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 تسرھف
 

 ١٠ ........................................................................... نادرگرب راتفگشیپ

 

 لوا لصف
 

 ١٢ .................................................... ریما تموکح طسوت یزلغ تالق لاغشا

 هاش طسوت تارھ و راھدنق ،لباک ،سراپ تدحو داجیا داھنشیپ و یزلغ تالق هداعا یاضاقت

 ١٢ ................................................................... ریما طسوت نآ در و سراپ

 ١۴ ............................... سراپ طسوت راھدنق یاھورین ھب هریغو حالس کمک ھعیاش

 ریما روتسد ؛ریما زا دمحم دیس کمک سامتلا ؛تارھ ورملق رب راھدنق ناردارب زواجت

 ١۴ .. اراخب ریما کیرحت ھب خلب شروش رابخا رب انب نآ فقوت و راھدنق ھب یورشیپ یارب

 ١۵ .................. ریما راوشد تیعقوم و یزکرم یایسآ رد اھ سراپ و اھ سور تیلاعف

 رواشپ ھب هدنیامن کی نداتسرف و راھدنق ھب یشکرکشل وغل ؛لباک رد ھیناترب اب داحتا ثحب

 ١۶ ........................ لک رادنامرف و دشرا رنشمک ،زدراودا درگرس دزن ھمان اب هارمھ

 ؛وا طسوت یتسود هدھاعم داھنشیپ و لک رادنامرف طسوت ریما هدنیامن بولطم ییاریذپ

 ١٧ .................................................... لباک ھب ناخ راد جوف اب هدنیامن تشگزاب

 ١٨ .......................................................................... خلب رد شروش نایاپ

 ١٨ ................................... اجنآ رد بولطم ییاریذپ و لباک ھب ناخ رادجوف ندیسر

 ھب دشرا رنشمک رفس ؛یتسود هدھاعم داقعنا یارب ریما طسوت ناخ ردیح مالغ نداتسرف

 ١٩ .................................................................... رادرس اب هرکاذم و رواشپ

 ٢٠ .............. دشرا رنشمک یارب تایادھ و دنھ تموکح طسوت یداھنشیپ هدھاعم هدوسم

 ٢٣ ......... ١٨۵۵ چرام ٣٠ رد هدھاعم دقع و رواشپ رد ناخ ردیح و دشرا رنشمک رادید
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 طسوت اھنآ تازاجم ؛یلایدنیپ و هروپلعل یاھدنمھم یاھ یراکفالخ هراب رد دھعیلو اب هرکاذم

 ٢۴ ........................... رادرس طسوت لیابق نیا راھم مدع تروص رد ھیناترب تموکح

 ٢۴ ...................... لک رادنامرف طسوت نآ شریذپ و رواد یداو رب لباک هدنیامن یاعدا

 ٢۵ ...................................... هدھاعم بیوصت لکش دروم رد ریما تسردان روصت

 ٢۶ ........... لک رادنامرف طسوت نآ در و ینچیم دنمھم سیئر داد محر یارب ریما تعافش

 ٢٧ ............................. نآ ندوب غلابان و لباک رد ھیناترب هدنیامن نییعت رس رب وگتفگ

 

 مود لصف
 

 کمک توعد ؛رادرس ردارب و رسپ نیب ھشقانم ؛راھدنق رد ناخ لد نھک رادرس تشذگرد

 راھدنق ھب ناخ دمحم ناطلس یگدنیامن یارب ریما لیامت رییغت ؛یمود طسوت دمحم تسود

 ٢٨ .............. سراپ ینابیتشپ اب فسوی دمحم هدازھش طسوت تارھ بصغ رابخا رثا رد

 ٣٢ ................................................................... راھدنق ھب ریما یشکرکشل

 روتسد ؛یلعا تموکح ھب عاضوا شرازگ ؛نارھت ھب ریما طسوت یفخم هدنیامن نداتسرف

 تابسانم یرارقرب یارب ھیناترب تموکح ضارتعا مدع راھظا دروم رد زدراودا درگرس

 ٣٢ ................................................................... هاش و ریما نیب رد ھناتسود

 ٣٣ .......................................................... دمحم تسود طسوت راھدنق ریخست

 شرازگ ؛ریما بناج زا سراپ تیعر ناونع ھب فسوی دمحم طسوت تارھ بصغ شرازگ

 ؛ریما شرازگ اب تفلاخم رد نارھت رد ھیناترب هدنیامن یروم یاقآ طسوت تارھ شروش

 ٣۴ ............................................. تارھ شروش رد سراپ مھس دروم رد دھاوش

 

 موس لصف
 

 ۴٠ .......................................... ١٨۵۶ زاغآ رد راھدنق رد ریما ینارحب تیعقوم
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 رنشمک و رواشپ رنشمک تساوخرد ؛ریما طسوت ھیناترب تموکح کمک و هروشم تساوخرد

 ھیوقت تھج ھیناترب یدردمھ و یتسود نانیمطا یاطعا یارب لک رادنامرف زا دشرا

 ۴٢ ................................................ لک رادنامرف بناج زا نآ در و ترضحالاو

 ؛سراپ تموکح و نارھت رد ھیناترب ریفس نیب رد مھافت ئوس ؛تارھ رد عاضوا رییغت

 ۴۴ ............................................................... نارھت زا یروم یاقآ تمیزع

 ۴۴ .............................................................. تارھ ھب سراپ شترا نداتسرف

 ۴۵ ......... ١٨۵۶ یم رد گنینک درال خساپ ؛کمک و هروشم یارب ریما ددجم تساوخرد

 

 مراھچ لصف
 

 یراونش کی شالت ؛هدھاعم یاھ ھخسن ھلدابم یارب لباک ھب ناخ حتف رداھب ناخ نداتسرف

 ھخسن لیوحت ؛رواشپ رد اھ یراونش هرصاحم مالعا ؛ربیخ لتوک رد ناخ حتف نتشک یارب

 ۵٠ ................................................................. لیرپا ٢٨ رد ریما ھب هدھاعم

 ۵٢ .... اھنآ بوکرس هدعو و دھعیلو ھب ناخ حتف طسوت یلایدنیپ و دنموم تامجاھت یروآدای

 ۵٣ ................................................. اھ سراپ هرصاحم زاغآ ؛تارھ یاھ ھتسد

 زدراودا گنھرس شرازگ ؛رواشپ ھب وا تشگزاب ؛راھدنق رد ریما اب ناخ حتف ییاھن یوگتفگ

 ۵٧ .............................. دوب هدروآ تسدب دمحا مالغ و ناخ حتف زا ھک لباک روما زا

 

 مجنپ لصف
 

 طسوت نآ عفد و خلب تادحرس رب اراخب یاھورین کمک ھب اھ کبزوا و اھ نمکرت ھلمح

 ۶٧ ............................................................................. ناخ لضفا دمحم

 نآ رایتخا یراذگاو و اراخب اب داحتا دروم رد ریما شسرپ ؛لباک ھب اراخب ھناتسود داھنشیپ

 ۶٨ .................................................................. لک رادنامرف طسوت ریما ھب

 ۶٨ ............................................................. لباک ھب راھدنق زا ریما تشگزاب
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 ٧٠ ............... ریما طسوت وا ندومن تصخر و لباک رابرد ھب سراپ هاش هدنیامن ندیسر

 یارب وا قیوشت و ریما ھب یلام کمک یاطعا :لک رادنامرف ھب تارھ دروم رد ندنل ریتاسد

 ٧٠ ...................................................................... سراپ لباقم ھب یورشیپ

 سراپ هدنیامن ندومن تصخر زا شیپ ریما ھب لک رادنامرف یلام کمک ھمان ندیسر لامتحا

 ٧٠ .................................................................................... ریما طسوت

 کل ھس لاسرا یارب تابیترت ؛١٨۵۶ ربوتکا رد لباک ھب رواشپ زا ھیپور کل ود لاقتنا

 ٧١ ...................................................................... تامھم یرادقم و رگید

 رایتخا یاطعا ؛ھیناترب تموکح یارب تارھ یرادھگن تھج ناخ یسیع پیترس داھنشیپ

 ھب تارھ ناگداپ تمواقم تھج ناخ یسیع ھب ھیپور کل ود لاسرا یارب دشرا رنشمک ھب

 ٧١ ................................................................................... سراپ لباقم

 و تارھ رتشیب یرادھگن یارب تارھ ناگداپ یناوتان ؛ناخ یسیع ھب لوپ لاقتنا قیوعت

 ٧٣ ................................................. ١٨۵۶ ربوتکا ٢۵ رد سراپ ھب نآ یمیلست

 

 مشش لصف
 

 عاجرا ؛تارھ یوس ھب یورشیپ زا شیپ ھیناترب تاماقم اب هروشم یارب ریما تساوخرد

 ھب طورشم یتبون ھنارای هدعو تھج دشرا رنشمک ھب رایتخا یاطعا ؛یلعا تموکح ھب نآ

 ٧۵ ................................................................ وگتفگ یارب وا توعد و ریما

 ٧۶ ..................... رادنامرف طسوت ریما ھب ھنارای یاطعا قیدصت و تارھ طوقس ربخ 

 ٧٧ ................ دشرا رنشمک اب هروشم و ١٨۵٧ یرونج لوا رد رواشپ ھب ریما ندیسر

 یرادھگن یارب ریما ھب کمک میمصت و لباک یداھنشیپ یشکرکشل یزوریپ لامتحا مدع

 ٨٩ ................................................... لک رادنامرف طسوت شا ینونک یاھورملق

