلیلد چیھ ھک دشاب ھجوتم و

 رد ام یاھهروشم اب وا رگا ،درک میھاوخ ھگن ار ناتسناغفا دروم رد رقتسم تسایس ام ھک

 .»دنامب یقاب دنباپ یجراخ روما

 

 ات مدرک رکف راتخم ار دوخ نم ،متفرگ رظن رد الماک ار نآ خساپ نیا تفایرد اب نم .١٧

 مدوب هداد دوخ یوگتفگ رد نم ھک تفر نآ زا رتارف ھک مھدب یاھنیمضت مظعاردص یارب

 مارگلت« :متشون ١٨٧٣ یالوج ٢٨ خروم،لیاگرا کوید ھب نم یصوصخ ھمان کی رد[

 دش دھاوخ هدید .]»مھدب یفاک صخشم یاھنیمضت لباک هدنیامن ھب ات تخاس رداق ارم ٢۶
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 ام نانخس .تسناد یمن شخب تعانق مظعاردص ھک مدرک فذح ار »الامتحا« هژاو نم ھک

 :دوب نینچ یالوج ٣٠ رد مظعاردص اب نم رخا یوگتفگ رد

 

 نونکا مھ ھک یروط اما ؛تسین میھس )ھیسور ھلمح( ریما یاھینارگن رد ھیناترب تموکح«

 یعقاو زواجت ھنوگرھ تروص رد ،دوب دھاوخ ریما ھفیظو نیا ،دش رکذ یلبق یوگتفگ رد

 اب و دنک شالت هرکاذم قیرط زا وا ات دوش عاجرا ھیناترب تموکح ھب ھلئسم دیاب یدیدھت ای

 یدصق .دنک یریگولج ار اھینمشد و لح ار ھلئسم ،دراد دوخ تردق رد ھک یلیاسو مامت

 ھب ریما توق اب ،ھیناترب تموکح ھب یلبق عاجرا نانچ یالاب رارصا اب ھک درادن دوجو

 یرورض یاھماگ نانچ نتفرگ اب ات دریگ تروص ھلخادم ای دودحم لقتسم مکاح کی ناونع

 و ھیلوا طرش کی عاجرا نینچ اما ؛دنک مادقا وا ورملق یالاب زواجت ھنوگرھ عفد یارب

 یاھشالت رگا ،دراوم نینچ رد .تسا وا ھب کمک تھج ھیناترب تموکح یارب یساسا

 تسا هدامآ ھیناترب تموکح ،دوشن عقاو رمثم ھناتسود لح ندروآ یارب ھیناترب تموکح

 تروص رد مھ و درک دھاوخ کمک لوپ و ھحلسا لکش ھب ار وا ھک دھد نانیمطا ار ریما

 رد ات دنادیم دازآ الماک ار دوخ ھیناترب تموکح .درک دھاوخ نیمات نازابرس اب ار وا موزل

 نآ هزادنا و تیھام مھ و دریگ تروص تقو ھچ کمک نیا ھک دریگب میمصت ھیضق دروم

 یراددوخ زواجت زا شدوخ ریما ھک تسا نیا رب طورشم اھکمک ،هوالعرب ؛دشاب ردقچ

 یجراخ تابسانم ھب ھطبار رد ھیناترب تموکح یاھهروشم طرش و دیق نودب شریذپ و دنک

 .»دنادب یمزال ار دوخ

 

 تسا یاھزیچ نآ ناسمھ ابیرقت ھک مدرک هدافتسا ار ینانخس نم دوشیم هدھاشم ھکیروط

 .مدرک داھنشیپ مدوخ یالوج ٢۴ مارگلت رد ار نآ دربراک رایتخا نم ھک

 

 ھک مداد روتسد ار دنھ تموکح ھجراخ رتفد رترکس نم ،تارکاذم نیا نایرج رد .١٨

 ار وا تاشھاوخ .دھاوخیم ھچ ھیناترب تموکح زا یلعریش ھک دزاس نیقیتم ار مظعاردص

 .درک هدھاشم مظعاردص و ھجراخ رترکس نیب ریز یوگتفگ شرازگ زا ناوتیم
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 ھیسور رگا ھکنیا هراب رد دوش هداد وا ھب تسا نکمم یراتشون نیمضت کی« :دیسرپ هدنیامن

 ریما ای دنک زواجت ریما ورملق یالاب ھیسور ذوفن ریز یرگید یاج ای ناتسکرت تلایا رھ ای

 ار ریما ھک دھد هدعو و دنادب نمشد ار زواجتم نینچ دیاب ھیناترب تموکح ،دھد رازآ ار

 ای دوش عفر رطخ ھکنیا ات دزاسیم زھجم یرورض یتاحیلست و یلوپ کمک نینچ اب اعیرس

 ھیناترب تموکح ،دنک ھلباقم زواجتم اب ییاھنت ھب دناوتن ریما رگا نانچمھ .دوش عفد زواجت

 نیا ،دشاب ھتشاد ترورض ریما ھک یریسم رھ زا ،دتسرفب وا کمک یارب یورین اعیرس

 .دوش عفد زواجت ھک یتقو ،ددرگرب ھیناترب ورملق ھب و دزادرپب ھلباقم ھب زواجتم اب دیاب ورین

 دوجو ناتسناغفا زا ھیناترب تموکح طسوت الاب رد هدشرکذ یاھکمک یارب یتخادرپزاب چیھ

 تظافح هاگن اب و دریگ تروص ناتسناغفا رب یتسود داینب رب الماک دیاب اھکمک نینچ .درادن

 .»دوش ھتشاد ھگن دیاب روشک ود رھ دوجوم یتسود ھک یروط ،تادحرس تیمامت زا

 

 نودب یجراخ تالمح زا تظافح نیمضت یلعریش ھک دوشیم مولعم وگتفگ نیا زا  .١٩

 رظن ھب مظعاردص اب اھوگتفگ ریاس زا هوالعرب ؛دھاوخیم دوخ بناج زا یطرش ھنوگ چیھ

 و دوخ دحرس میکحت یارب ام طسوت لوپ تخادرپ گرزب رایسب رادقم اب وا ھک دسریم

 ھک دزاس هدامآ یتالمح اب ھلباقم رد ار وا ات هدشن یضار دوخ شترا زیھجت و یھدنامزاس

 .تسا ھیسور نارگن وا

 

 ناتسناغفا ھب ھطبار رد هدش لابند نونک ات تسایس رییغت ھب ار ام تاداھنشیپ نآ اب ھقفاوم .٢٠

 تموکح ھک تسا یتاروتسد فالخرب یرییغت نینچ اھنت ھن ،نآ قباطم .دزاسیم روبجم

 نینچ نم رظن ھب ھک لیلد نیا ھب ھکلب ،تسا هدرک تفایرد ترضحیلعا تموکح زا دنھ

 نیا شریذپ ھب ار تموکح نم ،دشاب کانرطخ تسا نکمم و هدوب یسایسریغ یرییغت

 تیامح طرش و دیق نودب نیمضت یارب یلعریش مظعاردص طسوت ھک منکیمن ھیصوت داھنشیپ

 .تسا هدرک شکشیپ
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 نداد زا سپ و  مدرک لاسرا ریما ھب تارکاذم نایاپ و ربمتپس ۶ رد ھمان کی نم .٢١

 :مداد ھمادا نینچ ناغفا دحرس دروم رد ھیسور اب تابتاکم هراب رد تاحیضوت یخرب

 

 تیعقوم یدام هاگن زا نم رظن ھب ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب تاطابترا ھجیتن«

 ،ھلصیف نیا رد ...دزاسیم رود ار لیلدیب تارطخ ینارگن و دنکیم ھیوقت ار ناتسناغفا

 یرادھگن دنمقالع ھتشذگ زا شیپ یتح ابقاعتم اھنآ و تسا ھیضق بناج کی ھیناترب تموکح

 عوضوم رد امش هدنیامن اب اھوگتفگ یخرب نم .دنشاب یم امش بانج تادحرس تیمامت

 لقن کی .دنکیم لابند امش بانج ورملق رب ھلمح تقو رد دنھ تموکح ھک متشاد یتسایس

 رد وگتفگ ھک تسا نیا نم رظن ھب مھم نانچ لاوس اما .تسا ھمان نیا ھمیمض اھوگتفگ نیا

 .دتفیب ریخات ھب رتبسانم تصرف کی یارب دیاب نآ هراب

 

 نیاربانب و منکیمن ساسحا ار جراخ زا امش بانج ورملق ھب رطخ ینارگن ھنوگ چیھ نم

 دروم رد یھاگن اب فازگ فراصم ھنوگرھ رضاح لاح رد امش بانج ھک منادیمن مزال

 بانج ،قوف یاھنیمضت تفایرد اب ھک تسا نیا نم دیما .دیوش لمحتم ار یلامتحا نینچ

 دوخ یلخاد تموکح دوبھب و میکحت یارب ار دوخ شیوشت نودب ھجوت دیناوتیم العف امش

 .دنیبب لقتسم و دنمتردق ار امش بانج روشک ات تسا لیام ھیناترب تموکح .دینک فرصم

 نم فالسا طسوت امش بانج اب ھطبار رد ھک مراد ھگن ار یتسایس ھک تسا نیا نم میمصت

 امش ھب هدش هداد یاھنیمضت امش بانج یارب نم و دندرک ذاختا ویام درال و سنرال درال

 نینچ اب یھاگھگ ،درک دھاوخ شالت ھیناترب تموکح ھک منکیم رارکت ار ھلابما سلجم رد

 امش راتفر و مینک میکحت ار امش بانج تموکح ،دشاب زاین دروم ھک یتروص رد اھرازبا

 مامت امش نادنزرف یارب و دزاس رداق ار امش ھک قحرب نوناق و تلادع و تاواسم یارب ار

 .»دیتسھ نآ عورشم کلام امش ھک دھد لاقتنا ار تاراختفا و تمارک
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 ،مدرک هراشا ریما ھب ماھمان رد اھنآ ھب نم ھک »اھوگتفگ تبث« ھک دوش راھظا تسا مزال

 رظن ھب و دش هداد امسر ریما مظعا ردص ھب نامز نآ رد و دش ھمجرت ھک دوب یمسر دانسا

 .تسا نآ رب فلکم ھیناترب تموکح نم

 

 تصرف کی یارب لاوس ریخات ثحب ھک دوب نیا ریما ھب نتشون یارب نم لیالد .٢٢

 حیضوت ١٨٧٣ ربمتپس ١۵ رد ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھلسارم یاھدنب رد رتبسانم

 :تسا هدش

 

 عوضوم کی ناتسناغفا یالاب یدیدھت ای یقیقح زواجت دروم رد تسایس ھمادا لاوس .۵«

 رد هدنیامن یارب ،امش ماقم یالوج ١ مارگلت تفایرد زا سپ .دوب هدنیامن اب ھجوت لباق ثحب

 یماکان و لیلدیب زواجت ھنوگرھ تروص رد ھک دش هداد عالطا ریخا هام ١٢ خروم یوگتفگ

 یارب ھیناترب تموکح تسا نکمم ،شخب تعانق لح یارب هرکاذم و ھیناترب تموکح ذوفن

 ریما ھک دوب دھاوخ طورشم یکمک نینچ اما ،دھد ماجنا مجاھم عفد رد یدام کمک ریما

 تاحیضوت .دنک یراددوخ زواجت زا شدوخ و دریذپب ار ھیناترب تموکح یاھهروشم دیاب

 سامتلا ھک دش هداد یالوج ٣٠ رد هدنیامن اب وگتفگ رد عوضوم نیا رد رت صخشم و رتشیب

 .دینک ھعجارم اجنآ ھب میراد

 

 نوچ اما .درک لاسرا ریما ھب ارسیاو ھک دش یھمان ھمیمض اھوگتفگ نیا ھمجرت و لقن کی

 وا دح ھچ ات شتاروتسد ھک تشاد کش هدنیامن و تسا یگرزب تیمھا یاراد عوضوم نیا

 نآ لح ھک میتسناد ھیصوت لباق ار نیا ام ،دنکیم ھیجوت نیعم تابیترت رھ ھب دھعت رد ار

 ریما دوخ اب ار ھلئسم تسا نکمم ھک یتقو ،میزادنیب ریخات ھب رتبسانم تصرف کی ھب ار

 .»مینک ثحب

 

 رظتنم وا نارومام زا یکی دراد رظن رد وا ھک داد رکذت لباک رد ھیناترب رومام یارب ریما

 ات ،دیوگب ار وا تارظن و دشاب نم
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 تسا نکمم لیاسم نیا ھیناترب تموکح تراظن هراب رد لماک تامولعم تفایرد زا سپ«

 »دوش لح شخب تعانق ھنوگ ھب نآ یاھدمایپ ،تروشم نیرتقیقد و قیمع ھجوت زا سپ

 .]١٨٧٣ لیرپا ١۴ ،رواشپ رسیمک ھب لباک رد ھیناترب رومام ھمان[

 

 نیمضت کی ھک دوب نیا نم و یلعریش مظعاردص نیب رد ١٨٧٣ تاطابترا ھجتن سپس .٢٣

 نآ اما ؛تفر ١٨۶٩ رد ویام درال نانخس زا رتارف ھک یطیارش ،دوش هداد وا ھب تیامح

 رد وا یاھتساوخرد لماک هزادنا ھب یدنباپ زا نم ،درک ١٨۶٩ رد ویام درال ھک ھنوگ

 رظن الاح .مدرک عانتما ھیناترب تموکح کمک و وا ھب طرش و دیق یب یاھنیمضت ھب ھطبار

 نکممان نیا .دوب تسرد تسایس ،میدرک لابند ام ھک یتسایس ھک دوب قباس ھک تسا نامھ نم

 .درک ھقفاوم ،تشاد اضاقت یلعریش ھک یزیچ ھمھ اب ھک دنھ عفانم اب یراگزاس رد ھک دوب

 وا زا ھک دھد ناشن ات دوب یفاک هزادنا ھب ھک مداد وا یارب ینابیتشپ یاھنیمضت نم مھنآ اب

 .دش دھاوخ عافد لیلدیب ھلمح کی ماگنھ رد

 

 و اھھلسارم ،دانسا مامت ھعلاطم زا سپ نم ھک دوب ١٨٧٣ تارکاذم ھچخیرات نیا .٢۴

 شرازگ ھب ار دوخ گرزب تفگش دیاب نم ،مدرک میسرت دندوب نم رایتخا رد ھک یاھھمان

 هداد ربمون ١٨ ،نوتیل درال ھب دوخ ھلسارم رد ھک منک ھیارا تالاقتنا نآ زا کوربنارک درال

 :تسا ریز رارق شرازگ .تسا

 

 ھعسوت ھکنآ اب ،دش لابند کوربتران درال طسوت اساسا ھک دوب نیا وا فالسا تسایس .٨«

 تابسانم زا یراددوخ تالکشم شیازفا لاح رد جیردت ھب یزکرم یایسآ رد ثداوح عیرس

 ھجوت لباق رادشھ ثعاب ھیسور یاھورین طسوت هویخ لاغشا .دوب لباک مکاح اب رتکیدزن

 تموکح یارب ھک دش ناتسناغفا ھب هراشا رد تادھعت شزرا شسرپ بجوم و یلعریش

 هدش هداد عالطا ترضحالاو ھب سیلگنا تموکح طسوت و تسا هداد سیلگنا ترضحیلعا
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 لاس نآ ناتسبات رد صاخ هدنیامن کی و هدش لاعف دروم نیا زا سرت اب ترضحالاو .تسا

 .تشاد هدھع ھب ار دنھ تموکح ھب نآ نایب ھفیظو ھک داتسرف ھلمیس ھب

 

 رد ھیناترب تموکح کمک ھب اکتا هزادنا قیقد یزاس نیقیتم ریما فدھ ھکنیا تفایرد اب .٩

 ضرف ات دوب هدامآ کوربتران درال تموکح ،دوب ھیسور طسوت وا یاھورملق دیدھت تروص

 عفد ار لیلدیب زواجت ات درک دھاوخ کمک ار وا دنھ تموکح ،نیعم طیارش تحت ھک دنک

 ارسیاو و دوبن میھس ترضحالاو ینارگن رد ندنل رد ترضحیلعا تموکح اما .دننک

 رتبولطم مسوم کی ھب تسا رتھب ھلئسم نیا یور ثحب ھک داد عالطا ریما ھب ماجنارس

 .»دوش قیوعت

 

 یلعریش یارب متساوخیم نم ھک دراد نیا رب تلالد تقیقح رد و داد یم ناشن ھینایب نیا

 .دش طلسم نم رب ندنل تموکح اریز ،مدادن شیارب اما ،مھدب تظافح یاھنیمضت یخرب

 ریز ھک اجنآ ات و مداد متساوخیم ھک ار تیامح یاھنیمضت نم .تسا تسردان الماک نیا

 یارب ھک مداد لیاگرآ کوید زا یتفایرد خساپ ھجیتن رد یاھنیمضت ،متفرگ رارق ندنل ھطلس

 تالاقتنا یقیقح ھچخیرات .مدوب هدرک داھنشیپ مدوخ ھک نانخس اب ابیرقت و نآ یاطعا رایتخا

 شیارب و مھدب متساوخیم نم ھچنآ اب ؛تساوخیم طرش و دیق یب نیمضت ریما ھک تسا نآ

 نیمضت شیارب متساوخیمن نم ھچنآ ،دوب نآ اب ھمیمض لوقعم طیارش اب نیمضت کی مداد

 .مدوب هدیسرپن ،مھدب ینیمضت نینچ ھک یرایتخا نینچ یارب و مھدب طورشمریغ

 

 رییغت ١٨٧۴ یروربف رد .دش شرازگ ندنل تموکح ھب ربمتپس رد ١٨٧٣ تارکاذم .٢۵

 لاوس .دش نیشناج یلییارسید یاقآ یاج ھب نوتسدلگ یاقآ و تفرگ تروص تموکح

 ١٨٧۴ یم ٨ رد ناتسناغفا اب ھطبار رد ھیسور و ناتسناغفا اب ھیناترب تموکح تابسانم

 ھب تموکح یگدنیامن رد وا ھب خساپ رد یبرد درال .دش الاب کیرتیا و ریپان درال طسوت

 نیمضت کی ھک دوب دھاوخ یسایسریغ رایسب نیا ھک درک نایب ھجراخ رترکس ناونع

 ھک درک هدافتسا ار ینانخس ،نامز نیع رد و ؛دوش هداد یلعریش یارب تیامح طورشمریغ
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 رد ار ناتسناغفا ام ھک درک قفاوت دنھ تموکح اب وا تموکح ھک دوب یفاک نداد ناشن یارب

 ھب کوربنارک درال ھلسارم ھکیروط .درک میھاوخ عافد ھیسور زا لیلدیب تالمح لباقم

 یلعریش تساوخرد ھب ھقفاوم زا نوتسدلگ یاقآ هرادا ریز رد نم ،دراد تلالد نوتیل درال

 تساوخرد نآ اب ات دش هداد رایتخا ١٨٧۶ رد نوتیل درال ھب و مدش تعنامم ١٨٧٣ رد

 و ارسیاو نم ھک لاس ود نایرج رد ھک درک راھظا تسین عوضوم جراخ نیا ،دنک ھقفاوم

 ھب یمومع یاھھلسارم رد ھن و یصوصخ یاھھمان رد ھن ،مدوب یلییارسید یاقآ هرادا ریز

 دشاب تسرد دنھ تموکح یارب ھک دشن هراشا یتح ای دشن ھیارا یرظن چیھ ،دنھ تموکح

 دومن تساوخرد وا ھک دشاب هدش ھقفاوم ریما تیامح طورشمریغ نیمضت اب ١٨٧٣ رد ھک

 ھلسارم طسوت نیا .دوش هداد نیمضت نینچ ھک دشاب ھتساوخ وا زا یلییارسید یاقآ هرادا ای

 یدراوم دنھ تموکح ھک دیسر تابثا ھب ناتسناغفا اب تابسانم عوضوم هراب رد یرخا

 ھجراخ ریزو ھجوت ات میدوب فلکم ام ھلسارم نآ رد .دسیونب نم کرت زا شیپ ھک تشاد

 نیمضت نینچ یموب تلایا کی ھب نداد زا دنھ تموکح عنام ھک مینک ھبلاطم ار نوناق یارب

 درال ھب دوخ ھلسارم رد ام .دش ترضحیلعا تموکح ھیصوت نودب تیامح طورشمریغ

 :میتفگ ١٨٧۶ یرونج ١٨ خروم ،یربزلاس

 

 ھمان ھب ھطبار رد ھک ار یتاطابترا و ١٨٧٣ یم رد ریما تاراھظا کش نودب امش ماقم«

 هدناوخ ،تفرگ تروص ناتسناغفا تیامح عوضوم هراب رد لاس نامھ رد دمحمرون دیس

 ھلمح لباقم رد تیامح طورشمریغ و لماک هدعو زج زیچ چیھ ھک دوشیم مولعم سپس .دیا

 ۶ ،ترضحالاو ھب ارسیاو ھمان رد ابقاعتم ؛دشاب شخب تعانق دناوتیمن ریما یارب یجراخ

 متشادن یرایتخا چیھ ام نآ زا سپ .دش ھتخادنا هدنیآ یسررب یارب ادمع لاوس ١٨٧٣ ربمتپس

 دیھاوخ رطاخ ھب ار نیا(  میدرک تفایرد ترضحیلعا تموکح زا یرایتخا نامز نآ زا ھن و

 نیمضت ھنوگرھ ریما یارب ھک )تشاد ھمادا لاس ود یارب یلییارسید یاقآ تموکح ھک تشاد

 اب ھیناترب تموکح دھعت لباقم رد یدج لیالد ھک میتسھ رظن نیا ھب ام و میھدب طورشمریغ

 نودب تیھام نینچ یاراد هدھاعم کی ھب دورو زا نوناق طسوت ام .دراد دوجو تادھعت نینچ
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 زا لباقتم تابیترت اب هدھاعم نینچ ھکنیا رگم ،میاهدش عنم ترضحیلعا تموکح روتسد

 .»تسا یلمعریغ دوجوم عاضوا رد ام رظن ھب ھک دشاب هارمھ ریما یوس

 

 هرادا ھک کوربنارک درال ھلسارم ٩ دنب رد دوجوم دمایپ ای میھافم نودب ،تقیقح رد .٢۶

 ١٨٧٣ رد یلعریش تساوخرد اب ھقفاوم یارب میارب ندادن رایتخا رطاخ ھب ار نوتسدلگ یاقآ

 زگرھ تیحالص ای رایتخا نینچ اھنت ھن ،منک تمالم تیامح طورشمریغ نمیضت کی یارب

 اھنت ھن ،دوب مظعاردص یلییارسید یاقآ یتقو دوب هدشن اطعا ترضحیلعا تموکح طسوت

 کوربنارک درال ھکلب ،دوب فلاخم ینیمضت نینچ اب نم اب یربزلاس درال تابتاکم هرود مامت

 و ینابیتشپ یخرب نداد« دنمقالع نوتیل درال ھکیلاح رد دیوگیم دوخ ھلسارم ١٢ دنب رد

 نکممریغ الماک نیا ،دوب هدش تساوخرد دنھ تموکح طسوت البق ھک دوب یلعریش ھب تیامح

 زا یساسا یاھتابثا یضعب یاضاقت نودب ساسحا نیا اب یمسر تابیترت کی دراو ات تسا

 یسرتسد« نداد هزاجا یلعریش یارب تابثا نآ .»دش ھیناترب تموکح اب ریما عفانم داحتا

 درال نیمضت .»دوب لباک دوخ زا زج ھب وا یاھورملق ھب ھیناترب نارومام ای رومام کی

 یسرتسد ھب طورشم ھکلب ،دوبن طورشمریغ نیاربانب دوب یداھنشیپ روتسد ھک نوتیل

 ھب تبسن ریما یارب دایز رایسب هزادنا ات طرش نیا .دوب ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام

 تیامح یاھنیمضت ھب نم ھک دشاب دوخ یجراخ تاروما رد ام یاھهروشم عبات ھک یدھعت

 نارومام نداتسرف لاوس .دوب دنیاشوخان ،مداد مظعاردص ھب ١٨٧٣ رد ھک مدرک ھمیمض

 :ھک داد ار دوخ رظن وا و دش ثحب ١٨٧٣ رد ریما مظعاردص اب ناتسناغفا ھب ھیناترب

 

 تماقا یارب صخشم تساوخرد دناوتیمن ھیناترب تموکح عفانم تسود ناونع ھب وا«

 ردق رھ ھکنآ اب ریما زا اضاقت نینچ .دنک ھیصوت ار تالحم یضعب رد ھیناترب نارومام

 .»دوشیم مھافت یوس و یدامتعا یب زورب تعاب« ،دشاب ھیناترب تموکح بناج زا ھناتسود

 رومام یگدنیامن ھک دنا رکف نیا ھب و دنا لھاج یکانفسا ھنوگ ھب اھناغفا ھک دوب نیا وا لیالد

 فلاخم یوق ھتسد کی اج نآ رد ھک تفگ نانچمھ وا .تسا هدوب قاحلا ھمدقم ھشیمھ ھیناترب

 .»تسا ھیناترب تموکح اب ھناتسود تابسانم فلاخم ھک دراد دوجو لباک رد ریما
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 یربزلاس درال البق نم و هدش لقن ١٨٧۵ ربمون ١٩ خروم دنھ تموکح ھلسارم رد رظن نیا

 .مدوب هدرک نیزم نآ لقن اب ار

 

 رس طسوت یھمان ١٨٧۴ رد یلییارسید یاقآ ندیسر تموکح ھب زا سپ یھاتوک تدم .٢٧

 دش رشن ھتشذگ ربوتکا ١٧ رد زمیات رد ھمان نیا[ دش ھتشون ییاک ناج رس ھب ریرف لتراب

 رارقتسا و ھتیوک لاغشا ھیصوت ھک ]دوب ربوتکا ٢۶ رد زمیات رد سنرال درال خساپ و

 درال ھب یربزلاس درال طسوت ھمان نیا .دومن ار راھدنق و خلب ،تارھ رد ھیناترب نارومام

 تالاقم نآ .داد ریرف لتراب رس تاداھنشیپ و اھلالدتسا ھب یفنم خساپ وا ،دش لاسرا سنرال

 ھنوگ ھب یسررب یارب اھنآ اما ،دش هداتسرف میارب یصوصخ ھنوگ ھب یزلاس درال طسوت

 درال تارظن اب نم ھک متفگ یربزلاس درال ھب نم .دشن هداتسرف دنھ تموکح ھب یمسر

 تسین مزال یرتشیب تشاددای ،دناهدشن هداتسرف یمسر تالاقم نوچ و متسھ قفاوم سنرال

 رد و ھتشون ١٨٧۵ یرونج ١١ رد ریرف لتراب رس طسوت رتیمسر و رتلیوط تشاددای[

 ھن و دشن لاسرا یسررب یارب دنھ تموکح یارب زین دش رشن ھتشذگ ربمون ١۴ رد زمیات

 تفایرد یربزلاس درال زا یھلسارم دنھ تموکح ١٨٧۵ لیاوا رد .]نم یارب یصوصخ

 تاروتسد اب ]١٨٧۵ یرونج ٢٢ خروم ٢ هرامش ،دنھ تموکح یارب ھجراخ ریزو[ درک

 رد ھیناترب رومام کی رارقتسا دصقم ھب یلعریش اب تارکاذم ماجنا دروم رد ام یارب

 ایآ میدیسرپ و میداد خساپ فارگلت اب یروربف ١٨ رد ام .راھدنق رد یکی دیاش و تارھ

 تصرف و نامز دروم رد ھک دوشیم هداد رایتخا ام ھب ای و میراد ار نامرف کی تاروتسد

 وا .تسا بسانمان رایسب یراکتبا نینچ یارب طیارش و نامز ھک میدوزفا ام .میریگب میمصت

 .تسا هدیشیدنا ار هام راھچ ای ھس ریخات لماش تاروتسد ھک داد خساپ

 

 یتابیترت نآ قباطم .متشاد ار راھب رد یلھد ھب نتفر دصق و مدوب ھتکلک رد سپس نم .٢٨

 ایآ ھک ،دنتشاد رظن زاربا یارب ییاناوت نیرتھب ھک یناسک مامت اب ،متفرگ هروشم یارب

 نم .دوب دھاوخ شریذپ لباق یلعریش یارب ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا رارقتسا داھنشیپ
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 اجکی رظن نیا و تسا نیرتراب فسات وا یارب داھنشیپ ھک دوب نیا اھنآ مامت رظن ھک متفایرد

 دنھ تموکح زا[ دش لاسرا ١٨٧۵ ناتسبات رد یربزلاس درال یارب دنھ تموکح تارظن اب

 :ھک میتفگ ام .]١٨٧۵ نوج ٧ خیرات ١٩ هرامش ،ھجراخ ریزو ھب

 

 هراب رد تسرد تواضق یارب یرازبا دوریم لامتحا ھک یناسک ھمھ یرکفمھ رگا .٢٢«

 کی شریذپ ھک مینادب ات میشاب هدامآ دیاب ام ،دشاب ھتشاد یشزرا ،دنشاب ھتشاد ریما تاساسحا

 رس ،باجنپ رادنامرفناوتس دروم نیا رد .تسا نیرت ھتساوخان تارھ رد ھیناترب رومام

 قفاوم ھمھ یراناواک ناتیپاک و ورنوم گنھرس ،رلیت لانیر لارنج رجیم ،کالاپ دراچیر

 :دش دییات اھنآ تارظن و دندوب

 

 ناونع ھب یلاوتم ھنوگ ھب ناخ نیسح مالغ باون و ناخ رادجوف باون طسوت ام ،لوا

 ینونک تاساسحا تخانش رازبا اھنآ و میتفرگ رارق تمدخ دروم لباک رد ھیناترب نارومام

 .دنراد ار ریما

 

 ھب ھک داد هروشم ھجراخ رترکس ھب ١٨٧٣ رد ھلمیس رد لباک  هدنیامن هاش دمحمرون ،مود

 دیابن ناتسناغفا لخاد رد ھیناترب نارسفا رارقتسا دروم رد ریما یارب صخشم تساوخرد

 .دوش هداد حیجرت

 

 رد خلب زا روبع تھج تیاسروف رس هزاجا ھب ضارتعا رد ریما هزات لامعا اب ،موس

 زا دنھ ھب نارھت زا تشگزاب رد رکیب گنھرس یزاس درسلد رد و دنکرای زا تشگزاب

 .دوش ھجوت لباک قیرط

 

 ،درک دھاوخ ضارتعا تارھ رد ھیناترب رومام کی رارقتسا زا ریما ھکنیا ضرف اب .٢٣

 ھب یرادافو دروم رد وا تالیامت ھک تسا انعم نیا ھب وا ضارتعا ھک میتسین رظن نیا ھب ام

 تردق کی طسوت رگا یضارتعا نینچ ھک تسا تسرد نیا .تسا ھتفای نایاپ ھیناترب تموکح
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 لوصا اب تسا نکمم ھکنآ اب ،ییایسآ نامکاح یخرب طسوت یتح ای ،دوش زاربا ییاپورا

 یعقاو تموصخ زا رود یمک و لیامت کی هدنھدناشن ،دشاب ھیجوت لباق یللملا نیب نیناوق

 .دوش تواضق اھرایعم نیا اب یبوخ ھب دناوتیمن ام رظن ھب ریما یاھهزیگنا اما ؛تسا

 

 ناتسناغفا نارادرس نایم رد یوق ھتسد کی اجنآ رد زونھ ھک درادن یلوقعم کش چیھ .٢۴

 دنھ لک رادنامرف یلاوتم ھبساحم و ام رظن ھب ھکنآ اب .دنا مادقا نیا فلاخم ھک دنراد دوجو

 اما ،تسا هداد خر یمھم ثداوح تیمھا و تسا ھتشذگ ناغفا گنج نارود زا یدایز تقو

 و دندوب لماش گنج نآ رد دنراد یگدنز ناتسناغفا رد الاح ھک یصاخشا یدایز رامش

 یناسک .تسا هدنز اھنآ لامعا و راکفا کیراب هدودحم رد الامتحا ،داد خر ھچنآ تارطاخ

 دامتعا داجیا ھک دنا ھتشاد زاربا ار دوخ رظن ھشیمھ ،دنراد ناتسناغفا اب یرتشیب ییانشآ ھک

 ھلسارم نیا یاھھمیمض رد رظن نیا و دشاب نامز راک دیاب اھیوناترب و اھناغفا نیب لباقتم

 .دوشیم تفای اررکم

 

 ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا تیدوجوم تیاضر ھب ریما تفلاخم ھک مینکیم رکف ام .٢۵

