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 زمیج ناتیپاک :هدنھدشرازگ

  داز لعل روتکد :نادرگرب

 ٢٠٢٢ ربمون ٢٢ ،ندنل

 

 اھناغفا طسوت شکودنھ لامش لاغشا شرازگ
  

 نادرگرب راتفگشیپ
 

 زا( »باجنپ هرادا یاھشرازگ زا یهدرشف« مان ریز مھد لصف زا گرب دنچ نادرگرب نیا

 ھصالخ« مان ریز یھلاسر زا ،رواشپ رنشیمک زمیج ناتیپاک طسوت )١٨۶٣ ات ١٨۵٩

 زا( ناخ دمحم تسود ریما هرود رد »تارھ و ناتسناغفا اب ام تابسانم دروم رد تابتاکم

  .تسا )١٨۶٣ ات ١٨۵۵

 

 ات ١٨۵٩ زا یزکرم یایسآ ثداوح و شکودنھ لامش لاغشا هدنریگربرد زمیج شرازگ

 یارب تارھ ھک تسا رکذ لباق( تسا ١٨۶٣ ات ١٨۶٢ زا تارھ و روغ لاغشا و ١٨۶١

 رد ھیناترب ھچنانچ .دوب لقتسم ١٨۶٣ رد دمحم تسود ریما  طسوت نآ لاغشا ات ھھد نیدنچ

 ھیناترب نیب ١٨۵٧ هدھاعم رد و دنکیم اضما هدھاعم »تارھ هاش« مان ھب ،نارماک اب ١٨٣٩

  .)دوشیم ھتخانش تیمسر ھب »تارھ لالقتسا« زین سراپ و

 

 لماک نادرگرب زا شیپ ،نآ تیمھا لیلد ھب ،ناناغفا تسد ھب شکودنھ لامش طوقس یاھھگرب

 شکودنھ لامش ھک دننادب ات دوشیم میدقت ناتسود تمدخ یفاضا یاھهرصبت نودب و ھلاسر

 لضفا دمحم ررقت و ١٨۵٠ رد خلب لاغشا زا سپ ینعی[ دش لاغشا اھناغفا طسوت تقو ھچ

 )!شکودنھ لامش رد »ناغفا مکاح« نیتسخن( خلب مکاح ناونع ھب ناخ نمحرلادبع ردپ ،ناخ

 ،دمحم تسود ریما نادنزرف( »ناغفا نامکاح« زات و تخات ھصرع شکودنھ لامش ھک تسا

 زاب یناغفا دض یاھمایق اما .دوشیم لاغشا زدنق ١٨۵٩ رد و هدش عقاو )دوش هدید ١ لکش
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 شرسپ اب ١٨۶٣ رد دمحم تسود گرم زا سپ یتح قیلاتاریم ھچنانچ ،دباییم ھمادا مھ

 »یناغفا خیم« نیرخآ ھکنیا ات ...دنراذگیم ار نغطق رد یرگیغای یانب دارم ناطلس مانب

 و هدش هدیبوک نمحرلادبع طسوت ،شکودنھ لامش لقتسم ناھاش و اھریم ،اھناخ توبات رب

 لماک نادرگرب .]دوشیم زاغآ نمحرلادبع طسوت زین شکودنھ لامش رد اھناغفا ناکسا

 .دوشیم میدقت ناتسود تمدخ ادعب ھلاسر

 

 
 

 ینارد نارادرس و ناریما و ناھاش .١ لکش

 

 ،دندرکیم تموکح شکودنھ لامش رد ھنوگچ و یناسک ھچ ١٨۵٠ زا شیپ ھکنیا زا

 رد اھکبزوا یرادتموکح یاھیگژیو زا یهراپ اجنیا رد .دراد دوجو یکدنا تامولعم

 )١٨٢۴( تفارکروم یاھھمانرفس ھب دیناوتیم رتشیب تامولعم یارب .تسا هدش رکذ زدنق

 زا یھاتوک لاح حرش ھک دینک ھعجارم ]٣[ )١٨٣٢( لال نھوم و ]٢[ )١٨٣٢( زنرب ،]١[

 ھنوگ ھب و هدش نارگدرب البق اھھمانرفس نیا .دنا هدرک رکذ زین ار راگزور نآ عاضوا

  .]٣-١[ دنراد رارق ناتسود رایتخا رد ناگیار
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   شکودنھ لامش لاغشا