 ٩٣ ....................................................................... ھمانتقفاوم داوم هدوسم

 ٩٨ ............................................. ١٨۵٧ یرونج ٢٧ رد ھمانقفاوت داوم یاضما

 ١٠٢ ...................................................................... لباک ھب ریما تشگزاب
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 ١٠٢ .......... اھنآ یارب یلعا تموکح طسوت یدومنھر ریتاسد و راھدنق تئیھ ای یگدنیامن

 

 

 متفھ لصف
 

 ١٠۶ ..................... لباک طسوت نآ ناگداپ میکحت و نایسراپ کیرحت ھب هارف رب زواجت

 تموکح زا ریما تساوخرد ؛لباک ھب ھنارای داھنشیپ و راھدنق ھب سراپ هدنیامن ندیسر

 مدع و هدنیامن ندومن تصخر رب ینبم ھیناترب تموکح خساپ ؛نآ ھب خساپ یارب ھیناترب

 ١٠۶ .................................................................... سراپ نارسفا اب ھبتاکم

 مکاح ناونع ھب هاش طسوت ناخ دمحا ناطلس بصن ؛سراپ و سیلگنا نیب رد گنج ماجرف

 ١٠٧ ....................................... اجنآ زا سراپ نازابرس ینیشن بقع زا شیپ تارھ

 رارف ،یریگتسد ؛رگشرازگ ناونع ھب تارھ ھب زدراودا گنھرس طسوت یقن یلع نداتسرف

 تموکح تسود ار دوخ ھک دمحا ناطلس زا ھمان نیدنچ ندروآ و دنھ ھب وا تشگزاب و

 ١٠٨ ....................................................................... دنک یم مالعا ھیناترب

 ١٠٩ ............................................. تارھ ھب نارھت زا رلیت درگرس تئیھ ندیسر

 ١١٠ ............................................................ ١٨۵٧ نایاپ رد تارھ عاضوا

 ١١٢ ................................................... تارھ دروم رد یلعا تموکح ریتاسد

 نداد دروم رد ریما یاضاقت ؛نیوج و شال تایالو دروم رد سراپ طسوت هدھاعم فلخت

 یراذگاو رب ینبم نارھت رد ھیناترب ریفس ھب هاش هژیو نانیمطا ؛تارھ ای لباک ھب تایالو نیا

 ١١٣ .................. تارھ رد هاش مانب ھکس برض و ھبطخ ندناوخ مدع و نیوج و شال

 اھنآ عفانم ھب وا یگتسباو و سراپ تعیب یراذگرانک یارب ناخدمحا ناطلس لیامت مدع

............................................................................................... ١١۴ 
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 متشھ لصف
 

 وا راکنا و ریما ھب نآ عالطا ؛تاوس و روجاب لباقم ھب ناخ دمحم ناطلس یشکرکشل ربخ

 ١١۵ ........................................................................................ نآ زا

 ١١٧ ...................................... نآ یناوخارف و راھدنق رد ھیناترب تئیھ تینما مدع

 سدقم گنج یارب ریما کیرحت ؛ناتسناغفا یبھذم یاھ هورگ طسوت ھیناترب داحتا یشوخان

 ١١٧ ........................................................ ھیناترب اب تادھعت رد وا یرادافو و

 ریما طسوت نیشناج ناونع ھب ناخ یلعریش نییعت و ١٨۵٨ یالوج رد دھعیلو تشذگرد

............................................................................................... ١١٨ 

 یارب ریما تساوخرد و راھدنق زا تئیھ تشگزاب رد ھیپور کل کی ھناھام ھنارای عطق

 ١١٩ ........................................................................ نآ رادماود تخادرپ

 رواشپ برغلامش رد ھیناترب ورملق یاھزرم ناونع ھب مرک دور و ربیخ یاھھوک نالعا

............................................................................................... ١٢٠ 

 

 مھن لصف
 

 نآ زا دنھ تموکح یمسر راکنا و تارھ رد نیدباعلا نیز و یلع دمحا یاھ ھسیسد

............................................................................................... ١٢١ 

 ١٢٣ ... ریما طسوت لباک رادید یارب اھنآ یاضاقت در و تارھ ھب یسور تئیھ کی ندیسر

 ١٢۴ ................................... تارھ اب هدنیآ تسایس دروم رد یلعا تموکح ریتاسد

 

 باجنپ هرادا یاھ شرازگ زا یا هدرشف – مھد لصف
 

 شرازگ ؛اھ ناغفا طسوت زدنق لاغشا ؛١٨۶٠-١٨۵٩ رد لباک اب ھناتسود تابسانم ماود

 ١٢۶ .................................................................. تلایا نآ زا زمیج درگرس
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 ١٢٩ .............................. نارھت زا ناخ دمحا ناطلس رادید و ناخ لدمحر تشذگرد

 ١٢٩ .......................... دنقوق حیرشت ؛رادنامرف ناوتس دزن دنقوق تالایا هدنیامن ندیسر

 ١٣٢ ................................................................. یزکرم یایسآ رد تراجت

 ١٣٣ ................................ اراخب ریما تشذگرد ؛لباک و اراخب نیب رد ترافس لدابت

 ١٣٣ ................................................. اھ ناغفا طسوت زدنق و خلب تایالو لاغشا

 رادنامرف ھلخادم مدع مالعا و ناراخ تیمکاح یارب تالق ناخ یاعدا دروم رد ریما بضغ

 ١٣۴ ........................................................................................... لک

 ١٣۴ .............. وا عابتا طسوت هدنیآ زا سارھ ؛ریما یگدنز ھب ناتسناغفا حلص ندوب عبات

 ١٣۴ ............................................... ناخ فیرش دمحم طسوت روغ ھیحان لاغشا

 ١٣۵ ...................... راھدنق یوس ھب ریما یشکرکشل ؛تارھ مکاح طسوت هارف رب ھلمح

 ١٣۶ ......................................... وا ناینیشیپ ؛ناخ دمحم ناطلس رادرس تشذگرد

 ١٣٨ .......................................... هدھاعم کی اب دنقوق و اراخب نیب رد ینمشد عفر

 ١٣٨ .......................................... ناخ دمحا ناطلس و ریما نیب رد ھعزانم یاشنم

 ١٣٩ ............................................. ١٨۶٢ چرام ٢٩ رد ریما یارب هارف یمیلست

 ١۴٠ .............. تارھ لاغشا و ناخ دمحا ناطلس تشذگرد ؛ریما طسوت تارھ هرصاحم

 ١۴١ .......................... ناخ یلعریش ینیشناج و نوج ٩ رد تارھ رد ریما تشذگرد

 

 ١ ھمیمض
 

 ١۴٢ .............. سراپ هاش ترضحیلعا و ھیناترب ھکلم ترضحیلعا نیب رد حلص هدھاعم
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 نادرگرب راتگفشیپ
 

 ای ناتسناغفا ثداوح هدیکچ«( ھیناترب فیشرآ دانسا زا مھم دنس ھس رشن و نادرگرب زا سپ

 رد *)»یلعریش هرود« و »١٨٨٠ لاس رد ناتسناغفا« ،»یناکلک هللا بیبح ریما شروش

 تابتاکم هدرشف« ناونع ریز ار یمراھچ دنس ھک مراد راختفا و ترسم ،٢٠٢٢ لاس

 نایاپ رد )١٨۶٣ – ١٨۵۴ ،ناخ دمحم تسود ریما هرود( »تارھ و ناتسناغفا اب سیلگنا

 .مراذگ یم روشک خیرات نادنمقالع و ناتسود تمدخ رد )٢٠٢٢( لاس نیا

 

 ناتسناغفا مانب ینونک روشک داجیا زا شیپ ھھد دنچ رد مھم تیاھن لیاسم یواح رضاح رثا

 دنھ اب لماعت رد رگید لقتسم تیمکاح ھس و دوب لقتسم امسق شکودنھ لامش ھک تسا

 لقتسم قطانم زا رظن فرص( تشاد دوجو تارھ و راھدنق ،لباک رد سراپ و یوناترب

 بسچلد رایسب رثا نیا رد ھچ نآ .)نامیلس و اباب ،شکودنھ ،ریماپ یاھھوک ھلسلس رد رگید

 تردق زکارم/قطانم نیا نامکاح اب سراپ و ھیناترب یاھ تلود لماعت یگنوگچ ،تسا

 ناونع ھب ھن ،دوب »ھتسباو/عبات« ای »یلحم ناھدنامرف« ھباثم ھب )تارھ و راھدنق ،لباک(

 ،اھ»ھمان نحل« زا ناوت یم ینشور ھب ار عوضوم نیا( »لقتسم روشک کی نارادمامز«

 رنشمک طسوت اھنآ ییاریذپ و تادھاعم رد »لباک یلاو« ناونع ،»ترضحالاو« باقلا

 نآ و تسا هدوب ناشدوخ تیاکش دروم یتح ھک دومن هدھاشم باجنپ دشرا رنشمک ای رواشپ

 هاش »ترضحیلعا« اب ھیناترب ھکلم »ترضحیلعا« هدھاعم ای سراپ اب ھیناترب لماعت رد ار

 !)درک ھسیاقم سراپ

--------------------------------------------------------------------------------- 
 ٢٠٢٢ یرونج .یناکلک هللا بیبح ریما شروش :ناتسناغفا ثداوح هدیکچ *