 مدع دمایپ و روشک نآ رد ذفنتم ھتسد طسوت هدش ھتفریذپ ھنافلاخم ساسحا ھب صتخم اتدمع

 وا ھک تسین نما نانچ ناتسناغفا رد وا تیعقوم .دراد رارق نآ ھب تیاضر اب وا تیبوبحم

 نکمم نانچمھ وا .دراگنا هدیدان ار دوخ عابتا مھم شخب نایم رد یوق ساسحا رھ دناوتب

 رظخ رد اھیطارفا لامعا اب ھک دوش رثاتم هدش مادختسا نارسفا تظافح ناکما اب تسا

 رابرد رد ناتسناغفا قیرط زا تیاسراپ رس تشگزاب ھکینامز رد رطخ نیا .دنریگیم رارق

 تسا لیالد نیا ھب .دوب هدش رکذ ریما و مظعاردص طسوت ،دوب ھتفرگ رارق ثحب دروم لباک

 نکمم ناتسناغفا قیرط زا تشگزاب رد تیاسراپ رس هزاجا زا ریما عانتما میدرک رکف ام ھک

 لباقم رد ھناتسودریغ ساسحا کی نیا ھکنیا ضرف نودب دوش حیضوت ھنالوقعم تسا

 .میدرک یراددوخ وا روبع زا نآ قباطم و دشاب ھیناترب تموکح
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 یمیاد رارقتسا ھک درک رکذ ار یا ینارگن نانچمھ تسا نکمم قوف لیالد رانک رد .٢۶

 ام طلغ و تسار یاھرایعم اب ھک دش دھاوخ یتامادقا ثعاب ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا

 تشحو کی دنکیم ساسحا ریما ھک دنک ادیپ ھماع تارشن رد ار دوخ هار دیاش و دوش حیبقت

 ھک مینک ھعجارم ھلسارم نیا هارمھ ھنازور تارطاخ ھب میناوتیم مھزاب ام .تسا گرزب

 ساسحا زا و هدوبن لباک ریما ھب دودحم اھینارگن نینچ .تسا ھتکن نیا رد یریواصت یواح

 فوصوم رابرد رد یمیاد میقم کی ررقت لباقم ھب ریمشک ھجاراھم طسوت هدش ھیارا یوق

 ...تسا راکشآ

 

 دیاب یداھنشیپ تابیترت ھک تسا یساسا ام رظن ھب ،نایاپ رد ھجیتن لوصح یارب .٢٨

 ام رگا ھک میتسھ رظن نیا ھب ام ،قوف لیالد ساسا رب .دشاب ھتشاد ار ریما یبلق تیاضر

 دش دھاوخ در ای تالامتحا مامت اب ام داھنشیپ ،میروایب راشف ریما یالاب نونکا ار ھلئسم نیا

 .دش دھاوخ ھتفریذپ دایز یلیم یب و هارکا اب ای و

 

 دندوب قفاوم میدرک هروشم اھنآ اب ام ھک ینارسفا ،دھدب ھنالیمیب تیاضر ریما رگا .٢٩

 رگا ،هوالعرب ...دیآیمن تسدب تارھ رد ھیناترب رومام کی تیدوجوم زا یدافم چیھ ھک

 ھب فلاخم صاخشا ای نویطارفا لامعا ضرعم رد ام رومام ھک دریذپب ار رطخ ریما

 ،دوش عقاو رومام تیصخش یالاب یتنوشخ و دراد رارق ناتسناغفا رد ام نارسفا تیدوجوم

 ناغفا تموکح نتشادنپ لوئسم رد ام یطیارش تحت ھک دوب میھاوخ ھجاوم نیھوت اب ام

 .دوب دھاوخ لکشم هداعلاقوف تیاضر ھب یبایتسد بیترت نیا ھب و دوب میھاوخن ھجوم

 

 و دنز یم ھمدص ار ناتسناغفا رد دنھ تموکح ذوفن وا راکنا ،دنک راکنا ریما رگا .٣٠

 ناتسناغفا رد ام دوجوم تسایس رد یرییغت ھنوگرھ نودب ای دیاب نیا .دنکیم راد ھشدخ

 رظنرد نودب رگید دراوم یالاب ات دش دھاوخ قیوشت ریما تروص نیا رد ھک ،دوش ھتفریذپ

 ھناتسودریغ ساسحا تابثا ار نآ دیاب ام ای ؛دنک لمع ھیناترب تموکح یاھتساوخرد تشاد

 و مینک ینیشن بقع یدردمھ شرگن زا ،مینک حالصا ار ینونک تسایس ،مینادب وا بناج زا
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 راکنا ھک میشاب تسرد رواب نیا رد ام رگا .میریگب سپ ار دوخ ینابیتشپ یاھنیمضت

 یتسایس رییغت یارب یفاک ھیجوت دناوتیمن ،دھد ناشن ییافو یب رب ار ریما دصاقم دناوتیمن

 ھیسور شوغآ رد بولطم تصرف نیتسخن رد ار ناتسناغفا تسا نکمم ھک دشاب ھتشاد

 رد ترضحیلعا تموکح یاھتسد راکنا ھک مینک هدھاشم میناوتیم نانچمھ ام .دزادنیب

 رد ھیناترب ذوفن یعقاو شزرا دروم رد یلاوس یتقو ،ار ھیسور اب هدنیآ تارکاذم ھنوگرھ

 .درک دھاوخ فیعض ،دنک زورب ناتسناغفا

 

 راشف یلامتحا ھجیتن و ریما لیامت دروم رد ام ھک تامولعم ھناطاتحم یسررب زا سپ .٣١

 رد ھک میدنام یقاب رظن نیا ھب ،میدرک یروآ عمج تارھ رد ھیناترب رومام شریذپ یارب

 یارب رضاح عاضوا و نامز ھک میدرک لاسرا امش ماقم ھب ھتشذگ یروربف ١٨ مارگلت

 ریما یالاب یروف راشف چیھ ھک میدرک ھیصوت ام .تسین بسانم ھلئسم نیا رد راکتبا نتفرگ

 نیتسخن زا ھکلب ،دوشن هداد ناشن عوضوم نیا رد ام طسوت هژیو ینارگن ای دوشن ھتشاذگ

 یارب ،دزاس بسانم ار نآ رگید طیارش ای شدوخ لامعا ھک دوش هدافتسا بسانم تصرف

 تسدب یداھنشیپ تابیترت زا دناوتیم ناتسناغفا ھک یتادافم ھیارا و وا یلاع لیامت دصقم

 ینونک یراکتبا ضرف ھب ھسیاقم رد ریسم نیا نتفرگ ام رواب ھب و رظن ھب عوضوم .دروآ

 ثداوح لماک تامولعم ندروآ تسدب یارب ار یتصرف چیھ دیاب ام نامز نیع رد .تسا

 .»دزاسیم رھاظ ار دوخ یھاگھگ یرازبا نینچ اب ھک میھدن تسد زا ناتسناغفا

 

 هدوبن یضار شدوخ اب ام تابسانم اب عومجم رد وا ھکنآ اب یلعریش رظن ھیارا زا سپ

 یورشیپ زا یھنوگ ھب وا ،تسا ناسمھ یوناترب دنھ اب شعفانم ھک دنکیم ساسحا ،تسا

 :میداد ھمادا ام ،دراد اکتا ام ینابیتشپ یالاب و تسا نارگن ھیسور

 

 ،مینک داجیا ھیناترب تموکح لباقم رد ریما تاساسحا زا تسرد یرواد کی ام رگا .٣۶«

 طسوت و دشیم تیامح دمحم تسود نامز رد گنیناک درال طسوت ھک تسایس هدمع فادھا

 و دش دیدجت ،داد خر دمحم تسود رگم زا سپ ھک بسانم تصرف نیتسخن رد سنرال درال
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 هداد ھمادا ھتسویپ نامز نآ زا ار نآ ام و دش بیوصت ھلابما سنارفنک رد ویام درال طسوت

 تسود راگزور زا روشک نآ ؛میدرک داجیا ناتسناغفا اب ھناتسود تابسانم ام .میاهدرک نیمات و

 .میوش شناگیاسمھ رب زواجت زا ریما عنام ات تسا یفاک ام ذوفن و هدش رتیوق ناخ دمحم

 دازآ لماعت داجیا عنام نونک ات لماوع ریاس و ھنھک یاھتموصخ ھک تسا فسات ھیام نیا

 .تسا هدش روشک نآ رد ھیناترب نارومام رارقتسا و ناتسناغفا و ھیناترب ییاپورا عابتا نیب

 یتقو ،تفای دھاوخ ھمادا نامز ریسم رد یعیبط ھنوگ ھب اھزیچ نیا ھک میراد رواب ام اما

 ای ناتسکرت رد ھیسور رتشیب یاھیورشیپ اب اھنآ یبایتسد .دوش کرد رتھب ام یاھهزیگنا

 ...دوشیم رت عیرس ،دنک دیدھت ار ناتسناغفا تیمامت ھک یرگید رطخ رھ

 

 تابسانم یرادھگن زا ھک میوشیم لیاق یدام و یقالخا دافم ھب یگرزب تیمھا ام .٣٩

 دراو ار ترضحیلعا تموکح رب دوخ دھعت ام و دوشیم قاقتشا ناتسناغفا اب ھناتسود

 نیمات رتھب ھنایوج یتشآ تسایس و ھلصوح ھب ھتسویپ یدنباپ اب تابسانم نینچ ھک مینکیم

 ؛تسا هدش لابند ناتسناغفا ھب ھطبار رد لاس نیدنچ یارب دنھ تموکح طسوت ھک دوشیم

 دشاب یتارظن شریذپ فلاخم وا رگا یتح ،ریما تالکشم یارب لوقعم ھنارای ندروآ دوجوب

 لباق یوناترب دنھ و شدوخ عفانم یارب ھنایواسم ھک مینک لیمعت یتامادقا ناونع ھب ام ھک

 .»تسا هروشم

 

 ربمون ١٩ خروم ،٣۴ هرامش ،دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو[ ١٨٧۵ ناتسمز رد .٢٩

 مینک دراو راشف ریما یالاب ھکنیا روتسد اب میدرک تفایرد دوخ ھمان ھب یخساپ ام ]١٨٧۵

 ،میدوب ھتفگ ام ھک یلیالد خساپ نآ رد .دنک تقفاوم ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا رارقتسا اب ات

 مینک لابند ھک داد تیادھ ار ام یربزلاس درال ھک یریسم ؛تسا هدش ریبعت یوس ام رظن ھب

 یربزلاس درال ھک یتسایس ؛تشاد دوبمک مھم تاھج زا تاروتسد ؛دوب ھنالقاعریغ ام رظن ھب

 ھب ینزو رگا ،تسا ھنانیمطم رایسب ھک دیسر یم رظن ھب مینک لابند ھک داد تیادھ ار ام

 ،دندوب یلعریش تاساسحا زا تواضق یارب طیارش دجاو نیرتھب ھک دشیم هداد یاھنآ رظن

 ھک دشاب ام ھفیظو دیاب میتفرگ رظن رد ام ھکیروط ،دشیم یدج تالکشم ھب رجنم ھک
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 یزاس یلمع زا شیپ ،میھد تساوخرد رتشیب تاروتسد یارب و مینک یرتشیب ضارتعا

 ،١٠ هرامش ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح[ ١٨٧۶ یرونج ٢٨ رد هدش ھتشون یاھنآمرف

 درال ھک مھم یاھیگژیو نیدنچ یزاس ناشنرطاخ زا سپ .]١٨٧۶ یرونج ٢٨ خروم

 و تسا هدرک ریبعت یوس ار عوضوم رد ام یلبق ھلسارم رد هدش ھیارا تارظن یربزلاس

 اب تارکاذم دراو ات تسا مزال ام یزاساناوت یارب ھک رتشیب تاروتسد تیھام حیرشت

 :میتشاد زاربا ریز نابز ھب ام ،میوش یلعریش

 

 یدج تیمھا نانچ هراب رد ار هروشم ییاناوت ھک یناسک مامت و ام رواب ھب ھلئسم اما .٢۵«

 یسررب یارب تارکذت یخرب ات تسا ام ھفیظو نیا مینکیم ساسحا ام ھک تسا نیا دنراد

 ددجم یسررب مھ زونھ دیاب ھلئسم مامت ھکنیا یراودیما اب ،مینک هوالع ترضحیلعا تموکح

 .دوش

 

 ھیناترب نارسفا رارقتسا یارب یبلق تیاضر ریما ھک تسا نکممریغ ھجرد نیرتالاب نیا .٢۶

 دحرس رد ام نارسفا نییعت و ؛دبای ققحت دراد ھفیظو تئیھ ھک تشاد دھاوخ ناتسناغفا رد

 .دوب دھاوخ تکرح نیرتکانرطخ و نیرتیسایسریغ ام رظن ھب وا یبلق تیاضر نودب ریما

 دنھاوخ رارق نارومام طیارش نآ تحت رد ھک یصخش رطخ تاظحالم نتشاذگ رانک اب

 الماک اھنآ تیعقوم ،دنریگ رارق ھلمح ای نیھوت دروم ھک یدج یسایس یاھدمایپ و تشاد

 دنھاوخ ھتسباو دامتعا لباقریغ عبانم یالاب دوخ تامولعم یارب اھنآ .دوب دھاوخ هدوھیب

 .اھنآ یاھزاین تیریدم ای اھنآ ینابھگن ھناھب اب ،دوب دنھاوخ طاحم ناسوساج اب اھنآ .دوب

 دش دنھاوخ رود و ھتفرگ رارق تراظن ریز دنیایب اھنآ رادید ای یکیدزن یارب ھک یصاخشا

 تیاکش و داد ماجنا ناوتیمن ھناتسود یعقاو ضقن ناونع ھب ارھاظ یزیچ چیھ ھکنآ اب و

 زیمآ تناھا ار دوخ تیعقوم یدوز ھب و دش دنھاوخ یسررب یدروم رھ رد نارومام ؛درک

 لوپ هریخذ یتقو ١٨٣٩ رد تارھ رد دات درگرس ھبرجت دوب نینچ .تفای دنھاوخ هدوھیب و

 هدننک عیزوت ناونع ھب ١٨۵٧ رد وا یتقو ندزمل گنھرس ھبرجت دوب نینچ .دش صالخ وا

 .تفر راھدنق ھب یگرزب ھنارای
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 ،دوش تابسانم رییغت ھب رجنم ھکنیا نودب ینالوط تدم یارب یطیارش نینچ یرادھگن .٢٧

 ،نیاربانب و ناتسناغفا اب تسسگ ھب تدمزارد رد تسا نکمم و دشاب دوجوم دناوت یمن

 تسایس تارمث نونکا مھ ام .دراد رظن رد ترضحیلعا تموکح ھک دوش یعوضوم تسکش

 رد یوق تموکح کی داجیا و ریما تردق میکحت رد ١٨۶٩ زا ھک مینیب یم ار ھنایوجیتشآ

 درادن دوخ یلخاد روما رد ام تلاخد زا یعیبطریغ سرت ریما .تسا هدش لابند ام تادحرس

 ھک یدھعت اب اجکی دیاش ،هدش حیضوت ھتشذگ نوج ٧ ھلسارم رد ھک وا تیعقوم تالکشم و

 کمک وا ھب دوخ عفانم یارب دیاب ام ،دیآ دوجوب ناتسناغفا لالقتسا یارب یتازرابم یھاگ رگا

 ھچنآ ھب تبسن ام یوس ھب یرتدرس شرگن ات دشاب ھتخاس راداو ار وا تسا نکمم ،مینک

 یتسود ات دراد وزرآ وا ھک مینک رواب ات میرادن یلیلد چیھ ام اما .دشاب ھتشاد ،تسا بولطم

 تسایس ھب دنم ھلصوح یدنباپ کی ھک میاهدش دعاقتم ام .دھدب حیجرت ار رگید یاھتردق

 ھناقداص ھک ویام درال و سنرال درال ،گنیناک درال طسوت ناتسناغفا دروم رد هدش ذاختا

 اب ام تابسانم ییاھن داجیا هدعو نیرتگرزب ،میراد ھگن ار نآ ات تسا هدوب ام شالت نیرت

 ھلسارم رد هدش ھیارا روتسد یارجا ام و .دنکیم مھارف شخب تعانق ھنیمز کی رب ار ریما

 یروتارپما عفانم و ناتسناغفا حلص یارب یدج رطخ ناونع ھب ینونک طیارش رد ار امش

 .»مینادیم دنھ رد

 

 تموکح ھلسارم زا .مدش لک رادنامرف ماقم رد نوتیل درال نیشناج نم ١٨٧۶ لیرپا رد .٣٠

 درال ھک دسریم رظن ھب تالق روما هراب رد ١٨٧٧ چرام ٢٣ خروم ،ھجراخ ریزو ھب دنھ

 نوتیل

 

 رد یربزلاس درال اب یصوصخ طابترا اب ،سیلگنا کرت زا شیپ ھک تشاد ار نآ دافم«

 نامزمھ ھنوگ ھب اھنآ اب ھلماعم یارب شالت تیمھا اب ام یدحرس تابسانم ماع عوضوم

 اتدمع نآ لح ھک ،یروتارپما ھلئسم یدارفنا شخب ناونع ھب ،تفرگ رارق ریثات ریز ایوق
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 یروتارپما مامت ییاھن نابھگن ھک ،تشاد ترضحیلعا تموکح یجراخ تسایس ھب ھتسباو

 .»تسا یوزنم یلحم لیاسم ھب تبسن ھیناترب

 

 نم اب ناتسناغفا اب ام تابسانم عوضوم رد نوتیل درال ،مدید ھتکلک رد ار وا نم یتقو

 دھاوخ تروص ھک متشاد رواب نم ھچنآ زا داد مھاوخ نم ھک یشرازگ رد و درکن هروشم

 زا مظعا شخب یارب ار دوخ تامولعم نم ،مدرک کرت ار دنھ نم ھک ینامز زا تفرگ

 .مدرک قاقتشا ربمون ١٨ خروم ،نوتیل درال ھب کوربنارک درال ھلسارم

 

 رد ھیناترب یاھمیقم شریذپ یارب یلعریش اب ات دروآ یتاروتسد دوخ اب نوتیل درال .٣١

 ریما یارب ھک دش هداد رایتخا نآ لدب رد وا .دنک هرکاذم ناتسناغفا نیعم تالحم

 

 رد لاعف ھلخادم لماش ھک ییاج ات ،وا ھلسلس/تنطلس یمسر ییاسانش ،تفگنھ یلام کمک«

 لیلدیب زواجت تروص رد یدام ینابیتشپ حیرص دھعت و دشابن ناتسناغفا یلخاد روما

 .دریذپب ار »یجراخ

 

 ناونع ھب ھن ،ار یلیپ سیویل رس ھک دومن تساوخرد ریما زا نوتیل درال ١٨٧۶ چرام رد

 عانتما یلیپ سیویل رس شریذپ زا ریما .دریذپب لباک رد هرکاذم دصقم ھب ھکلب ،میقم هدنیامن

 ریما راکنا رد .مھدیمن وا لیالد ھب یرظن چیھ نم ،دشیمومع شاھمان ھک ینامز ات و درک

 خیرات[ درک لاسرا یالوج رد شیارب یمود ھمان نوتیل درال ،یلیپ سیویل رس شریذپ زا

 ،دردنتس راگنربخ زا یمارگلت رد اما ،هدشن هداد کوربنارک درال ھلسارم رد رد اھھمان نیا

 ھکنیا رطاخ ھب ،تسا یساسا نیا و تسا مھم ھمان نآ یاوتحم .]تسا هدش هداد ربمون ٩

 نیا نم تشادرب .دوش دیلوت دیاب نیا ،دوش داجیا روما ینونک تیعقوم زا تسرد رظن کی

 رد ام تسایس ھک دنک ضرف ریما هدش ثعاب ھک تسا هدش ھتشون یطیارش رد نیا ھک تسا

 درال ھک تسا هدش هداد کوربنارک درال طسوت نآ حیضوت .تسا هدرک رییغت وا ھب ھطبار

 نوتیل
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 نایاپ رد ھک دریگ رظن رد یدج ھنوگ ھب ار یشرگن یاھدمایپ ات درک قیوشت ار ریما«

  دھاوخیم ھنابلطواد ھک دنک هاگن یهدازھش ناونع ھب وا ھب ات دزاس روبجم ار ھیناترب تموکح

 .»دزاس ادج ھیناترب تموکح عفانم زا ار دوخ عفانم

 

 وا رابرد رد ھیناترب یموب رومام ،ریما داھنشیپ ھب .دوبن دیدھت زا رتمک یرگید زیچ نیا و

 مینادب تسا مھم رایسب نیا .تشگزاب لباک ھب نآ زا سپ وا و دش هدناوخارف ھلمیس ھب سپس

 یھاتوک شرازگ کوربنارک درال ھلسارم .داد لاقتنا دوخ اب یتاروتسد ھچ تشگزاب رد وا ھک

 وا ھک دوش رشن »حضاو یکمک تشاددای« اب اجکی دیاب اھنآ اما ،دھدیم تاروتسد نآ زا

 یتارکاذم ٧٧ – ١٨٧۶ ناتسمز رد ھک دوب نآ یلعریش اب وا تاطابترا ھجیتن .دوب ھتفر نآ اب

 .تفرگ تروص رواشپ رد یلیپ سیویل رس و ریما مظعاردص نیب

 

 و ریما نھذ یالاب یھجوت لباق ذوفن دیاب ھک داد خر یرگید ثداوح نامز نیع رد .٣٢

 .تسا هدشن کوربنارک درال ھلسارم رد نآ رب یهراشا چیھ اما ،دشاب ھتشاد تارکاذم ھجیتن

 نیا و تشاد ریمشک ھجاراھم اب وگتفگ کی ١٨٧۶ نازخ رد ھلمیس کرت زا سپ نوتیل درال

 مھارف یتاحیلست ھجاراھم یارب ھک مراد رواب ھناقداص نم و دش دیکات سنرال درال طسوت

 »لارتچ ھب رجنم ھک یاھھاگرذگ لاغشا یارب نازابرس یورشیپ یارب یتاروتسد اب« دش

 ٣٠ و ٢٢ ،زمیات رد سنرال درال یاھھمان[ دوشیم ناتسناغفا یقرش لامش دحرس رد

 ندرک صخشم یارب ربوتکا ١۶ رد یتاروتسد تاکس ناتیپاک[ ١٨٧۶ ربوتکا رد .]ربوتکا

 ،یناملراپ تالاقم .دیسر ربمون ٢ رد اجنا ھب و درک تفایرد ھتیوک رد هریغو اھنآگداپ

 ،دنک لاغشا ار ھتیوک هاگرارق ات تفرگ میمصت نوتیل درال ]٣٢۴ ص ٢ هرامش ،ناتسچولب

 ایلع ناتسچولب یداو نیرتمھم و نیرتزیخ لصاح رب ھک یکیژتارتس مھم تیعقوم کی«

 تموکح[ »تالق و نالوب قیرط زا یتراجت گرزب ریسم ناونع ھب مھ و دراد یھدنامرف

 ،١٨٧٧ ،٢ هرامش ،ناتسچولب ،یناملراپ تالاقم .١٨٧٧ چرام ٢٣ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ

 داینب ات هدش ھبساحم نسحا وحن ھب و دراد رارق ناتسناغفا یاھزرم رد ھتیوک .]٣۶١ ص
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 روشک نآ لباقم ھب تسا نکمم ھیناترب تموکح ھک دھد لکش ار ھنانمشد تایلمع ھنوگرھ

 یدنپلوار زا نازابرس تکرح یارب یاھیگدامآ ١٨٧۶ ناتسمز نیمھ رد .دشاب راتساوخ

 ھک یطخ نیرت میقتسم ،دش ثادحا روغلاشوک رد سودنا دور رد لپ کی و تفرگ تروص

 .دشاب لباک لباقم ھب یورشیپ کی دناوتیم

 

 یاھتلایا اب دنھ یونابھش ناونع ھب ھکلم یراذگمان نالعا ١٨٧٧ یرونج لوا رد .٣٣

 .دش توعد مسارم نیا رد لباک ریما ھک مراد رواب نم و تفرگ تروص یلھد رد گرزب

 تحت نیرتھنامحر یب ،نم رظن ھب ،دشاب تسرد رگا و هدشن رکذ کوربنارک درال طسوت نیا

 تاعبات تیعقوم رد وا نداد رارق تساوخرد ناونع ھب ار نآ ریما ھک هدوب نیا طیارش نآ

 دندرکن کارتشا اعقاو شمظعاردص ھن و وا ھن .تسا هدرک ریبعت ھیناترب تموکح ھب یموب

 دش زاغآ رواشپ رد ١٨٧٧ یرونج ٢٧ رد یلیپ سیویل رس و مظعاردص نیب تارکاذم و

 .درک ماود ھتفھ ۶ دودح و

 

 داھنشیپ زا ،یعوضوم رھ یور ثحب زا شیپ ،ریما شریذپ تارکاذم مزال ای یلصا طرش

 درال ھلسارم زا .دوب ناتسناغفا قطانم ریاس و تارھ رد رارقتسا یارب ھیناترب نارسفا

 ات ،دوب هدش دیلوت نآ هدوسم و دشیم هرکاذم یهدھاعم دیاب ھک دسریم رظن ھب کوربنارک

 .دروآیم تسد ھب یاھزیچ ھچ لدب رد وا و دوشیم ریما زا یاھاضاقت ھچ ھک دوش هداد ناشن

 مظعاردص ھک مراد رواب نم .تسا هدش ماکان رواشپ تارکاذم ھک دش مولعم ھتفھ دنچ زا سپ

 رارقتسا یارب ریما ھک تفگ یلیپ سیویل رس ھب جنک کی ھب ندش هدنار و دایز گنرد زا سپ

 درال اما ،تشذگرد مظعاردص نآ زا سپ یمک .دنکیمن ھقفاوم ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا

 ھیناترب یموب رومام .»دوب هدش در المع« البق تارکاذم ساسا ھک دنکیم نایب کوربنارک

 هدشن رکذ کوربنارک درال ھلسارم رد نیا[ دش ھتساوخ ،دوب ریما رابرد رد نامز نآ ات ھک

 رد دوشیم ھتفگ .دش هداتسرف لباک ھب نامز نآ زا یرگید یموب رومام ھن وا ھن و ]تسا

 یگرزب تموصخ یلعریش ،نوتیل درال یالوج ھمان تفایرد زا سپ ای نامز نآ یاھھمانزور

 .درک نالعا ار ام دض رب یبھذم گنج ای »داھج« و داد ناشن ھیناترب تموکح لباقم ھب
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 ھتخانش الماک ینامز ات اما ،مداد نآ زا یتسرد شرازگ مرظن ھب ھک نم تالاقتنا نیب رد .٣۴

 نارود ،یلعریش طسوت یسور تئیھ کی شریذپ و دوشن دیلوت ربتعم یاھشرازگ دوشیمن

 تئیھ و تفای نایاپ ١٨٧٧ یروربف رد رواشپ تارکاذم .دراد دوجو لاس کی زا شیب

 چیھ ،منادیم نم ھک ییاج ات نارود نیا رد .دیسر لباک ھب ١٨٧٨ یالوج ٢٢ رد ھیسور

 درال نانخس ھب دنھ تموکح .تسا ھتفرگن تروص ریما و دنھ تموکح نیب یطابترا

 تابسانم تیعقاو رد ام .تشاد ھگن ار »ھنارایشوھ طایتحا شرگن کی« کوربنارک

 و ھیسور تئیھ شریذپ ھثداح زا شیپ و هدروآرد قیلعت تلاح ھب ار ریما اب کیتامولپد

 زا سپ ھک درک نایب سنرال درال .میدوب وا اب گنج ھناتسآ رد ام تئیھ شریذپ عانتما

 .درک عونمم ار ناتسناغفا ھب ھحلسا رودص دنھ تموکح لباک زا ام رومام یناوخارف

 

 تسایس کی ١٨٧۶ ات ١٨۶٨ لاس زا ھک میوگب دیاب ،متارظن هاتوک یدنبعمج یارب .٣۵

 ١٨٧۶ زا سپ اما ؛دش هداد ناشن یلعریش ھب ھیناترب تموکح طسوت یرابدرب و ھناتسود

 هدش نیا ھب رجنم دیاب تانایرج ریسم مامت .درک رییغت ھلخادم و دیدھت تسایس ھب تسایس نآ

 ار یتسایس ھک تسا ھیناترب تموکح دصقم ھک بوخ لیلد نودب و دنک ضرف ریما ھک دشاب

 نیا یارب نم .دنکن ھلمح وا ھب رگا ،دشیم ارجا وا لباقم ھب نامز نیا ات ھک دھد رییغت

 رد ار دوخ تاروتسد وا ھک تشاد راھظا نوتیل درال .منادیمن لوئسم ار نوتیل درال رییغت

 ارسیاو یالاب تیلوئسم نم هاگن زا .دوب هدرک تفایرد سیلگنا کرت زا شیپ عوضوم نیا

 ھنوگ نآ یربزلاس درال .دراد رارق ھیناترب ھنیباک و یربزلاس درال یالاب ھکلب ،درادن رارق

 یلعریش ،مدوب ارسیاو نم یتقو ھک دومن رارصا دنھ تموکح زا ،مداد ناشن تشاددای رد ھک

 درک راھظا شیارب دنھ تموکح .دریذپب ناتسناغفا رد ار یوناترب نارسفا ات مھد راشف ار

 رد رظن زاربا ھتسیاش ھک تسا هدرک هروشم اھنآ اب وا ھک ناگمھ رظن و اھنآ رظن ھب ھک

 ھب ار ریما و ام نیب یتسود تسا نکمم و هدوب ھنالقاعریغ یریسم نینچ ،دندوب عوضوم

 ھک دھد ماجنا ار یزیچ نآ داد روتسد ار نوتیل درال تارظن نیا فالخرب اما .دزادنیب رطخ

 ھب ھنابصعتم تامادقا ریاس اب یھارمھ رد ھجیتن .تشاد ضارتعا نآ لباقم رد دنھ تموکح
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 شھاوخ وا زا ینابیتشپ یاج ھب ھک تخاس دنمرواب ار وا و داد رادشھ ار یلعریش لماک ھنوگ

 .مینک لیدبت یوناترب دنھ ھیامح تحت تلایا کی ھب ار ناتسناغفا ھک تسا نیا ام

 

 ھمشچرس ،هداد خر ١٨٧۶ زا ھچنآ زا ام عفانم زا ریما ینونک یگناگیب ھک دوشیم ھتفگ .٣۶

 ناشن وا ھب یرتشیب تیمیمص ١٨٧٣ رد نم ای ١٨۶٩ رد ویام درال رگا ھکلب ،تسا ھتفرگن

 ؛تساوخیم وا ھک میدرکیم اطعا تیامح طورشمریغ نیمضت وا یارب ام رگا ؛میداد یم

 نارگن هژیو ھنوگ ھب وا ھک دادیم ار ھیناترب ینابیتشپ نیمضت وا دھعیلو یارب ویام درال رگا

 ینامگدب ،دوبیم ام تسود ریما ؛تشادیم رارق یرگید تلاح رد عاضوا ای تاروما ،دوب نآ

 یلعریش ساسحا ھک میوگب مھاوخیمن نم .دیآیمن دوجوب دوجوم تالکشم و ام دصاقم ھب

 ،فالخرب ؛مدرک کرت ار دنھ ١٨٧۶ رد نم یتقو دوب شخبتعانق ھیناترب تموکح لباقم رد

 تاساسحا و تلاح هراب رد دنھ تموکح رظن .داد یم ناشن ار ینارگن یخرب زا یدراوم وا

 ناشن ھک هدش حیضوت ١٨٧۵ نوج رد یربزلاس درال ھب ام ھلسارم رد لماک ھنوگ ھب وا

 زا یلقن ھک دوب دھاوخ یفاک و تسا ینونک تالکشم زورب زا شیپ اھتدم ام رظن هدنھد

    :]١٨٧۵ نوج ٧ ،١٩ هرامش ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح[ میتفگ ام .دوش هدروآ نآ

 

 ھک دراذگیم ریثات یلعریشریما راتفر رب ھک درک ینادردق ار یتاساسحا تسا لکشم .٣٣«

 تشاد ناوتیمن وا زا .تسا نوریب زا ھلمح یاھینارگن و لخاد رد بالقنا رطخ ھب طورشم

 و دودحم ھبرجت ،صقان شزومآ وا یارزو و دنک کرد ار ییاپورا یسامولپد نابز ھک

 چیھ ھیناترب تموکح ھک دنادیم وا ھک میراد رواب ام مھنآ اب .دنراد کوکشم یکچراپکی

 ناسکی وا و یوناترب دنھ عفانم ھک دنکیم ساسحا وا ،درادن ناتسناغفا رب زواجت یحرط

 ھیناترب ینابیتشپ رب وا هدمع یاکتا و تسا نارگن ھیسور یورشیپ زا یدج ھنوگ ھب وا ،تسا

 انیقی ١٨٧٣ رد ھلمیس زا هاش دمحمرون ،شا هدنیامن تشگرب زا سپ وا نابز .تسا راوتسا

 رایسب ام ھک میھدب تبسن وا تشادرب ھب ار نآ میدوب لیام ام اما ،دوب شخب تعانق زا رود