 

 ١٨۶٠ – ١٨۵٩ یاھلاس
 

 لکشم نودب ]دمحم تسود[ لباک ریما اب ام ھناتسود تابسانم ،ھتشذگ لاس نایرج رد  

 و لاغشا ار زدنق ھیاسمھ تلایا ناخ لضفا دمحم نامرف ریز ترضحالاو یاھورین .دوب

 .تفای شرتسگ ومآ یایرد ات ناغفا تادحرس بیترت نیا ھب .درک نیمات ار ناشخدب تعاطا

 :درک ھیارا ریز حرش ھب ار زدنق شرازگ ،رواشپ رنشیمک زمیج ناتیپاک

 

 کبزوا لقتسم تلایا نیدنچ ھب اراخب قرش و ومآ لامش قطانم ،شیپ هدس ود دودح

)Uzbak( یسیئر تیمکاح ریز رد ]؟[ یراریق اھنآ نیرت هدمع زا یکی ،دوب هدش میسقت 

 زا ندش هدنار اب – گیب ناخ دمحم – شرسپ .دوب اھکبزوا نغطق ھلیبق زا گیب دارم مانب

 ار زدنق و ناقلات ،ماما ترضح قطانم ،درک روبع ار ومآ دور ،اراخب هاش طسوت تلایا نآ

 زورما ات ،تیکلام بلس لصاوف اب ھک تفرگ رارق )زدنق( تلایا نیا سار رد و دومن لاغشا

 سیئر ،هداوناخ نیمھ زا گیب یرضخ ،١٧۴٠ رد .تسا هدنام یقاب وا یاھدالوا تسد رد

 ھب ،درک وا میلست خلب رد ار دوخ ھک هاشردان طسوت و دنار یقرش یاھھوک ھب ار مکاح

 و ھمیمض ینارد هاش دمحا طسوت زدنق تلایا ،نآ زا سپ یمک .دش ھتشامگ زدنق تسایر

  .دش خلب ناغفا تموکح زا یشخب

 

 نیرھن مکاح ناونع ھب هاشرومیت طسوت ھک ناخ توق مانب کبزوا سیئر کی ،١٧٨۵ رد

 اھناغفا لباقم ھب – مان نیا ھب یکرھش قرش بونج رد و زدنق رد یھیحان – دوب هدش نییعت

 و ناشخدب یالاب ار دوخ لاغشا ھکلب ،تفرگ تسد رد ار زدنق تیمکاح اھنت ھن و درک مایق

 ،درک یشکرکشل اراخب لباقم ھب ١٧٨٩ رد هاشرومیت یتقو .داد شرتسگ خلب عباوت یخرب

 ،لباک ھب رومیت تشگزاب درجم ھب اما ،دومن تفایرد ار ناخ توق یرھاظ/یمسا تعاطا

 دارم دمحم ،١٨١۵ رد ھکنیا ات ،دمآ لابند ھب یدایز یاھ ینوگرگد .تفرگ هدیدان ار نآ
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 زدنق و درک نیمات ھناقفوم ار دوخ هداوناخ تیمکاح ،رکذلا قوف سیئر هدالوا زا یکی گیب