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad67.pdf 

 ٢٠٢٢ یروربف .لباک ریما ناونع ھب نمحرلادبع ییاسانش :١٨٨٠ لاس رد ناتسناغفا *
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/Afghanistan%20in%201880.pdf 

 ٢٠٢٢ تسگا .)١٨٧٨ - ١٨۶٣( ناخ یلعریش ریما :ھیناترب فیشرآ دانسا *
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad69.pdf 
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 نییعت و ١٨۵٠ ھھد رد )١٨۵٩( زدنق و )١٨۵٠( خلب لاغشا ،رگید بسچلد عوضوم

 گرزب رسپ لضفا دمحم ھچنانچ( تسا شکودنھ لامش رد نوتشپ/ناغفا نامکاح نیتسخن

 ناخ نامز دمحم و ناغربش مکاح شرگید رسپ ناخ دمحم یلو ،خلب مکاح دمحم تسود

 ناھدنامرف و نامکاح تسد رد ھشیمھ نآ زا شیپ ھکیلاح رد .)دندش ھچقآ مکاح شرگید رسپ

 تعیب/تعاطا یھاگھگ یلحم ناھدنامرف/نامکاح نیا ھکنیا زا رظنفرص( تسا هدوب یلحم

 ھب یبایتسد درجم ھب اما ،دنا هدرک زاربا دوخ زا رت یوق یاھ ھیاسمھ ھب ار دوخ

 .)دنا هدز زاب رس اھ نآ یارب جارخ تخادرپ زا ،تصرف/نامز

 

 ناخروم هاگشیپ رد لوا راب ھک دراد دوجو یناوارف قیاقح ،ھیناترب فیشرآ/مرحم دانسا رد

 ھیناترب یعقاو تسایس هدنھد باتزاب ،تیعقاو رد و دریگ یم رارق روشک خیرات نادنمقالع و

 هدرک لعج یراکرس و یرابرد نازاس خیرات ھک ھچنآ ھن ،تسا نآ مدرم و ھقطنم ربارب رد

 اھ سیلگنا« ایوگ ھک دوش یم غیلبت هاگآان دارفا و نویسایس یخرب ناھد زا زورما ای و دنا

 ھنوگ ھب دانسا نیا مامت رد ھکیلاح رد( »دندرک ینابیتشپ رگید ماوقا لباقم رد یصاخ موق زا

 نادیم رد ،دنتشاد رادتقا و تماعز ،تیکلام یاعدا یناسک ھچ ھک دوش یم مولعم نشور

 شقن ماوقا ریاس و دنتفرگ تسد رد ار تیمکاح و دندرک لماعت ،دندیگنج ،دنداتسیا لمع

 !)دنتشادن اھ نآ نازابرس و سوبتسد ،ریگباکر زج ،یرگید

 

 ار شزرااب هداعلا قوف دانسا نیا یاوتحم دروم رد یسررب و تواضق ،تروص رھ رد

 ماگ دناوتب نادرگرب نیا مراودیما و مراذگ یم دنمجرا ناگدنناوخ یارب یفاضا هرصبت نودب

 هدش ھتشادنپ روشک خیرات یزاسراکشآ و یناسریھاگآ ،یرگنشور یاتسار رد یرگید مھم

 .دریگ رارق روشک خیرات نادنمقالع و ناوج لسن ھجوت دروم و

 

 داز لعل         

 ٢٠٢٢ ربمسد ٢۵ ،ندنل        
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 ١٨۵۴ لاس
 

 لوا لصف
 

  ریما تموکح طسوت یزلغ تالق لاغشا
 

 نییعت یزلغ تالق رادنامرف ار ناخ دمحم حتف ،دوخ ھساون دمحم تسود ریما ١٨۵۴ رد

 رنشمک[ دوب ریما ینتان ناردارب – راھدنق نارادرس عبات لاس دنچ یارب تیالو نیا .درک

 لاغشا یارب ریما طسوت هدش ھیارا لیلد .]نیدلا ماسح دیس ھمان .١٨۵۴ ربمتپس ٢١ ،رواشپ

 و راھدنق نامکاح طسوت راھدنق-لباک هداج رد نارفاسم تینما نیمات مدع ،یزلغ تالق

 ھتفگ ،دندوب ھتخاس نماان ار نآ لوحام قطانم ھک ینانزھار تالمح زا اھ ناوراک تیامح

 ۶ ،رواشپ رنشمک[ درذگ یم یزلغ تالق قیرط زا راھدنق-لباک ریسم نوچ .تسا هدش

  .]سراپ هاش ھب ریما ھمان لقن .١٨۵۴ ربمون

 

 طسوت تارھ و راھدنق ،لباک ،سراپ تدحو داجیا داھنشیپ و یزلغ تالق هداعا یاضاقت
 ریما طسوت نآ در و سراپ هاش

 

 سراپ رد لاس ٢٠ زا شیب اھ نآ ،دندش هدنار راھدنق زا شناردارب و ناخ لدنھک یتقو

 ھک دسر یم رظن ھب و دنتشگرب ١٨۴٢ رد اھ یزودس ییاھن جارخا رد اھ نآ .دندوب هدنھانپ

 لباک ریما یتقو .دراد دوجو سراپ رابرد و اھ نآ نیب رد ھناتسود تابسانم نامز نآ زا

 ردارب لباقم ھب هاش کمک ناھاوخ اھرادرس ،تفرگ تسد رد ار یزلغ تالق تیکلام

 دیسر لباک ھب ناخ هللادبع مان ھب سراپ هدنیامن کی ،١٨۵۴ تسگا رد .دندش دوخ دنمتردق

 ،رواشپ رنشمک ھمیمض ؛ریما هدازردارب ناخ ثایغلادبع ھمان[ دوب ریما ھب هاش ھمان لماح و

 ھعزانم ھک دش ھتفگ مرن ظافلا اب ریما یارب .]تسا ھمیمض هاش ھمان ھمجرت ،١٨۵۴ ربمون ۶

 ھشیمھ ام« :تشون هاش .تسا هدش سراپ هاش دایز یتیاضران ثعاب شراھدنق ناردارب اب وا

 ناتسناغفا نارس زا یکی هاگرھ ھک میا ھتسناد دوخ یھاشنھاش تلود یراوگرزب زا ار نیا
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 یارب ام ...دوش هداد فیعض بناج ھب دیاب ام کمک ،دوش یرگید تیذا و بوکرس ثعاب

 بناج زا نآ فالخرب یزیچ ،یتسود ریخا یاھ هدعو وترپ رد ھک میرادن عقوت ھظحل کی

 تادحرس نآ رد یمارآان ثعاب امش نارسپ زا یکی رگا اما ...دنزب رس ترضحالاو امش

 تقباطم رد ترضحالاو امش و ...دیوش تامادقا نینچ عنام یعطق ھنوگ ھب دیاب امش ،دوش

 یارب فلکم ار دوخ ...دیراد ھگن ار راھدنق نارادرس اب ھناتسود تسایس دیاب ،تادھاعم اب

  .»دینادب نآ یارجا

 

 دش یم رواب لک رد نامز نآ رد اما ،دوب راھدنق ھب یزلغ تالق هداعا سراپ هدنیامن فدھ

 تسا هدش تساوخرد نآ رد ھک تسا ریما ھب یصوصخ ھمان ای مایپ لماح ناخ هللادبع ھک

 ھنوگ ھب دوخ نانمشد لباقم رد و دنھد لیکشت داحتا کی دیاب تارھ و راھدنق ،لباک ،سراپ

 رادجوف ھب لباک ناخریصن ھمیمض ھمان اب ١٨۵۴ ربمتپس ،رواشپ رنشمک[ دننک لمع دحاو

 ناخ ردیح مالغ رادرس شرسپ و ریما طسوت داھنشیپ نیا دسر یم رظن ھب .]یزیلع ناخ

 راکنا اب اما ،دیدرگ ھلماعم تزع اب لباک رد تماقا ماگنھ هدنیامن .دش در یگرابکی ھب دھعیلو

 تالق رد سراپ ھب لباک زا هدنیامن تشگزاب ماگنھ هاش ھمان ھب ریما خساپ .دش تصخر مرن

 ھنامرتحم رایسب نحل اب ریما .]١٨۵۴ ربمتپس ١٩ ،لباک ھمانربخ[ دش هداد شیارب یزلغ

 ار دوخ ینونک یتیاضران ،درک یروآدای سراپ رابرد اب دوخ ناردارب تابسانم زا و تشون

 تالق ھک تخاس روبجم ار وا نارفاسم تینما زا ینارگن ھک داد حیضوت وا ؛تشاد زاربا

 .دش هاش تمحرم و فطل ھمادا راتساوخ و دریگب ار یزلغ

 

 باجنپ دشرا رنشمک ھب اھ ھمان نیا یاھ ھخسن لاسرا اب رواشپ رنشمک زدراودا درگرس

 :]١٨۵۴ ربمون ۶[ درک ناشنرطاخ

 

 ھنوگ ھب دیاب و تسا ھتسباو و عبات ماقم کی یارب رترب ماقم کی ھناشن هاش ھمان نحل«

 وا خساپ مھ نآ اب ؛دشاب هدش ساسحا ھنارورغم یار ناونع ھب دمحم تسود طسوت فرژ

 و نیرت ھنایوج یتشآ اب ار نآ یارجا مدع و تسا شنزرس یتح و شجنر ھنوگرھ زا یلاخ



 14 

 تسین رورض ،ریما رکف ھب ھک دوش یم روصت نینچ .تسا هدرک نایب ھنوگ نیرت ھنانتورف

 .»تسا ھتشادنپ ھنالقاعریغ ار سراپ اب تفلاخم اما ،دوش تعاطا ھک

 