 تسا نکمم وا شخب تعانقریغ شرگن کی ضرف اب ھک میدوب وا ینابیتشپ یارب نارگن

 ھک میدادن یصخشم دھعت شیارب ام ھک وا یدرسلد ھب ای ؛دھاوخب ام زا یرتشیب یاھکمک
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 یجراخ تالمح لباقم ھب طیارش مامت تحت ار وا ھیناترب تموکح ھک درک تساوخرد وا

 .ناتسیس یرواد ھجیتن زا وا یتیاضران اب اجکی دیاش دنک تیامح

 

 رد هاش دمحمرون اب وا[ هاش دمحمرون اب وا ھنامیمص ییانشآ ھک کالاپ دراچیر رس .٣۴

 ھلمیس تارکاذم زا تسرد تواضق داجیا رازبا نیرتھب شیارب ]دوب هارمھ ناتسیس یرواد

 تاساسحا هراب رد یفخم تامولعم ١٨٧۴ زاغآ رد رواشپ ھب تشگزاب رد وا و دوب هداد ار

 دوجوب ترضحالاو لیامت رد یبولطمان رییغت چیھ« ھک تشاد راھظا ،دروآ تسدب ریما

 چیھ )کالاپ دراچیر رس( وا و ؛دراد ھیکت ھیناترب تموکح ھب ھشیمھ دننام وا ؛تسا هدماین

 زا کمک یوجتسج رد ھک دنکیمن تفایرد وا نایفارطا ای ریما یوس زا فارحنا یھمالع

 ھب کش و یشیازفا یدامتعا یب اب وا ھک دسریم رظن ھب ،فالخرب .دنشاب یرگید یاج

 نتشون لباق ھک شرگید ھیاسمھ ھناگی سراپ ھکیلاح رد ؛دنکیم هاگن دوخ یلامش یاھھیاسمھ

 ام اما .دش تفایرد ام طسوت رگید عبانم زا ھباشم تامولعم .»تسا وا یعیبط نمشد ،تسا

 زا مولعمان تاطابترا ھک دیسر یم ام ھب یھاگھگ ھک میداد یمھبم تاعیاش ھب یمک شزرا

 دراو ھیسور نارومام ای تسا رارقرب ھیسور نارسفا و ریما نیب رد ھیناترب تموکح

 دایز رایسب اھروشک ھب ھطبار رد تاعیاش نینچ ھک درک شومارف دیابن .دناهدش ناتسناغفا

 تالماعم رد الاح یتح و تشاد دوجو زین اراخب اب ام تاطابترا دروم رد ھباشم تاعیاش .دنا

 .درادن یداینب چیھ تیعقاو رد ھک دراد نایرج نمکرت لیابق اب ام

 

 ھطبار رد ام یاھهروشم یریگ هدیدان لیامت چیھ زگرھ ریما ھلابما سنارفنک نامز زا .٣۵

 تموکح میمصت ،دایز هارکا اب ھکنآ اب وا .تسا هدادن ناشن ار ناتسناغفا یجراخ تابسانم ھب

 دصق وا مینک کش ات میرادن یلیلد چیھ ام و تفریذپ الماک ار ناتسیس یرواد رد ھیناترب

 .»دشابن دنباپ نآ ھب یرادافو رد دراد

 

 ھک تفرگ لکش ھک یناسک نآ داینب رب نیا انیقی ؛دوب تسرد ام رظن ھک مراد رواب نم .٣٧

 رد یھباشم رظن ام و دننک داجیا عوضوم دروم رد یقیقد رظن دنتسناوت ھجو نیرتھب ھب
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 هدرک هابتشا ام ھک منکیم ضرف نم ھشقانم دصقم زا شیپ اما .میدرک ھیارا ١٨٧۶ یرونج

 ضرف ام ھچنآ ھب تبسن ھیناترب تموکح عفانم دروم رد یرتگرزب ینامگدب یلعریش و میدوب

 تسا یروشک رب امیقتسم نم رظن ھکنآ اب درک مھاوخ فارتعا نم ،هوالعرب .تشاد ،میدرک

 مامت یلعریش یارب ھک داد روتسد نم ای ویام درال ھب ھک دوب ھنالقاع تموکح یارب ھک

 نم ،تافارتعا نیا مامت زا سپ اما ؛تشاد ترورض وا ھک میھدب ار یطورشمریغ نیمضت

 مداد ناشن نونکا مھ نم .دوب نیرتھنامحر یب ،دش لابند ١٨٧۶ زا ھک یتسایس منکیم رکف

 یتیامح طورشمریغ نیمضت یلعریش یارب یلییارسید یاقآ و نوتسدلگ یاقآ یاھتموکح ھک

 ،درکیم روصت دنھ تموکح ھچنآ زا رتشیب یلعریش رگا .دندرکن اطعا ،تساوخیم وا ھک

 مولعم نم رظن ھب ،تسا ھتفرگ تروص ١٨٧۶ لاس زا شیپ تاھابتشا رگا ،دوب ام کوکشم

 ھب و داد شیازفا ار دیدرت ات دوش لابند رت قیقد تسناوتیمن یرگید ریسم چیھ ھک دوشیم

 ،دریذپب ناتسناغفا رد ار ھیناترب نارسفا ھک یلعریش رارصا ھب تبسن درک لیدبت ینمشد

 عوضوم رد تواضق کی داجیا ھتسیاش ھک یناسک ھمھ رظن ھب ھک تسناد تموکح یتقو

 نابز اب اھاضاقت نآ یھارمھ یارب .دوش در ای لوبق تسا نکمم وا زا اھاضاقت نینچ ،دندوب

 اب و ناغفا ورملق ھب یورشیپ یارب ریمشک ھجاراھم یزاس راداو اب ،ھتیوک لاغشا اب ،دیدھت

 ھلمح زج یرگید فدھ ھک دنک ضرف تسناوتیم یتخس ھب یلعریش ھک ورین یزاس هدامآ

 رواب وا ات دشاب ھتشاد نیا زج یھجیتن تسناوتیمن ھک دوب یریسم نم رظن ھب ،دراد وا ھب

 یالاب دناوتیمن رگید وا و تسا هداد خر وا ھب تبسن ام تسایس رد یلک رییغت ھک دنک

 زا وا ھک دنک ھیکت لقتسم و یوق ناتسناغفا ندید یارب ام یوزرآ و تین نسح یاھنیمضت

 .دوب هدرک تفایرد نم و ویام درال ،سنرال درال

 ،کوربتران

 ١٨٧٨ ربمون ٢٣
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 )مود شخب( ١١ دنس
 ١٨٧٨ ربمون ٣٠ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو مارگلت

 

 .دینک لاسرا ار ربوتکا ۶ خروم ریما ھمان ھب رسیمک یاھھمان نتم
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 )مود شخب( ١٢ دنس
 ١٨٧٨ ربمسد ١ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو زا

 

 ھب ربماتپس ٧ رد رواشپ رسیمک ھمان نتم ھمادا رد .امش ٣٠ خروم مارگلت ھب ھطبار رد

 ار ھناتسود ھمان نیا ،تافراعت زا سپ« :دوشیم زاغآ نینچ ھمان ،تسا هدمآ یفوتسم

 تیرومام کی تمیزع یارب ربمتپس ١٧ ای ١۶ ھک مناسرب امش عالطا ھب ات مسیونیم

 ادج ،دش دھاوخ زاغآ تیرومام نیا و تسا هدش نییعت لباک ھب ھیناترب تموکح زا ھبتریلاع

 دشاب ھتشاد ار ریما ترضحالاو یارب راظتنا راختفا نامز نآ ات نیسح مالغ باون ھکنیا زا

 بیسآ ای تمحازم ای نآ ھنادازآ روبع زا عانتما و تسا ھناتسود تیرومام فدھ .ھن ای

 حیضوت دیاب .دش دھاوخ یقلت ھنامصخ مادقا کی ناونع ھب نآ ھناتسود یورشیپ ھب ندناسر

 ھمتاخ رد .دوشیمن لباک دراو ناضمر هام نایاپ زا لبق تروص چیھ ھب تئیھ ھک مھد

 .ھمان نایاپ .»دیشاب تمالس

 

 ھملک و هدش عورش رگید ھمان دننام .تسا هدمآ نیسح مالغ ھب رسیمک ھمان نتم ھمادا رد

 ار دوخ شالت مامت یطیارش رھ تحت دیاب امش" ،دھدیم ھمادا سپس .تسا هدمآ "تموصخ"

 نینچ رد ،دوش داجیا امش رفس یارب یعنام رگا .دیسرب لباک ھب یدوز ھب ات دیریگ راک ھب

 .دبای یم نایاپ مود ھمان ."دینک لمع ھناعطاق دیاب ھک تسا نیا بسانم یطیارش

 

 تسا لباک و یسیلگنا تاماقم نیب یلبق تابتاکم ھمادا اھھمان نیا ھک دیشاب ھتشاد دای ھب افطل

 ھب ھمان .دتفیب قیوعت ھب لماک روط ھب دیاب ریما تیاضر ات عوضوم ھک هدش ھتفگ نآ رد ھک

 .دوب یصوصخ و نامدوخ رسفا یارب ،دش هدوشگ ریما طسوت ھک نیسح مالغ
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 )مود شخب( ١٣ دنس
 ربمسد ٣ ،ارسیاو ھب ھجراخ ریزو زا مارگلت

 

 ود .دنکیم هراشا راھچ ھب ریما ،دینک لاسرا ار ھمان ود نتم .امش لوا خروم طابترا ھب

 ؟تسا ھچ رگید
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 )مود شخب( ١۴ دنس
 ١٨٧٨ ربمسد ۴ ،ھجراخ ریزو ھب ارسیاو زا مارگلت

 

 هراشا اھنآ ھب دوخ ربتکا مشش ھمان رد ریما ھک ھمان راھچ .امش موس خروم ھب طابترا رد

 ریما نارسفا ھب ھباشم ھیراطخا یواح نامزمھ تابتاکم و یفوتسم ھب رسیمک ھمان ،دنکیم

 .تسا دابآ لالج و ھکد ،دجسم یلع رد

 

 .ھناگادج یاھھیعالطا ناونع ھب ھن ،دندوب هدش لاسرا یناسرعالطا یارب اھھمان نیا
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 ،)١٨٧٧ یم ١٠ ،ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح ھلسارم دروم رد( کوربتران تاراھظا
 ربمسد ۵

 

 یناملراپ تالاقم ۶٠ ص رد ھک ١٨٧٧ یم ١٠ ،یربزلاس درال ھب دنھ تموکح ھلسارم

 »ام ھتشاذگ تابسانم زا یا ھصالخ« مانب دنب ٢١ یواح ،دوشیم تفای ناتسناغفا هراب رد

 لماعت .دزاسیم رثاتم ار وا اب ریخا رایسب تالماعت اھنآ ھک ییاج ات ،تسا یلعریش اب

 ھچخیرات ھیارا ناونع ھب و هدوبن اونمھ نآ اب نم ھک دراد دوجو شرازگ نیا رد یبوخ

 نیاربانب .مریذپ یمن ،دشاب دنھ ھب نوتیل درال ندیسر زا سپ یلعریش اب تاطابترا تسرد

 لاقتنا یارب ،نم رظن ھب ھک درک رشن ار یاھدنب ات دوب دھاوخ دیفم منکیم رکف نم

 ناشن نیا .دنراذگب اھنآ رانک رد ار نم نانخس و دناهدش ھبساحم تسردان یاھتشادرب

 تسردان نوتیل درال طسوت هدش ھیارا یخیرات رورم طاقن مادک نم رظن ھب ھک داد دھاوخ

 .تسا

 

 ناتسناغفا یزکراب نامکاح و ھیناترب تموکح نیب زونھ ھک یمسر دھعت ھناگی .٣ دنب«

 لوا هدام .دراد هاتوک هدام ھس هدھاعم نیا .تسا ١٨۵۵ چرام ٣٠ هدھاعم ،دراد دوجو

 رارقرب ار وا نارادثاریم و ناخ دمحم تسود و ھیناترب تموکح نیب یمیاد حلص و یتسود

 دنک مارتحا ار ترضحالاو یاھورملق ھک دزاسیم دھعتم ار ھیناترب تموکح یمود ؛دنکیم

 دھعتم ار وا نانیشناج و ناثراو ،دمحم تسود یموس ؛دیامن ھن ھلخادم نآ رد زگرھ و

 نمشد و ناتسود تسود و هدرمش مرتحم ار ھیناترب تموکح یاھورملق الباقتم ھک دزاسیم

 ھک دیشکن لوط یدایز تدم .دشاب ام بناج زا لباقتم تادھعت ھنوگرھ نودب وا نانمشد

 نارحب زورب نیتسخن رد ،لاس ود زا سپ .دیسر تابثا ھب هدھاعم نیا صقان اتبسن تیھام

 ،لباک رد ھیناترب یاھیگدنیامن دیق اب رتلماک تادھعت ،ناتسناغفا رد ھیناترب عفانم رب رثوم

 تسود و سنرال ناج رس طسوت حالس و لوپ سنج زا ریما ھب کمک نداد و خلب و راھدنق

 هاش و ھیناترب تموکح نیب گنج نامز ھب دودحم ھکنآ اب تابیترت نآ .دیسر اضما ھب دمحم
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 تیھام یهزادنا ات ،دش مالعا هداس و لاربیل ،ملاس لصا رد گنیناک درال طسوت ،دوب سراپ

 تبسن میتفرگ یرتشیب یاھزیچ ام دسریم رظن ھب ھک دیشخب مایتلا ار ١٨۵۵ هدھاعم ھبناجکی

 فورصم ام ھک یگنج زا ادج ھک درک ھناقداص یراودیما تانجیلاع .میداد ھک یاھزیچ ھب

 ھباشم ،دنام دھاوخ یقاب یمیاد یاھدانیب رب ناتسناغفا اب ھیناترب تردق تابسانم ،میدوب نآ

 .»داد رارق ار اھنآ قوف تابیترت ھچنآ ھب

 

 ھیناترب نارسفا رارقتسا رادفرط وا ھک تسا نیا گنیناک درال ھب هراشا دیسر یم رظن ھب

 زا یتسرد شرازگ ھجوچیھ ھب ،دشاب نیا روظنم رگا .دوب ناتسناغفا رد میقم ناونع ھب

 درال یاروش یاضعا زا یکی ھک گنیل یاقآ .تسین عوضوم نیا دروم رد گنیناک هاگدید

 رد زوین یلید رد ھک تشون عوضوم نیا دروم رد یھمان ھتشذگ ربمون ۴ رد ،دوب گنیناک

 رد سنرال درال ھچنآ اب الماک گنیناک درال تسایس« ھک دیوگیم وا .دش رشن ربمون ۵

 ،دیآیم مدای« :دیازفا یم و »تشاد تقباطم ،درکیم تیامح نآ زا زمیات ھب شریخا یاھھمان

 لباک میقم یسیلگنا ھب تبسن ار یموب کی وا دش ثعاب ھک ار یلیالد گنیناک درال ھک مدینش

 اھنآ .دنکن تفلاخم نآ شریذپ اب ریما رگا یتح ،داد حیضوت لماک ھنوگ ھب ،دھد حیجرت

 ناتسناغفا روما یاھ یگدیچیپ ریگرد ار ام اموزل یسیلگنا میقم کی راشف :زا دندوب ترابع

 روبجم ھک دناسریم ھجیتن نیا ھب و دھدیم قوس رتشیب ھلخادم ھب ار ام زیزگان ھک دنکیم

 ینابیتشپ اب ھیامحلا تحت کی ای مینک جراخ اھناغفا یزاس ھناگیب زا سپ ار دوخ هدنیامن میوش

 ام دنھ یروتارپما یعقاو یسایس عفانم ار نآ گنیناک درال ھک یھجیتن ،مینک داجیا شترا

 رظن ھب ام ،)١۵۵ ص( ١٨٧۶ یرونج ٢٨ ،دنھ تموکح ھلسارم رخا دنب رد .»دنادیم

 خیرات نداد اب یویشاح تشاددای کی رد ار دوخ ذخام ام و میدرک هراشا گنیناک درال

 مھنآ اب .دوب هدرک ھیارا ار دوخ رظن وا ھک میدرک ھیوقت ١٨۵٧ یروربف ۶ ،ھسلجتروص

 گنیناک درال نانخس .دوب هدشن لخاد تموکح طسوت هدشرشن تالاقم رد یویشاح تشاددای

 کی ناتسناغفا مدرم و )ناغفا( تموکح ندرک دعاقتم« :تسا ریز رارق ھسلجتروص نآ رد

 دراو ام ھب یبیسآ ھکنیا رگم دنشاب ھتشاد ام زا یسرت چیھ دیابن اھنآ ھک دوب دھاوخ فدھ

 ،دنریگ رارق ھلمح دروم نوریب زا اھنآ ھک یتقو رھ ،میتسھ اھنآ ھب کمک هدامآ ام ،دوش
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 یسیلگنا درف کی ھک میرادن یوزرآ چیھ ام و مینکیم کمک ار اھنآ نونکا ھک ھنوگ نامھ

 .»اھنآ دوخ تین نسح یانثتسا ھب ،دوش اھنآ روشک دراو حلسمریغ ای حلسم

 

 کمک و ینابیتشپ ھک دش علطم ١٨۵٧ تارکاذم نایرج رد ناخ دمحم تسود .۴ دنب«

 ترضحالاو تیامح و قیوشت اب ناتسناغفا رد وا نارسفا شریذپ رب طورشم ھیناترب تموکح

 ھفیظو ؛دنرادن ناغفا ورملق رد نامرف ای تردق لامعا ھنوگ چیھ اھنآ مھنآ اب .دوب دھاوخ

 )دزاس مھارف ار اھنآ یارب تاناکما مامت ریما ھک دوریم راظتنا نآ یارجا رد( اھنآ

 طسوت یرورض تامولعم مامت یروآ تسدب و دشاب ترورض ھک یتقو هروشم نداد یگداسب

 ار طرش نیا تیمیمص ھک وا نارادرس و ریما یگدامآ ھک دوشیم ھتفگ .تسا ام تموکح

 هارمھ لوقعم یزوریپ اب ،دوبن رطخ زا یلاخ ھکنآ اب تامادقا و دوب ھجوت لباق ،دندرک کرد

 سیئر طسوت هدش هداد تارظن و ھتشذگ دانسا ھناطاتحم یسررب زا تسا نکمم ار نیا .دوب

 رضاح لاح رد ھک یتسایس عقن ھب و دش رقتسم راھدنق رد سپس ھک درک ضرف تئیھ برجم

 .»دش ذاختا

 

 یلوبق لباق تیقفوم اب ١٨۵٧ لاس رد ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا تماقا ھک هدیقع نیا

 ٢٨ رد ،مدوب ارسیاو نم ھک ینامز ،دنھ تموکح ھک تسا یرظن فلاخم الماک ،دش وربور

 ھبرجت ،)یناملراپ تالاقم ١۵۵ ھحفص ( ھلسارم نآ ٢۶ دنب رد .درک نایب١٨٧۶ یرونج

 ار ١٨۵٧ لاس رد راھدنق رد ،ندزمل گنھرس و ١٨٣٩ لاس رد تارھ رد ،دات درگرس

 تیاضر اب ھکنیا رگم ،ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام تیعقوم ھک میھد ناشن ات میدرک لقن

 درال .دوب دھاوخ هدیاف یب مھ و زیمآریقحت مھ ،دنریگ رارق اجنآ رد ریما ھنامیمص و یبلق

 رد راھدنق رد ندزمل گنھرس تیعقوم زا ار ریز حرش ،١٨٧٧ نوج ١۵ رد سنرال

 اھنآ ھب و تفریذپ ار یسیلگنا رسفا ود ،دمحم تسود ،قباس ریما« :درک ھیارا ١٨۵٧

 ،دنھد ماجنا ار راک نیا تحار لایخ اب دنتسناوت اھنآ ھک ییاج ،دنورب راھدنق ھب ات داد هزاجا

 داد نانیمطا )سنرال درال( وا ھب یلعف ندزمل یرھ رس ،اھنآ رتگرزب اما .دندنام اجنآ رد

 تسدب اجنآ رد یرتمک تاعالطا ،دشیم ماجنا وا یالاب راھدنق رد ھک یسوساج لیلد ھب ھک
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 ھب ھک درادن دوجو یدرم چیھ و »دمآ یم تسدب رواشپ رد لکشم نودب ھک ھچنآ ،دروآیم

 .دشاب ھتشاد یھاگآ تیرومام نآ تیعقوم و ھچخیرات زا سنرال درال هزادنا

 

 هدش ھقفاوم طیارش زا یشخب لباک رد ھیناترب تئیھ تماقا ھکنآ اب درک راھظا دیاب .۵ دنب«

 ھک درک رارصا دمحم تسود .دشن ھتشادرب ھیناترب تموکح طسوت ماگ نیا ،دوب ١٨۵٧ رد

 یم لمتحم رتشیب سنرال ناج رس اما ؛درک دنھاوخ هاگن یتیاضران اب ار نآ ناغفا مدرم

 تیمکاح فعض فشک ترضحالاو یلیم یب یگدنیامن نیا زا ریما یعقاو هزیگنا ھک تسناد

 هدھاعم داوم .دوب وا تختیاپ رد ضاران یاسور اب اھنآ سامت ای ھیناترب نارسفا طسوت ریما

 جراخ ریما روشک زا ھیناترب نارسفا و دوشیم عطق ھنارای ھک یتقو رھ ھک دوب یھنوگ ھب

 دنامب یقاب لباک رد ھیناترب تموکح بناج زا دیاب ،ییاپورا رسفا ھن ،لیکو کی ،دنوشیم

 ھیناترب تموکح ھب ھک اجنآ ات قفاوت دروم طرش .لباک تموکح بناج زا رواشپ رد یکی و

 اما .تسا هدش تیاعر ینمض ھنوگ ھب نونک ات زور نآ زا یتحار رطاخ ھب ،دشیم طوبرم

 و درک نوریب رواشپ زا ١٨۵٨ رد ار دوخ لیکو لباک تموکح ھک دراد ار رکذت شزرا

 هدھاعم یاھتیفلکم ،رخا هدام نیا یانثتسا ھب .درکن نیشناج یرگید صخش طسوت زگرھ

 لطاب نامز تشذگ اب لبق اھتدم ھک دوب هدش دقع یدودحم و صاخ دصقم یارب ھک ١٨۵٧

 ار اھنآ لباقتم یاھتیفلکم و لباک مکاح اب ھیناترب تموکح تابسانم هدھاعم نیا .تسا هدش

 یروآدای یارب نآ ھب هراشا رد الاح ام فدھ و ؛درکیم نییعت سراپ اب گنج نارود یارب

 ھیناترب تئیھ رارقتسا ھب ھطبار رد شیپ لاس ٢٠ دودح نا مدرم و ناغفا مکاح بوخ سح

 .»تسا لباک زج ھب اھنآ ورملق رد

 

 متفھ شخب .دشاب تسرد ١٨۵٧ ھمانقفاوت دنب نیا رد هدش هداد شرازگ ھک منکیمن رکف نم

 ،دنکیم فقوت ھنارای ھک یتقورھ« :]٢ ص ،ناتسناغفا تالاقم[ تسا ریز ھنوگ ھب ھمانقفاوت

 ھن ،لیکو کی ھیناترب تموکح لیم ھب اما ؛دنوش نوریب ریما روشک زا دیاب ھیناترب نارسفا

 تموکح بناج زا قفاوت لداعم نم رظن ھب نیا .»دنامیم یقاب لباک رد ،ییاپورا رسفا
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 ھب ،دنوش رقتسم ناتسناغفا رد ھنارای عطق زا سپ دیابن ییاپورا نارسفا ھک تسا ھیناترب

 .ریما اب هدنیآ تابیترت یخرب ھجیتن یانثتسا

 

 ماجنا یهویش ھب سنرال درال نیشناج طسوت ١٨۶٩ چرام رد ھلابما تاقالم مھنآ اب .٧ دنب«

 ھب رداق ار یلعریش و تشاذگ ار ھیاسمھ تردق ود نیب رتکیدزن تابسانم داینب ھک دش

 زا یخلت ھب ارسیاو اب دوخ سنارفنک رد ریما .تخاس لباک ھب تشگزاب رد وا رادتقا میکحت

 درک تیاکش تموکح ود نیب – ١٨۵۵ یاھنآ – یودھاعم دوجوم تابسانم ھبناجکی تیھام

 تموکح نامرف اب اھنت ھن ویام درال مھنآ اب .دش نآ حالصا راتساوخ ھناقداص و

 .دش عنام ترضحالاو یاھتساوخرد شریذپ زا شدوخ تاداقتعا اب ھکلب ،ترضحیلعا

 و ریما رادتقا میکحت ھب بسانتم ھعسوت ھب دعتسم ،ینایم شدوخ نانخس ھب ارسیاو تسایس

 رطاخ ھب مھنآ اب .دوب ھیناترب تموکح اب تالماعم رد ترضحالاو بوخ راتفر ھمادا

 درال ،ھیناترب تموکح سوملم یتسود تابثا و ریما یاھتساوخرد یخرب یزاسهدروآرب

 وا .دوزفا ترضحالاو ھب هدش هداد البق لوپ هوالعرب تاحیلست گرزب ھیدھ کی ویام

 رد ار ترضحالاو دیاب ھیناترب تموکح ھک داد یراتشون نیمضت کی ریما یارب هوالعرب

 شالت ھنوگرھ دیدش یتیاضران اب و درک دھاوخ کمک یرورض طیارش رد وا تموکح ھیوقت

 هاگن لباک مکاح ناونع ھب وا تیعقوم یزاس مرآان یارب ار ترضحالاو نانمشد بناج زا

 رد ریما یارب نیا ؛تشادن ار هدھاعم کی توق تروص چیھ ھب دنس نیا .درک دھاوخ

 ینیمضت کی نینچ نودب وا ھک دش هداد ترضحالاو ھناقداص یگدنیامن اب تقباطم

 ھب مزلم ار ھیناترب تموکح نیا ھک درادن راھظا ھب زاین و ؛ددرگزاب لباک ھب تسناوتیمن

 لباقم رد وا هدنیآ راتفر ھب ھتسباو ھک دنکیمن یتادھعت ای ریما طورشمریغ تیامح ھنوگ چیھ

 .»دشابن ام

 

 نم رظن ھب ،ھلابما رد یلعریش و ویام درال نیب رد تارکاذم دنب نیا رد هدش ھیارا ھخسن

 زا تیاضر اب ریما ھک دوب نیا نآ و درک فذح ار تارکاذم نیا یگژیو نیرت یساسا

 تسد ھب ار دوخ رظن دروم یاھنیمضت مامت ھکنآ اب ،تفر سنارفنک زا یتفایرد یاھنیمضت
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 ساسحا اب لک رد ریما ھک دوب نیا مدوب دنھ رد ھک ینامز نم یمومع روصت .درواین

 ربخ ویام درال تارظن زا وا زا رتشیب سک چیھ ھک یچیرتس ناج رس .تشگزاب تیاضر

 نایب ویام درال تیریدم زا یشرازگ ھیارا اب دوخ ھسلجتروص رد ار نیا حوضو ھب ،تشادن

 ھک ینامز ھن کمک یارب ،دوب هدمآ ھنالاس تباث ھنارای کی دیما ھب ریما« :تسا هدرک

 رکف تسا نکمم وا ھک ینامز ھکلب ،دنک اطعا ات دنادب حالص تسا نکمم ھیناترب تموکح

 دنک دھعتم ار ھیناترب تموکح ھک یهدھاعم یارب و تسا یرورض نآ تساوخرد ھک دنک

 ھب ناغفا تموکح زا اھنت ھن و دنک تیامح ناغفا تموکح زا یرارطضا طیارش رھ رد ھک

 وا .نارگید زا ھن ،دوشیم راذگاو شنادنزرف و دوخ ھب ھک یتموکح نآ ھکلب ،لک روط

 وا اریز .تشگزاب دوخ ورملق ھب یضار وا لاح نیا اب ؛دنک اھر ار اھدیما نیا دش روبجم

 زا ینانیمطا ھکلب ،تشاد هارمھ ھب دوخ اب ھحلسا و لوپ سنج زا یدام یاھکمک اھنت ھن

 رس ھک یماگنھ .»دوب هدشن هداد ناتسناغفا رد یمکاح چیھ ھب لاح ات ھک تیامح و قیوشت

 شالت ١٨٧٧ یروربف رد رواشپ رد یلعریش مظعاردص اب دوخ تارکاذم رد یلیپ سیویل

 ھب راک نیا ماجنا رد ،دوب یضاران ھلابما سنارفنک ھجیتن زا ریما ھک دنک راداو ار وا ات درک

 تروص یروربف ۵ رد ھک عوضوم نیا دروم رد ینالوط ثحب رد و دروخ تسکش یلک

 :دیسر نایاپ ھب مظعاردص نانخس نیا اب ،تسا هدمآ سلجم تالاقم ١٩٩ ھحفص رد و تفرگ

 ."تشگزاب ھلابما زا ینارگن نودب ریما نم رظن ھب"

 

 یاراد ھجوچیھ ھب داد یلعریش ھب ویام درال ھک یدنس ،تسا هدمآ متفھ دنب نیا نایاپ رد

 هژیو ھب ،دسریم رظن ھب کانرطخ رایسب ینابز نینچ نم رظن ھب .دوبن هدھاعم کی تیمھا

 رد ریما مظعاردص ھب یلیپ سیویل رس ھمان رد نوتیل درال تیادھ و ھباشم نابز طسوت ھک

 لقن زا سپ ،)ناملراپ تالاقم ٢١٩ ھحفص رد( ھمان نآ رد .دوشیم دییات ،١٨٧٧ چرام ١۵

 .دنکیم هدافتسا »یصخش نیمضت« تاملک زا یلیپ سیویل رس ،مداد ریما ھب نم ھک یلوق

 دھاوخ یکانرطخ رایسب طابنتسا دنھ رد ھک دوش ھتفرگ یجاتنتسا ترابع نیا زا تسا نکمم

 روآ مازلا وا نیشناج یارب یدنھ هدازھش کی ھب ارسیاو کی یدج یاھنیمضت ینعی ،دوب

 .تسین
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 ھب هدش ھیارا دھعت یارب یدیدرت نودب یاھھنیمز ھک میھدب رکذت تسا نکمم ام .٨ دنب«

 نآ زا ھک یداقتعا رد – دراد دوجو ١٨٧۵ نوج ٧ ،١٩ هرامش ،ام ھلسارم رد امش ماقم

 سنارفنک رد ابلاغ ھک یناسک ،دش تیوقت ویام درال دامتعا دروم یصاخشا ھب عاجرا اب نامز

 یوس زا یگدامآ کی – دندرکیم وگتفگ شدامتعا دروم ریزو و یلعریش اب ھلابما

 لباک زج ھب ناتسناغفا ھطقن رھ رد ھیناترب نارومام تیدوجوم اب ھک دش مالعا ترضحالاو

 ھک یاھنآ ھب تبسن ،ینلع ینابیتشپ و یساسا رایسب یاھکمک ھب طورشم ،دنکیم ھقفاوم

 .»دھدب وا یارب ١٨۶٩ رد دوب لیام ھیناترب تموکح

 

 رد ھک درادن دوجو ام ١٨٧۵ نوج ٧ ھلسارم رد ،هدش نایب »دھعت« هژاو ھک دنب نیا رد

 لیامت ھلابما سارفنک رد ریما ھک ھینایب دھاوش یسررب زا سپ .دوشیم تفای ١٣١ ھحفص

 ھجیتن ام ،تسا هدرک ھیارا ار لباک زج ھب اج رھ رد ھیناترب نارومام شریذپ یارب دوخ

 یاھوگتفگ رد وا ریزو ای ریما ھک میدرک رکف لک رد ام« ھک میداد شرازگ ار دوخ یریگ

 ھیناترب نارومام روضح شریذپ یارب ار دوخ یگدامآ )نامجرت( یرگ ناتیپاک اب یصوصخ

 یرگ ناتیپاک اب ریما ریزو یوگتفگ ود ھسیاقم ھک متسین نیقیتم نم اما .»تسا هدرک زاربا

 .دنکیم ھیجوت ،میدیسر نآ ھب سپس ام ھک ار هدش تظفاحم طابنتسا یتح )١٧٣ ھحفص(

 کی ریما ھک تفگ ریزو ھک دھد  یم شرازگ یرگ ناتیپاک ،لوا یوگتفگ رد ھکنآ اب اریز

 دھاوخ یلاحشوخ اب لباک زج ھب ییاج رھ ای تارھ ،خلب رد ار تسرپرس رینجنا ای رومام

 هزاجا ار ناتسناغفا رد یموب نارومام ریما ایآ ،میدیسرپ ام یتقو یمود یوگتفگ رد ،دید

 نارومام ایآ ھک دیسرپ ینارگن اب و دنک دھعتم ار دوخ دھاوخیمن ھک داد خساپ وا ،دھدیم

 رد ریزو ھک دماجنا یم طابنتسا نیا ھب اھوگتفگ یدنب عمج .دناهدش ھتفرگ رظن رد ییاپورا