 یحاون یخرب و خلب ،ناشخدب وا نوچ .دیسر هافر ھجرد نیرتالاب ھب وا تیمکاح ریز رد

 نیا .تخاس دوخ یاھورملق لماش ار شکودنھ ات ومآ یایرد زا ،قطانم مامت و ومآ لامش

 رارق .]٣ - ١[ دندش انشآ وا اب ناتسکرت قیرط زا رفس رد ام نارسفا ھک تسا یمکاح نامھ

 قاحلا و تراغ یاھ ھمانرب فقو ار دوخ یگدنز و دوب روھشم رگتراغ کی وا ،مولعم

 ھک ییاج ،دروآیم ومآ ملاسان یاھقالتاب ھب درکیم لاغشا ھک ار یقطانم مدرم وا .درک

 ُرپ نارگید طسوت اھنآ یاج یدوز ھب و دندادیم تسد زا ار دوخ یاھ ناج رفن نارازھ

 چیھ اما ،دش گیب دارم دمحم ،شردپ نیشناج شیپ لاس دنچ ینونک مکاح ناخ قیلاتا .دشیم

 یاھورملق یهدمع یاھشخب تیکلام جیردت ھب وا .درادن دوجو وا یارب یمارتحا و سرت

 ناغفا مکاح تسد رد هرابود ،دنتشاد رارق برغ رد ھک یاھنآ .تسا هداد تسد زا ار شردپ

  .دنا هدرک ییامک ار دوخ لالقتسا ومآ یوس نآ قطانم و ناشخدب ھک یلاح رد ،دناهداتفا خلب

 

 و اھکبزوا نآ مدرم .تسا ناقلات و ماما ترضح ،زدنق یھیحان ھس لماش وا ینونک ورملق

 لومش ھب ردنق تیالو یلامش شخب و تسا نغطق ھلیبق طوبرم اتدمع یلوا .دنا اھکیجات

 یسراپ یاشنم لک رد ھک اھکیجات .دنراد رایتخا رد ار ناقلات و ماما ترضح ،نآ کرھش

 مھ زونھ اھنآ .دنتشاد تسد رد ار اھورملق نیا تیکلام اھکبزوا لاغشا زا شیپ ،دنراد

 رد اما ،دنا هدرک ھگن هریغو زاورد ،لارتج دننام رواجم یحاون یخرب رد ار دوخ لالقتسا

 گنرف و تسوخ ،باردنا ،نالغب لومش ھب ،شکودنھ بناج ھب نآ یبونج شخب رد طقف زدنق

 ھب موحرم ریم زا و دنا رفنتم دوخ ناغفا نامکاح زا یعیبط ھنوگ ھب اھنآ .دنراد یگدنز

 .دنراد یصاخ هودنا و مغ ومآ رابگرم یاھراصح ھب اھنآ یاھ یدابآ ھنامحریب چوک رطاخ

 یاھھلگ اب یهرود ھنوگ ھب ھک دنراد دوجو زین یدایز نیشنچوک فیاوط ،ماوقا نیا رانک رد

 نیمخت رفن رازھ ٢٠٠ دودح نآ تعیمج عومجم و دننکیم ندید تیالو یاھشخب زا دوخ

  .دوش یم
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 ھب اھهاگارچ رب مدرم تایلام زا امسق و یزرواشک تالوصحم زا امسق ار دوخ دمآرد ریم

 مھد-کی خرن ھب یلوا ،دوشیم ھتفرگ سنج ھنوگ ھب ھنالاس ،دمآرد ود رھ .دروآیم تسد

 نھپ هژیو یاھھبند یاراد و هدوب روھشم تکلمم نیا نادنفسوگ .مجنپ-کی خرن ھب یمود و

 یھیلام زدنق مکاح ،نیا زا شیپ .اھھناخدور رانک رد رگم ،تسین هدرتسگ یزرواشک .دنا

 ناغفا زرم رد راک نیا نونکا اما ،درکیم یروآعمج ار اراخب-لباک هداج رد تالاقتنا

 ھب ھک تسا پسا ھیلام ،تسا هدنام یقاب وا یارب ھک رگید مالقا ھناگی ؛دریگ یم تروص

 دیاوع عومجم .اھھناخدور رد الط یوشتسش رب ھیلام و دوشیم یبایزرا ھنرسدوخ ھنوگ

  .دوش لاس رد کل ود دودح دیاش وا

 

 رھ .دنا راکراوس ھمھ ابیرقت ھک تسا روشک نایماظن ھبش ،دراد رایتخا رد ریم ھک یورین

 یرادھگن ھب فظوم و ھتشاد ھگن یماظن هرود کی تحت ار دوخ ماقم ای کالما ،سیئر

 دوخ ھبون ھب وا .دشاب هدش زیھجت و میظنت تسرد ھنوگ ھب ھک تسا ناراکراوس نیعم دادعت

 زیھجت یارب ھناخ ١٠ ات ۵ زا – دنک یم میسقت شرایتخا تحت یاھھناخ نیب رد ار دادعت نیا