 سراپ طسوت راھدنق یاھورین ھب هریغو حالس کمک ھعیاش
 

 ھتفگ .درک روبع راھدنق زا تشگزاب ماگنھ و لباک ھب دوخ ریسم رد ،هدنیامن ناخ هللادبع

 .دوب هدروآ راھدنق یاھورین یارب تامھم رادقم کی و گنفت ١٠٠٠ دوخ اب وا ھک دوش یم

 یتح و هدش هداتسرف راھدنق ھب زین یماظن تانیرمت شزومآ یارب یسراپ نایبرم یخرب

 عبات ار دوخ نارادرس ؛تسا هدش هدعو دیدج ھعطق کی تخادرپ یارب لوپ ھک دیدرگ عیاش

 ھکنآ اب تاعیاش نیا .دننک برض ھکس هاش مان ھب ھک دنا هداد روتسد و دنا هدرک مالعا سراپ

 هداعا یارب نارادرس ھب کمک هاش ھک دسر یم رظن ھب .دوبن تسرد لک رد ،دوبن داینب یب

 هدرک هدعو دوخ یاقآ ناونع ھب وا یمسق شریذپ و وا اب داحتا طیارش تحت ار یزلغ تالق

 ناخ لدنھک تعیب زا یناشن چیھ ام ،لباک ھب سراپ تئیھ یماکان زا سپ ،لاح نیا اب .تسا

 ھبطخ ھن و دش هدز برض هاش مانب ھکس ھن ھک تسا قیقد الماک نیا و میتفاین شناردارب و

 .]ناخ ثایغلادبع ھمان ،١٨۵۴ ربمتپس ١٩ ،لباک ھمان ربخ[ دش هدناوخ هاش مان ھب

 

 ریما روتسد ؛ریما زا دمحم دیس کمک سامتلا ؛تارھ ورملق رب راھدنق ناردارب زواجت
 اراخب ریما کیرحت ھب خلب شروش رابخا رب انب نآ فقوت و راھدنق ھب یورشیپ یارب
 

 تشذگرد ماگنھ ھک دوب یزوکلا ریزو دمحمرای رسپ دمحم دیس تارھ مکاح تقو نیا رد

 .دوب هزرھ قمحا کی دمحم دیس .دوب هدرک بصغ ار تخت )نارماک هاش( دوخ یاقآ

 ماگنھ وا .دنتفرگ وا زا ار هارف تیالو و دندرک ضرعت وا ورملق ھب راھدنق نارادرس

 خروم ھمان .]ناخ ثایغلادبع ھمان[ دومن یم کمک تساوخرد ریما زا ابلغا ،دوخ تالکشم

 ھب سراپ هدنیامن ندیسر یلاوح دیاب ،تسا هدش هداتسرف ریما ھب ھک مکاح ١٨۵۴ تسگا ٢٢

 راھدنق تاضرعت اب ھلباقم یارب کمک تساوخرد ریما زا مھزاب دمحم دیس .دشاب هدوب لباک
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 رنشمک[ دش دھاوخ دحتم ھیناترب اب ،دوشن ھتفریذپ وا تساوخرد رگا ھک هدومن دیدھت و هدرک

  .]١٨۵۴ ربمون ٢٨ ،رواشپ

 

 ؛دیوش دحتم دیھاوخ یم ھک یسک رھ اب امش - مھاوخ یم یتسود طقف نم« :داد خساپ ریما

 دھاوخن امش عفن ھب یتسود نیا .دیشاب ھتشادن ھیناترب اب یراک چیھ ھک منک یم ھیصوت اما

 مھاوخ هداعا ار امش تیالو سپس و موش راھدنق دراو ورین کی اب نم ات دینک ربص .دوب

 .»درک

 

 ھب اما ،درک رداص ار راھدنق ریسم ھب دوخ یورشیپ یاھ ھمیخ بصن روتسد ریما ،دعب

 ھک دراد دوجو دیدرت رایسب .درک فقوت اج نیمھ رد یشکرکشل یگدامآ ھک دسر یم رظن

 رابخا دیاش ،لاح نیا اب .دشاب ھتشاد شا یتیاضران زا رتشیب یشیامن یارجا یارب یلیامت وا

 تشاد رارق ریما گرزب رسپ ،ناخ لضفا دمحم هرادا ریز نامز نآ رد ھک خلب رد شروش

 دیدج تاحوتف زا ریما تعنامم یارب ،دنھ تادحرس رد ھیناترب رکشل کی زیھجت تاعیاش و

  .]١٨۵۴ ربوتکا ٩ ،نیدلا ماسح دیس ھمان[ دوب یفاک الماک

 

 ریما راوشد تیعقوم و یزکرم یایسآ رد اھ سراپ و اھ سور تیلاعف
 

 ربمتپس ١٧ ،لباک ھمانرابخا ،ناخ ثایغلادبع ھمان[ تشون یگرزب رادشھ اب ناخ لضفا دمحم

 رازھ ٨ ،ھلمج نآ زا و هدمآ سوسکا ات اراخب زابرس رازھ ٢٠ ھک داد شرازگ وا .]١٨۵۴

 دمحم ؛تسا هدرک کیرحت شروش ھب ار لیابق اراخب ریما .تسا هدیسر ناغربش ھب اھنآ

 ناخ دمحم یلو .دنک ینیشن بقع خلب ھب ھک تسا هدش روبجم دمحم تسود رسپ ناخ نامز

 نامھ رد زین وا دوخ ھک تسا رواب نیدب مکاح ؛تسا هدش هرصاحم ھچقآ رد شرگید رسپ

 نیا رد اھ سراپ و اھ سور .دیاین وا کمک ھب ریما دوخ رگا ،تفرگ دھاوخ رارق تیعقوم

 قآ رد هاگودرا کی یلوا .دنتشاد یزکرم یایسآ رد ار یورشیپ تیلاعف نیرتشیب نامز

 اھ سور اب یراکمھ یارب گرزب یورین کی اب دھشم رد سراپ مکاح و درک داجیا دجسم

 درگرس .تشاد رارق راوشد رایسب تیعقوم رد لباک ریما .درک تکرح هویخ لباقم ھب
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 و گنج نامزمھ مجاھت اب« :]١٨۵۴ ربمون ۶ ،رواشپ رنشمک[ ھک تشاد رواب زدراودا

 تاعیاش اب اجکی – سراپ هدنیامن و اراخب ریما طسوت ناخ دمحم تسود یالاب تسایس

 رد اھ سور تسایس یلومعمریغ یاھ شالت ھک نیا رب ینبم لامش رد اھ سور یورشیپ

 .»دوش یم ساسحا و ھتفرگ تروص یزکرم یایسآ

 

 رواشپ ھب هدنیامن کی نداتسرف و راھدنق ھب یشکرکشل وغل ؛لباک رد ھیناترب اب داحتا ثحب
 لک رادنامرف و دشرا رنشمک ،زدراودا درگرس دزن ھمان اب هارمھ

 

 نیب رد یا ھبتاکم .دوب لباک یاھاروش رد ثحب عوضوم یتدم یارب ھیناترب اب داحتا لاوس

 ار دوخ یمود .تفرگ تروص مرک مکاح و ریما رسپ ناخ مظعا دمحم و رواشپ رنشمک

 یا ھمان رگا کش نودب ،تفگ شیارب زدراودا درگرس و درک نالعا ھیناترب اب داحتا قاتشم

 رنشمک[ دش دھاوخ وربور بولطم خساپ اب ،دوش لاسرا لک رادنامرف یارب ریما بناج زا

 زدراودا درگرس ھمان مظعا دمحم .]١٨۵۴ ربوتکا ٢٣ و ربمتپس ٢١ ،ربمتپس ١۵ ،رواشپ

 رارقرب داحتا کی ات داد ماجنا ار شالت نیرتشیب دسر یم رظن ھب و دناوخ شردپ یارب ار

 ینارحب تیعقوم رد وا .دوب ھیناترب اب یتسود ھب لیامتم لوا رد ریما دسر یم رظن ھب .دوش

 یمارآان و اھ سور یورشیپ تاعیاش و وسکی زا سراپ تادیدھت نایم رد وا .تشاد رارق

 سراپ ای سیلگنا اب شزاس .درک یم ساسحا اھنت و ھکی ار دوخ ،رگید یوس زا خلب رد اھ

 رایسب وا نارواشم زا یدایز رامش و ریما گرزب رسپ ناخ دمحم ناطلس .دوب یمتح رما

 تسود اما .]هریغو ناخ ثایغلادبع ھمان[ دوش ھتفریذپ سراپ داھنشیپ دیاب ھک دندوب قاتشم

 تموکح یرادافو و تابث ،دوخ ھبرجت زا و تشادن سراپ یاھ هدعو رب یدامتعا چیھ دمحم

 دوخ مرحم یشنم و تشاذگ رانک ار راھدنق ھب یشکرکشل وا ،نیاربانب .تسناد یم ار دنھ

 ٢٨ ،رواشپ رنشمک[ درک نییعت رواشپ ھب تین نسح یاھ ھمان لماح ار نیسح دمحم ازریم

 .]١٨۵۴ ربمون
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 ؛وا طسوت یتسود هدھاعم داھنشیپ و لک رادنامرف طسوت ریما هدنیامن بولطم ییاریذپ
 لباک ھب ناخ رادجوف اب هدنیامن تشگزاب
 