 زاربا دعب زور رد و تفگ ،دوب نآ نایب ھب زاجم ای تشاد رظن رد ھچنآ زا شیب لوا زور

 ویلیب رتکد ،نرب گنھرس یاھتشاددای .درک رظن فرص دوخ یاھھتفگ زا و دومن ینارگن

 ھک تسا یتشاددای فالخرب و )173 ص( دناهدش ھتشون دعب اھلاس ھک یرگ ناتیپاک دوخ و

 رب ینبم ییاعدا دھاوش ھک تسا ملسم دنچ رھ اما .دنتسین ربتعم ،هدش تبث نامز نآ رد
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 و تسا ھنامرحم تاملاکم رب ینتبم ،ھیناترب نارومام شریذپ یارب یلعریش ساسحا

 ٢٠ دنب رد عوضوم نیا ھب ام .تسا تسردان ساسا نیا رب ریما اب یمسر طابترا ھنوگرھ

 ھیارا یاھلمعلاروتسد رد رگا .میدرک هراشا )١٣٢ ھحفص( ١٨٧۵ نوج ٧ رد دوخ ھلسارم

 نیا .دوب یرورضریغ لاوس نیا هرابرد ثحب ،دشیمن حرطم یلیپ سیویل رس ھب هدش

 ریما یگدامآ تسردان ضرف ھب صخشم عاجرا یواح )١٨٧ ھحفص ،٧ دنب( اھلمعلاروتسد

 اب تیعقاو رد یلیپ سیویل رس و تسا ١٨۶٩ لاس رد ھیناترب رومام کی شریذپ یارب

 نیرتھب نامز نآ زا نم .دوشیم تیادھ دوخ هرکاذم رد ییاعدا یگدامآ نیا زا هدافتسا

 تموکح ھجراخ رترکس رکنوتیس یاقآ .مدرک تفایرد هدنورپ قیاقح زا ار نکمم دھاوش

 نیب مرحم طابترا رھ لماح ھک دنکیم نایب وا .دوب ھلابما سنارفنک رد ،١٨۶٩ لاس رد دنھ

 ١٨۶٩ لیرپا ۵ یھمان رد وا .تشاد روضح اھنآ نیب وگتفگ رھ رد و دوب ریما و ویام درال

 نآ رد دنب نیا .درک هدافتسا نآ زا وا و داد سنرال درال ھب ار هداد خر تاقافتا زا یشرازگ

 رد ار سیلگنا نارسفا میھاوخیمن ام ھک دوشیم ھتفگ )یلعریش( وا ھب« :تسا هدمآ ھمان

 .»دنناسریم بیسآ وا ھب شمدرم مشچ رد ھک دیوگیم وا و مینک میقم یرگید یاج ای لباک

  

 ھک ١٨٧٣ ناتسبات رد ار هاش دمحمرون دیس شزغم رد راکفا نیا اب ترضحالاو .١٢ دنب«

 ،دھد رارق ارسیاو رایتخا رد لیاسم ریاس اب ار عوضوم نیا و دشاب کوربتران درال رظتنم

 دوب ھیضرف نیا داجیا ریما یوس زا هدنیامن فدھ ھک دسریم رظن ھب .داتسرف یگدنیامن ھب

 حالس و لوپ کمک طورشمریغ یاھهدعو ترضحالاو یارب ویام درال و سنرال درال ھک

 تموکح ھک هدنیامن یروآدای اب ،درک در یگرابکی ھب کوربتران درال ھک یھیضرف – دناهداد

 ارسیاو .دھد حیجرت شیاقآ ھک تسا یکمک تساوخرد رھ تحص رواد ییاھنت ھب ھیناترب

 تموکح زا هدنیآ و دوجوم کمک یارب ات دراد روتسد یلعریش زا هدنیامن ھک دومن تفایرد

 هدروآرب هاگن اب یمود و ناتسناغفا تموکح ھیوقت یارب یلوا – دھدب تساوخرد ھیناترب

 اب وا ھکنیا شزومآ هوالعرب و – یجراخ تردق کی طسوت یعقاو زواجت تالامتحا یزاس

 .دھد فارگلت ترضحیلعا تموکح ھب رتشیب تایادھ تھج ،هدوبن یضار یلک یاھنیمضت

 تروص رد ،تسا ریما ھفیظو نیا ھک تخاس علطم ار هاش دمحروندیس اھنیا تفایرد اب وا
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 درک دھاوخ شالت ھک دزاس عاجرا ھیناترب تموکح ھب ار ھیضق دیاب یدیدھت ای یعقاو زواجت

 ار ینمشد و دنک لح ار عوضوم ،دراد تردق رد ھک یرازبا مامت و هرکاذم قیرط زا

 هدامآ ھیناترب تموکح ،دشاب ھجیتنیب اھشالت نیا ھک یتروص رد رگا اما .دیامن یریگولج

 زاین تروص رد و حالس و لوپ سنج زا یاھکمک اب ار وا ھک دزاس نیمطم ار ریما تسا

 تادھعت نداد زا ھک تسناد حالص مھنآ اب کوربتران درال .درک دھاوخ کمک نازابرس اب

 تانایب یارب وا یاھتساوخرد اب ای دنک یراددوخ هاش دمحمرون دیس ھب نآ زا رتشیب نیعم

 نیا ،دنک تقفاوم ریما ورملق یالاب زواجت رھ ماگنھ رد ھیناترب تموکح طسوت صخشم

 .»دسانشب دوخ نمشد ناونع ھب ار زواجتم

 

 ریما طسوت١٨٧٣ تارکاذم ھک تسا نیا ،لبق دروم اب هارمھ دنب نیا رد هدش ھیارا روصت

 سرت نداد ناشن ،لاس نیا رد ھلمیس ھب ندمآ رد وا مظعاردص فدھ اھنت و دش زاغآ

 هابتشا نامھ .دوب صاخ یتیامح یاھنیمضت یخرب ھب وا لیامت و ھیسور ھلمح زا یلعریش

 ١٨٧٨ ربماون ١٨ رد نوتیل درال ھب دوخ ھلسارم متشھ دنب رد ،کوربنرک درال طسوت

 یارب یلعریش تساوخرد اب نم ھک تسا نیا تیعقاو .تسا هدش بکترم )٢۶٢ ھحفص(

 داد حیجرت وا رگید یوس زا .مدرک زاغآ ار یگدیسر ،لباک رد یھیناترب رسفا کی شریذپ

 یتاعوضوم .مدرک تقفاوم وا داھنشیپ اب نم و دیایب ھلمیس ھب لوا ھلحرم رد وا مظعاردص ھک

 ناتسناغفا لامش زرم شریذپ و ناتسیس تیمکح ،مراذگب نایم رد یلعریش اب متساوخیم ھک

 ھیسور ھلمح زا شسرت زا وا مظعاردص تساوخیم ھک ریما یگدنیامن .دوب ھیسور طسوت

 ریما طسوت هژیو تیرومام نداتسرف نیب ھک تسا یھیدب .دوبن وا رفس میقتسم فدھ ،دنکب

 نم طسوت نآ ثحب ھک یرگید ھلماعم ھب فدھ نآ ندش ھفاضا و صاخ فدھ کی یارب

 نم ھک یاھنیمضت مھدزاود دنب شرازگ .دراد دوجو یدایز رایسب توافت ،تسا هدش حرطم

 رد کوربنرک درال ھک ھچنآ زا توافتم رایسب یتشادرب اما ،تسا تسرد مداد مظعاردص ھب

  .دنکیم نایب ،درک ھیارا )٢۶٢ ھحفص( ربماون١٨ رد وا ھلسارم مھن دنب
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 نایرج رد ناغفا هدنیامن یارب ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام رارقتسا عوضوم .١٣ دنب«

 رسفا کی یگدنیامن ام ھجراخ رترکس .دیدرگ ثحب ناونع کی ١٨۶٩ دننام ھلمیس سنارفنک

 نیرتھب ناونع ھب ریما رابرد رد ار ھیناترب تموکح لماک دامتعا دروم و ھبتریلاع یوناترب

 یلعریش یارب دناوتیم رسفا نیا .درک داھنشیپ ترضحالاو ینارگن دروم رطخ زا یریگشیپ

 دشاب یرورض تسا نکمم ھک لجاع دراوم رد تامادقا و دھد هروشم ار عاضوا دروم رد

 یارب یزاین مادقا نینچ ھکیلاح رد ؛درک رارقرب طابترا دنھ تموکح اب ناوتب ھک ینامز ات

 هدازھش طسوت هدش هداد تادھعت اب ھک درادن ناتسناغفا رد یسور نارومام رارقتسا

 رد ھیناترب نارومام رارقتسا فدھ .تسا راگزاسان ترضحیلعا تموکح ھب فوکاچتروگ

 ھب رثوم لیاسم مامت رد تامولعم ندروآ تسدب الوا ،دیوگیم نوسیچتیا یاقآ ،ناتسناغفا

 ار یلخاد روما رد ھلخادم قح ھجوچیھ ھب ھکیلاح رد ،تسا ناتسناغفا یجراخ تابسانم

 زا اما ،درک ھیارا تابیترت نینچ زا یخرب اب لصا رد ار دوخ یلک قفاوت هدنیامن .دنرادن

 ھک داینب نیارب ،درک راکنا ار نآ یارجا یارب صخشم داھنشیپ ھنوگرھ ریما ھب ھیصوت

 ھیناترب رسفا کی یگدنیامن ،لیدب ناونع ھب وا .دوشیم تسردان کرد و یدامتعا یب ثعاب

 زا دناوتب ھک یسک ،درک داھنشیپ ار ناتسناغفا لامش و برغ یاھزرم زا تراظن یارب

 و ،دنک یگدنیامن تختیاپ رد هرابود و دنک تشگزاب لباک قیرط زا و دراو راھدنق قیرط

 ھشیدنا اب ار ناتسناغفا مدرم و ریما یریسم نینچ ،تفگ وا .یدعب نارود رد ،دشاب مزال رگا

 .»دزاسیم هدروآرب ار بولطم فدھ تیاھن رد و هدومن انشآ ھیناترب یمیاد هدنیامن شریذپ

 

 یارب ریما ھب صخشم داھنشیپ ھنوگرھ ھیصوت زا ناغفا هدنیامن ک دوشیم ھتفگ اجنیا رد

 وگتفگ« ،درک هدافتسا وا ھک ینانخس .درک راکنا ناتسناغفا رد ھیناترب نارومام رارقتسا

 دناوتیمن وا ،تسا ھیناترب تموکح مھ و شدوخ مھ ینعی ود رھ عفانم ھب و تسود کی دننام

 نیعم طاقن رد ھیناترب نارومام رارقتسا یارب ریما ھب صخشم تساوخرد ھک دنک ھیصوت

 ھنالقاع ھیناترب تموکح یارب و دوب وا طسوت هدش ھیارا صخشم رظن کی نیا .»دھدب

 ار نآ دنھ تموکح ھک نانچ نآ و دریذپب ار نارسفا نآ ھک دروآ راشف ریما یالاب ھک تسین

 .)١٣٢ ص( تسا هداد عاجرا نوج ٧ ،ام ھلسارم ٢٢ دنب رد
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 مسارم رد وا .درک کرت شیوخ تئیھ فدھ ھب یبایتسد نودب ار ھلمیس هدنیامن .١۵ دنب«

 دیس ،تشاد یراکمھ نآ نایرج رد اھنآ اب ھک دنھ تموکح نارسفا و اضعا اب یظفاحادخ

 ،دش راتفر وا اب ھک یتکازن و اھنآ یزاون نامھم یارب دوخ یصخش ینادردق زاربا رد

 تموکح لباقم ھب وا تاساسحا ھک دش مولعم لباک ھب تشگزاب زا سپ یمک اما .دوب راشرس

 لباق ام رواب ھب ھک لباک رابرد رد وا ذوفن نامز نآ زا و دوب ھناتسودریغ رایسب ھیناترب

 .»دش لامعا ریما اب ام تابسانم رد بصعت اب یدروم رھ رد ،تسا ھجوت

 

 ریما مظعاردص تیرومام ھک دنکیم ھیارا ار تسردان تشادرب قباس دننام دنب نیا لوا طخ

 ھک ھینایب نیا .دوب رتشیب یاھنیمضت یارب ریما تساوخرد ھیارا اھنت دصقم ھب ھلمیس رد

 ناشن ھیناترب تموکح لباقم ھب ھناتسودریغ تاساسحا لباک ھب تشگزاب زا سپ مظعاردص

 داینب رب نم رظن ھب ،دش لامعا ریما اب ام تابسانم بصعت یارب دروم رھ رد وا ذوفن و داد

 نیا مناوتیم هدرک یروآ عمج تالاقم زا نم ھک ییاج ات .تسا راوتسا مک رایسب تارایتخا

 ربوتکا ٢٧ رد ھلمیس رد وگتفگ کی رد ھک تسا ام ھیناترب یموب رومام ھینایب عبات الماک

 و یلیپ سیویل رس نیب رد سنارفنک نایرج مامت .)١٨١ ص( تسا هدش تبث ١٨٧۶

 داحتا ظفح ناھاوخ دشاب نکمم رگا وا ھک دھدیم ناشن نم یارب ١٨٧٧ رد مظعاردص

 هداد راشف ایوق یلیپ سیویل رس طسوت ھک نآ اب ١٨٧٣ تارکاذم ھب ھطبار رد .دوب ھیناترب

 نینچ راھظا زا مظعاردص ،دوب ضاران تارکاذم نآ ھجیتن اب ریما ھک دنک فارتعا ات دش

 ھک تفگ وا .درک ھیارا تارکاذم زا تسرد اتبسن شرازگ کی وا .درک راکنا الماک یفارتعا

 ،دشیم هداد ریما ھب دیاب ھک یکمک تیھام دروم رد مدوب هداد نم ھک یاھنیمضت ،لوا رد

 ثحب الماک تاعوضوم مامت« رخآ رد ھجراخ رترکس اب سنارفنک دنچ زا سپ اما ،دنام مھبم

 تموکح نیب یتسود ھک ھبترم کی زا شیب ،تفگ وا .»دنامن یقاب هدیدان یزیچ چیھ و دش

 ار اھوگتفگ .مدرک کرت ١٨٧۶ رد ار دنھ نم یتقو ،دنام یقاب ھشدخ نودب ریما و ھیناترب

 .)۶ – ٢٠٣ ص( درک ادیپ ناتسناغفا تالاقم رد ناوتیم
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 گنفت رازھ ٢٠ و دنوپ رازھ ١٠٠ ریما یارب ارسیاو ،ھلمیس سنارفنک نایاپ رد .١۶ دن«ب

 ھنوگ ھب ریما شرگن ،بانجیلاع یاھنیمضت و اھھیدھ تشادرظنرد نودب اما .داد ھیدھ

 یاھوگتفگ ھجیتن ھب یقیمع یسویام ترضحالاو .دش ھنابدا یب و سوبع ،درس هدنیازف

 ھک ام ررکم یاھنانیمطا ھب ھکیلاح رد ،دسریم رظن ھب .درک راکشآ ارسیاو اب شا هدنیامن

 یب ،دشاب ھتشادن یسرت ییایسآ تادحرس تمس ھب ھیسور هدشن لورتنک و عیرس یورشیپ زا

 تموکح ،یرارطضا طیارش رھ رد ھک دوب هدرک دعاقتم ار دوخ مھنآ اب وا ،دوب دامتعا

 نیا اب وا .درک دھاوخ وا ھب طورشمریغ یاھکمک شدوخ عفانم تشادرظنرد اب ھیناترب

 نودب ار وا یاھهروشم تسا نکمم ،نامز نیع رد ھک تشاد رواب دسریم رظن ھب تشادرب

 .»دنک راکنا ار وا طورشم تیامح یاھ داھنشیپ و دراگنا هدیدان تازاجم

 

 یاھهروشم تازاجم نودب تسا نکمم وا دراد رواب ریما ھک دوشیم ھتفگ یرخآ طخ ود رد

 ینھذ تلاح نیا .دنک در ار وا طورشم تیامح داھنشیپ و دراگنا هدیدان ار ھیناترب تموکح

 رد یفاک تابثا اریز ،دشاب هدمآ دوجوب دنھ زا نم کرت نامز زا دیاب یلعریش یوس زا

 نامز زا دروم نیدنچ رد نم طسوت هدش هداد هروشم اب وا ھک دراد دوجو ناملراپ تالاقم

 چیھ نم ؛اھ نمکرت اب شتابسانم ھب ھطبار رد هژیو ھب ،تسا هدومن لمع ١٨٧٣ تارکاذم

 .مدرکن تفایرد ،مدوب هداد وا ھب ھک یتیامح یاھنیمضت در یارب وا بناج زا یلیامت ھنوگ

 

 نیا یسایس یاھترورض زا اھنآ تسردان دروآرب رد اھهاگدید نیا هابتشا .١٧ دنب«

 شنک اب ،تسا دنمدوس ناتسناغفا یضرا لالقتسا یارب ھک هزادنا نامھ ھب ھک تسا تموکح

 ھک درک فارتعا ناوتیم مھنآ اب .تسا فلاخم ناغفا مکاح رھ هدشن لورتنک الماک یصخش

 ھیناترب تموکح زا رتیعطق دھاوش یوجتسج و دیما ھب ،لیلدیب الماک ھن ،نامز نآ رد ریما

 هدرک تفایرد دوخ عفانم ھب نآ یرھاظ ھجوت زا نونک ات وا ھچنآ ھب تبسن ،دشیم تیادھ

 زا ار وا دوخ و وا روشک دیاش اھنآ ھک ینامز رد ترضحالاو ھب لوپ و حالس نداد .دوب

 ،دش ھتشاذگ وا رایتخا رد ابقاعتم اما ،دش راکنا ،داد یم تاجن یلخاد ینالوط یاھگنج

 لکش اما .دوب کچوک ابسانتم ینادردق یارب وا لیلد و مک رایسب اھنآ ھب وا زاین ھک یتقو
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 ترورض رایسب سپس وا ھک ناتسناغفا عورشم و رقتسم مکاح ناونع ھب ینابیتشپ هژیو

 رارق ینادردق دروم ھجو نیرتھب ھب ،دشیم هداد رگا ھک ینامز رد ،دش راکنا هرابود ،تشاد

 تیامح ھب ندش دھعتم رد دیدش طایتحا زج یزیچ ھیناترب تموکح یوس زا وا .تفرگیم

 ھب اکتا و ھیسور اب دوخ یتسود زا نانیمطا یارب ار یتصرف چیھ ھکیلاح رد ،دیدن دوخ

 ھیاسمھ یاھورملق ھب زواجت زج یزیچ ھیسور یوس زا وا .دادن تسد زا ار وا یاھهدعو

 عالطا امسر ١٨۶٩ رد ویام درال طسوت وا .دیدن هدش ارجاان تادھعت یرامش و دوخ زرم

 رایتخا تحت یاھورملق مامت و درک دھاوخن ھلخادم ناتسناغفا رد رازت تموکح ھک دش هداد

 ھک یتاطابترا اب وا ،نآ زا سپ یھاتوک تدم لاح نیا اب ؛تخانش دھاوخ تیمسر ھب ار وا

 دودح زا سپ و ؛دوب راگزاسان نانیمطا نیا اب وا رظن ھب ،دش ھجاوم نامفاک لارنج فرط زا

 رب وا رادتقا نتخانش تیمسر ھب اب ار دوخ دیدش تفلاخم ماجنارس ھیسور ھک دوب لاس ٣

 ھب ھیسور طسوت دنقرمس ندنادرگزاب هدعو مھزاب .تفرگ سپ وا یاھورملق زا یمھم شخب

 ھک دید وا ھکیلاح رد ؛تسا ھتفر هرفط ،دوب هدش نالعا وا ھب ام طسوت البق ھک اراخب ریما

 مکحم ھیسور یاھورین و دش ھتفرگ هدیدان المع هویخ قاحلا مدع یارب ھیسور تموکح دھعت

 .»تسا وا تادحرس راوج رد ھک هدش داجیا ومآ رب

 

 ،ماهدرک ھیھت ھناگادج ھلاقم نم .دھدیمن ار ھیضق تسرد شرازگ دنب نیا ینایاپ ھینایب

 لاسرا تداع نامفاک لارنج ھک متفایرد نم .یلعریش و نامفاک لارنج نیب تاطابترا شرازگ

 اب راگزاسان اھھمان نیا رد یزیچ مدوب دنھ رد نم یتقو و تشاد ریما ھب اھھمان یھاگھگ

 یدایز سرت نم ھن و وا ھن .دندوب ضارتعا لباقریغ اھنآ و تشادن دوجو ویام درال رظن

 ار نآ و میوش نارگن ریما و نامفاک لارنج نیب ھناتسود یاھھمان اب ھک میتشادن اھسور زا

 لیرپا رد نم ھک مینادب ینامز رد ھیسور و سیلگنا نیب تابسانم اب راگاسزان و یلک ضقن

 نیرتمھم رب« ریما رادتقا لباقم رد ھیسور تفلاخم ھب عاجرا نیا .مدرک کرت ار دنھ ١٨٧۶

 لباق رایسب کش اج نآ رد .تسین تسرد ھیسور تموکح لباقم رد »وا یاھورملق شخب

 ھک مریگیم رظن رد نم و تشاد دوجو قرش لامش رد ناتسناغفا قیقد زرم دروم رد ھجوت

 تارکاذم نایاپ رد ھیناترب تموکح .دوب ھجوم ھطقن نآ یالاب ثحب زاربا رد ھیسور تموکح
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 .تشاد زاربا اھنآ طسوت یداھنشیپ زرم زا ھیسور تموکح شریذپ رب ار دوخ تیاضر

 نم رظن ھب و دش ھتفرگ هدیدان الماک هویخ قاحلا مدع رب ینبم ھیسور تموکح دھعت یاعدا

 هویخ لباقم ،کسفوردناسکلاورتپ ،ومآ رد ھیسور ردنب و دوبن راگزاسان ھیضق قیاقح اب

 یارب یمیقتسم عاجرا چیھ نآ داجیا ،تیعقاو رد .تسا رود ناغفا زرم زا لیم ٣۵٠ لقادح

 .درادن ناتسناغفا یالاب هدنیآ نکمم حرط

 

 ھب هدش هداد یاھنیمضت ھک درک بجعت ناوتب یتخس ھب دیاش تالاح نینچ رد .١٨ دنب«

 دامتعا نآ ای دزاس یضار ار ریما تسناوتن ١٨٧٣ رد کوربتران درال طسوت ترضحالاو

 ھمان ھب وا خساپ .دوب لاوز ھب ور نیا زا شیپ یتدم ھک دزاس هداعا ار یبوخ ساسحا و

 .دوب نازیرگ و ھنامحر یب ،دش هداد میلست شیارب وا هدنیامن قیرط زا ھک کوربتران درال

 رب تراظن یارب رسفا کی لاسرا یارب ارسیاو تاداھنشیپ هراب رد یرتشیب تشاددای وا

 وا ؛تسا هدرک کرد و هدناوخ ار اھنآ وا ھکنیا هاتوک ھینایب زج ،درکن قفاوت وا یاھزرم

 کل هد ھنارای و ؛دش لاسرا وا شریذپ یارب ھک دوب ددرم ھحلسا تفایرد یارب ینامز تدم

 زا وا ،هوالعرب .درک در ھنازیمآریقحت ،دش ھتخیر تاھوک ھنازخ رد وا رابتعا ھب ھک ھیپور

 ھب و ؛تفریذپن ،دوش وا ورملق دراو ھک ار سیلگنا رسفا رھ هزاجا زیمآ نیھوت تبثم رظن

 رغشاک زا ھیناترب هدنیامن و رسفا نآ تشگزاب رد لباک زا تیاسروف رس روبع زا یعطق ھنوگ

 ھیسور ھب ناخ بوقعی دیس رفس زا دوخ بسچلد ریخا تیاور رد یلوم .درک تعنامم دنھ ھب

 رد ام یلک رابتعا و رغشاک رد ام تیعقوم دروم رد ھناتسودریغ لمع نیا برخم رثا زا

 ام یموب رومام زا یتفایرد یاھشرازگ .دنکیم هرصبت و دھدیم شرازگ یزکرم یایسآ

 تموکح سپس .درادن یمھف لباق حیضوت چیھ ریما بناج زا راتفر نینچ دروم رد لباک رد

 یماظن یاھورین توق ،نآ مکاح تامادقا و اھحرط ،ناتسناغفا رد روما یعقاو طیارش زا دنھ

 تفایرد رازبا ای دامتعا لباق تامولعم چیھ وا عابتا عاضوا و وا نارواشم تاساسحا ،وا

 یفاک هزادنا ھب ھیناترب تموکح لباقم ھب ریما نھذ رد دیدش کیرحت دھاوش .تشادن ار نآ

 ناشن یتح ای کیرحت نیا یعقاو تلع یزاسرود ھب رداق ام یموب رومام اما .دوب راکشا

 یذوفن چیھ ھیناترب لیکو ھک یماگنھ رد ھک دوب مولعم یفاک هزادنا ھب زین نیا .دوبن نآ نداد
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 نآ تابتاکم نایرج ؛درکیم لامعا ھیناترب یالاب یھجوت لباق ذوفن ریما ،تشادن ریما یالاب

 هدوب تسرد ھک داد ناشن یدعب تامولعم و( درکیم نیقلت ار یتشادرب رواشپ رسیمک اب

 ھتشون یساسحا اب لک رد ،دشیمن هداد ریما دییات یارب ھشیمھ رگا ،وا یاھھمان ھک )تسا

 یواح زگرھ اھنآ و ؛تسا هدش ھتشون ترضحالاو تاشھاوخ اب لماک تقباطم رد ھک دشیم

 مشخ ضرعم رد ار وا تسناوتیم ھک دندوبن یصخش رظن زاربا ای تاعالطا ھنوگ چیھ

 .»دیتفا یم لباک رابرد تسد رد اھھمان نیا رگا ،دھد رارق ریما

 

 ،داد خر ١٨٧۴ و ١٨٧٣ رد ھک هرکذتم ثداوح و ١٨٧٧ یم رد هدش ھتشون دنب نیا مامت

 راتفر ھب تبسن نامز نآ رد دنھ تموکح رظن هدننک ھیارا ،مدوب لک رادنامرف نم ھک یتقو

 دح اما ،تسا ١٨٧٧ یم رد نوتیل درال رظن رگنایب کش نودب نیا .تسین ریما شنم ای

 نایب و ھتفرگ لکش دنھ تموکح طسوت نامز نآ رد یتارظن ھک دراد دوجو لامتحا نیا لقا

 نایب و ھتفرگ لکش اھنآ شنانیشناج طسوت یدعب هرود رد ھک دشاب یاھنآ زا رتشیب هدش

 رس ھب نداد هزاجا زا ریما عانتما اب ھنافصنم میناوتیمن ھک میدش رواب نیدب ام .تسا هدش

 ٢۵ دنب .مینک ضارتعا ناتسناغفا قیرط زا رغشاک زا تشگزاب یارب تیاسروف سالگود

 یاھهزیگنا دروم رد ار دوخ رظن ام .)١٣٢ ص( دوش هدید نوج ٢٧ خروم ام ھلسارم

 ھلسارم رد هرابود و )١٣۴ ص( ٣۴ و ٣٣ یاھدنب رد ھلسارم نیع رد ریما ینھذ عضو

 روما عضو زا یفاک تاعالطا ،میتشاد رواب ھک ار ھچنآ ام .میدرک نایب ١٨٧۶ یرونج ٢٨

 و شنارواشم تاساسحا ،وا یماظن یاھورین ،یلعریش تامادقا و اھ هژورپ ،ناتسناغفا رد

 )١٣٠ ص( ام ١٨٧۵ نوج ٧ ھلسارم رد مھزاب دروم نیا رد ام رظن .دوب شیایاعر طیارش

 ام رظن زا یلماک کرد ھجراخ ریزو ھک اجنآ زا ؛تسا هدش هداد نآ یدعب و ١٠ یاھدنب رد

 ام ،دش هداد ناشن )١۴٧ ص( ٢ دنب ،وا ١٨٧۵ ربمون ١٩ ھلسارم رد ھک یروط ،تشادن

 ھیشاح رد عاجرا نداد اب ۴ و ٣  یاھدنب ،دوخ ١٨٧۶ یرونج ٢٨ ھلسارم رد مھ زاب

 ھک داد ناشن یعطق ھنوگ ھب ام رظن ھب میدرک ھیارا یموب رومام ھنازور تارطاخ

 نونک ات ھک یدھاوش زا ھک ییاج ات ،رومام .تسا هدشن هدید ریما طسوت وا یاھشرازگ

 رد ھک یمھم ثداوح مامت ھب طوبرم تاعالطا نداد زا زگرھ ھک دوشیم مولعم هدش دیلوت
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 هدشرشن ھلسارم رد تارطاخ نیا ھب هراشا .تسا هدرکن یراددوخ ،دوب هداد خر ناتسناغفا

 .)٢۴ دنب ،١۵٠ ص( تسا هدشن هداد تالاقم رد

 

 امش ماقم ھلسارم ام یتقو ناتسناغفا اب ام تابسانم طیارش دوب نینچ .٢١ و ٢٠ ،١٩ دنب«

 ترضحیلعا تموکح تاروتسد یواح ھک میدرک تفایرد ار ]١٨٧۵ یرونج ٢٣ ،٣ هرامش[

 نیمات یارب شالت اب ،دشاب نکمم رگا ،دوب نآ دوبھب یارب تصرف نیتسخن زا هدافتسا یارب

 رد ،میداد عالطا امش ماقم ھب ام .تارھ رد ھیناترب یگدنیامن کی داجیا یارب ریما تیاضر

 یلمع تالکشم میناوتیمن ،مینکیم ردق ار تابیترت نینچ زا هدش ینیبشیپ دافم مامت ھکیلاح

 طیارش و نامز ،نآرب ھبلغ یارب شالت ھنوگرھ یارب ؛مینک ناھنپ دوخ زا ار راک نیا یارجا

 تامادقا ھک دوب رظن نیا ھب نیشیپ یارسیاو ،تیعقاو رد .دسریم رظن ھب بسانمان ام یارب

 ورم ھب ھیسور دحرس ات دتفیب قیوعت ھب یبولطم وحن ھب نکمم ناتسناغفا دروم رد یطایتحا

 ناتسناغفا مکاح ھب رتشیب نیعم یاھنیمضت تسا مزال بانجیلاع نآ رظن ھب سپس .دسرب

 داجیا یعیبط دمایپ نآ لابند ھب و وا اب هدھاعم داقعنا راتساوخ تسا نکمم و دوش هداد

 .دش وا دحرس رد ھیناترب یگدنیامن

 

 تموکح یارب ھک دیداد عالطا دوخ ]١٨٧۵ ربمون ١٩ ،٣۴ هرامش[ خساپ رد امش ماقم

 ورم ات ار دوخ دحرس ھیسور رگا .دنک قفاوت رظن نیا اب ھک تسا نکممان ترضحیلعا

 یب .دشاب ھتشاد یدیفم ھجیتن دناوتب ریما اب یگدنیامن ھک دشاب ھتشذگ نآ نامز دیاش ،دناسرب

 نکمم ار شروشک رد ھیناترب یگدنیامن داجیا یارب ریما یلامتحا رایسب و هدش شرازگ یلیم

 نیمات یارب ھیناترب تموکح یناوتان زا ناوتب ار ترضحالاو رگا ،درب نیب زا تسا

 رظن ھب ،تروص رھ رد .تخاس دعاقتم ھناریگشیپ طیارش نیا نودب شیاھورملق یکچراپکی

 مشچ رھ اب یریخات نینچ اریز ،تشاد شزرا ریخات نودب شالت نیا ترضحیلعا تموکح

 رھ ای یزکرم یایسآ روما رد صخشم شیارگ ندش رتھب تمس ھب یدوخبدوخ رییغت زادنا

 .دوب ھجوت لباقریغ ھیناترب تموکح اب وا تابسانم دوبھب یارب ریما یوس زا یراکتبا
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 یارب ار لباک ھب صاخ تیرومام عوضوم رد هدش هداد البق روتسد امش ماقم ،نیاربانب

 .دیدرک دیدجت قوف دصقم

 

 هرامش[ راتساوخ ،ترضحیلعا تموکح یاھرظن راھظا نیا یواح ھلسارم تفایرد اب ام

 ھنوگرھ ھکنیا ھب هراشا اب ،میدش امش ماقم زا رتشیب تاروتسد ]١٨٧۶ یرونج ٢٨ ،١٠

 نتخیگنارب بجوم الامتحا ،دشاب ام شریذپ دروم ھک عون نآ زا ،یلعریش ھب داھنشیپ

 هدروآرب ترضحیلعا تموکح یلبق زوجم نودب ھک دوشیم ترضحالاو لباقتم تابلاطم

 چیھ ای کدنا وا ھک دناسریم یریگ ھجیتن نیا ھب هدازھش نیا راتفگ و راتفر مامت .دوشیمن