 یتاموزلم ای طیارش ،تراغ رد مھس و  کچوک یایادھ .تسا مزال راکراوس کی یرادھگن و

 و اھکبزوا نایماظن ھبش نیا مراھچ-ھس دودح .دننکیم هاگن نآ ھب ناراکراوس نیا ھک دنا

 اھپسا .دسرب رازھ ٨ ھب تسا نکمم اھنآ یعومجم رامش .دنا اھکیجات اھنآ مجنپ-کی

 شرورپ نانچ اھنآ .دنا موادم تلاعف ھب رداق یزیگنا تفگش ھنوگ ھب و دنا بوخ اما کچوک

 .دننک راک یکدنا یاذغ اب زور نیدنچ یارب دنناوتیم ھک دنا ھتفای

 

 ظفح ،یلحم نارس قیرط زا ار دوخ هرادا ھک تسا نیا ]دمحم تسود[ ریما تسایس  

 رد اھنابھگن طخ و هدمع یاھ ناکم زا یخرب رد شدوخ یاھورین زا یوق یاھناگداپ

 نودب اما ،تفرگ تروص بونج رد باردنا رد شروش یارب یششوک .دھد ماجنا ومآ رانک

 اھناغفا یورشیپ زا ،تسا کبزوا کی شدوخ ھک اراخب هاش .دش بوکرس دایز تالکشم

 .درک ینیشن بقع ناھگان اما ،داتسرف ومآ تسار تمس ھب یورین وا ینامز .تسا دونشخان
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 ھجیتن نودب اما ،دروآ تسد ھب لباک ریما زا ار »یریگناھج« مانب یرھوگ ات درک شالت وا

 .دوب
 

 ١٨۶١ – ١٨۶٠ یاھلاس
 

 اھناغفا طسوت ھک دراد رارق زدنق و خلب تایالو ومآ پچ یھنارک رد ،اراخب بونج رد  

 تسود[ ریما طسوت لاغشا نامز زا یلوا ھیحان ھک تسا هدش شرازگ .تسا هدش لاغشا

 رسپ یھدنامرف ریز یورین طسوت ١٨۵٩ رد زدنق .تسا هدرک تفرشیپ ١٨۵٠ رد ]دمحم

 تموصخ و مدرم یتیاضران دوجو اب نونک ات وا اما ؛دش لاغشا ناخ لضفا دمحم ،شدشرا

 اھنآ ربارب رد یرثوم مادقا ھتسناوتن ھک وخدنا و ناغربش ،لپرس ،ھنمیم کچوک نارس

 دنا هدوب تارھ ریثات ریز یدح ات ھشیمھ اھنآ .تسا هدرک ظفح ار دوخ هاگیاج ،دشاب ھتشاد

 هاج درم نیا .تسا هداد رارق دوخ فدھ ار یرتعطاق یاھیرترب ١٨۶٠ رد دمحا ناطلس و

 سراپ یهدشھتخانش و هدناشنتسد ناونع ھب دمحم تسود ریما هدازردارب و داماد ،بلط

 اب دش روبجم وا ،لاح نیا اب .دنک افیا یزکرم یایسآ تسایس رد یمھم شقن تسا هدامآ

 اریخا و دیایب رانک یدیشمج یاھقامیا بناج زا باغرم دور یالاب رد شروشک شروش

 تسکش ،نازخ رد زین وا یسراپ ناتسود .داد تسد زا تایلمع رد ار شنارسپ زا یکی

 لیابق یالاب ملاظم یخرب بکترم اھنآ ھک دوشیم ھتفگ .دندش لمحتم ورم رد ار یرابھعجاف

 تکرح رد حبص لیاوا رد یتقو ،دندرک ھلمح شترا ھب یناھگان ھک دندش یلحم رد نمکرت

 درم رازھ ٢ اھنت ،پوت ۴٠ و یرفن رازھ ۴٠ یورین کی زا ھک تسا هدش شرازگ .دندوب

 .تسا هدرک رارف تارھ ھب پوت کی و
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