 رنشمک[ داد شرازگ دشرا رنشمک دزن ھب هدنیامن ندیسر زا زدراودا درگرس ربوتکا ٢٣ رد

 ناخ مظعا دمحم زا یکی« :دوب لباک زا ھمان ۴ لماح ازریم .]١٨۵۴ ربوتکا ٢٣ ،رواشپ

 یمراھچ و دشرا رنشمک یناونع ریما زا یموس ؛زدراودا درگرس ھب ریما دوخ زا یرگید و

 .»لک رادنامرف یارب ریما زا

 

 داد نانیمطا لماک تقادص اب« یمود .تفریذپ دابآتوبا رد ار لباک هدنیامن سنرال ناج رس

 .»تسا ھیناترب تموکح اب ھناتسود تابسانم داجیا راک نیا رد ریما فدھ ھناگی ھک

 

 هداتسرف ھتکلک ھب لک رادنامرف ھب ریما ھمان .تشادن دوجو داھنشیپ نیا تقادص رد یکش چیھ

 ٢٨ ،دنھ تموکح یشنم ھب باجنپ دشرا رنشمک یشنم[ دیدرگ ھجاوم ھناتسود خساپ اب و دش

 یزوریپ زا ؛تشاد راھظا ریما ھمان تفایرد زا ار دوخ ترسم لک رادنامرف .]١٨۵۴ ربوتکا

 دیاب« ناغفا و سیلگنا یتسود ھک درک داھنشیپ و داد عالطا ھمیرک رد ھسنارف و سیلگنا یاھ

 زا .]ھمیمض اب ١٨۵۴ ربمون ١۴ ،دنھ تموکح یشنم[ »ددرگ رارقرب هدھاعم کی طسوت

 رسفا کی اب ات دتسرفب رواشپ ھب ار دنمدرخ و ھبتر یلاع رادرس کی ات« دش توعد ریما

 تیحالص و تردق زا و هدومن لمع لک رادنامرف رومام ناونع ھب ھک دنک رادید ھیناترب

 .»دشاب رادروخرب هدھاعم یارجا یارب لماک

 

 یھارمھ لباک ات ار هدنیامن ناخ نیسح دمحم ازریم ات دش نییعت ناخ رادجوف رداھب ناخ

 ھنوگ رھ دراو ات دشن هداد تیحالص« وا ھب .دنک میدقت ریما ھب ار لک رادنامرف ھمان و هدومن

 دھد نانیمطا ریما ھب و ھتشاد ھناتسود یوگتفگ ات دش هداد تیادھ شیارب اما ،دوش هرکاذم

 ریما ھکنیا طرش ھب ،دشاب ھتشاد لماک دامتعا ھیناترب تموکح یتسود یالاب دناوت یم وا ھک

 توعد نآ دروم رد هرکاذم تھج ھک دھد ناشن هدھاعم یاضما اب ار دوخ تقادص تابثا زین

 .»تسا هدش
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 درگرس .دندرک کرت ربمسد ۴ خیرات ھب ار رواشپ ،ناخ رادجوف اب اجکی لباک هدنیامن

 اقیمع ،هداد ناشن شیاقآ یارب ھیناترب تموکح ھک ینابرھم نیا زا وا« ،تشاد رواب زدراودا

 رب دیاب اھرابرد ریاس برچ یاھ هدعو زا رتشیب ھک تشاد ساسحا نینچ و هدوب دنسروخ

 . ]١٨۵۴ ربمسد ۵ ،رواشپ رنشمک[ »دوش اکتا یرابدرب و تقادص

 

 تالیامت مامت« ریما ھک داد عالطا ار زدراودا درگرس ،دوخ تمیزع زا شیپ ازریم

 طسوت اھنآ نیب رد یرگیجنایم کی و تشاذگ رانک ار راھدنق یاھرادرس لباقم ھب یشکرکشل

 و دش هداتسرف ناغربش هرصاحم ھب ناخ لضفا دمحم ؛تفرگ تروص هداوناخ یاضعا

 »دنرادن تماھش اھ نمکرت و تسا یوق لحم نوچ ،دوش یم ینیب شیپ کدنا تمواقم

 .]١٨۵۴ ربمون ٢٨ ،رواشپ رنشمک[

 

 خلب رد شروش نایاپ
 

 ریما ھمان یا ھخسن ربمسد ١٣ رد نیسح دمحم ازریم نوچ ؛دش هدید لمع رد ینیبشیپ نیا

 اب خلب یاھزرم رد شروش« دھد یم شرازگ ھک داد ناخ رادجوف ھب ار خلب تموکح زا

 ربمسد ١٩ ،رواشپ رنشمک[ »تفای نایاپ نآ عباوت و ناغربش یراوید کرھش یمیلست

١٨۵۴[. 

 

 ١٨۵۵ لاس
 
 اج نآ رد بولطم ییاریذپ و لباک ھب ناخ رادجوف ندیسر

 

 ٢ رد وا .]١٨۵ّ۵ یرونج ٢٧ ،رواشپ رنشمک[ دش ییاریذپ لباک رد یبوخ ھب ناخ رادجوف

 .دش ناخ دمحم ناطلس نامھم یرونج ۵ رد و ریما رسپ ناخ فیرش دمحم طسوت یرونج

 ،درپس اھ ھکیس تسد رد تنایخ اب ۴٩-١٨۴٨ رد ار سنرال جروج درگرس ھک یمود نیا

 رکذ هژیو ھنوگ ھب ،ریما ھب دوخ ھمان رد لک رادنامرف .دوب ھیناترب اب داحتا فلاخم ادیدش
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 شریذپ ھب رضاح لوا رد ناخ رادجوف .دش دھاوخ هدیشخب ناخ دمحم ناطلس تنایخ ھک درک

 ھتشذگ لک رادنامرف ھک درک ناشنرطاخ شیارب ریما اما ،دوبن سنرال درگرس ھب نیاخ توعد

 یعون اب و« دورب وا ینامھم ھب ات درک تقفاوم ناخ ،بیترت نیا ھب .تسا ھتفرگ هدیدان ار

 بدا زا راشرس ھک دش ییاریذپ ناخ دمحم ناطلس طسوت ھنانابرھم و ھناراکادف یزوریپ زا

 ار دوخ شقن ات دومن شالت و درک هراشا ۴٩-١٨۴٨ تازرابم ھب وگتفگ نایرج رد وا .دوب

 .»دش شوماخ رادرس و داد خساپ شیارب ناخ رادجوف ،لاح نیا اب .دنک مک نآ رد

 

 ھب دشرا رنشمک رفس ؛یتسود هدھاعم داقعنا یارب ریما طسوت ناخ ردیح مالغ نداتسرف
 رادرس اب هرکاذم و رواشپ
 

 رد دوخ رایتخالامات هدنیامن ار ناخردیح مالغ رادرس ،دوخ دھعیلو و بوبحم رسپ ریما

 کرت ١٨۵۵ یرونج ٨ رد ار لباک ناخ رادجوف و رادرس .درک نییعت ھیناترب اب هرکاذم

 ،دابآ لالج زا ناخ رادجوف .دندرک تکرح رواشپ یوس ھب دابآ لالج قیرط زا و هدومن

 یب تافراعت زا سپ دمحم تسود .درک لاسرا ار لک رادنامرف ھب لباک ریما ھمان ھخسن

 رادقح ،ما ینتشاد تسود رسپ  ،بانج یلاع امش تساوخرد ھب انب نم« :دوب ھتشون رامش

 تموکح نیا دھعیلو ناخردیح مالغ رادرس ،تنطلس تمارک و مشچ کمدرم ...نیرت

 تابیترت ،ھیناترب هدنیامن شالت اب ات دمآ دھاوخ رواشپ ھب رادرس ...مدرک نییعت ار دنمتردق

 تموکح یشنم زا[ »دنیامن دقع یتسود هدھاعم و ھتخاس مھارف ار تردق ود داحتا یارب

 .]١٨۵۵ یروربف ٣ ،دنھ
 

 ھتشاد ار لباک هدنیامن اب هرکاذم ھفیظو زدراودا درگرس ات درک ھلصیف لوا رد لک رادنامرف

 ھنوگ ھب و هدرک نییعت رواشپ رد وا یگدنیامن یارب ار دھعیلو ریما ھک دید یتقو اما ،دشاب

 ھناتسود یاضف رد دیاب مادقا نیا ،دنک رادید لک رادنامرف اب شرسپ ھک هدومن شھاوخ هژیو

 ھب ھک داد تیادھ دشرا رنشمک ھب ،نیا رب انب .دریگ تروص دنھ تموکح طسوت ھنایواسم

 .دنک هرکاذم ناخ ردیح مالغ رادرس اب لماک تارایتخا اب و دورب رواشپ
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 دشرا رنشمک یارب تایادھ و دنھ تموکح طسوت یداھنشیپ هدھاعم هدوسم
 

 یرونج ٢۵ ،دنھ تموکح یشنم زا[ تسا ریز رارق دنھ تموکح یداھنشیپ هدھاعم هدوسم

١٨۵۵[ : 