 ام نامدوخ یسایس یاھزاین ھک ھنوگ نآ ،درادن شروشک یعقاو تیامح نینچ یارب یھجوت

 تسدب ناھاوخ اعقاو وا ھچنآ ؛دنکیم مزلم یجراخ زواجت لباقم رد تروص رھ رد ار

 شدوخ یارب یگداوناخ و یصخش طورشمریغ ینابیتشپ تادھعت یخرب دوب ام زا نآ ندروآ

 زا شیپ ترضحیلعا تموکح تارظن تفایرد ناھاوخ ام ھتکن نیارد .دوب شا هداوناخ و

 یارسیاو طسوت ھک ]١٨٧۶ یروربف ٢٨ ،٣ هرامش[ تارظن نآ .میتسھ رتشیب تامادقا

 یگدامآ زا عالطا اب اساسا .تفرگ رارق ام ھناطاتحم ھجوت دروم اروف ،دیسر ام یارب ینونک

 لیلد ،ریما اب رتیلمع و رتیواستم ،لباقتم داحتا کی داقعنا یارب ترضحیلعا تموکح

 ناتسناغفا ینونک مکاح اب تموکح نیا طباور تسناوتیم ھک یمادقا رھ اب ام ضارتعا یلصا

 هزادنا ات نانچمھ امش ماقم قوف تاروتسد تشادرظنرد .تفر نیب زا ،دنک نارحب راچد ار

 سنارفنک زا سپ ،دش رثاتم ،درک زاربا ام یارب ینونک یارسیاو ھک یتاعالطا اب یدایز

 دروم رد  سیلگنا رد ھیسور ریفس اب نانچمھ ھکلب ،ترضحیلعا تموکح اب اھنت ھن یصخش

 تارطخ و تالکشم اب زونھ ھکیلاح رد .مینک ھلماعم نآ اب دیاب ام الاح ھک یمومع عاضوا

 یشحو ھیاسمھ اب رتھنالوئسم و رتکیدزن لماعت یرارقرب یارب شالت ھنوگرھ زا یندشنادج

 یمن انیمطم ام ،میتسھ ھجاوم یلعریش دننام دامتعا لباقریغ و ضاران ،کوکشم نانچ و

 نیمطمان و مھبم رایسب تیھام یلامتحا رطخ و هدنیازف یتحاران ھب ینارگن نودب میتسناوت

 ھک یناغفا تسایس یلمع ھجیتن ھک درک راکنا ناوتیمن .مینک ھجوت وا اب دوجوم تابسانم

 .»دوب شخب تعانق زا رود ،دش لابند ام طسوت ھلصوح و ربص اب لاس نیدنچ
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 نوج ٧ رد ام یاھھلسارم رد ھک روطنامھ ،تسا دنھ تموکح تارظن رگنایب ھک اھدنب نیا

 داجیا یارب یلعریش اب هرکاذم ھب ندش دراو درخ ھب هراشا اب ١٨٧۶ یرونج ٢٠ و ١٨٧۵

 نیا دروم رد ام ھک ار یتارظن دنناوتیمن یلک روط ھب ناتسناغفا رد ھیناترب یاھیگدنیامن

 الماک روصت ھک هدش ھبساحم یھنوگ ھب ٢١ دنب نابز ،هژیو ھب .دننک نایب ،میتشاد عوضوم

 هدامآ ریما میدرکیم رکف ام ھک دوشیم مولعم دنب نآ زا .دنک داجیا ام یاھهاگدید زا تسردان

 تیامح طرش و دیقیب دھعت نآ یازا رد رگا ،تسا ناتسناغفا رد ھیناترب نارسفا شریذپ

 رگنایب ام یاھھلسارم ،تفالخرب .دنک تفایرد شاهداوناخ و دوخ زا ینادناخ و یصخش

 ام و درک راداو داھنشیپ نیا اب تقفاوم ھب لیم اب ار ریما ناوتیمن ھک دوب ام یوق هدیقع

 لیلد نیا ھب ھن ،میدش یتیامح تادھعت اب ھطبار رد ترضحیلعا تموکح تاروتسد راتساوخ

 داھنشیپ اھنآ ھب رگا میدوب دقتعم ھک لیلد نیا ھب ھن و دوش هداد اھنآ ھب میدرکیم ھیصوت ھک

 اھلمعلاروتسد نآ نودب ھک لیلد نیا ھب ھکلب ،دوب دھاوخ زیمآ تیقفوم تارکاذم ،دوش

 .میوش هرکاذم دراو میناوتیمن

 

 هدش لاسرا یاھهاگدید ،تسا هدمآ دنب رد ھک روط نآ ،مینک طابنتسا ھک تسا تسردان الماک

 اب ام تفلاخم یلصا یانبم« ،١٨٧۶ یروربف ٢٨ رد دنھ تموکح ھب ھجراخ ریزو طسوت

 ینونک مکاح اب تموکح نیا تابسانم ندرک ینارحب ھب رجنم تسا نکمم ھک ار یمادقا رھ

 نوتیل درال یاھهاگدید حیضوت یارب ییاعدا چیھ نم ھتبلا .»درب یم نیب زا ،دوش ناتسناغفا

 تموکح طسوت ارآ قافتا ھب ھک یتاضارتعا میوگب دیدرت نیرتکچوک نودب مناوتیم اما ،مرادن

 ،دوبن یئزج تاکن ساسا رب یتاداریا ،دش حرطم ١٨٧۶ یرونج رد و ١٨٧۵ نوج رد دنھ

 زا هاگآ صخش رھ رظن ساسارب ھک دوب ریما رب یمادقا لیمحت یارب شالت تسایس ھب ھکلب

 ریما طسوت یدامتعا یب اب ھک تخاس یم دعاقتم ار ام ،تشاد نیشیپ دھاوش و وا تیصخش

 .دش دھاوخ در دایز لامتحا ھب و هدش تفایرد

 کوربتران

 ١٨٧٨ ربمسد ۵
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 ٧ ،)ناغفا ھیضق هراب رد ھیسور و سیلگنا نیب رد تاطابترا هدیکچ( کوربتران شرازگ
 ربمسد

 

 رد ھیسور تموکح ھب ھیناترب تموکح تابتاکم اب فرص ات دراد رظن رد هدیکچ نیا

 و ناتسکرت رد ھیسور نازابرس کرحت ،یلعریش و نامفاک لارنج نیب تابتاکم عوضوم

 .دزادرپب لباک ھب ھیسور تئیھ مازعا

 

 تموکح رایتخا رد تامولعم مادک دنھد ناشن ات دنوشیم هدراذگ بیترت ھب نکمم دح ات قاروا

 .دنتخادرپ ھیسور تموکح اب تابتاکم ھب اھنآ یتقو ،دوب

 

 دیفس بتک هدنھد ناشن F ،ناتسناغفا یراوصن باتک هدنھد ناشن A هژاو ھیشاح ذخام رد

 .تسا »)١٨٧٨( ١ هرامش ،یزکرم یایسآ« ناونع ریز ھجراخ رتفد

 

 دھد نانیمطا ار یلعریش ات داد ماجنا تسناوتیم ھچ رھ وا ،دوب ارسیاو ویام درال ھک یتقو

 ناج رس ھسلجتروص زا ریز دنب .دسرتب ھیسور زواجت زا دیابن تروص چیھ ھب وا ھک

 ھک دھدیم ناشن وا گرم زا سپ ار ویام درال هرادا شرازگ ھک تسا هدش ھتفرگ یچیرتس

 :دوب ھچ ویام درال تسایس

 

 زیمآقارغا تاعیاش .دش ھیسور رد ھجوت لباق تاناجیھ ثعاب ھلابما رد ریما ییاریذپ«

 رامش .تفای باتزاب ھیسور یاھھناسر رد و تشاد نایرج یزکرم یایسآ رد نوگانوگ

 یاسور ات ھتفرگ تروص ریما اب یفخم دادرارق یخرب ھک دندرکیم رواب نینچ یدایز

 نآ و هدومن تمواقم ھیسور یاھیورشیپ لباقم رد ات دنک کیرحت ار ومآ زرم یاھروشک

 ،دشن ھتفرگ یدج ھیسور تموکح طسوت زگرھ هدوھیب یاھسرت نینچ ھکنآ اب .دننک عفد ار

 ناتسناغفا ریما ھک دروآ تسدب یاھنانیمطا ات دش هداد ناشن یدراوم رد اھینارگن یخرب



 907 

 رد ھناتسود و حیرص تاحیضوت یارب یتصرف .دنک یراددوخ اراخب هاش ھب تمحازم زا

 لماک حرش .دش مھارف ویام درال ییارسیاو لوا لاس رد ھیسور ھب تیاسروف یاقآ تئیھ

 یدصق چیھ ھیسور تموکح ھک دش ھتخیگنارب روتارپما ھینایب زا دعب زیمآحلص تسایس

 رد حلص ،دوش وحم ریما نھذ زا لاغشا هدیا رگا ؛دھد شرتسگ ار دوخ ورملق ھک درادن

 ریما ات دوش لامعا دیاب سیلگنا تین نسح ھکیلاح رد ؛دوب دھاوخ رارقرب یزکرم یایسآ

 ار اراخب ات درک دھاوخ هدافتسا دوخ ذوفن مامت زا زین ھیسور ،دزاس فرصنم زواجت زا ار

 .دزاس فرصنم ناغفا ورملق هدودحم ھب فلخت زا

 

 ات دنربیم راک ھب ار دوخ ذوفن مامت تلم ود رھ ھکنیا دروم رد اھنانیمطا ھناتسود لدابت

 ناگدنیامن نیب رد نامز نآ زا ھک دنزاس رارقرب یزکرم یایسآ مارآان قطانم رد ار حلص

 ابلاغ کین مھافت نیا تارمث و هدش دیدجت اررکم ھیسور یارزو و ترضحیلعا تموکح

 تروص ییاراخب نازابرس ھتسد کی جورخ اراخب رب ھیسور ذوفن لیلد ھب .تسا هدش مالعا

 رد ناغفا نیرجاھم یراددوخ رد .دندوب هدرک روبع ١٨۶٩ ناتسمز رد ار ومآ ھک تفرگ

 دای ار ریما تخت فیعضت یارب اھنآ بناج زا شالت دوبن ناوتیم ھیسور طسوت ناتسکرت

 نیرت دنمتردق و یلعریش هدازردارب[ نمحرلادبع ،اجنآ نیرجاھم نیرتروھشم یتقو .درک

 اضاقت راکشآ ھنوگ ھب ]تسا رجاھم یزکرم یایسآ رد وا .وا گرم ماگنھ رد تخت یعدم

 نامفاک لارنج ،دننک کمک لباک تخت لاغشا رد ار وا ھک تسا ھیسور عفانم یارب ھک درک

 هدش اطعا وا تیروبجم/دنیاشوخان طیارش تاظحالم اب وا یارب یزاوننامھم ھک داد خساپ

 ار هافر ھمھ ھیسور ھک تفگ وا .لباک تخت هدننک اعدا ای و سیلگنا نمشد ناونع ھب ھن و

 لارنج دوخ .تسا هدرکن داجیا یتیاضران مادک وا یارب زگرھ ھک دراد وزرآ یلعریش یارب

 نانیمطا و دش دیدجت نامز رورم ھب ھک درک زاغآ میقتسم ھبتاکم کی ١٨٧٠ راھب رد نامفاک

 لیالد مامت .دش هدناسر ریما ھب ناغفا تموکح لباقم رد ھیسور تاماقم یگیاسمھ تاساسحا

 شیپ اھتدم اراخب و ناتسناغفا نیب اھزرم یمیاد نییعت ھک تشاد دوجو یراودیما یارب

 .»تشاد نآ ھب یفرژ ھقالع ویام درال ھک تفاییم ققحت بناوج مامت تیاضر اب دیاب
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 یدایز شیوشت ،درک تفایرد ار ١٨٧٠ یم ١۵ رد نامفاک لارنج ھبتاکم یلعریش یتقو

 ھب نوج ٢۴ رد ویام درال .دوب مولعم رواشپ رسیمک ھب وا ھمان زا ھک یروط ،تشاد

 :داد نانیمطا ار وا و تشون یلعریش

 

 ھیسور تموکح بناج زا اھنانیمطا یواح ،متفگ البق ھکیروط امش ھب نامفاک لارنج ھمان«

 رگا ،کش نودب اھھمان نیا ؛تسا حلص تسایس ھب یدنباپ یارب اھنآ ھلصیف دروم رد

 اریز ،تسا ترضحالاو امش ھب دامتعا رتشیب ھنیمز و تیاضر عبنم ،دوش هدیمھف تسرد

 ھلابما رد ام ریمآراختفا تاقالم نامز زا ار یلعف نایرج ھک ینامز ات ھک دنھدیم ناشن اھنآ

 ای ھلیبق رھ ای ھیسور طسوت امش یاھورملق ھک تسا لمتحمان الماک ،دیھد ھمادا ھنامداش

 .دشاب روتارپما نارسفا ذوفن زا رثاتم تسا نکمم ھک دوش تمحازم یتموکح

 

 یارزو طسوت – روتارپما ترضحیلعا دوخ طسوت هدش هداد یاھنیمضت نیا ،نم تسود

 ناتسکرت رد ار ترضحیلعا یاھورین ھک وا ھتسجرب لارنج طسوت الاح و – وا تموکح

 اھنیا رد نم اریز .تسا هدرک داجیا یعقاو تیاضر نم یارب ،دنکیم یھدنامرف یسور

 ،امش تیمکاح یراگدنام اتدمع ،مراد زورآ رایسب ھک منیبیم ار یفاضا و رتشیب تینما کی

 ناتسناغفا رسارس رد نابرھم و لقاع ،ھنالداع هرادا کی یرادھگن و امش تردق لماک داجیا

 رد مھ ،ھکلم ناراگتمدخ ھک تسا نم یارب گرزب ینادردق ھلئسم کی نیا ،هوالعرب .تسا

 ترضحیلعا دحتم ناونع ھب امش بناج زا اھنآ ھک یاھیگدنیامن اب ،دنھ رد مھ و سیلگنا

 .»دنوش میھس امش تموکح و امش عفانم یارب مھم یریگمھس نیا رد ات دناهدش رداق دناهدرک

 

 :دنتشاد زاربا نینچ ١٨٧٠ نوج ٢۴ رد ھجراخ ریزو ھب ار دوخ تارظن دنھ تموکح و

 

 ھک تسا یتاروتسد ھجیتن نامفاک نوف لارنج ھبتاکم ھک دوشیم مولعم نینچ ام رظن ھب«

 رابرد ،تسا هدش شرازگ ١٨٧٠ یم ۶ خروم امش تیرترکس یفخم ھمان رد ھک یروط

 یارب نامفاک نوف لارنج ینعی ،دتسرفب دنکشات ھب ات دوب ھتفرگ میمصت  گروبزرتپ تنس
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 و ریبک ھیناترب یاھتموکح نیب لماک مھافت کی ھک دنامھفب یزکرم یایسآ رد ناگمھ

 تصرف ،ریما ھمان خساپ رد .دراد دوجو اھروشک نیا عفانم و تاروما ھب ھطبار رد ھیسور

 ھیسور تموکح زا ام یررکم یاھنانیمطا ھک میھد حیضوت شیارب ات میدرمش تمینغ ار

 شیارب نانچ مھ ام .تسا یزکرم یایسآ رد زیمآ حلص تسایس ھمادا یارب اھنآ میمصت زا

 اھنآ تسایس ددجم ھیارا یواح نامفاک نوف لارنج زا وا ھب ھلصاو یاھھمان ھک میداد عالطا

 و تیاضر عبنم کی ،دوش هدید تسرد ھنوگ ھب یتقو کش نودب ھک تسا ریما دوخ یارب

 اب تاقالم نامز زا ار یریسم وا ھک یتقو ات ھک تسا ترضحالاو ھب دامتعا یفاضا ھنیمز

 طسوت وا یاھورملق ھک درادن لامتحا ،دھد ھمادا ،هدرک لابند یتسرد ھب ھلابما رد ارسیاو

 .»دنراد رارق روتارپما نارسفا ذوفن ریز ھک دوش تمحازم یتموکح ای ھلیبق رھ ای ھیسور

 

 اب تقباطم رد یندم خساپ کی ،داتسرف نامفاک لارنج ھب یخساپ یالوج ١۵ رد یلعریش

 ٧ رد ار ھمان نیا یلعریش .داد خساپ ربمسد ٢٠ رد نامفاک لارنج ھک ویام درال هروشم

 :تشون شیارب یم ٩ رد وا و داتسرف ویام درال ھب ١٨٧١ چرام

 

 رادنامرف تیاضر نیرت گرزب ثعاب امش خساپ منیبیم ھک تسا شخب تذل تیاھن میارب نیا«

 .»تسا هدش وا تموکح ھناتسود تالیامت ددجم ھینایب راھظا و ھیسور لک

 

 .دتسرفب یخساپ ھک داد هروشم شیارب و

 

 طباور داجیا یارب وا تموکح مزع و وا ناتسود یاھنیمضت زا یلک یدنسرخ زاربا«

 .»دوخ ناگیاسمھ اب گنھامھ

 

 دنب ھک درک تفایرد ربوتکا ٢٨ خروم ،نامفاک لارنج زا یخساپ ١٨٧١ ربمسد رد یلعریش

 :دراد دوجو نآ رد ریز
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 یوجتسج رد ناخ بوقعی دمحم امش رسپ نیرت گرزب ھک دوشیم دیکات هداتسرف زا نانچمھ«

 کاندرد لکشم نیا داش نایاپ رد امش ھب نم ،دشاب نینچ اعقاو رگا .تسا امش اب شزاس

 بناج رد قح نوچ ،تسا هدوب امش اب روما نیا رسارس رد نم یدردمھ .میوگیم کیربت

 یسک چیھ و دنکیمن شروش دوخ ردپ لباقم رد یرسپ چیھ ،ادخ یارب ؛تشاد رارق امش

  .]اراخب ھب لباک زا[ »دوش قفوم یزیچ نینچ دھاوخیمن

 

 تروص ویام درال ذوفن رثا رد اتدمع یلعریش ،شردپ و ناخ بوقعی دمحم نیب شزاس

 انثتسا میراد قح ام ھک دوبن عوضوم رد نامفاک لارنج ھظحالم رد یزیچ چیھ و تفرگ

 :متشون شیارب ١٨٧٢ یم ١ رد و مدش ویام درال نیشناج ارسیاو ناونع ھب نم .میزاس

 

 ددجم یاھنانیمطا یواح نامفاک لارنج ھمان ھک دینادیم اھھمجرت نیا زا ترضحالاو امش«

 ھک تسا یعوضوم رد یدییات یاھنانیمطا و ھیسور تموکح زیمآ حلص تالماعت یارب

 :تسا هدرک ھبتاکم ھتشذگ لاس نوج ٢۴ ھمان رد ترضحالاو امش اب قباس یارسیاو

 

 لارنج سردآ ھب ترضحالاو امش ھمان ھک تسا نم یارب هداعلاقوف ینادردق عبنم کی نیا«

 .»تسا هدش شخبتیاضر و ھناتسود نانچ خساپ ثعاب نامفاک

 

 .داتسرف نامفاک لارنج ربوتکا ٢٨ ھمان ھب یم ١٩ رد بسانم خساپ کی یلعریش 

 

 ناخردنکس تساوخیم ھک داتسرف میارب ار نامفاک لارنج ھمان ١٨٧٢ یم ١٩ رد یلعریش

 نیا هراب رد البق نم .تشاد ناتسناغفا ھب تشگرب یوزرآ ھک دریذپب ار شاهدازردارب

 .دریذپب ار وا تساوخیمن وا ھک مدوب طابترا رد یلعریش اب شاهدازردارب

 

 .درکن ناخردنکس ھب هراشا چیھ اما ،داد خساپ یالوج ٢٠ رد ار ھمان نیا یلعریش
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 وا یم ١٩ ھمان خساپ ھک دیسر یلعریش ھب نامفاک لارنج زا ھمان کی ١٨٧٢ یالوج رد

 یلعریش شیوشت ثعاب ھک دوب هدش هراشا اراخب و ناتسناغفا نیب یاھزرم ھب نآ رد ھک دوب

 رد ار نآ وا ھک درک ھیارا تاظحالم یخرب شرابرد رد ھیناترب یموب رومام ھب وا و ؛دش

 ندیسر ھطقن رد ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نامز نیا رد .داتسرف ویام درال ھب ١٨٧٠

 تسردان و رت ھنالقاعریغ یزیچ چیھ .دندوب ناتسناغفا لامش زرم ھب ھطبار رد مھافت کی ھب

 ھیناترب تموکح ھک مھدب ضرف نیا یارب یلیلد رھ یلعریش یارب ھک دوبن میارب نیا زا رت

 خساپ یلعریش ھب نیاربانب و دنکن دامتعا ار دروم نیا رد ھیسور تموکح کین نسح ھب

 .دوش هداد نامفاک لارنج ھب دیاب خساپ ناونع ھب نم رظن راھظا زا سپ ھک مداد

 

 چیھ نم ،١٨٧٠ نوج ٢۴ رد امش سردآ ھب نم موحرم تسود ھمان نامز زا !نم تسود«

 هداد خر ھیسور تموکح تسایس و تارظن رد یرییغت مادک ھک منک رواب ات مرادن یلیلد

 ھیسور تموکح طسوت هدش هداد یاھنانیمطا ھب ھک مراد رواب انیمطم نم ،سکعرب .دشاب

 .»دوب دھاوخ دنباپ انیمطم و ادیکا ،دیدش علطم ھمان نآ رد ترضحالاو امش ھک

 

 اب تارکاذم ھک درک یراودیما راھظا و تشون ھجراخ ریزو ھب نامز نیع رد دنھ تموکح

 .دھدب ھجیتن یدوز ھب ناتسناغفا یاھزرم هراب رد ھیسور

 

 ھب نآ رد ھک دش تفایرد تیھام نیع اب نامفاک لارنج زا یرگید ھمان ١٨٧٢ ربمتپس رد

 :دش هداد عالطا لباک رد ھیناترب رومام

 

 دیاب ؛دزاسیم راکشآ ار شنایرابرد یاھینارگن و دنکیم هراشا اھھمان نیا ھب ریما رگا«

 یارب یلیلد چیھ اروش رد لک رادنامرف و ارسیاو ھک دنک نایب ات دوش هداد تیادھ رومام ھب

 ظفح ھب لیام ھیسور تاماقم ھکنیا ھب رواب یارب یفاضا لیلد اما ،دنیبیمن اھنآ رد ینارگن

  .»درادن ،ناتسناغفا تموکح اب یتسود زج ،یرگید تابسانم
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 یضعب ثعاب نیا ھک میدرک ناشن رطاخ ھجراخ ریزو ھب ھبتاکم نیا یاھلقن لاسرا رد ام

 نیا یاھلقن ھک درک داھنشیپ ھجراخ رترکس ھب لیاگرا کوید و دش ریما یارب ینارگن

 .دوش هداتسرف گروبزرتپ تنس رد ترضحیلعا ریفس ھب نآ لاثما و ھبتاکم

 

 تسگا لوا ھمان ھب خساپ رد نامفاک لارنج ھب یلعریش ھمان لقن کی ١٨٧٣ ربمون رد

 کی یلعریش ١٨٧٣ ربمسد رد و دش هداتسرف میارب )دوبن لماش قاروا رد ھک ( ١٨٧٣

 هویخ رازراک نایاپ زا ھک درک تفایرد اراخب رد وا رومام قیرط زا نامفاک لارنج زا ھمان

 .داد یم تامولعم

 

 نیا رد .دیسر یلعریش ھب دنکشات لک رادنامرف رتفد زا ھمان کی ١٨٧۴ لیرپا رد ،ھصالخ

 :تشاد دوجو ریز دنب ھمان

 

 ھب ار ناخ هللادبع رادرس ،دوخ رسپ ھک دیداد تامولعم دوخ ھجحلا یذ ۶ ھلسارم رد امش«

 یدزمان نینچ .میوگیم کیربت امش ھب تابسانم نیا ھب ؛دیا هدرک دزمان دوخ دھعیلو ناونع

 امش طسوت تنطلس یمیاد تیکلام ناھاوخ نم .دوشیم تنطلس رد لداعت و شمارآ ثعاب

 ار امش ھنومن ناخ هللادبع رادرس امش گرم زا سپ ھک مراودیما و متسھ امش دھعیلو و

 ھناتسود تابسانم زا ترضحالاو امش .دزاس روتارپما تسود و دحتم ار دوخ و دنک یوریپ

 رد تابسانم نیا اما ،دیتسھ هاگآ دراد دوجو ھیسور و ھیناترب یاھتموکح نیب نونک ات ھک

 مود رسپ اب روتارپما رتخد .دش دییات تنطلس ود نیا نامکاح نیب داحتا اب رخاوا نیا

 ھب ار هدننک لاح شوخ تامولعم نیا نم .درک جاودزا ایروتکیو نابرھم ھکلم ترضحیلعا

 و مداتسرف ھیسور تموکح و ترضحالاو امش نیب دوجوم یتسود هراب رد امش بانج

 تبسن ھک دینادب دنمدوس سیلگنا تموکح اب یتسود یارب ار تابسانم نیا امش ھک مراودیما

 .»دراد ھگن نامداش و هدوب امش ظفاح لاح ھمھ رد دنوادخ .دراد یدعاسم راتفر امش ھب
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 رتفد زا ھک ھمان کی نوچ ،دراد دوجو هدش رشن قاروا رد فذح یخرب ھک دوشیم هدید

 .تسین راکشآ یلبق ھبتاکم اب نآ ھطبار ،هدش هداد ١٨٧٣ ربمسد ١٨ رد دنکشات لک رادنامرف

 و دنادیمن تسرد ار ریما یارب یکسفوکاپلوک لارنج زا ار ھمان نیا نحل دنھ تموکح

 :تسا ریز رارق دنب نآ .دنکیم بلج نآ ھب ار ھجراخ ریزو ھجوت

 

 منادیم دوخ ھفیظو نم ،بانجیلاع تبایغ نایرج رد ناتسکرت تموکح تیلوئسم نتفرگ اب«

 ھک امش ینابرھم و ھناتسود ساسحا دروم رد ار دوخ تیاضر ھک میامن راھظا امش یارب

 .منک راھظا ،تسا هدش نایب امش ھمان رد

 

 امش یاضاقت وا ھک مراودیما نم بولطم ھظحالم یارب لک رادنامرف ھب ھباشم ھلسارم رد

 یگدنیامن ار امش ینادجو لمع هویش روتارپما ترضحیلعا یارب وا و درک دھاوخن در ار

 .»دیوش نم یلاع یاقآ قیال ھکنیا ات امش شالت و درک دھاوخ

 

 ار دوخ و دنک صخشم ار دوخ یاضاقت ھب هراشا یلعریش زا میھاوخیم لباک رومام زا ام

 یاھنانیمطا ھیسور تموکح« ھک دزاس انشآ دش ینارگن ھنوگرھ ثعاب ھک ھمان نحل اب

 ورملق رد ھلخادم یارب یلیامت چیھ اھنآ ھک تسا هداد ترضحیلعا تموکح ھب یدیدج

 .»دنرادن وا ترضحالاو

 

 کی ھک تفگ شیارب و دناوخارف دوخ رابرد ھب ار یموب رومام یلعریش ١٨٧۵ تسگا رد

 لماک شرازگ .تسا هدرک روبع ھمان کی اب ار ومآ ھیسور هدنیامن ناونع ھب دنقرمس هدنشاب

 ھعلاطم یارب تفایرد درجم ھب ار ھمان ریما و دش هداد ھیناترب رومام طسوت وا ییاریذپ و

 ھلاس مینکی تبایغ زا سپ ناتسکرت ھب نامفاک لارنج تشگزاب نالعا یواح ھمان نیا .داد وا

 :تسا ریز رارق و دوب
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 لح ار لیاسم یضعب ات مدنام گروبزرتپ تنس رد لاس مینکی دودح )لک رادنامرف( نم«

 ھب ناخ هللادبع رادرس یدزمان امش یکی رد .دیسر میارب اجنآ رد امش بانج زا ھمان ود .منک

 ھیسور نیب دوجوم یتسود .میدش لاحشوخ تیاھن ام و دیدرک نالعا ار دوخ دھعیلو ناونع

 مکحتسم ھیسور و سیلگنا نیب ریخا داحتا وترپ رد و تفای دھاوخ شیازفا ناتسناغفا و

 ترضحیلعا و یروتارپما ترضحیلعا تیامح تحت یاھروشک ھک مراودیما و دش دھاوخ

 .»دنربب تذل شمارآ و حلص زا ھکلم

 

 .تشگزاب دنکشات ھب ربمتپس ٢٠ رد ریما زا یندم خساپ کی اب هدنیامن

 

 خساپ رد ،مدوب ارسیاو نم ھک یتقو ،درک تفایرد نمفاک لارنج زا یلعریش ھک ھمان نیرخآ

 کی اب ھمان .تخاس علطم دنقوق تامجاھت ھجیتن زا ار وا و دوب ربمتپس ٢٠ خروم یلعریش

 .دش هداد خساپ ١٨٧۶ یروربف ٣ رد ریما طسوت نیا و دش هداتسرف »اراخب هاش ناسرمایپ«

 

 یاھتموکح نیب تابیترت مدع رد ھک مھدب رکذت اھھمان نیا دروم رد یلک ھنوگ ھب دیاب نم

 یزیچ چیھ ،دریگ تروص یلعریش و نامفاک لارنج نیب دیابن ھبتاکم چیھ ھیسور و ھیناترب

 چیھ .مداد رکذت نم ھک یصاخ دروم یانثتسا ھب ،دشاب انثتسا ھک درادن دوجو اھھمان رد

 زا شیب وا ،فالخرب ؛دشاب تابتاکم نآ قیوشت ناھاوخ یلعریش ھک تشادن دوجو ھمالع

 دوجو یراک ناھنپ چیھ اھھمان تفایرد رد .تشاد زاربا اھنآ زا ار دوخ یروخلد رابکی

 ھلسارم رد .دشیم هداد اھنآ ھب ھک یاھخساپ ای دشیم هدروآ اھنآ ھک یهویش رد ،تشادن

 ص ١٠ دنب( ھک دوشیم ھتفگ ١٨٧٨ ربمون ١٨ خروم ،نوتیل درال ھب کوربنارک درال

 هروشم وا اب اھخساپ هراب رد و داتسرف ارسیاو ھب ار اھھمان یلعریش لوا ماگ رد )٢۶٢

 یلعریش بناج زا لیامت نیا ھک دوشیم طابنتسا نینچ و درک عطق ار نیرمت نیا وا اما ،درک

 نیا .دش رارقرب دوجوم تموکح ھک یتقو ،دنک ھیطوت ١٨٧۴ زا شیپ ھیسور اب ات دوب

 یتقو ،درک نانچ نآ زا سپ و داتسرف یم ارسیاو ھب ار اھھمان لوا رد وا ھک تسا تسرد

 تیھام دروم رد نم و ویام درال یاھهروشم تفایرد اب اما ،دشیم ھتشون یسور ھب اھنآ ھک
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 رھ رد صاخ هراشا یارب یزاین چیھ ،دوش لاسرا نامفاک لارنج ھب ھک اھخساپ یمومع

 ھک یصاخشا .دشیم هداد ھیناترب رومام ھب ھشیمھ یلعریش یاھخساپ .تشادن دوجو دروم

 مولعم رارق اھنآ و دندوب اراخب ای دنقرمس نایموب اھنآ ،دندوبن یسور دندروآیم ار اھھمان

 نیرتمک ،ھصالخ .دندوبیم اھھمان خساپ رظتنم ھکنیا رگم ،دندنامیمن لباک رد دایز تدم

 کرت ١٨٧۶ لیرپا رد ار دنھ نم ھک ینامز ات ھک درک ضرف اھھمان زا ات درادن دوجو لیلد

 .تشادیم دوجو هریغو تابتاکم نیا رد لباک رد ھیسور ھیطوت مادک ،مدرک

 

 تسایس دروم رد یبرد درال ھب فولاووش تنوک طسوت ھبتاکم نیرتمھم ١٨٧۵ یم رد

 یم ٢۶ رد یربزلاس درال ھب نیا .تفرگ تروص یزکرم یایسآ رد ھیسور و سیلگنا

 ترضحیلعا تموکح تارظن یواح یخساپ و دش ھتفرگ نوج ٢٢ رد وا رظن ،دش عاجرا

 هداد عالطا ربمون ١٩ رد دنھ تموکح ھب ھک دش هداتسرف ربوتکا ٢۵ رد ھیسور تموکح ھب

 هراشا نآ ھب ١٨ دنب ،١٨٧۶ یرونج ٢٨ ھجراخ ریزو  ھلسارم رد صاخ ھنوگ ھب و دش

 یاھھمان ھب یهراشا چیھ ھیسور تموکح اب یدج رایسب تابتاکم نیرتمھم نیا رد .دش

 نامز نآ رد یربزلاس درال رگا و دشاب ضارتعا لباق ھک هدشن یلعریش ھب نامفاک لارنج

 .درکیم مادقا اھنآ عطق یارب تصرف زا هدافتسا اب کش نودب وا ،داد یم نآ ھب یتیمھا مادک

 تیعقوم هراب رد یبرد درال طسوت هدشھیارا رظن ھیسور روتارپما ١٨٧۶ یروربف رد

 تنس زا سوتفال درال ١٨٧۶ یم ١٢ رد .تفریذپ ار یزکرم یایسآ رد ھیسور و سیلگنا

 :ھک تشون گروبزرتپ

 

 دایز تیاضر ثعاب ماوع سلجم رد نارچوک یلیب یاقآ تکرح هراب رد ریزوتسخن نخس«

 .تاقبط مامت نایم رد یلک ھنوگ ھب ھکلب ،تاماقم یاھ ھقلح رد اھنت ھن ،تسا هدش اج نیا رد

 

 تنس ید لانروژ ھمانحبص رد هدش رشن ھلاقم کی امش ماقم یارب ھک مراد ار نآ راختفا نم

 سیلگنا فلاخم ادیدش نونکا ات ھک ھیسور یتاعوبطم ناگرا( وکسم ھتیزگ زا گروبزرتپ

 نایب زا سپ نآ رد ھک مزاس ھمیمض ار )تسا هدوب یزکرم یایسآ تاروما ھب ھطبار رد
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 یارب شیاسآ تیعقوم رد ار روشک ود ھک یلییارسید یاقآ مکحم و حیرص خساپ ھکنیا

 بوخ مھافت ھک دیوگیم تیاضر اب ،دھدیم رارق اھنآ کرتشم عفانم و یگرزب ،تمارک

 .تسا هدوبن لماک رایسب ینونک تاظحل لثم زگرھ تموکح ود نیب

 

 اپورا حلص یارب زگرھ گرزب یاھتردق دامتعا و لباقتم ھقفاوم ھک دھدیم ھمادا رتشیب

 نیب لباقتم دامتعا ،یلک قفاوت نایم رد ھک دیوگیم نایاپ رد و تسا هدوبن عطاق رایسب

 .دوب عطاق شزرا یارادھیسور و سیلگنا

 

 ھعلاطم تذل زا میارب وا و مدرک تاقالم ھجراخ ترازو رد ار نامفاک لارنج زورید نم

 ھنوگ ھب دیاب ھیسور و سیلگنا ھک درک یراودیما و تشاد راھظا یلییارسید یاقآ نانخس

 .»دنیامن لمع تیندم ھعسوت و لباقتم عفانم یارب یزکرم یایسآ رد ییاجکی و ھنامیمص

 

 ...]تسا یوسنارف ھب نتم[ :تسا نینچ گروبزرتپ تنس ید لانروژ دنب

 

 ھکنآ زا سپ ات مداد ناشن نم ھک ھیسور و سیلگنا نیب ھناتسود مھافت نیا دوجو اب ،ھناتخبدب

 ھیسور و یوناترب دنھ عفانم یارب و دش ھتشاد ھگن ،مدرک کرت ١٨٧۶ لیرپا رد ار دنھ نم

 و سیلگنا نیب ھنانمشد ییایسآ یاھتسایس دروم رد تشگرب اب ،دوب دیفم هداعلاقوف ایسآ رد

 .دش عطق اپورا رد ھیکرت ھلئسم رس رب ھیسور

 

 میشاب ھتشاد رطاخ ھب تسا یفاک .مرادن ار ھلئسم نآ رد ثحب ھنوگرھ ندش لخاد دصق نم

 نیرتمک یواح ویام درال ماش نان رد ١٨٧۶ ربمون رد یلییارسید ریزوتسخن نانخس ھک

 ٧٧ – ١٨٧۶ ناتسمز رد ھینطنطسق سنارفنک رد ھکنآ اب و ،دوب ھیسور ھب دیدھت

 ھیناترب ھنیباک طسوت یلبق تسایس ،دش ذاختا یربزلاس درال طسوت یتوافتم یریگعضوم

 ھلخادم ھطقن رد سیلگنا ھک دش ضرف ١٨٧٧ نازخ رد و دش ھتفرگ رس زا تشگرب ماگنھ

 ھب ھیسور ھکنیا زا شیپ ١٨٧٨ راھب رد ،ماجنارس .تسا ھیکرت یرادفرط ھب ھناحلسم
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 هداتسرف اتلام ھب یدنھ نازابرس ھک دوب ینارحب نانچ روما عضو ،دنک ھقفاوم نیلرب سنارفنک

 .تفرگ رارق گنج ھناتسآ رد ھیسور و سیلگنا و دش

 

 ناتسناغفا رد ثداوح تسرد عطق ات ،تشاد نھذ رد ار روما عضو نیا ھک تسا رورض

 .درک روصت ١٨٧۶ نایاپ رد ار

 

 داتسرف ار یشرازگ ھجراخ ریزو یارب یداع ھنوگ ھب دنھ تموکح ١٨٧۶ یالوج ١٧ رد

 لارنج زا یتفایرد ھمان هراب رد ھک دندرک تفایرد لباک رد ھیناترب یموب رومام زا اھنآ ھک

 ھک تسا نیا نآ یاوتحم زا نم تشادرب .دوب دنقوق لاغشا عوضوم رد یلعریش ھب نامفاک

 یخرب طسوت اما ،تسا هدشن ھتشون نامفاک لارنج طسوت تسا ینالوط رایسب ھک ھمان نیا

 لاغشا زا یلعریش یارب ١٨٧۶ یروربف رد البق ھک نامفاک لارنج هژیو ھب ،رگید نارسفا

 .دوب هداد ربخ دنقوق

 

 ربمتپس ۶ رد و دش لاسرا ھجراخ رتفد ھب یربزلاس درال طسوت رکذت نودب ھلسارم نیا

 .دوب رکذت نودب نانچمھ ھک دش هداد لاقتنا سوتفال درال ھب یبرد درال طسوت

 

 فارگلت ھجراخ ریزو ھب دنھ تموکح )اھنآ یلوا ھمان زا سپ هامود( ربمتپس ١۶ رد اما

 :دومن

 

 ترورض هراب رد عطاق رظن ھیارا اب ،مینکیم لاسرا امش یارب یھلسارم هدنیآ تسپ رد ام«

 ریما اب نامفاک ررکم ھبتاکم رس رب ھیسور اب شنزرس دروم رد ترضحیلعا تموکح

 .دنا لباک رد العف اھنآ رفن ود ھک ھیسور نارومام طسوت

 

 رد یمسر ھنوگ ھب ات تسا ھتساوخن ترضحیلعا تموکح زا دنھ تموکح نونک ات ھکنآ اب

 اضاقت امش زا ات مینادیم مزال الاح ام ،دنک ضارتعا ررکم تادھعت راکشآ ضقن نیا دروم
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 یاھھسیسد داینب و هدرک داجیا لباک رد هداعلاقوف تاساسحا ھبتاکم نوچ ،دینک نینچ ھک مینک

 .دنکیم راد ھشدخ ار ریما اب ام تابسانم یدج تروص ھب ھک دھدیم لکش ار

 

 امش ھک میریگیم رظن رد ار یتامادقا اب یراکمھ مزال تصرف نیلوا رد دوخ ھبون ھب ام

 ھسیسد نارومام نیا نتفریذپ یارب وا ھک میزاس یرطخ ھجوتم ار ریما ات دینادیم تحلصم

 .تسا ھتفرگ شیپ رد

 

 ،دینک لمع تامادقا نیا یالاب یگرابکی ھب دیناوتیم ھلسارم تفایرد راظتنا نودب امش رگا

 هرکاذم بولطم ھنوگ ھب تسا نکمم ھک دینک لاسرا فارگلت طسوت ار لمع نینچ ھجیتن

 .»دزاس رثاتم ارم مارگلت رد هرکذتم

 

 :دینک هدھاشم مارگلت نیا ھب مارتحا اب نانچمھ

 

 .دنامب یقاب لباک رد دیاب ھیسور رومام ھک دوب دیدج زیچ کی نیا ،لوا

 

 لباقم رد ات دوش ھتساوخ ھیناترب تموکح زا ھک ھتشادن دوجو یدروم چیھ نونک ات ،مود

 کی یانثتسا ھب ،دوش ضارتعا یلعریش ھب نامفاک لارنج طسوت هدش هداتسرف یاھھمان

 .مدرک هراشا نآ ھب هدیکچ نیا ٧ ھحفص رد نم ھک دروم

 

 ناونع ھب ھک تفرگن رظن رد ار یتابتاکم زگرھ ویام درال نامز رد دنھ تموکح ،موس

 نایرج رد الماک ترضحیلعا تموکح ھکنآ اب و هدوب »ررکم تادھعت راکشآ صقن کی«

 تابسانم یسررب یارب ١٨٧۵ ربوتکا و یم نیب اھنآ ھکنآ اب ،درکن ھیارا یرظن نینچ ،دوب

 .دنداد ماجنا ناتسناغفا و ھیسور نیب
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 لماح یاھناسرمایپ – تسا هدش ماجنا یراکناھنپ ھنوگرھ نودب یلبق تابتاکم ،مراھچ

 یلیلد چیھ و تفرگن رظن رد دنھ تموکح و دندنامن یقاب لباک رد نامفاک لارنج یاھھمان

 .دریگ ماجنا اھھمان نینچ تفایرد اب »ریما طسوت یرطخ تسا نکمم« ھک تشادن نآ یارب

 ھشیدنا چیھ ھیسور ھک دنتخاس تباث اھھمان ھک دش هداد نانیمطا ویام درال طسوت وا ،فالخرب

 تامولعم داینب رب ،مداد ار اھنانیمطا نیع موادم ھنوگ ھب نم و درادن ناتسناغفا ھب زواجت

 دیق نودب اھنآ ھک ١٨٧۵ ربمون ١٩ ات ترضحیلعا تموکح طسوت دنھ تموکح ھب یلاسرا

 .دنتفریذپ ار اھنانیمطا نآ طرش و

 

 تبسانم ھب )ربمتپس ١۶( خیرات نیع رد ھک دراد یرگید مارگلت ھب هراشا ضارتعا ،مجنپ

 ناشن نآ ھب هراشا و تسا هدشن هداد ناتسناغفا قاروا رد مارگلت نیا .تسا »هرکاذم کی«

 رانک رد دنھ تموکح طسوت یھاگھگ ترضحیلعا تموکح ھب رگید یاھشرازگ ھک دھدیم

 ھمان کی ھک دوشیم مولعم ناتسناغفا قاروا زا .دناهداد ،هدش رشن قاروا رد ھک یاھنآ

 ھطقن نم رواب ھب ھک دش هداتسرف یالوج ٨ رد یلعریش ھب نوتیل درال طسوت یوق رایسب

 رومام ھب رواشپ رسیمک ھمان و ھمان نیا ھک تسا نیا نم رظن .دوب وا اب اھتارکاذم فطع

 ھب ھک دش هداد روتسد رومام ھب و دوب هدش ھتشون نوتیل درال طسوت زین وا ھک یالوج ٨ رد

 لارنج .دنک عطق وا اب دیاب ھک دناسر رواب نیدب ار رواشپ تموکح ھمان ،دنک لاسرا یلعریش

 تسا نکمم ،ھیسور لباقم ھب ھیناترب تموکح شرگن ھجیتن رد ،رگید یوس زا نامفاک

 ھطبار رد تموکح ود نیب یلبق تامھافت دنباپ رگید درادن ترورض وا ھک دشاب هدش تیادھ

 دییات راھدنق رد دوخ رومام زا دنھ تموکح یتفایرد رابخا طسوت نیا .دشاب ناتسناغفا ھب

  ربوتکا ٢ خروم سوتفال درال ھب یبرد درال ھمان زا و تسگا ٩ ھتفھ زا وا رابخا رد ھک دش

 ھک دراد روتسد لباک رد یسور رومام کی ھک دش هداد شرازگ ،دوشیم ھتفگ نآ رد ھک

 هدش هداد تامولعم چیھ طسوت شرازگ .دنک اضما یلعریش اب یعفادت و یضرعت داحتا کی

  .دشن دییات ،هدش رشن قاروا رد
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 ھیناترب یموب رومام ھمان طسوت وا داھنشیپ شریذپ زا یلعریش ھب ربمتپس ١۶ رد ارسیاو

 ھک دشاب »هرکاذم« نامھ دیاب نیا و داد ربخ دنک تاقالم ارسیاو اب ھلمیس رد ھک لباک رد

 تنطیش یخرب ھک درک رکف احیرص ارسیاو .تسا هدش هراشا نآ ھب »هارمھ مارگلت« رد

 لماش ھک دوش هداد نآ دروم رد یراطخا دیاب و تسا یریگ لکش لاح رد یعقاو یاھ

  .دشاب ھیسور ھیلع سیلگنا بناج زا یتامادقا

 

 طسوت هدش ھیارا تارظن رد وا ھک تشون ھجراخ رتفد ھب ربمتپس ٢٢ رد یربزلاس درال

 سردآ ھب نامفاک لارنج تامادقا ھیلع یضارتعا« ھک تسا رظن نیدب و هدوب قفاوم ارسیاو

 .»دوش لاسرا ریخات نودب ھیسور تموکح

 

 ماقم زا ١٢ خیرات رد وا و تفرگ طابترا فولاووش اب ربوتکا ١٠ رد نآ قباطم یبرد درال

 رد ھسیسد فورصم نامفاک لارنج ھک دھدب یعطق راکنا ات تساوخ فوکاچتروک هدازھش

 .تسا لباک

 

 ھب ربوتکا ٢ رد ھجراخ رتفد .تفرگ تروص ھیسور تموکح اب دروم نیا رد زین یھبتاکم

 :تشون ار ریز ھمان سوتفال درال

 

 تفایرد لباک ھنازور تارطاخ لقن نم ،رخا هام ۶ خیرات رد امش بانج ھب نم ھلسارم رد«

 .مدرک ھمیمض ار دنھ تموکح زا هدش

 

 مولعم ھک دیبای یم لباک ریما ھب نامفاک لارنج سردآ ھب تارطاخ نآ ١٠ ھحفص رد امش

 لباک رد زونھ ھک یسک ،تسا هدش هداتسرف ییایسآ رومام کی طسوت دوخ دصقم ھب دوشیم

 راداو ای یلعریش کیرحت یارب وا تاروتسد ھک هدش شرازگ رگید عبانم زا و هدنام یقاب

 هدھاعم کی مھ و ھیسور تموکح اب یعافد و یضرعت داحتا یاضما یارب یلعریش ندرک

 .تسا یتراجت
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 ترضحیلعا تموکح یارب ھک دوشیم مولعم نامفاک لارنج ھمان نیقلت و نحل زا ھکنآ اب

 امش .درادن ضارتعا لباق تیھام یاراد و صخشم ھینایب چیھ ھمان دوخ ،تسا بولطمان

 ررکم یاھنانیمطا زا ار اھنآ و درک دیھاوخ لاسرا ھیسور تموکح ھب یتشاددای بانجیلاع

 و »دراد رارق ھیسور ذوفن هزوح زا جراخ الماک ناتسناغفا« ھک درک دیھاوخ یروآدای ناش

 زا یراتشون تیلوئسم بلس ھیسور تموکح زا دشاب نکمم رگا درک دیھاوخ شالت امش

 تسدب ترضحیلعا تموکح تیاضر نودب یلعریش اب هدھاعم هرکاذم یارب اھنآ بناج

 .»دروآ

 

 ماجنا ربوتکا ١٢ رد ار ھیسور تموکح لباقم ھب ھیناترب تموکح ضارتعا سوتفال درال

 .داد

 

 شیارب و ھتشاد تاقالم عوضوم هراب رد زریگ ید اب ھک داد شرازگ ١٣ خیرات رد وا

 هدوب گروبزرتپ تنس رد هرکذتم ھمان نتشون ماگنھ رد نامفاک لارنج ھک تسا هداد عالطا

 .تسا هدش عوضوم رد حیضوت راتساوخ وا زا اما ،تسا

 

 ،دش لاسرا ھجراخ رتفد ھب و دش تفایرد دنھ تموکح زا ھلسارم کی نامز نیع رد

 مالعا لباک رد یسور نارومام دایز یاھتئیھ هراب رد لماک ھنوگ ھب ار دوخ تاضارتعا

 .درک

 

 :دش لاسرا سوتفال درال ھب ریز تاروتسد اب ھجراخ ریزو طسوت ھلسارم نیا

 

 ھک منکیم لاسرا بانجیلاع امش ھب ار دنھ رتفد رتشیب یاھھمان لقن ،تصرف زا هدافتسا اب«

 ،ھتشذگ لاس نیدنچ رد نامفاک لارنج ھک دھدیم ناشن و تسا دنھ یاھھلسارم لقن لماش

 مھافت فلاخم ترضحیلعا تموکح رظن ھب ھک یتامادقا ،تسا ھتشاد ریما اب ھبتاکم تداع
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 ناتسناغفا روما رد تروص چیھ ھب ھیسور ھک دنکیم حیرصت و هدوب ھیسور و سیلگنا نیب

 .»دنکیمن ھلخادم

 

 ماجنا ار ھلوحم یگدنیامن و درک تاقالم ار فوکاچتروگ هدازھش ربمون ١۵ رد سوتفال درال

  .داد

 

 دوجو لباک رد یسور رومام چیھ دنادیم وا ھک ییاج ات داد خساپ فوکاچتروگ هدازھش«

 دوخ ماقم ھب تشگزاب ماگنھ ار ریما ھب یفراعت ھمان کی فرص نامفاک لارنج و تشادن

 .تسا هداد ماجنا

 

 تبقارم کچوک یاھیھام زا میناوتیمن ،میراد تسد رد یگنھن یتقو اما« ،دندوزفا بانج

 .»»مینک

 

 نیب ھک تفرگ سامت هرباخم نتم هراب رد ھجراخ رتفد ھب ربمون ۴ رد یربزلاس درال

 افرص ھک دوب ھتفرگ تروص ١٨٧۶ تسگا ٢٧ و یالوج ۶ رد نامفاک لارنج و یلعریش

 .دندوب یفراعت یمسر یاھھمان

 

 شرازگ عوضوم هراب رد زریگ ید یاقآ اب دوخ یوگتفگ زا ربمون ١٧ رد سوتفال درال

 :تفگ زریگ ھک داد

 

 و تشادن دوجو ناتسناغفا ریما اب نامفاک لارنج یسایس طابترا دروم رد یلاوس چیھ«

 فرص رومام ھفیظو .دوبن نایم رد هدھاعم تابیترت ھنوگرھ دروم رد ھشیدنا نیرترود

 ھفیظو ھب وا تشگرب لومعم مسر ھک دوب ریما ھب نامفاک لارنج زا یفراعت ھمان لیوحت

 .دوب ھیاسمھ یاھتموکح لک رادنامرف ناونع ھب شدوخ
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 ھب دیاب زونھ اراخب تاناخ نوچ ،تسین ھیاسمھ تموکح کی مکاح وا ھک مداد خساپ نم

 نمفاک لارنج ھک منادیم مزال نم نیاربانب و دنوش ھتفرگ رظن رد لقتسم تموکح ناونع

 ھب نارومام لاسرا زا هدنیآ رد ھک دنک تفایرد یروتارپما تموکح زا یروف تاروتسد دیاب

 .دشکب تسد ناتسناغفا ریما اب یسایس طابترا و لباک

 

 نامفاک لارنج زا مھ ،درک لصاح عالطا یروتارپما تموکح ھک داد عالطا میارب زریگ ید

 گرزب یاھیگدامآ لاح رد ناغفا تموکح ھک نارھت رد یروتارپما ریفس قیرط زا مھ و

 ھک هدش هدامآ راوس ١۶٠٠ اب تارھ رد رفن رازھ ١٠ ھک تشاد راھظا وا .تسا یماظن

 و دنا یماظن قشم و نیرمت لاح رد رادماود ھنوگ ھب اھنآ ؛دنا زھجم و حلسم بوخ ھمھ

 رد پوت کی دیلوت تردق ھک هدش ھتخادنا راک ھب تارھ رد پوت یرگ ھتخیر ھناخراک کی

 یارب تاحیلست نیا ،تسا هدرک تفایرد یروتارپما تموکح ھک یتامولعم زا .دراد ار زور

 .تسا هدش ھیھت ورم و اھنمکرت ھیلع مجاھت

 

 نارگن هدش شرازگ مجاھت زا یهزادنا ات وا ھک دوشیم مولعم نامفاک لارنج شرازگ زا

 .»تسا هدش

 

 وا .تشاد لاسرا عوضوم نیا رد سوتفال درال تشاددای ھب یخساپ ربمتپس ١ رد زریگ ید

 لباک ھب یسور رومام کی ھک درک رارکت ار ھینایب نآ ندوب تسرد یعطق راکنا نآ رد

 وا .دشاب ھتشاد هدھع رب ار یلعریش اب داحتا یعافد و یضرعت هرکاذم ات تسا هدش لاسرا

 :ھک تفگ

 

 رب لاد یکردم ھجوچیھ ھب و دوبن یفراعت مایپ زا رتارف یزیچ یواح نامفاک لارنج ھمان«

 .»دوبن لباک تاماقم و ناتسکرت رد ام تاماقم دروم رد یسایس هرکاذم ھنوگرھ دوجو

 

 :دوزفا وا
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 رظن اب ،تسا نایرج لاح رد تارھ رد ھجوت لباق تابیترت ھک میتخومآ نامز نیع رد ام«

 .ورم یاھنمکرت ھیلع مجاھت

 

 طسوت ھک تسا ١٨٧٢ مھافت زا میقتسم فلخت کی ،دریگ رارق دییات دروم قیاقح نیا رگا

 ریز هدش ھتخانش ھحاس زا رتارف زواجت ھنوگرھ زا ار ریما ھک هدرک دھعت ریبک ھیناترب نآ

 .دنکیم عنم ناغفا ورملق

 

 ھک درک دھاوخ هدافتسا دوخ ذوفن مامت زا ھیناترب تموکح ھک درادن کش یروتارپما ریفس

 .»دوش لباک تازواجت نینچ عنام

 

 :داتسرف سوتفال درال ھب ریز حرش ھب نامفاک لارنج زا یھمان ربمسد ١۵ رد زریگ ید

 

 رد سیلگنا ریفس تشاددای ھمجرت دوخ ربوتکا ٨ ھمان رد ھک دیدوب نابرھم بانجیلاع امش«

 لباک ھب نم دوشیم ھتفگ ھک دیدرک لاسرا یضرف رومام کی دروم رد یروتارپما رابرد

 داحتا هدھاعم ات تسا هدرک تفایرد ھیناترب تموکح ھک یتامولعم قباطم ،مدرک مازعا

 .دیامن دقع یتراجت هدھاعم کی مھ و یعافد و یضرعت

 

 دوخ ھفیظو ھب دورو نامز زا ھک مزاس علطم ار بانجیلاع امش ات منادیم دوخ ھفیظو نم

 هدوب یندم لدابت ھب دودحم ناخ یلعریش اب نم تابسانم ،ناتسکرت لک رادنامرف ناونع ھب

 .ماهدرکن لاسرا لباک ھب تیگیج کی ای نارومام زگرھ و

 

 ھب ار اھنآ ھک دوشیم لاسرا اراخب ریما قیرط زا راب ود ای کی لاس ھشیمھ نم یاھھمان

 ریما ھب ار اھنآ وا ھک خلب سیئر سردآ ھب دنقرمس تیگیج طسوت ای دھدیم لاقتنا لباک

 .دتسرفیم ناتسناغفا



 925 

 

 دیناوتیم بانجیلاع امش ،درادن ھناصلاخ فراعت زج یرگید تیھام زگرھ تابتاکم نیا

 .دیزاس دعاقتم ییایسآ رتفد رد هدش یرادھگن یاھلقن زا ار دوخ

 

 تشاددای رد جردنم تاراھظا ھب ھک منک شھاوخ بانجیلاع امش زا ھک مراد راختفا نیاربانب

 .تسا ساسا یب الماک ھک دینک ضارتعا امسر سیلگنا ریفس

    

 هدش جارختسا نآ زا هابتشا الماک تاعالطا نیا تسا نکمم ھک یعبنم ،منکیمن راکنا نم

 .»دشاب ھتشاد یربتعم تیھام ،تسا

 

 کی ١٨٧۶ ربوتکا ١٩ رد ھک دوشیم مولعم دنھ تموکح ١٨٧۶ ربمسد ٨ ھلسارم زا

 ھیناترب رومام زا ار ھباشم یایادھ یتافیرشت مسارم یط ھک دوب لباک رد ھیسور هدنیامن

 ربمون نایاپ رد ھمان اب یسور رگید رومام و دوب اجنآ زونھ ٣٠ خیرات رد وا ؛درک تفایرد

 .دمآ لباک ھب

 

 :دنیبیم ریز حرش ھب ار عوضوم رد زریگ ید خساپ ١٨٧٧ یرونج ٢٧ رد یربزلاس درال

 

 لباک ھب ھیسور نارومام ھک یھینایب ھک دنکیم راھظا قاروا نیا زا یربزلاس درال«

 راکنا نامفاک لارنج و ھیسور تموکح طسوت ریما اب هدھاعم هرکاذم عوضوم اب دنداتسرف

 قیرط زا و ھتشاد یفراعت تیھام افرص لارنج تابتاکم ھک دنکیم حیرصت و تسا هدش

 .تسا هدش لاسرا اراخب ریما

 

 یلک رظن دناوتیمن وا اما ،درک تفایرد تیاضر اب ار لوا ھتکن رد نانیمطا یربزلاس درال

 نکممان .دریذپب تسرد ناونع ھب ار یلبق تابتاکم هراشا نودب ھیسور تموکح طسوت ھبتاکم

 یواح ھک تفرگ رظن رد یفراعت افرص ار نمفاک لارنج ھتشذگ یروربف ھمان ھک تسا
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 .تسا یداھنشیپ تیھام یاراد تاظحالم ھیجوت اب ھیسور طسوت دنقوق لاغشا زجوم شرازگ

 اما ،دندوبن یسور نارومام توافتم یاھھمان نالماح ھکنیا ماھتا دروم رد ھکیلاح رد

 لباک رد اھنآ ھک درک راھظا تسا یفاک ،دندوب اراخب ریما طسوت هدش مادختسا ناناسرمایپ

 ود رھ تیھام ھکنیا تیعقاو .دندش ھلماعم نآ قباطم و هدش ھتفرگرظن رد یسور ناونع ھب

 یفاک لیلد ،تسا زاب هابتشا تخاس نینچ یارب یربزلاس درال رظن ھب اھنآ نالماح و ھمان

 ریما اب دوخ تاطابترا لماک عطق رب ینبم نامفاک لارنج ھب ھیسور تموکح رودص یارب

 .»تسا

 

 :تفگ شیاھھیاسمھ ھب یلعریش ھلمح ھشیدنا یاھشرازگ عوضوم رد و

 

 ھب ریما ھک درادن دوجو رواب یارب یلیلد چیھ و تسا هدیسرن رتفد نیا ھب یتامولعم چیھ«

 نمکرت لباقم ھب تارھ ھعسوت رد ھک دشاب ھتشاد ار نآ یگدامآ ای دشاب زاورد ھب زواجت رکف

 .»دش تامولعم راتساوخ دنھ تموکح زا مھ نآ اب عوضوم نیا رد .دشاب ورم یاھ

 

 اب زریگ ید ھب یمسر تشاددای و تشون سوتفال درال ھب یروربف ٧ رد ھجراخ رترکس

 .دش لاسرا یروربف ٢٢ رد طیارش نیع

 

 :ھک تفگ سوتفال درال ھب )یروربف ١۴( البق یزریگ

 

 ھک تسا یزیچ نامھ ھیسور هدربمان رومام زا لباک ھنازور تارطاخ رد هدش هداد مان«

 مادختسا نامفاک لارنج طسوت وا ھک تفگ بانجیلاع اما .تسا هدش رکذ نامفاک لارنج طسوت

 ریما ھب نامفاک لارنج طسوت دوب نآ لماح وا ھک یھمان .دسانش یم ار وا ھن و تسا هدشن

 .تسا هدش هداتسرف لباک ریما ھب اجنآ زا و هدش هداتسرف خلب ھب لاقتنا یارب اراخب
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 لارنج طسوت ھن و دوب هدش باختنا ھن ھک دوب ھمان کی لماح افرص لاوس دروم رومام

 رد هدنیامن ای ھیسور رومام تیھام رایتخا تروص چیھ ھب ابقاعتم و دشیم ھتخانش نامفاک

 .تشادن ار لباک

 

 ھک تسا هداتسرف ار لباک ھنزاور تارطاخ یاھھصالخ لقن کی وا ھک درک نایب رزیگ ید

 رد ھیسور هدنیامن کی تیھام ضرف ھک دش مولعم وا یارب و ماهداد نمفاک لارنج ھب نم

 یراددوخ نآ زا هدنیآ رد دیاب ابقاعتم و تسا طلغ روصت و تسردان ناسرمایپ نیا طسوت لباک

  .»دوش

 

 ھک دنکیم هراشا سوتفال درال تشاددای ھب ١٨٧٧ چرام ۵ رد رزیگ ید یمسر خساپ

 :ھیسور تموکح

 

 ربمسد ١۵ – ٣ و ربمسد ١٣ – ربمون ١٠ یاھتشاددای رد ھک دراد یگدامآ ساسحا«

 دنک دقعنم لباک ریما اب یسایس ای یراجت تابیترت ھنوگرھ درکن شالت ھیسور ھک ینانیمطا

 زج ھب یرگید تیھام زگرھ لباک ریما اب یزکرم یایسآ رد ام تاماقم صلاخ تابسانم و

 الاح ھکیلاح رد .تسا قرش رد یلومعم دربراک اب قباطت رد و ھتشادن صلاخ فراعت زا

 کرد ھیناترب تموکح تسا راودیما یروتارپما تموکح ،دوشیم دیدجت اھنانیمطا نیا

 زیمآ هابتشا ریسفت ھکنیا زا ادج ،میاهدرکن فارحنا اھنآ زا زگرھ المع ام ھک درک دھاوخ

 ھکنیا زا ادج و دشاب هدوب ھچ نامفاک لارنج تاطابترا رد ییایسآ یموب یاھتموکح طسوت

 ابیرقت عوضوم نیا رد مھافت یوس.تسا هدش هداد اھنآ طسوت لاقتنا هویش ھب تسردان تیمھا

 یادیپان لیامت و یزکرم یایسآ یموب مدرم مولعمان تیھام تشادرظن اب ،هدوب ریذپان بانتجا

 یاھغورد نیا هراب رد وگتفگ و تاقالم ام رظن ھب رثوم هویش ھناگی ؛ھسیسد یارب اھنآ

 فقوت ثعاب زگرھ ھک مینک رکف میلاحشوخ ام و تسا یرادافو و تین نسح اب کانرطخ

 .»دش دھاوخن ھیناترب ھنیباک و ام نیب رظن لدابت و بناج رھ رد ذوفن
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 ھک درک راکنا سیلگنا تموکح هرجاشم دییات زا ھیسور تموکح ھک دوشیم هدھاشم

 ناتسناغفا دروم رد تموکح ود نیب مھافت فالخرب یلعریش اب نامفاک لارنج تاطابترا

 ھب تابتاکم عطق یارب مزال تاروتسد ھک درک راکنا ھیناترب تموکح یاضاقت زا و هدوب

 .دوش هداد نامفاک لارنج

 

 .تسا هدشن ھتفرگ رظن رد ھیسور تموکح عانتما نیا زا یرادشھ چیھ دسریم رظن ھب

 

 یم ٣ خروم دنھ تموکح ھلسارم کی ھجراخ ریزو ھب ١٨٧٧ نوج ١٢ رد یربزلاس درال

 :دندوب ھتشون نآ رد ھک داتسرف ار

 

 لدابت افرص یاھزاین زا یلعریش و نامفاک لارنج نیب تاطابترا ھک درادن دوجو یدیدرت«

 صاخشا طسوت تافراعت زا دایز رایسب یزیچ ناونع ھب تردن ھب و ؛تسا ھتشذگ یتافراعت

 لاسرا ریما ھب ھک نامفاک لارنج یاھمایپ .تسا هدش ھتفرگ رظن رد دتسرفیم ھک یسک یارب

 ،)ھیسور ھجراخ رتفد ھب وا ١٨٧۶ ربمون ٩ ھمان رد( دش ھتفگ لارنج طسوت ھکیروط ،دش

 .تسا هدوب ھفقو یب اھنآ ھتشذگ لاس نایرج رد .دوبن »لاس رد رابود ای کی« فرص

 ھلماعم و هدش ھتفرگ رظن رد ھیسور تموکح نارومام ناونع ھب ریما طسوت اھنآ نالماح

 ھیسور رومام ناونع ھب ناغفا تموکح طسوت یخرب یرگید ای ھنیمز کی رد و تسا هدش

 .دوشیم ھتخانش لباک رد تباث ھنوگ ھب ابیرقت الاح

 

 نیمھ اب گروبزرتپ تنس ھنیباک طسوت ام دروخرب ایآ ھک میناسرب امش ھجوت ھب میھاوخیم ام

 ار اراخب و هویخ یاھناخ اب ھناتسود طباور نانچ دنھ تموکح رگا ،دوش هدید یتوافت یب

 یواح دایز یاھھمان ناگدازھش نآ ھب اھنآ اب داحتا تساوخرد نودب اعقاو ام رگا ؛دنک زاب