 لوا هدام

 دمحم تسود ترضحالاو و یقرش دنھ مرتحم ینپمک نیب رد یمیاد یتسود و حلص دیاب

 .دشاب رارقرب شنانیشناج و دھعیلو و لباک ریما ناخ

 مود هدام

 ریما ترضحالاو تیکلم رد الاح ھک یاھورملق ھب تسا فلکم یقرش دنھ مرتحم ینپمک

 .دنکن ھلخادم اھ نآ رد زگرھ و دنک مارتحا ،دراد رارق

 موس هدام

 یاھورملق ات تسا فلکم شنانیشناج و دھعیلو ،دوخ بناج زا دمحم تسود ترضحالاو

 .دشاب وا نانمشد نمشد و ناتسود تسود ؛دنک مارتحا ار یقرش دنھ مرتحم ینپمک ھب طوبرم

 

 :داد حیضوت ار هدھاعم تاکرادت دنھ تموکح یشنم ،بیترت نیا ھب

 نیع رد مھافت نسح و دش مالعا لباک ریما اب ھناتسود تابسانم یمسر دیدجت لوا هدام اب«

 تازواجت مامت زا ار ریما یاھ ینارگن مود هدام .دیدرگ داجیا وا نانیشناج و دھعیلو اب نامز

 یریگرد ھک تسین یتارابع لماح نیا ھکیلاح رد ،دزاس یم عفر ام بناج زا ھلخادم ای

 ھب ،ھناھب رھ اب ،یزواجت تاکرح ھنوگرھ رد ناخ دمحم تسود تالماعت رد دنھ تموکح

 الماک تیھام میداد هدعو موس هدام رد ام ھچنآ .دریگ رب رد ار اھ تموکح ای نارس لباقم

 دوجوم هدوسم اب تقباطم رد هدھاعم ھب یسرتسد زا لک رادنامرف ھکیلاح رد .دراد یعافد

 یفاضا تاکرادت و دھد رارق هرکاذم ساسا ار لوا هدام دیاب دشرا رنشمک ،دنک یم لابقتسا

 دوخ ھک دشاب یزیچ نآ اب تقباطم رد و دنک شکشیپ ریما هدنیامن شریذپ یارب ار

 ھک( یرخآ تاکرادت ھک تسین اروش رد بانج یلاع یوزرآ نیا .تسا هدیشیدنا ترضحالاو

 اب هرکاذم یاشنم ھکنیا ای دوش لیمحت هدنیامن یالاب )تسا هدمآ هدوسم موس و مود هدام رد

 ھب و شکشیپ ریما تاشھاوخ لباقم رد زایتما ناونع ھب اھ نآ اما ،دریگ رارق دنھ تموکح
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 یاج ناھاوخ ام دننک یم روصت ھک دنوش ھیارا ناغفا مدرم سارھ زا هژیو تنامض ناونع

 .تسا داینب یب الماک ھک میتسھ لباک رد ییاپ

 

 راھظا زدراودا درگرس ھب سنارفنک نایرج رد هللاریخ رظان و دنا رواب نیدب اھ ناغفا 

 ھیناترب تموکح نآ بجوم ھب ھک دراد هدھاعم رد هدام کی جرد ھب ھقالع لباک ریما ،تشاد

 اب دشرا رنشمک .دنک رقتسم اجنآ رد یا هدنیامن ھن و دشاب لباک رد هاگودرا مادک یاراد دیابن

 ناشن رطاخ دیاب و دناسرب هللاریخ رظان یھگآ ھب ار نیا دیاب هدھاعم رد مود هدام شکشیپ

 هدوب وا شھاوخ ھک دنک یم نیمضت ار یزیچ نآ یساسا ھنوگ ھب ثحب دروم هدام ھک دنک

 و دشاب ھتشاد لباک رابرد رد هدنیامن دیابن زگرھ دنھ تموکح ھکنیا هدعو یانثتسا ھب ،تسا

 ھک تسا یا ھنوگ ھب وا تاشھاوخ یزاس هدروآرب یدج لیامت اب شریذپ یارب داھنشیپ نیا

 تموکح ھک ینامز نیع رد ھک دوش هداد نانیمطا هدنیامن ھب .دش ھیارا هللاریخ رظان طسوت

 ھک ددرگ ناشنرطاخ دیاب اما ،درادن لباک رابرد ھب هدنیامن لاسرا یارب یلیامت چیھ دنھ

 یرگید یاھ تردق ای ھیسور ھکیتروص رد اما ،دتسرف یمن ریما ھب هدنیامن زگرھ تموکح

 یا هدنیامن رگا ،دید دھاوخ ھمدص ادیدش ھیناترب تموکح عفانم ،دنتسرفب لباک ھب یناگدنیامن

 .دشاب ھتشادن دوخ بناج زا

 

 رد هژیو طورش یارب ریما بناج زا و دوشن یضار نانیمطا اب هدنیامن رگا ،لاح نیا اب

 هدنیامن ھب دناوت یم دشرا رنشمک ،دیامن رارصا لباک رد ام یگدنیامن و هاگودرا نتشادن دروم

 تشاددای کی ،تسا هدش ینیبشیپ هدوسم رد ھک ھنوگنآ هدھاعم یاضما ماگنھ ھک دیوگب

 مامت دراد لیامت دنھ تموکح ھک دوش یم هداد ریما ورملق رد ھلخادم مدع دروم رد یمسر

 بیترت نیع ھب تموکح و دنک در ار ریما ورملق شخب رھ رد هاگودرا نتشاد تاشھاوخ

 ریاس ناگدنیامن ھکنیا رگم ،دنک در ار لباک رد یگدنیامن نتشاد تاشھاوخ مامت ،هدام قباطم

 .دنوش هداد هزاجا اجنآ رد اھ تردق
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 رایتخا دشرا رنشمک ،دنکن ھقفاوم هدھاعم رد طرش ود نیا تیلومش نامز ات لباک هدنیامن رگا

 هرکاذم نایرج رد .دزاس دراو هرقف نیا راتفگشیپ رد هدش حالصا لکش ھب ار اھنآ دراد

 رد تمواقم تیفلکم دروم رد ریما هدنیامن تسا نکمم ،یداھنشیپ هدھاعم ای هدام ٣ یالاب

 ھلماعم کرادت اب ترضحالاو یارب یلداعم دافم ھکنیا رگم ،دنک ضارتعا ام نانمشد ربارب

 ندروآ تسدب اب ریما ھک دزاس ناشن رطاخ دیاب هدنیامن ،تروص نیا رد .دوش ھتفرگ رظن رد

 نآ راتساوخ وا ھک تسا هدروآ تسدب ار یاھزیچ نآ مامت ،لک رد ام اب یتسود هدھاعم کی

 زج یتینما چیھ ینونک طیارش رد ریما ھک دزاس رطاخ هدنیامن ھب دیاب دشرا رنشمک .دوب

 یاھ ینمشد رطاخ ھب میھاوخب ام رگا درادن ھنالداع تازاجم لیمحت لباقم رد ام یرابدرب

 دیاب ترضحالاو .میریگب ماقتنا وا زا ،داد ماجنا ام ھیلع شیپ لاس دنچ وا ھک یلیلد یب

 مادقا نیا ؛تشاد رارق نآ سار رد وا ؛درک تکرح ام لباقم ھب وا یورین ھک دوش یروآدای

 تسد رد ریسا ناونع ھب ار ام لافطا و نانز و نارسفا ھک دوب وا هداوناخ یاضعا زا یکی

 تسدب ار یداھنشیپ هدھاعم تلیضف اب دناوتب ریما ترضحالاو رگا .درک میلست اھ ھکیس

 دناوتب نانیمطا و یگدوسآ نآ اب وا رگا ؛تسا تامادقا نینچ یارب لماک تیفاعم ،دروآ

 ھکیلاح رد ،دش وا یتیاضران بجوم ھک دروآ تسدب ار یگرزب تموکح کی یا یتسود

 لدب رد و دوش یضار الماک دیاب ،تسا سامت رد وا اب شتادحرس و ریذپان تمواقم شتردق

 یزیچ نآ نیا و تسا کرتشم نمشد کی لباقم ھب کرتشم تمواقم ھک دھدب ار ینانیمطا نآ

 ...تسا هدرک داھنشیپ شیارب الاح دنھ تموکح ھک تسا

 

 ھصرع رد یدایز یتیاضران لوا ھلحرم رد دیاش ریما هدنیامن ھک درک ینیب شیپ ناوت یم

 نیب رد یعافد و یضرعت داحتا راتساوخ دیاش وا .دنک مالعا یداھنشیپ ھلماعم دودحم

 ھب دیاش دشرا رنشمک ،دوش یعافد و یضرعت هدھاعم راتساوخ وا رگا ...دوش اھ تموکح

 یا هدھاعم نینچ دراو یطیارش چیھ تحت ھیناترب تموکح ھک دیوگب ھنامیمص و یگرابکی

 و تاشقانم رد دنھ تموکح نتخاس لماش ،یرازبا نینچ ریثات .دش دھاوخن لباک ریما اب

 ار یزیچ نآ و دنراد رارق وا تادحرس یاروام رد ھک تسا فلتخم تایالو یاھ ینمشد
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 ھلخادم ھنوگرھ زا و دشاب حلص رد ھنامیمص اھ نآ مامت اب تسا لیام ھک درب یم نیب زا

 .دنک یراددوخ اھنآ یاھ ینارگن و عفانم رد

 

 رطخ رد ریما ورملق ھک دنک یم ضرف وا ،یتلع رھ رب انب ھک دنک راھظا هدنیامن مھزاب رگا 