 رد یاھتموکح دروم رد ام تسایس حیضوت لماش ھک میتسرفب یتسود یاھنانیمطا

 .»دشاب ام تادحرس
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 تروص ھیسور تموکح ھب دنھ زا دروم نیا رد یطابترا ھک درکن داھنشیپ یربزلاس درال

 .دریگ

 

 ھب دنھ زا یلعریش ھب ناطلس هدنیامن کی روبع زا ١٨٧٧ ربمتپس ١٢ رد ھیسور تموکح

 .درک تیاکش ناتسناغفا

 

 :درک نایب سوتفال درال ھب زریگ ید

 

 قیرط زا و یزکرم یایسآ ناملسم مدرم نایم رد یبیلص یبھذم غیلبت تئیھ نیا فدھ«

 شروش ھب یزکرم یایسآ مدرم نتخیگنارب یارب اراخب ریما کیرحت یارب ناتسناغفا ریما

 .دوب اھسور ھیلع

 

 تموکح و تسا ھیسور رادافو دحتم کی ھک هدرک تابثا و تشاد راھظا اراخب ریما

 یبھذم تاکیرحت ھجیتن رد تسا نکمم تالکشم اما .دراد وا رب لماک دامتعا یروتارپما

 ھشدخ ار نامکاح نآ نیب ھناتسود تابسانم تسا نکمم ھک دیآ دوجوب ناتسناغفا و اراخب نیب

 زا یراددوخ تھج ناتسناغفا ریما ھب لوقعم یاھهروشم ھک دوب مھم نیاربانب .دزاس راد

 .دوش هداد تموکح ود نیب ھناتسود تابسانم یزادنا رطخ ھب یارب مادقا ھنوگرھ

 

 ھیناترب تموکح نیب مزال تابیترت اب ات تسا ھتفرگ روتسد نامفاک لارنج ھک دوزفا زریگ ید

 یقاب تابیترت نآ هدودحم لخاد رد ایوق و دوش دراو ناتسناغفا دروم رد ھیسور و گرزب

 .»دنامب

 

 :داد خساپ سوتفال ھب ربوتکا ١٧ رد یبرد درال
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 ریخا تئیھ عوضوم رد زریگ ید اب ھک یوگتفگ و امش ربمتپس ١٢ ھلسارم ھب هراشا اب«

 ھک میوگب بانجیلاع امش ھب دیاب ،دیتشاد دنھ قیرط زا یگدنیامن روبع و ناتسناغفا ھب یکرت

 ورملق قیرط زا ات دش هداد هزاجا ناتسناغفا ھب یکرت هدنیامن کی ردنب/یتروپ یاضاقت رب انب

 گنج غیلبت تئیھ نیا فدھ ھک تشادن یلیلد چیھ ترضحیلعا تموکح اما ،دنک روبع دنھ

 .تسا هدوب یزکرم یایسآ رد یبیلص

 

 دزاس راداو ار وا ،دراد ناتسناغفا ریما اب ھک دوخ ذوفن زا هدافتسا اب ترضحیلعا تموکح

 .»تسا هداد ھمادا نونک ات ھک نانچمھ ،دراد ھگن ار اراخب اب حلص ھک

 

 داتسرف یبرد درال ھب ار دنھ تموکح یرتشیب ھلسارم ١٨٧٨ چرام ٨ رد یربزلاس درال

 .تسا هدنام یقاب لباک رد زونھ ھیسور هدنیامن کی ھک

 

 ھیسور و سیلگنا نیب ھطبار ھک دوشیم مولعم ناملراپ ھب هدش ھیارا تامولعم هدیکچ نیا زا

 سیلگنا تموکح وسکی زا .تسا هدش ازشنت ١٨٧۶ ربوتکا زا یزکرم یایسآ دروم رد

 هدش هداتسرف یلعریش ھب نامفاک لارنج طسوت لبق ھب تبسن دایز رایسب تابتاکم ھک تفایرد

 تموکح ؛دوش فقوتم دیاب تاطابترا نآ ھک دندرک اضاقت ھیسور تموکح زا اھنآ ؛تسا

 یوس زا .درواین راشف نآ یالاب ھیسور تموکح و درک عانتما اضاقت نآ تیاعر زا ھیسور

 ھک دھد هروشم یلعریش ھب ھک دومن تساوخرد سیلگنا تموکح زا ھیسور تموکح ،رگید

 گنج رد داحتا یارب ناطلس هدنیامن طسوت دندرک ضرف اھنآ ھک دنکن ھقفاوم یتاداھنشیپ اب

 هدافتسا اب اھنآ ھک داد خساپ فرص سیلگنا تموکح و تسا هدش دراو ھیسور ھیلع یبھذم

 ار اراخب رد حلص ھک دنزاس یم راداو ار یلعریش »دنراد رایتخا رد ھک دوخ ذوفن« زا

 تساوخرد تیاعر زا عانتما المع و دوبن دنھ تموکح فدھ راکشآ ھنوگ ھب نیا.دراد ھگن

 ھناتسود مھافت ،تیعقاو رد .دوب هدشن هدروآ راشف ،تاطابترا دروم رد نوچ ،دوب اھنآ

 گنج ھناتسآ رد ار سیلگنا ،اپورا ثداوح ریسم و ھتفای نایاپ المع تموکح ود نیب ١٨٧۵

 .دوب هدروآ ھیسور اب
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 ھک درادن دوجو تموکح طسوت هدش رشن قاروا رد یکردم چیھ ھک درک هدھاشم تسا مھم

 هداد نامفاک لارنج طسوت وا یارب تسا راکشآ الماک ھک یاھیورشیپ دروم رد یلعریش

 ربوتکا رد .درک ھطبار عطق ١٨٧٧ چرام رد وا اب ارسیاو ھکنیا ات تسا هدادن خساپ هدش

 لیالد زا یکی ھک درک نایب وا .دش هدناوخارف ھلمیس ھب لباک رد ھینترب یموب رومام ١٨٧۶

 :ھک دوب نیا لباک رد یلیپ سیویل رس شریذپ زا عانتما یارب یلعریش

 

 طیارش ؛دوشیم ادیپ لباک ھب ھباشم تئیھ مازعا یارب اھسور یارب ھباشم ھناھب کی«

 تذل اب ار تادھاعم اھسور ؛دش عنام ار اھنآ ناوتیمن الباقتم ھک هدشهداد یاھنانیمطا

 یسایس ھچخیرات .دنسرت یمن یسک چیھ زا و دنا جوجل رایسب دوخ تسایس رد ،دننکیم ضقن

 ھک دنزاس روبجم ار اھسور ھک دنرادن ار نآ ییاناوت اھسیلگنا ھک داد ناشن اپورا ریخا

 رید ھک تشاد ربخ بوخ ریما .دنا ناوتان اھسور تازواجت عفد رد و دنشاب تادھاعم دنباپ

 ترضحالاو اما ؛تسا اھنآ ینطاب فادھا نیا و درک دھاوخ ھلمح ناتسناغفا ھب ھیسور دوز ای

 .دنکیم تیامح دوخ عفانم رطاخ ھب ار وا ھیناترب ینارحب نینچ رد ھک تسناد یم نانچمھ

 کش وا ؛مینکیم ھسیسد وا یرود یارب ھیسور اب ھک تشادن کش ام دروم رد ترضحالاو

 اھنآ یارب دناوتیمن ،تیاھن رد ھک دراد ار وا ورملق شخب مادک عمط ھیناترب ھک تشادن

 دنچ هد اھنآ یارب ھکیلاح رد ،دشاب ھتشاد ار نآ شزرا ھک دنک ییامک یرتشیب لوپ رادقم

 درک دییات رومام ،لباک رد ھیسور نارومام دروم رد .دراد ار ھقطنم نآ یرادھگن ھنیزھ

 رومام ود .تسا ھتشگرب ھیسور ورملق ھب هرابود و دوب هدمآ لباک ھب رخاوا نیا رد یکی ھک

 رد ارثکا و دنتسین تیرثوم یاراد نادرم ھک تفگ رومام اما ،دنا لباک رد زونھ یسور

 .»دنریگ یمن رارق ریدقت دروم ریما اب وگتفگ

 

 .تسناد یم »یراسمرش عبنم ناونع ھب ار یسور نارومام« ریما و
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 یتیکلم بحاص تسا دنمقالع ریما« :تفگ یرگ ناتیپاک اب یصخش یوگتفگ کی رد رومام

 اج نآ ھب ھیسور اب ھیفصت ماگنھ ار دوخ ییاراد و هداوناخ ات دشاب ھیناترب یورملق رد

 .»دتسرفب

 

 .تسا ناتسناغفا اب گنج زا شیپ ھک میسر یم ریخا ثداوح ھب ام لاح

 

 ھیوقت یارب هریخذ هراوس نادرگ ٨ داجیا سوتفال درال .)دش تفایرد ٢٧( ١٨٧٨ یم ٢٢

 .دھدیم شرازگ ار ناتسکرت یماظن ھیحان

 

 .دھدیم فارگلت ار لباک رد ھیسور هدنیامن رادید قیوعت شرازگ ارسیاو .نوج ٧

 

 یوس ھب هار ندرک زاب ،یزکرم یایسآ رد ھیسور یاھورین تاکرحت دییات ارسیاو .نوج ١٩

 اھشرازگ .دھدیم شرازگ ار ھیسور ترافس شریذپ یارب ریما یالاب راشف و ناتسناغفا

 .تشادن لماک تابثا

 

 هدینشن یم ٢٢ زا ار هزات یماظن تاکرحت ھنوگ چیھ سوتفال درال .)دش ذخا ٢۶( نوج ١٨

 ھب یزکرم یایسآ رد یماظن یاھھمانرب .تسا ھتفای شھاک کسدوونسارک یورین .تسا

 .داتفا قیوعت

 

 تامولعم یارب ار ارسیاو نوج ٧  مارگلت ،یربزلاس درال یارب کوربنارک درال .نوج ٢۴

 ار نآ لقن کی سوتفال درال یارب ٢۶ رد یربزلاس درال و دنکیم لاسرا ھظحالم نودب

 .دراد دوجو شرازگ رد یتقیقح ایآ ھک دوش نیقیتم ات دھدیم تیادھ و هداتسرف

 

 فارگلت ار یشرق رد یرفن رازھ ٣٠ یسور یورین ندیسر شرازگ ارسیاو .یالوج ١

 ھک دھدیم تامولعم ریما یارب و دسریم لباک ھب یسور رومام کی نوج ١٣ رد ؛دنکیم
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 ناتسناغفا اب یروف سامت رد ار اھنآ ھک دننک داجیا ومآ رد یاھهاگرارق دنھاوخیم اھسور

 شرازگ دھاوش  ینامزمھ و رادقم ،تسا زیما ھغلابم اراکشا اھنآ دادعت ھکیلاح رد ؛دزاسیم

 .میراگنا هدیدان ار اھنآ مامت میناوتیمن ام ھک تسا گرزب نانچ ھیسور تاکرحت دروم رد اھ

 

 .)تسا هدشن لاسرا ھجراخ رتفد ھب کوربنارک درال طسوت ھلسارم نیا دسریم رظن ھب(

 

 :دھدیم شرازگ ار زریگ ید اب مود رد وگتفگ سوتفال درال .)دش ذخا ١١( یالوج ٣

 

 ھیسور یگدنیامن مادک ھب ایآ مدیسرپ ناشیا زا و متشاد زریگ ید اب ییوگتفگ زورید نم«

 هدش هداد تیادھ ناتسکرت لک رادنامرف ای گروبزرتپ تنس رد یروتارپما تموکح طسوت

 .دنک یورشیپ لباک ھب ھک

 

 لارنج ای یروتارپما تموکح طسوت لباک ھب رفس یارب یتئیھ نینچ ھک داد خساپ زریگ ید

 .دوبن و تسین رظن رد نامفاک

 

 ھسیسد و تشاد تماقا لباک رد یسور رومام کی شیپ یدنچ ھک متفگ ناشیا بانج یارب نم

 .دنک داجیا ار دنھ تموکح و ناتسناغفا ریما نیب رظن فالتخا ات تسا نایرج رد ارھاظ اھ

 راگزاس ھیسور و سیلگنا یاھتموکح نیب هدراو تابیترت اب قباطت رد ریسم نیا ،متفگ نم

 .دوشیم تموکح ود رھ نیب بوخ تابسانم یرود ھب رجنم ،دبای ھمادا رگا و تسین

 

 کش طیارش نیا تحت و تسا عوقولا بیرق ابیرقت گنج ھک دوب ینامز داد خساپ زریگ ید

 یارب ھک دننک ذاختا یریبادت نانچ ھک دننادیم دوخ ھفیظو یماظن ناھدنامرف ھک درادن دوجو

 ھنوگرھ ھک درک راکنا تشاد ربخ ھکییاج ات وا مھنآ اب .دشاب یرورض ناش روشک ھب تمدخ

 لسنوق نیالوکا ھک درک دییات وا .مدرک هراشا نم ھک دشاب یتیھام یاراد لباک ریما اب ھسیسد

 تراظن ار ریپن و رلتب ناتیپاک تاکرحت ھک تسا هداتسرف دھشم ھب ار دابارتسا رد یسور
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 .دنا ھیسور ھیلع ینمشد یارب نمکرت لیابق تاکیرحت فورصم هدش هداد شرازگ ھک دنک

 .تسا هدش ذاختا ھک دوب کیتامولپد ریبدت ھناگی نیا

 

 شازگ داینب رب و تسا رگشدرگ کی فرص رلتب ناتیپاک ھک مدرک راھظا زریگ ید ھب نم

 وا ھب دنھ شترا داتس طسوت یروف ریتاسد و تسین ترضحیلعا تموکح رومام وا دوخ

 .ددرگرب دوخ یماظن ھفیظو ھب یدوز ھب ھک هدش هداتسرف

 

 دراد یفاک تامولعم ریپن ناتیپاک و رلتب ناتیپاک دروم رد دیسریم رظن ھب ھک زریگ ید

 تعاطا زا ھکنآ اب وا اما ،تسا هدش هدناوخارف رلتب ناتیپاک ھک تسا ربخ اب وا ،تشاد راھظا

 ھب یتح وا .دراد رارصا لاخا لیابق رادید یارب دوخ دصق رد و تسا هدز زاب رس روتسد

 ارھاظ بانجلاع ھک هدرک ناور نمکرت یاسور یخرب ھب رلتب ناتیپاک ھک درک هراشا یا ھمان

 و رلتب ناتیپاک نیب تارکاذم یخرب دسریم رظن ھب[ دشاب هدرک تفایرد ار نآ یاھلقن

 .]تسا ھتفرگ تروص اھنمکرت

 

 لارنج طسوت الاح ای دراد دوجو یشکرکشل ھنوگرھ دصق ایآ ھک مدیسرپ زریگ ید زا

 .تسا رظن رد اھنمکرت ھیلع نیکامال

 

 ھک تسا مزال ابلاغ ھک تشاد راھظا و درک یعالطایب راھظا یدصق ھنوگرھ زا بانجیلاع

 ھیسور تراجت یالاب تامجاھت رطاخ ھب ار اھنآ ای درک عفد دیاب ار لیابق نیا تالمح

 .درک تازاجم

 

 یرادھگن یارب سرگناک رظتنم اپورا ھک یتاظحل رد مدرک راھظا بانجیلاع ھب تیاھن رد نم

 ود( ھیسور و سیلگنا نیب کین مھافت و یگنھامھ محازم ھک یراکرھ زا دیاب ،دوب حلص

 و لباقتم کین یتسود ھک ییاج ،درک یریگولج دوشیم رگید یاھاج رد )ییایسآ تردق

 .»دوش تیندم و تیناسنا لیاسم یارب اھبنارگ تامدخ نینچ ھیارا ثعاب یراکمھ
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 هام رد یسور یاھھتسد داجیا دروم رد تایئزج سوتفال درال.)دش ذخا ١۶( یالوج ١٠

 .داتسرف ار یزکرم یایسآ رد یم

 

 .دنکیم لاسرا رتشیب تایئزج نوتفال درال .)دش ذخا ٢٢( یالوج ١٧

 

 زا یتفایرد رتشیب تایئزج یربزلاس درال ھب کوربنارک درال .)دش ذخا ٢۶( یالوج ٢۶

 .دتسرفیم ار دنھ

 

 تایئزج )گروبزرتپ تنس رد ریفادژراش( تیکنالپ یاقآ .)دش ذخا تسگا ۵( یالوج ٣١

 .دتسرفیم رتشیب

 

 :دنکیم مارگلت ار اریز شرازگ ارسیاو .)دش ذخا تسگا ۵( یالوج ٣٠

 

 تاماقم .دنیبب ار ریما اصخش دھاوخیم و دیسر )یشرق( یکرک ھب نازابرس اب نامفاک«

 تعاطا اھنآ زا وا اما ؛دننک لطعم ریما روتسد ندیسر ات ار وا ات دندرک شالت ومآ رد ناغفا

 رتکاد .دوش یراددوخ ھیسور نارسفا اب تفلاخم زا ات داتسرف روتسد نآ زا سپ ریما .درکن

 رسفا ای نامفاک ھک دیوگیم ،یالوج ٧ ،رابرد رد دوخ ریزو ھب  ریما ھک دینش یموب

 زا نم .درکن تیاعر ار فقوت رما و درک روبع لباک دصق ھب ار ومآ دنکشات ھبتریلاع

 رواشپ زا لاح .مدنام دییات رظتنم و مدرک یراددوخ امش یارب تامولعم نیا مارگلت نداد

 دناوتیمن ھتبلا نیا .مدینش یماظن گرزب ھقردب اب ار لباک رد یسور رسفا ندیسر شرازگ

 تاشرازگ مامت ھکنآ اب ؛دشاب ھیسور تمدخ رد ھبتریلاع یموب تسا نکمم و دشاب نامفاک

 .درک مھاوخ فارگلت امش ھب ،دوش قیدصت یتئیھ نینچ رگا .دنکیم هراشا ییاپورا رسفا ھب

 دروخرب نینچ رد ھنیباک رظن نداد ناشن نودب ار دحرس نارسفا ای درک مادقا ھک تسا لکشم

 زا ریما عانتما و ھیسور یمسر یاھهدعو تشادرظن اب ،داد تیادھ ریما و ھیسور بناج زا
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 طسوت نیا ایآ منادب ریخات نودب مھاوخیم نم ھک یزیچ .یلکش رھ ھب ھیناترب تئیھ شریذپ

 راذگاو ام ھب ای دش دھاوخ ھلماعم یروتارپما ھیضق کی ناونع ھب ترضحیلعا تموکح

 ،مود دروم رد .مینک دروخرب دنھ تموکح و ریما نیب ھلئسم کی ناونع ھب نآ اب ات دوشیم

 ییاپورا یوناترب تئیھ بسانم و یروف شریذپ یالاب ھک منکیم داھنشیپ امش دییات اب نم

 دروم رد تینما یارب دراوم نینچ رد یرورض ریبادت یور رتشیب امش اب نم .دوش رارصا

 لماک یلمع یب تسایس ھمادا ،لیدب ھنیزگ .تفرگ مھاوخ طابترا ناتسناغفا رد یمیاد یرترب

 .»تسا دنھ رد ام تیعقوم ھب رضم رایسب و لکشم نآ یرادھگن ھک دوب دھاوخ

 

 و قازق ناراوس اب یھارمھ رد یسور ھس ھک درک مارگلت ار یشرازگ ارسیاو .یالوج ٣١

 .دندیسر لباک ھب کبزوا

 

 :داد مارگلت ارسیاو ھب کوربنارک درال .تسگا ١

 

 هدنیامن شریذپ دروم رد ھک نآ زا شیپ دیزاس نیقیتم قیاقح ندوب تسرد زا ار دوخ«

 اعقاو ھک دیتسرفب یزاس نیقیتم یارب ار یموب کی امش تسا نکمم .دینک رارصا ھیناترب

 .»دینک مارگلت میارب ،دش ھتسناد قیاقح یتقو و دنتسھ اجنآ رد اھسور

 

 :تسا لماک شرازگ یواح یمود .دھدیم یفارگلت خساپ رابود ارسیاو .تسگا ٢

 

 رادنامرف فوماربا لارنج تسایر ھب لباک رد ھیسور تئیھ تیدوجوم زا رتشیب دییات«

  .تسا هدش رکذ مان اب ھک دش تفایرد دنقرمس

 

 ناھاوخ ینونک تیعقوم ھک میھدب رکذت میھاوخیم ام ،نم ٣٠ خروم مارگلت ھب هراشا رد

 نازابرس و نارسفا ھک دش دھاوخ مولعم دنھ رسارس رد یدوز ھب .تسا یروف حالصا
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 نیرت گرزب و ام تادحرس زا یھاتوک ھلصاف رد لباک رد و دندش ھتفریذپ راختفا اب یسور

 .دیدرگ عانتما اجنآ ھب روبع هزاجا زا ام نارسفا ھکیلاح رد ،دنراد تماقا ام یماظن ناگداپ

 

 ییاریذپ یبوخ ھب و هدرک رادید ھنمیم زا یسور نارسفا ھک میراد رتشیب یاھشرازگ ام

 .»دناهدش

 

 هدشن هداد نآ مامت و هدش یراذگ ھمالع »ھصالخ« هژاو اب مارگلت نیا ھک داد رکذت دیاب

 .تسا

 

 رد ھک ھیسور طسوت هدش هداد یاھنانیمطا تیارق زا سپ کوربنارک درال .تسگآ ٨

 :دسیونیم یربزلاس درال ھب ،درک دھاوخن ھلخادم ناتسناغفا

 

 قلطم ھلخادم مدع شرگن کی اب ھتشذگ لاس هد نایرج رد بیترت نیا ھب ھیسور تموکح«

 تموکح دروم رد ھیناترب تموکح تسایس ،رگید یوس زا .دوب دھعتم ناتسناغفا روما رد

 ذوفن کی دیاب تیعقاو رد .تفرگ لکش توافتم الماک ساسحا کی رد نارود نیمھ رد

 دوخ یاھھیاسمھ تسایس یوس ھب یلعریش ات دشیم نیرمت لباک رد عورشم و بسانم

 رتشیب تیلوئسم شریذپ مدع لاح رد و درکیم مارتحا ار دوخ لالقتسا ات ؛دشیم قیوشت

 ھناتسود یاھهروشم ،ترورض تروص رد ،وا یالاب راشف شوع ھب وا لمع ھب ھطبار رد

 ھنوگرھ نیرمت زا ھیسور یتقو ،رگید هرابع ھب .دشیم تیامح یجراخ زواجت و ھلخادم زا

 یارب حلص عفانم رد ترضحیلعا تموکح تسایس ،درک یراددوخ  ناتسناغفا رد ذوفن

 .دوب یم نیرترب و شلاچ نودب دیاب ھک دوب یذوفن نیرمت

 

 درک راکنا دوخ بناج زا یمادقا ھنوگرھ تیعقاو زا ھیسور تموکح ھک تسا تسرد نیا

 ترضحیلعا ریفس ھب ،تیعقاو رد ،تشاد نایب امسر زریگ ید .دش هداد شرازگ الاح ھکنانچ

 طسوت ،تسا هدرک هراشا نآ ھب نوتیل درال ھک یروط یتئیھ نینچ ھک گروبزرتپ تنس رد
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 دیکات نامھ اب وا .دوشیمن و هدشن هداتسرف لباک ھب نامفاک لارنج ای یروتارپما تموکح

 ھک یتایئزج وترپ رد اما .درک راکنا ار یلعریش و نامفاک لارنج نیب ھسیسد تیدوجوم

 تنوکسیو ،دنا یرگید عبانم زا اھنآ ھک تسا هدش دییات ،تسا هدش تفایرد دنھ زا الاح

 .دنا شخب تعانق اھراکنا نیا ھک دزاس دومناو دناوتیمن کوربنارک

 

 ،سیلگنا اب تابیترت مامت فالخرب ھک دسریم رظن ھب هدش شرازگ تیعقاو تقیقح ضرف اب

 زا ادج .تسا ھتفریذپ ار نآ وا و هدومن زاب لباک ریما ھب ار دوخ هار ھیسور تئیھ کی

 تئیھ نیا ھک دوشیم ھتفگ .دنھ تموکح ھب ھعجارم نودب و راشف ریز ای هدارا اب ھکنیا

 روشک زا ،هدوب رفن رازھ ١۵ اعومجم ھک دوشیم ینابیتشپ ھیسور ھتسد راھچ طسوت

 میقتسم دیدھت تفگ ناوتیم ھک یطاقن اب ییارگمھ رد و ومآ طخ رد ،هدرک روبعاھنمکرت

 .تسا ناتسناغفا تیمامت و تینما یارب

 

 شریذپ رب یتامدقم ریبادت ناونع ھب ،تسا هدرک داھنشیپ ارسیاو ،لکشم نیا اب ھلباقم یارب

 دنھ یارب ھجراخ ریزو ھک یداھنشیپ ،دوش رارصا لباک رد ھیناترب بسانم تئیھ کی

 .دنادیم تحلصم ار نآ یارجا

 

 رظن نیا ھب ایوق و ھتسنادن یفاک دروم نیا رد دوخ تاذ ھب ار ماگ نیا کوربنارک درال اما

 ھب ھک دوش هداد روتسد یگرابکی ھب گروبزرتپ تنس رد ترضحیلعا ریفس ھب ھک تسا

 .دنک باطخ ناتسکرت رد ھیسور تاماقم تامادقا دروم رد ھیسور ھنیباک

 

 ھیسور لک رادنامرف نیا و تسا دوخ نارومام لامعا لوئسم ھک تسا ھیسور ھنیباک اھنت نیا

 ھظحل نیا رد نآ نودب ای رایتخا اب ھک تسا ناخ یلعریشریما اب ھسیاقم رد ناتسکرت رد

 دنھ رسارس رد ترضحیلعا عابتا ناھذا یدج ھنوگ ھب نآ رثا ھک دنکیم لابند ار یتسایس

 .دزاسیم ھتفشآ و رازآ ار
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 دزن تحار لایخ اب تسا نکمم دنھ یارب ھجراخ ریزو ،عاضوا ھبذاج و نزو ھب ھجوت اب

 گروبزرتپ تنس رد ینابز نینچ ذاختا و دراد ھیضق زا لماک یھاگآ ھک دورب یربزلاس درال

 ام زا ھیسور ھک دوشیم یتابیترت و ھجیتن ھب رجنم تسا هدرک ھبساحم تسرد وا ھکیروط

 .»تسا عقوتم

 

 ھیسور هدنیامن ریما ھک دنکیم فارگلت ار یالوج ٣٠ خروم لباک شرازگ ارسیاو .تسگا ٩

 ناتسکرت لک رادنامرف زا یکی ،درک ادھا ھمان ود وا و تفریذپ رابرد ھب ٢۶ خیرات رد ار

 .رازت زا یرگید و

 

 دتسرفیم یربزلاس درال ھب فارگلت کوربنارک درال .تسگا ٩

 

 :دسیونیم یربزلاس درال ھب کوربنارک درال .تسگا ١٣

 

 یاھیگدامآ هدننک مالعا ،دیسر لاسما راھب رد ترضحیلعا تموکح ھب ھک یاھشرازگ«

 یلمع دییات و هدوب راکشآان امسر فادھا یخرب یارب یسور ناتسکرت رد هدرتسگ یماظن

 لاس یم ١۴ رد ناتسکرت رد ھیسور لک رادنامرف طسوت هدش رداص یلک تاروتسد رد

 ھیسور گنج ریزو زا هدیسر تاروتسد داینب رب دوشیم ھتفگ ھک یلک روتسد .تسا ھتشذگ

 .تسا رفن رازھ ١۵ دودح یعومجم یتایلمع ھتسد ھس ھیلوا ریبادت داجیا رب تیادھ ،تسا

 یکسفورت رکشلرس یھدنامرف ریز لماک توق اب وجگنج رازھ ١٢ زا لکشتم یساسا ھتسد

 قباطم رتشیب و دنک یورشیپ ناجیدنا ھب ادعب ھک دوش لیکشت دنقرمس رد ھک دش هداد روتسد

 نامرف ریز ھک درم ١٧٠٠ دودح زا لکشتم ھک هدش میظنت نالیغرام رد مود ھتسد ،تایادھ

 موس ھتسد .دشاب رتشیب نامرف رظتنم ھک ییاج ،دورب وس لزق یداو ھب فوماربا رکشلرس

 ١٧٠٠ دودح و لیکشت ملیھنیتورگ گنھرس نامرف ریز کسفوردناسکلاورتیپ رد ایردومآ ای

 ھس نیا رب دوزفا .دشاب نامرف رظتنم سپس و دورب یوجراچ ات ومآ رانک رد و دشاب درم

 قازق ١٠٠٠ رانک رد اھپوت یخرب و هدایپ نادرگ جنپ یاراد یورین کی ،نوتس ای ھتسد
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 رد ترضحیلعا ریفادژراش زا هدیسر یاھشرازگ قباطم عومجم رد درم رازھ ۴ دودح ای

 نیرخا اب ھک یریبدت ،هدش میظنت نیپسک رد رلشیکیچ رد لاخا روشک لاغشا یارب نارھت

 .تسا ارجا لاح رد سراپ تموکح کمک و تیاضر اب دوخ رتفد زا یتفایرد تاعالطا

 

 یماظن رکشل راھچ ،ومآ و  نیپسکارف یحاون رد تکرح رد ھک دوشیم شرازگ ،نیاربانب

 ورم قطانم یالاب امیقتسم ھک یطاقن رد هدنوش اجکی رفن رازھ ٢٠ دودح زا لکشتم یسور

 .تسا ناتسناغفا لامش تادحرس ھب یدیدھت و دنراد یھدنامرف لاخا و

 

 رد ھیسور تموکح فدھ ھک دز سدح ناوتیم یسور یمسر عبانم زا تاحیضوت دوبن رد

 ھب یرطخ ابقاعتم و سیلگنا اب گنج یلامتحا ییوگشیپ ،لاوس دروم تاکیرحت نیا یارجا

 تاعوبطم .دوب رگید یاھاج و ومآ رد کیژتارتس یاھتیعقوم نتفرگ اب یسور ناتسکرت

 درال صاخ ھجوت دیاب کوربنارک درال ھک دنا علطم ھناھاگآ لیاسم نیا رد نانچ یسور

 ]یالوج ٧ وکسم ھتیزگ و یم ١٧ ،ریم یکسور[ ھیشاح رد ھک دنک توعد ار یربزلاس

   .دنکیم ینابیتشپ و ھیوقت ار قوف هدش ھیارا رظن ایوق ھک هدش هراشا

 

 رد ھیسور ریفس ١٨٧۵ راھب رد یتقو ھک دوب دھاوخ یربزلاس درال یعمج ھظفاح رد نیا

 نونک ات ھچنآ ھب تبسن قیقد ھنوگ ھب ات دش هدناوخارف یبرد لریا طسوت زمیج تنس رابرد

 دزاس نیقیتم ار »یزکرم یایسآ ھیضق هراب رد ترضحیلعا تموکح تارظن« هداد ماجنا

 دوب هداد یگرزب تیمھا هراب رد وا ھب البق ھجراخ ریزو ھک درک یروآدای یرادشھ زا ار وا

 رظن ھب ھک تموکح ود نیب رد تابسانم تارطخ زا و تسا ورم ھب ھتسباو دنھ تموکح ھک

 ھک تارظن یصخش لدابت .دریگ تروص تلاخد لحم نآ رد رگا ،دراد لابند ھب یبرد درال

 ،دش یمھم طابترا ھب جتنم ،دیوگیم یربزلاس درال ھکیروط ،تفرگ تروص نامز نآ رد

 کیدزن ھناتسآ رد فولاووش تنوک ھب فوکاچتروگ هدازھش طسوت لاس نآ لیرپا ۵ خروم

 تروص ١٨۶۴ زا تموکح ود نیب ھک دش یتابتاکم مامت یسررب تعاب ھک یتشاددای ھب ندش

 یاھزرم زا رتارف ھیسور دحرس شرتسگ مدع دروم رد رازت میمصت تشاددای نآ .دوب ھتفرگ
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 نابز رد رارکت و کیرتا ای کسدوونسارک ،اراخب تمس رد ھچ ،دش دوجوم هدودحم

 ھک تسا یتموکح ناتسناغفا ھک ھیسور تموکح بناج زا ھیمالعا کی  هابتشا لباقریغ

 رد لمع لماک یدازآ یاعدا اب نامز نیع رد اما ،دراد رارق ھیسور لمع هزوح زا نوریب

 .دش یریگ ھجیتن سیلگنا تموکح و ھیسور یاھتیکلام نیب یاھروشک

 

 هدازھش طابترا یلبق یاھدنب رد شخب تعانق و یمسر یاھنانیمطا رد ھنزو نانچ اعدا نیا

 ار نآ تیمھا ھک دش یدنب لکش ینابز رد سیلگنا ھنیباک خساپ ھک دش هداد فوکاچتروگ

 مظعاردص طسوت هدش هداد حیرص یاھنانیمطا شریذپ ھکیلاح رد .درک هابتشا ناوتیمن

 ھک درکیم خوسنم ایوق ار ناتسناغفا یوس ھب ھیسور رتشیب یورشیپ ھنوگرھ دیاب ھیسور

 ھب یدج ھنوگ ھب ار ناغفا ورملق یگچراپکی تسا نکمم ھک دش یاھیگدیچیپ هدنریگربرد

 ھگن ار هدنیآ تالامتحا مامت رد لمع لماک یدازآ ترضحیلعا تموکح« ھک دزادنا رطخ

 .»دراد یم

 

 ھنایوجیتشآ هویش کی رد ١٨٧۵ رد تموکح ود نیب رد هدش ماجنا تارظن لدابت نیاربانب

 میقتسم تابیترت دوجو اب .تشادن یلمع ھجیتن چیھ ھک دش ارجا و کرد بناج ود رھ طسوت

 تموکح ،ھیسور ورملق شرتسگ مدع دروم رد فوکاچتروگ هدازھش تشاددای رد هدش تبث

 .داد شیازفا ،دزاس مارآ ومآ و نمکرت روشک رد ار دوخ یاھ تیلاعف ھکنیا یاج ھب ھیسور

 لک رادنامرف ،اراخب و هویخ اب تادھاعم طسوت ١٨٧٣ رد هدش نیمات قوقح توق دروم رد

 ،راصح ھب رگشواک یاھھتسد و داد رارق ھناخدور نآ رد ار راخب یاھیتشک ناتسکرت

 میقتسم فلخت رد ھکیلاح رد .درک مازعا دوخ یگیاسمھ رد اھاج هریغ و داباریش ،بالوک

 یحاون یاروام ھیسور هدنامرف ،روتارپما ترضحیلعا طسوت هدشرداص یاھنامرف زا

 نیا راوج رد .درک لاغشا ھجوت لباق یورین اب ار کیرتا یگیاسمھ رد یروشک نیپسک

 هدش ماجنا( ھبتاکم شیازفا نانچ مھ و درک لابند ار دنقوق یزاس ھمیمض ،ددجم یاھتیلاعف

 زا ،نحل کی رد یلعریشریما و دنکشات یسور لک رادنامرف نیب )یسور نارومام طسوت

 .دش گروبزرتپ تنس رد ترضحیلعا تموکح ضارتعا ثعاب ھک نامفاک لارنج بناج
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 ناشن ھتشذگ لاس ھس ،١٨٧۵ رد دوخ تادھعت ھب ھیسور تموکح یدنباپ زا ادج ،ھصالخ

 نارومام یفخم یاھتئیھ ،لاخا روشک رد تامجاھت اب ورملق ھجوت لباق شیازفا هدنھد

 هدوب یماظن ینونک تاکرحت ماجنارس و یبرغ ناتسناغفا رد ،اھنمکرت روشک رد ھیسور

 .تسا

 

 یرثوم یاھماگ ھچ وا رظن ھب ھک درادن رارق یتیعقوم رد ھظحل نیا رد کوربنارک درال

 ناتسکرت رد ھیسور تاماقم تامادقا طسوت هدشداجیا رییغتم تیعضو رد دنھ تموکح طسوت

 تموکح تاحیضوت یریبادت ھنوگرھ اب ات دوشیم اضاقت یربزلاس درال زا اما ،دوش ھتشادرب

 .»دراد ھگن علطم ار وا ات دروآ تسدب ار ھجیتن و ھیسور

 

 :دھدیم شرازگ ار زریگ ید اب ریز یوگتفگ تیکنالپ یاقآ .)دش ذخا ١٩( تسگا ١۴

 

 ھیناترب اب گنج لامتحا تروص رد ھک داد سوتفال درال ھب وا ھک یتاحیضوت ھب تشگرب اب«

 ھچنانچ ،دنا ھیجوت لباق ریبادت نینچ یگدامآ رد ایسآ رد ھیسور یماظن ناھدنامرف ،گرزب

 الاح ھک متفگ نم ،دنزاس ضیعبت ھب راداو ار گرزب ھیناترب دنھاوخیم دایز لامتحا اب اھنآ

 فقوت یارب یریبادت ھچ ھک مسرپب منکیم تراسج نیاربانب و هدش نیمات یلاحشوخ اب حلص

 ایآ و هدرک کرت ار کسدوونسارک و دنکشات ھک هدش ھتفرگ ھیسور یاھنوتس ییامیپھار

 .دراد تماقا لباک رد زونھ ھیسور رومام ای هدنیامن ھک تسا تسرد

 

 تالاوس دروم رد ھک منادب دیاب نم ھک داد خساپ وا نانخس ھناطاتحم یبایزرا زا سپ بانجلاع

 یارب ھک دیوگب خساپ ار یلوصا دناوتیم فرص وا ؛تسین انشآ اتعیبط وا ،یماظن تاکرحت

 نارومام ھک تسین تسرد نیا داد نانیمطا سپس وا .تسا هدش حرطم تموکح تسایس

 یھمان تسا نکمم .دنشاب ھتفر لباک ھب ریما ھب روتارپما زا ھمان ھنوگرھ اب یسور یرس

 دوش یاھ نوتس مامت ییامیپھار عنام ات هدش هداد اھنآمرف .دشاب نایم رد نامفاک لارنج زا
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 وا ھکنآ اب ھک دوب نیا وا تشادرب تیعقاو کی ناونع ھب و دنا دنکشات زا تکرح رد ھک

 قباس یاھھاگرارق ھب نونکا مھ نازابرس ھک یعقاو ای یمسر ،دیوگب نم یارب دناوتیمن

 .دنشاب ھتشگ زاب دوخ

 

 کرت نیکامال لارنج یھدنامرف ریز ار کسدوونسارک ھک ینوتس ایآ ھک مدیسرپ سپس نم

 .مدنام زجاع صخشم خساپ تفایرد زا ھطقن نیا رد اما ؛تسا ھتشگرب ،هدرک

 

 ریبادت مامت ھک درک رارکت رابود میارب وا ھک مدروآ تسدب زریگ ید زا ینانیمطا نم مھنآ اب

 نامھ ھیسور ،تفگ زریگ ید ھک ھنوگ نآ و تسا هدش ھتفرگ یزکرم یایسآ رد ھک صاخ

 گرزب ھیناترب ھک یتروص رد ،گنج رطخ ندوب عوقولا بیرق تشادرظن اب ھک دراد ار قح

 ھظحل رد ھک داد خساپ تبثم ھنوگ ھب وا .دنک فقوت دیاب ،دروایب اتلام ھب ار یدنھ نازابرس

 .دوش ترضحیلعا تموکح ھب تمحازم ثعاب ھک هدشن ھتفرگیماظن ریبادت چیھ ینونک

 

 یماظن تاکرحت ھب ھطبار رد ار اھنانیمطا نینچ ھک دوب مھاوخ لاحشوخ ھک متفگ نم

 یاھماگ نآ طابترا ھب ھنایواسم شخبتیاضر یاھنانیمطا دناوتیم بانجیلاع ایآ .منک تفایرد

 ؟تسا هدش زاغآ گرزب ھیناترب اب اھیگدیچیپ تشادرظن اب ھک دھدب یسایس

 

 مھ و یسایس یطایتحا دراوم .تسا هدش فقوت زیچ ھمھ« :داد خساپ یگرابکی ھب زریگ ید

 .»تسا هدش فقوت زیچ ھمھ – میدرکیم ھیجوت امش ھیلع نآ ذاختا رد ار دوخ ام ھک یماظن

 

 ،تفای لاقتنا نم ھب تسرد ھنوگ ھب ھک زریگ ید یاھنانیمطا رد ھک مراد لماک رواب نم

 میارب وا اما .دنادیم ار اھنآ ھنیباک و هدش لاسرا طاقن نیرترود ات اج نیا زا اھنامرف داوم

 تسا هداد ناشن نونکا مھ ھبرجت و دنادیمن یماظن دایز تایئزج زا اترورض ھک داد رادشھ

 .»دوشیم ھنوگچ دنکشات ھب ندیسر اب یروتارپما یربار/یششک یاھنامرف ھک

 



 944 

 :دتسرفیم ھیسور تاکرحت هراب رد رتشیب تامولعم تیکنالپ یاقآ .)دش ذخا ١٩( تسگا ١۴

 

 .تسا بسچلد رایسب یلمع ھب تبسن یرظن هاگدید زا ینونک نامز رد تالاقم نیا«

 

 شرازگ یمسر یاھنانیمطا اب و دوشیم ھتفریذپ هاگآ لفاحم رد یلک ھنوگ ھب اجنیا رد رظن

 نامز زا یزکرم یایسآ رد یلمات تاکرح ھک هدش دییات خیرات نیا رد نم ھلسارم رد هدش

 .»تسا هدش فقوتم نیلرب حلص داقعنا

 

 :دسیونیم تیکنالپ یاقآ یارب یربزلاس درال .تسگا ١٩

 روما رد قلطم ھلخادم مدع شرگن ھب ھتشذگ لاس هد نایرج رد ھیسور تموکح نیاربانب «

 تموکح نآ دروم رد ھیناترب تموکح تسایس ،رگید یوس زا .دش هداتسیا دھعتم ناتسناغفا

 الماک ساسحا کی رد نارود نیمھ نایرج رد ھیسور بیوصت و قفاوت اب و هدوب فرتعم

 ؛تسا هدوب لباک رد عورشم و بسانم ذوفن نیرمت تیعقاو رد نیا ؛تسا ھتفرگ لکش فلاخم

 مارتحا ؛تسا هدوب وا یاھھیاسمھ یوس ھب زیمآ حلص تسایس کی رد یلعریش قیوشت یارب

 راشف ھب تبسن دوخ لمع ھب ھطبار رد ار یرتشیب تیلوئسم ھکیلاح رد و شدوخ لالقتسا ھب

 زواجت و ھلخادم زا وا تیامح یارب ام ھناتسود هروشم ،دشاب مزال یتقو ،دریذپیمن وا یالاب

 رد ذوفن لامعا زا یریگهرانک ھب مزلم ار دوخ ھیسور ھکیلاح رد ،رگید هرابع ھب .یجراخ

 نودب ذوفن لامعا دیاب ،حلص عفانم رد ترضحیلعا تموکح تسایس ،دنادیم ناتسناغفا

 .دشاب هدوب مھم و شلاچ

 

 تسایس طخ زا اھنآ ھک هدادن ضرف نیا یارب یلیلد چیھ ترضحیلعا یارب ھیسور تموکح

 سوتفال درال طسوت رخاوا نیا رد تاقیقحت یتقو ،فالخرب .دنشاب هدش ادج هدش هداد ناشن

 طسوت ادکوم دش شرازگ زریگ ید رخا هام ٣ خروم ھلسارم رد ھک یروط ،تفرگ تروص

 تسا رظن رد ای هدش هداتسرف تئیھ نینچ ھک دش راکنا نامفاک لارنج ای یروتارپما تموکح

 .دوش هداتسرف لباک ھب ھک
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 یاراد و رگید عبانم زا اھنآ ھک دنکیم دییات هدیسر دنھ زا الاح ھک ینمض یاھشرازگ اما

 نکممان نآ یرگن یحطس ای یریگ هدیدان ترضحیلعا تموکح یارب ھک دنا یاھیگژیو

  .تسا

 

 هار یسور تئیھ کی ھک دسریم رظن ھب ،دش هداد شرازگ تیعقاو تقیقح ھکنیا ضرف اب

 تئیھ نیا .راشف ریز ای لیم اب ای ،تسا ھتفریذپ ار نآ وا و هدرک ادیپ لباک ریما ھب ار دوخ

 ،هدوب رفن رازھ ١۵ اعومجم ھک دوشیم ینابیتشپ یسور نوتس راھچ طسوت ھک دوشیم ھتفگ

 دناوتیمن ریما ھک هدش هداد تیادھ نانچ و هدرک تکرح ومآ طخ رد نمکرت روشک قیرط زا

 .دریگن رظن رد دوخ ورملق یکچراپکی و تینما یارب یدیدھت ار اھنآ یعیبطریغ ھنوگ ھب

 

 دوش هداد رکذت فوکاچتروگ هدازھش ھب اھشرازگ نیا ھک منک اضاقت امش زا دیاب نم نیربانب

 درک دیھاوخن ناھنپ ترضحالاو زا امش .دراد دوجو اھنآ یارب یداینب ایا ھک دوش قیقحت و

 روشک نیا رد یتیاضران و دنھ رد یماراان ثعاب هدش هداد ناشن ھنانابرھم تامادقا ھک

 لباک ھب یسور تئیھ کی ھک دراد دوجو ھینایب رد یتقیقح ھک دزاسیم تباث نیا و دوشیم

 اب ھکیلاح رد ،دورب نوریب یگرابکی ھب ھک دیراودیما ترضحیلعا تموکح زا امش و هدمآ

 .»تسا راگزاسان ترضحالاو زا یتفایرد ابلاغ یاھنانیمطا

 

 زا یسور یماظن تاکرحت ھک دتسرفیم یتامولعم تیکنالپ یاقآ .)دش ذخا ٢١( تسگا ١۶

 :تسا هدوزفا و هدش فقوتم نیلرب سیرگناک نامز

 

 کی ،منک میدقت امش بانج ھب ار »ھیسور یسنجا« زا هدش ھتفرگ ھمجرت کی مھاوخیم«

 خساپ یزکرم یایسآ رد ھیسور تاکرحت ھک دنک تابثا دراد شالت ھک »سولوگ« زا یھلاقم

 مھدیم رکذت تراسج اب نم اما .تسا نوج ۴ کرت-سیلگنا نویسناونک ھب یروتارپما نیا

 ھب ھک تسا یدایز تدم ،دنکیم یھدنامرف ار ییامیپھار نیا فوتیلوتس لارنج نوچ ھک
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 ھنوگ ھب ھثداح ود رھ خیرات ؛لیرپا زاغا ای چرام نایاپ رد ینعی هدش مازعا دوخ تئیھ

 .»تسا »سلوگ« طسوت هدششکشیپ ھشقانم یلاخ تیھام تابثا راکشا

 

 وا .دھدیم شرازگ ٢۶ رد ار ١٩ ھلسارم تفایرد تیکنالپ یاقآ .)ذش ذخا ٢( تسگا ٢٧

 تشاددای کی اب ٢۶ رد ار وا ابقاعتم و دوشیم ماکان زریگ ید اب وگتفگ یروآ تسدب رد

 .دنکیم بطاخم یربزلاس درال ھلسارم

 

  .)دش ذخا ٢( تسگا ٢٨

 .)دش ذخا ١٠( ربمتپس ۴

 ھک دھدیم شرازگ ار یسور نازابرس تاکرحت ھب ھطبار رد یاھشرازگ تیکنالپ یاقآ

 .دنا ھتشگرب دنکشات ھب تسگا ٣٠ ات ییامیپھار یاھورین یرخا شخب

 

 نارومام تامادقا ناونع ھب ار دنھ زا یربزلاس درال تامولعم کوربنارک درال .ربمتپس ١٠

 لارنج تئیھ ھب تامولعم نیا( دنکیم لاسرا ١٨٧٨ نوج و یم رد لباک رد یسور

 .)تسا یلبق تالاقتنا ھب ھکلب ،درادن طبر فوتیلوتس

 

 وا ارچ« ھک دروآ تسدب ۶ رد ،دھدیم شرازگ تیکنالپ یاقآ .)دش ذخا ١۶( ربمتپس ١٠

 لباک زا دیاب یسور تئیھ ھک هدرکن تفایرد ار ترضحیلعا تموکح ھب خساپ زونھ ات

 :دھدیم ھمادا وا ،»دوش هدیشک

 

 ھتشذگ زور »گروبزرتپ تنس ید لانروژ« رد رد ھک مدرک ناشنرطاخ شیارب نم«

 هدش هداد ررکم یاھنانیمطا زا سپ .دوب لباک یوس ھب تئیھ تفرشیپ یاھشرازگ یضعب

 رگا یتح .تسا ھتفر اجنآ ھب ھنوگچ تئیھ نیا ھک دوب لکشم ترضحیلعا تموکح ھب

 ھسیاقم رد عورشم لمع کی یماگ نینچ ھک دیامن ھشقانم ات دنک شالت لاح ھیسور تموکح

 سپ یمادقا کی نینچ یارب یھناھب چیھ رگید ،دوب گرزب ھیناترب اب گنج یارب یگدامآ اب
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 دوجو نم تشاددای رد ھلئسم کی طقف ھک مدوزفا نم .تسا هدنامن نیلرب حلص یاضما زا

 ید ات منکیم سامتلا وا زا نیاربانب و هدش رثاتم گرزب ھیناترب عفانم اب اقیمع ھک تشاد

 .دھد راشف خساپ یارب ار زریگ

 

 زا سپ .دھدیم عالطا نم تاشھاوخ زا ار زریگ ید اروف وا ھک داد هدعو فوکینلیم ید

 تنس ید لانروژ« یمسرریغ یخرب زا یھصالخ لوق لقن دروم رد نم ضارتعا

 نیا .درادن عالطا تئیھ نیا ھلسارم زا ھجراخ رتفد ھک درک نایب فوکینلیم »گروبزرتپ

 رتفد و تسا ناتسکرت لک رادنامرف رایتخا دودح رد ،هدش هداتسرف نامفاک لارنج طسوت

 گنج تارزو قیرط زا ھکنیا یانثتسا ھب ،تسا اجک رد اقیقد تئیھ ھک دنادیمن ابلاغ ھجراخ

  .دنادب

 

 رظن تحت یماظن تایئزج یانثتسا ھب یزکرم یایسآ روما ھک مداد خساپ دروم نیا رد

 رگا یتح نوچ ،مریذپب مناوتیمن ار تاحیضوت نیا نم و دراد رارق ھجراخ رتفد میقتسم

 ماجنا هزاجا نودب ار )ناتسناغفا ھب گرزب تئیھ کی مازعا( مادقا نیا شدوخ نامفاک لارنج

 روتسد شیپ اھتدم دیاب و تسا دوخ نارومام لامعا لوئسم ھجراخ رتفد ،دشاب هداد

 .»دشیم هداد وا ناوخارف

 

 یربزلاس درال تشاددای ھب ار زریگ ید خساپ تیکنالپ یاقا .)دش ذخا ١٨ ( ربمتپس ١٣

 ...]یوسنارف نتم[ :منکیم لقن الماک ار نآ ھک دتسرفیم

 

 :ھکنیا راھظا اب ،دتسرفیم کوربنارک درال ھب ار نآ لقن یربزلاس درال .ربمتپس ٢٠

 

 ھک دنکیم دییات بانجیلاع ھک دنکیم یریگ ھجیتن زریگ ید تشاددای زا یربزلاس درال«

 .»تسا ھتفایزاب ار دوخ رابتعا ناتسناغفا دروم رد ھیسور تموکح قباس یاھنانیمطا
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 خساپ ریز حرش ھب ار ١٣ خیرات ھلسارم تیکنالپ یاقآ ھب یربزلاس درال زور نیمھ رد و

 :دھدیم

 

 ١٣ ھلسارم رد تسا ھمیمض نآ لقن ھک ربمتپس ٨ / تسگا ٢٧ زا زریگ ید تشاددای رد«

 هدش هداد تیادھ ندنل رد ھیسور ریفادژراش ھب ھک هدش هراشا یتاحیضوت ھب امش یراج هام

  .دھدب تامولعم یزکرم یایسآ رد ھیسور تاماقم ریخا تامادقا دروم رد ھک

 

 .تسا هدش ھیارا زریگ ید طسوت ھک دوب يھنوگ ھب یلک ھنوگ ھب یمولوتراب طسوت تاطابترا

 داجیا عاضوا یاھزاین اب ناتسکرت رد هدش ذاختا یسایس و یماظن ریبادت ھک تسا ھتفگ وا

 هدش ذاختا ھیسور لباقم رد گرزب ھیناترب شرگن اب و هدش کیرحت ھیکرت ھب ھطبار رد هدش

 وا یالاب یلیمحت ریسم دمایپ ناونع ھب دیاب نامفاک لارنج تامادقا نیاربانب ،تفگ وا .تسا

 .دوش ھتفرگ رظن رد وا نوماریپ لاوحا و عاضوا طسوت

 

 یلعریش یارب دیاب ھک مدرک تبحص روتارپما ھمان هراب رد یمولوتراب اب نم ھک یروط

 ابقاعتم و دش نآ هراب رد تامولعم راتساوخ ھیسور تموکح زا وا ،دشیم هداد لاقتنا ناخ

 ھتشادن دوجو ھمان نینچ لاسرا دروم رد یلاوس زگرھ ھک دیوگب دراد رایتخا وا ھک تفگ

 .»تسا

 

 لباک تئیھ ھک وا زا ھیناترب تموکح یاضاقت زا لک رد زریگ ید ھک ،لوا ،دش دھاوخ هدید

 ید طسوت دنکیم ضرف یربزلاس درال ھک یدییات ،مود ؛تفر هرفط ،دوش هدناوخارف دیاب

 چیھ ھب ،دنا ھتفایزاب ار دوخ رابتعا ھیسور تموکح یاھنانیمطا مامت ھک هدش هداد زریگ

 طسوت خساپ چیھ ،موس ؛تسا هدشن لاقتنا زریگ ید ربمتپس ٨ تشاددای رد راکشا و تروص

 نارسفا یخرب ،تسا ھنوگ نیا لیاسم .تسا هدشن هداد ھیسور تموکح ھب یربزلاس درال

 .دنا یقاب لباک رد زونھ اھمارگلت نیرخا ساسا ھب یسور

  ١٨٧٨ ربمسد ٧ ،کوربتران
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 ربمسد ٢۶ ،یروت و یجاج یاھکِلَم ھب ستربار رکشلرس ھباطخ
 

 تامدخ یارب امش زا یرایسب ،هرد ھب سیلگنا یاھورین دورو نامز زا - اھ کلم و اھ ناخ

 دصقم ھب ار مرک ھکنیا زا شیپ متشاد وزرآ ،لاح نیا اب .دیدرک تفایرد شاداپ هدشھئارا

 سلجم/رابرد رد یمومع روط ھب ار تامدخ نآ ات منیبب ار امش هرابود ،منک کرت تسوخ

 .منک یروآدای

 

 رواب نیا رد ھک دوب یعیبط .متسھ یضار ،متشاد هرد رد ھک یلابقتسا زا نم ،لک روط ھب

 زا یرثا چیھ ھک ینامز ات ،مینک یمیاد تیامح امش زا میراد دصق ام ھک دیشاب ھتشاد دیدرت

 نیب زا تردق نآ تارثا نیرخآ ھک دیدید امش .دشابن امش نامشچ لباقم رد ریما تارایتخا

 و ناخ یلعریش ھن ھک میوگب ناتیارب ات مدرک عمج اجنیا ار امش زورما نم و تسا ھتفر

 .دنشاب ھتشاد ھطلس مرک رب ھک تشاد دنھاوخن هزاجا زگرھ رگید لباک ناریما زا کی چیھ ھن

 دیھاوخن ھیناترب ھب ینارد تیمکاح لیدبت زا ینامیشپ یارب یلیلد زگرھ ،طابترا نیا ھب

 تموکح زا یلکش ھچ تسا نکمم لک رادنامرف و ارسیاو ھک میوگب مناوت یمن نم .تشاد

 امش موسر و بادآ و تاداع اب ھجو نیرتھب ھب ھک دوب دھاوخ یتموکح اما ،دنکیم داجیا ار

 و دیشاب ھتشاد هافر و حلص و لام و ناج زا تیامح راظتنا دیراد قح امش .تسا راگزاس

 اھتیزم نیا زا یدنمهرھب یارب یرتشیب سناش ھک درک دیھاوخ فارتعا امش ھمھ منکیم رکف

 .دیراد اھ ینارد نارود ھب تبسن ھیناترب نامز رد

 

 تسا نکمم ھک یتاروتسد ھمھ زا ینمض تعاطا امش زا ،ایازم نیا یازا رد ھیناترب تلود

 یگدنز شمارآ و حلص رد ھک دوش یم ھتساوخ امش زا .تساوخ دھاوخ ،دنک رداص یھاگھگ

 ھناخ زا تظفاحم ھب ،ھتشذگ دننام و دینک ظفح ار دوخ یموق یاھیگژیو لاح نیع رد ،دینک

 اھاتسور یاسور .دینک کمک ،دنا ندمتم رتمک ھک ھیاسمھ لیابق ربارب رد دوخ لاوما و

 دروم ،دننک شالت تلود عفن ھب و مدرم هافر یارب ھک ینامز ات .دنراد یگرزب تیلوئسم
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 .دش دھاوخ ماجنا یراک رھ اھنآ تردق و ذوفن شیازفا یارب و تفرگ دنھاوخ رارق تیامح

 یریگولج نامرجم رارف زا و دننک لورتنک ار اھاتسور دب صاخشا ھک دور یم راظتنا اھنآ زا

 یفرعم یتلود تاماقم ھب ھک تساھنآ ھفیظو ،دنھد ماجنا ار راک نیا دنناوتن اھنآ رگا .دنیامن

 دنھاوخ سرتسد رد تلود دیاوع لوصو یارب اھنآ .دوش ھئارا اھنآ ھب اھکمک نیا ات دننک

 .درک دنھاوخ تفایرد شاداپ دوخ تامدخ یازا رد و دوب

Translation is too long to be sd 

 ھک موش رکذتم دنرادن تداع بوخ تموکح ھب دیاش ھک یناسک ھمھ و امش یارب ملیام

 رد زگرھ .دوش تعاطا اھنآ زا دیاب ھک دنکیم رداص ار یتاروتسد طقف ھیناترب تموکح

 هزاجا امش ھب و دش دھاوخ ھتشاذگ مارتحا امش تابصعت ھب .درک دھاوخن تلاخد امش نید

 یاھهداج ،دش دھاوخ ھتخاس دیدج یاھهار ؛دشاب راگزاس بوخ مظن اب ھک اجنآ ات دوشیم هداد

 دیناوتیم ھک ھچنآ رھ و ھلغ تالوصحم شورف یارب یاھرازاب ،تفای دنھاوخ دوبھب دوجوم

 تروص ھب نآ تمیق ،دینک نیمات اھورین یرادربهرھب یارب ھک یزیچ رھ و دش دھاوخ داجیا

 رد .دیربیم هرھب ام روضح یایازم زا الاح امش زا یرایسب .دش دھاوخ تخادرپ ھنادازآ

 راک دزمتسد ناونع ھب یھجوت لباق غلابم ھنازور ،مرک رد اج نیا و ھعلق بیبح ،راویپ لتوک

 راظتنا ناوت یمن یرگید تموکح چیھ زا .دوش یم تخادرپ هریغو ریصح ،بوچ دیرخ ای

 دورو و ینارد تموکح رارف نیب ھک یزور دنچ یط .تشاد ھناطاتحم دروخرب نینچ

 هاگرارق یاھھبلک یدح ات و مرک یاھھعلق اھشگنب و اھیروت ،تشاد ھلصاف ھیناترب یاھورین

 یریگولج رطاخ ھب موش یم اھھعلق دراو ھک راب رھ نم .دناهدرک مدھنم و تراغ ار راویپ

 نافلختم تازاجم یاج ھب و موش یم ینابصع ناکلام زا ،لاوما ھیوریب بیرخت زا ندرکن

 .مھدیم لوپ مرک یاھھعلق یزاسزاب تھج اھنآ یارب ،میھد ماجنا تسا نکمم ھک ھنوگ نآ

 ھب نم ھچنآ ھب رواب اب .دناهدرب دوس نآ زا و دنتشاد یتوافتم راتفر یناوھل یجاج ناکلم

 دوخ شترا یارب ریما طسوت هدش یروآعمج یاھرابنا اھنآ ،متفگ لتوک ریخست زا شیپ اھنآ

 نم و دندرک تفایرد یبوخ شاداپ ناشتامدخ رطاخ ھب .دندرک ظفح ام هدافتسا یارب ار

 ھچنآ ھب ای لیخ یلع ناکلم .منک یمن شومارف ار دناهداد ماجنا ھک یبوخ یاھراک الامتحا

 ریما ھلغ تراغ زا رگا ای و دنتشادن یعقاو ذوفن دوخ یاھاتسور رد ای دندرکن لمع دش ھتفگ
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 مرک زا لیخ ھموش و لیخ یلع مدرم .دنتفرگیم شاداپ تبسن نامھ ھب ،دندرکیم یریگولج

 دیاش لیلد نیمھ ھب و دنا سامت رد ام اب اھیجاج ریاس زا رتمک ھجیتن رد و دنتسھ رترود

 مناوت یم طقف نم .دنا نیمطمان دوخ هدنیآ ھب تبسن اھیروت و یناوھل یاھیجاج زا رتشیب

 ھن و ھیرق کی ھن ،ندرگرتش ات لت زا ھک منک رارکت ماهداد البق ھک ار ینیمضت اھنآ یارب

 ھیناترب تموکح .دریگ رارق لباک ریما لورتنک تحت ھک دش دھاوخ هداد هزاجا نیمز رتم کی

 ھیناترب ورملق اب زرممھ لقتسم لیابق روما رد ھلخادم هزاجا لباک تموکح ھب زگرھ رگید

 .داد دھاوخن ار

Translation is too long to be saved 

 مامت مراودیما ،نم تبایغ لوط رد .منیبب مھ زاب رگید ھتفھ دنچ رد ار امش مراودیما نم

 و دیھد ماجنا مرک و ھعلق بیبح ،لتوک رد رقتسم نارسفا زا تیامح یارب ار دوخ ناوت

 ھب یلیامت ھک یناسک یارب رادشھ ناونع ھب .دینک بلج دوخ یارب ار تموکح بوخ هدارا

 یھاتوک ھلصاف رد اتسور ود رب اریخا ھک ار یتازاجم ،دنرادن نم یاھھیصوت ھب نداد شوگ

 اموزل هرد ھب سیلگنا یاھورین دورو .منک یم یروآدای اھنآ ھب ،تسا هدش دراو مرک زا

 رانک رد اتسور دنچ .دش ھتفرگ رظن رد ھناخدور تسار رانک ،رتتحار لیلد ھب و دوب عیرس

 یزمیھاربا و هدس ناکلم ،لیلد نیمھ ھب .تسا هدشن دیدزاب زونھ ام یاھورین طسوت مرک پچ

 هزاجا و مینک هدافتسا دوخ تردق زا قیقد روط ھب میناوتیمن ام ھک دندرکیم رکف ارھاظ

 مدرم .دنتشاذگ نایم رد اررکم ،درذگ یم اھنآ یاھنیمز زا ھک فارگلت طخ ھک دنداد

 کی ھک دوش ھلمح ھیرق دوخ رد ماظن هراوس هاگساپ کی ھب ھک دنداد هزاجا یتح یزمیھاربا

 مزال ھنومن کی .دندرکن یکمک چیھ و دندادن یعالطا چیھ اھنآ .دندش ھتشک رتش کی و بسا

 تخادرپ نامز ات و هدس رب ھیپور ۵٠٠ و یزمیھاربا رب ھیپور ۴٠٠ .دش دراو ھمیرج و دوب

 .درک دنھاوخ کرد ھمھ ار رادشھ نیا .دنام دنھاوخ سبح رد اھنآ یاسور ،غلبم نیا

  .دوب دھاوخ یپ رد یھجوتیب و فلخت ھنوگرھ لابند ھب یلامجا تازاجم

 

 ،دنکیمن تلاخد دوخ یایاعر زا کی چیھ بھذم رد سیلگنا تموکح متفگ البق ھک ھنوگ نآ

 تردق اب و دنزادرپیم تسایس غیلبت ھب و دننکیم کرت ار نید ینید ناغلبم و الم یتقو اما
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 یریگولج نالھاج یھارمگ زا و هدومن یسایس ھلخادم دیاب تموکح ،دننکیم تفلاخم مکاح

 بیسآ زا ات تسا سبح رد نونکا ،تسا هدوب کلم اقباس ھک اھالم زا یکی ،نیاربانب .دنک

 هدوب ماندب ھیناترب تموکح هاوخدب ناونع ھب ھک یرگید یالم و دوش یریگولج وا یناسر

 تسا هدرک کرت ار شاھناخ ،دنک مارتحا و تعاطا ھک دش ھتساوخ وا زا ھک یماگنھ و تسا

  .دناهدنازوس نارگید یارب یرادشھ ناونع ھب ار شاھناخ و

 

 مراودیما و منک ھلخادم دارفا نیا زا کی رھ دروم رد مدش روبجم ھک مفساتم رایسب نم

 تموکح زا ھک یاھالم .موشن ھباشم یشور ھب دوخ تردق لامعا ھب روبجم زگرھ رگید

 یاراد و دیراد یرتسکاخ شیر امش زا یرایسب .دننک کرت ار روشک دیاب دنا ضاران سیلگنا

 امش ھک تسین یاھزیچ نآ میوگیم نم ھچنآ ایآ ھک دینک تواضق دیاب .دیتسھ درخ و ھبرجت

 .دییوگیم دوخ نادنزرف ھب

 

 