 ھک دوش لماش یداوم یضعب هدھاعم رد ھک دراد ترورض وا و دراد رارق سراپ هاش ھلمح

 ار اروش رد هدش ھیارا تاروتسد دیاب دشرا رنشمک ،دیامن ار سراپ زواجت لباقم ھب نیمضت

 دنک هدافتسا ینابز زا ای دزاس مھارف ار یطیارش دیابن دنھ تموکح ھک دشاب ھتشاد رطاخ ھب

 نیع رد ...دنک یراددوخ نیمضت ھنوگ رھ نداد زا دیاب وا و دوش سراپ ریقحت ثعاب ھک

 لالقتسا یرادھگن راتساوخ ھنامیمص ھیناترب تموکح ھک دوش هداد لماک نانیمطا نامز

 یب نآ طوقس یارب یجراخ تردق کی طسوت شالت ھنوگ رھ تروص رد و تسا ناتسناغفا

 ھتشذگ لاس رد ھیناترب تموکح ھک دوش هداد عالطا تسا نکمم ریما ؛دنام دھاوخن توافت

 لقتسم ار تارھ ورملق ،نآ یایاعر یرادھگن یارب ھک درک دقع سراپ هاش اب یا هدھاعم

 چیھ ھب ھک درک مالعا عقوم زا هدافتسا اب ،نامز نیع رد ؛درک مالعا سراپ تیمکاح زا

 رد دنھ یاھورملق و سراپ تادحرس تیعقوم رد ھک داد دھاوخن هزاجا سراپ مظنم شالت

 .»ددرگ دراو یتارییغت ھیناترب

 

 ١٨۵۵ چرام ٣٠ رد هدھاعم دقع و رواشپ رد ناخ ردیح و دشرا رنشمک رادید
 

 رادید رواشپ رد ناخردیح مالغ رادرس اب تاروتسد نیا زا ییامنھر اب باجنپ دشرا رنشمک

 قیدص دمحم رادرس ،نیریاس نایم رد ؛دوب هارمھ ریما هداوناخ ذفنتم ناگبخن اب رادرس .درک

 دمحمریش رادرس ،)موحرم ناخ میظع دمحم رادرس نارسپ( ناخ رمع دمحم رادرس و ناخ

 رھاوخ و ناج ناطلس رادرس رسپ( ناخ زاون هاش رادرس ،)ناخ دمحم ریپ رادرس رسپ( ناخ

 .]١٨۵۵ یروربف ٨ ،باجنپ رنشمک[ دنتشاد دوجو ) ناخ ردیح مالغ رادرس

 

 ار ناتسناغفا رد ریما تیکلم ام ھک دش نیمضت .دش دقع ١٨۵۵ چرام ٣٠ رد هدھاعم«

 ھیناترب ورملق زین ریما ھکیلاح رد ؛درک میھاوخن ھلخادم اھ نآ رد زگرھ و مینک یم مارتحا
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 رادرس .دوب دھاوخ ام نانمشد نمشد و ناتسود تسود نانچمھ و درک دھاوخ مارتحا ار

 تفایرد یگنشق یایادھ ،دوب مرگرس رواشپ رد تماقا نایرج رد هوکش اب ھنوگ ھب ناخ ردیح

 .]۵۶-١٨۵۵ ۵۵-١٨۵۴ ،باجنپ شرازگ[ »تشگزاب لباک ھب و درک

 

 اھ نآ تازاجم ؛یلایدنیپ و هروپلعل یاھدنمھم یاھ یراکفالخ هراب رد دھعیلو اب هرکاذم
  رادرس طسوت لیابق نیا راھم مدع تروص رد ھیناترب تموکح طسوت
 

 فلتخم طاقن« وا اب ناخردیح مالغ رادرس تشگزاب زا شیپ زور ود ای کی دشرا رنشمک

 زا دشرا رنشمک .درک وگتفگ ار ھیناترب دحرس یالاب شخب رد یزرم لیابق ھب ھطبار رد

 زا و درک یروآدای )دنا لباک عبات ھک( یلایدنیپ و هروپلعل یاھدنموم یاھ یراکفالخ

 نیا یارب ریما تردق رگا ھک دش ھتفگ شیارب .داد حیضوت مدرم نیا ندرک راھم ترورض

 نوچ .تفرگ دھاوخ دوخ شود رب ار نآ یارجا تحلصم ھیناترب تموکح ،تسین رثوم راک

 ام عابتا لتق و ام یاھ نیمزرس رب ھلمح زا اھنآ و هدش لمحت لباقریغ مدرم نیا دروخرب

 لیرپا ٢٣ ،دنھ تموکح یشنم ھب ،باجنپ دشرا رنشمک یشنم[ »دنشاب تیفاعم رد دیابن

١٨۵۵[. 

 

 کی ھب ھک تفرگ دھاوخ رظن رد ار یطاقن ریما« ھک درک هدعو ناخردیح مالغ رادرس

 ات دوش ھتفرگ رظن رد دیاب شخب تعانق تالماعت ،کش نودب و دسرب دنموم نارس اب مھافت

 ار یزیچ نآ ھیناترب تموکح ،دباین ققحت یتابیترت نینچ رگا اما ؛ددرگ نیمات زرم تینما

 .»دومن دھاوخ تازاجم ار ضرعتم لیابق و درک دھاوخ ارجا دھاوخ یم ھک

 

 لک رادنامرف طسوت نآ شریذپ و رواد یداو رب لباک هدنیامن یاعدا
 

 رادرس زا یا ھمان دشرا رنشمک ،تفرگ تروص وگتفگ نیا ھک زور نامھ تشاچ زا سپ رد

 .»تسا ونب لصتم ھک رواد کچوک یداو دروم رد« ھک درک تفایرد ناخ ردیح مالغ

 زا یشخب ھک درک اضاقت ار یداو تیکلام هزاجا ناخ مظعا دمحم دوخ ردارب یارب رادرس
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 رد نآ ناگدنشاب اما ؛دوب لقتسم نامز نیا رد رواد ،لاح نیا اب .دوب ناتسناغفا تنطلس

 شرتسگ اھنآ هرد ات ار دوخ لورتنک ھک دندومن تساوخرد ھیناترب تاماقم زا دروم نیدنچ

 اب ،درادن رواد یاعدا یارب ینامرآ چیھ ھیناترب تموکح ھک تشاد رواب دشرا رنشمک .دھد

 ،ھیناترب تموکح نیب ١٨٣٨ نوج ھبناج ھس هدھاعم لوا هدام قباطم ات دراد ار نآ قح ھکنآ

 رواد تیکلم رب اھاعدا مامت هاش ،نآ قباطم ھک کلملا عاجش هاش و ھگنس تیجنر ھجاراھم

 و دش عاجرا یلعا تموکح ھب ھلئسم .دنادب دوخ زا ،دوب هدش فرصنم ار اھ ھکیس عفن ھب

 رد ضارتعا یارب یلیلد چیھ و رواد هرد یارب ییاعدا و زورآ چیھ« ،دوب نینچ خساپ

 یپ رد مرک مکاح ناخ مظعا دمحم .»درادن نآ رب لباک ریما ،ام دحتم تیمکاح یاعدا دروم

 .تفرگ تسد رد ار رواد هرد تیکلم ،نآ

 

 هدھاعم بیوصت لکش دروم رد ریما تسردان روصت
 

 ھتکلک ھب رگید ھخسن .درب لباک ھب ار رواشپ هدھاعم ھخسن کی ناخردیح مالغ رادرس

 و ریما ھک تساوخ یم ھیناترب تموکح .دوش دییات لک رادنامرف طسوت ات دش هداتسرف

 .دوش ھلدابم دانسا سپس .دننک اضما ار ھتشاد تسد یاھ ھخسن کی رھ دیاب لک رادنامرف

 .دنوش دییات الباقتم و ریما طسوت بیترت نیع ھب ادعب لک رادنامرف طسوت هدشاضما ھخسن

 دنوش یرادھگن ناتسناغفا و »ناتسودنھ یاھ فیشرآ« نایم رد تایمسر نیا زا سپ هدھاعم

 .]١٨۵۵ تسگا ۶ ،رواشپ رنشمک[

 

 دیاش یلصا هدھاعم ھک درک روصت وا .درک تسردان تشادرب داھنشیپ نیا زا لباک ریما

 و کش و تشون رواشپ رنشمک ھب زارد ھمان کی وا .دوش هداد رییغت لک رادنامرف طسوت

 ریما .دش هدیمان »هدش حالصا ھتسد« مان ھب هدشدییات هدھاعم .تشاد زاربا ار دوخ سارھ

 اب اھ نآ رگم .تسین یفاک دشرا رنشمک و شرسپ رھم و اضما ارچ ھک دنادب تسناوتن

 رورض یزیچ ھچ رگید ؟دندوب هدشن نییعت ناش یاھ تموکح یاضاقت ھب لماک تارایتخا

 ؟دوب
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 فرص ،تموکح ود رھ نارس طسوت هدھاعم دییات ھک داد حیضوت ریما ھب زدراودا درگرس

 ھک دش هداد نانیمطا دمحم تسود ھب .تسا برغ ناھاش موسر اب تقباطم رد تایمسر کی

 زا ادج ،دننک یمن راکنا ،دشاب هدش اھ نآ رھم و اضما ھک ار یا ھمان زگرھ اھ سیلگنا«

 .»دوس ھب ای دشاب نایز ھب ،دب ای دشاب بوخ نآ ھجیتن ھکنیا

 

 مھ ھظحل کی یارب وا ھک داد خساپ زدراودا درگرس ھب ریما ،تفر یم عقوت ھک ھنوگ نآ

 دوب نیا وا روظنم« .دنھد یم رییغت ار هدھاعم نتم اھ سیلگنا ھک تسا هدرکن کش زگرھ

 الماک الاح وا .»دوش لماش لک رادنامرف نیرتراختفا اب قیدصت و تیاضر ،دوش نیقیتم ھک

 دروایب لباک ھب ار هدشدییات ھخسن ات دتسرف یم رواشپ ھب دصاق کی اروف و تسا یضار

 .]١٨۵۵ تسگا ٢٨ ،زدراودا ھب ریما ھمان[

 

 لک رادنامرف طسوت نآ در و ینچیم دنمھم سیئر داد محر یارب ریما تعافش
 

 ینچیم یاھدنموم سیئر ناخ داد محر تعافش ناھاوخ عقوم زا هدافتسا اب قوف ھمان رد ریما

 نکمم« .دوب هدش رواشپ رد وا یاھریگاج طبض ثعاب زرم رد اھنآ یناطیش لامعا ھک دش

 زگرھ وا ھک مراودیما الماک نم ،دزاس اھر ار وا لاوما و دنک محر وا یالاب ھیناترب تسا

 یم ینادردق ساسحا ندیشخب یارب دوخ شروش نامز زا وا ؛درک دھاوخن شاشتغا هرابود

 .»تسا دیفم ھیناترب عفانم یارب نانچمھ زین دروخرب نینچ و دنک

 

 هدرکن یراک ناخ داد محر ھک داد ناشن دشرا رنشمک ھب ھمان نیا لاسرا اب زدراودا درگرس

 ورملق یالاب یتامجاھت رخاوا نیا رد وا مدرم ،فالخرب ؛دشاب ششخب قحتسم ھک تسا

 درگرس .تسا هدش رتدب شیاھریگاج طبض نامز زا وا ھیضق نیاربانب و دنداد ماجنا ھیناترب

 تموکح رگا و دوب تاقبط نآ زا یکی ناخ داد محر ھک درک ناشن رطاخ نانچمھ زدراودا

 نانچمھ دیاب دنراد رارق یھباشم تیعقوم رد ھک دنک یرادیرخ ار نارس نیا زا یدایز رامش

 راھظا »دیدھت« یارب ھک دنرادن یتزع چیھ رواشپ تادحرس یاھداژن .دنوش یرادیرخ

   .دنیامن یذاخا ار نیریاس ھک دنھدب لوپ یسک یارب و دننک ینادردق
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 ھک دومن اضاقت و درک دییات ناخ داد محر ھب ھطبار رد ار رواشپ رنشمک رظن لک رادنامرف

 ھک یسک ،دبای ھمادا ناخ داد محر رب محرت ھک تسا نکممان ،دوش هداد عالطا ریما ھب

 رد .دشاب ندیشخب راوازس ھک تسا هدرکن یراک چیھ و تسا ھنالداع و رورض وا تازاجم

 تسایس« نیا ھک دوب نیقیتم لک رادنامرف ،یدحرس لیابق ھب تخادرپ لوپ یلک لاوس دروم

 دیاش تخادرپ ھکنآ اب ،دنک تخادرپ دیدھت لباقم رد ھک تسین ھیناترب تموکح یارب یبوخ

 ،دوش ھتشاذگ ھک یمان رھ تحت ای دوش ضرف ھک یلکش رھ ،دشاب زیاج ھتشذگ موسر طسوت

 .]١٨۵۵ ربمون ٢٣ ،دنھ تموکح یشنم[ »تسا مان رییغت

 

 نآ ندوب غلابان و لباک رد ھیناترب هدنیامن نییعت رس رب وگتفگ
 

 دومن اضاقت رواشپ رنشمک زا دشرا رنشمک ،ناخ ردیح مالغ رادرس تمیزع زا سپ هام دنچ

 زاربا لباک رابرد اب رت کیدزن طابترا یرادھگن هویش نیرتھب دروم رد ار دوخ رظن ھک

 ھک درک ناشن رطاخ خساپ رد زدراودا درگرس .]١٨۵۵ تسگا ٢۴ ،رواشپ رنشمک[ دراد

 .دراد دوجو ناتسناغفا تسایس هراب رد دامتعا لباق تامولعم یتسرتسد رد یگرزب لکشم

 رد اما ؛میونش یم یزکرم یایسآ رد مھم ثداوح هراب رد تعرس اب ام« ھک تشاد رواب وا

 تسا رابرد هاوخلد عفانم ھب نیا ؛دنک یم فقوت تیفافش و تینلع مامت ،لباک دوخ رابخا هراب

 ھطبار رد یتامولعم ھنوگ چیھ ،هاوخلد ھنوگ ھب زگرھ و دھد رارق ماھبا هدرپ رد ار دوخ ھک

  .]١٨۵۵ تسگا ٣٠ ،باجنپ تموکح یشنم[ »دھد یمن دوخ یاھ ھتسد و اھ تسایس ھب

 

 درگرس طسوت ادعب ریما رابرد رد ھیناترب یگدنیامن نییعت نایز و دوس دروم رد اھوگتفگ

 زا دنھ تموکح ھب نآ دافم دروم رد کش چیھ دیسر یم رظن ھب .تفرگ تروص زدراودا

 و باجنپ دشرا رنشمک ،رواشپ رنشمک مھ زونھ ؛درادن دوجو لباک رد لیکو کی روضح

 ثعاب« یداھنشیپ نینچ و هدوب تقو زا شیپ ریبادت ھک دندوب اونمھ رکف نیا رد لک رادنامرف

 ٢ ،دنھ تموکح یشنم[ »دوش یم ام ینورد فادھا یارب ینامگدب و رطخ گنز داجیا

 .]١٨۵۵ ربوتکا
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 ١٨۵۶ لاس
 

 مود لصف
 

 کمک توعد ؛رادرس ردارب و رسپ نیب ھشقانم ؛راھدنق رد ناخ لدنھک رادرس تشذگرد
 راھدنق ھب ناخ دمحم ناطلس یگدنیامن یارب ریما لیامت رییغت ؛یمود طسوت دمحم تسود
 سراپ ینابیتشپ اب فسوی دمحم هدازھش طسوت تارھ بصغ رابخا رثا رد
 

 تسگا ١۵ ،لباک ھمانربخ[ تشذگرد راھدنق رد ناخ لد نھک رادرس ١٨۵۵ تسگا زاغآ رد

 ھب ،دوب بیاغ شردپ تشذگرد ماگنھ ھک ناخ قیدص دمحم شرسپ .]١٨۵۵ ربمتپس ١٧ ات

 و لاوما فرصت لیلد ھب ناخ لد محر رادرس دوخ یاکاک ھب یگرزب نیھوت وا .دمآ یدوز

 یتح و تشون ریما ھب کمک و هروشم تھج ناخ لد محر .دومن موحرم سیئر یاھاھبنارگ

 رد ار نآ تیمکاح و دیایب راھدنق ھب ھک درک توعد ار دمحم تسود ھک تفر شیپ اجنآ ات

 راھدنق ھب ار ناخ دمحم ناطلس دوخ ردارب ھک تشاد لیم لوا رد ریما .دریگ دوخ تسد

 تخت بصغ رابخا اما ؛دنک لح ار اھنآ نارسپ و دوخ ناردارب نیب رد ھشقانم و دتسرفب

 ھک دوش یم ھتفگ .دش ھمانرب رییغت ثعاب ،یزودس کی ،فسوی دمحم هدازھش طسوت تارھ

 و راھدنق نارادرس لاجنج زا ریما .دش یم ینابیتشپ سراپ طسوت دوخ شروش رد هدازھش

 یورشیپ راھدنق ھب اصخش تفرگ میمصت وا نیاربانب ؛دیسرت یم سراپ ذوفن ندش کیدزن

 .]١٨۵۵ ربوتکا ٨ ،رواشپ رنشمک[ دنک

 

 ھب ار نآ ناخردیح مالغ رادرس .دیسر لباک ھب ربمتپس نایاپ رد تارھ رد شروش شرازگ

 .دش عفر اھ دیدرت و کش مامت زور دنچ نایرج رد مھنآ اب .داد عالطا زدراودا درگرس

 ناخ یسیع رادرس اب یتسدمھ رد یزودس نیدلازوریف هدازھش ھساون فسوی دمحم هدازھش

 .دنزاس تارھ یاقآ ار دوخ و هدومن علخ ار ناخ دمحم دیس رادرس ھک دنتسناوت
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 نیا ار شروش شرازگ ھک تفرگ ناخ لد محر رادرس زا ھمان کی ربمتپس ٣٠ رد ریما

 :]١٨۵۵ ربوتکا ٣ ات ربمتپس ١٩ زا ،لباک ھمان ربخ[ دوب هدرک ھیارا ھنوگ

 فسوی دمحم هدازھش .دندرک یورشیپ ناتسیس زا یسراپ رازھ ٣٠ یورین کی شیپ هام ود

 یورشیپ لوا رد رفن ١۵٠٠ و نارماک هدازھش رسپ اب هارمھ نیدلازوریف هدازھش ھساون

 دنتخاس ھمانرب لماش ار اھنآ یتقو و دنداد ماجنا تارھ یاسور اب یفخم تارکاذم و دندرک

 رسپ و دندرک علخ ار دوخ مکاح لخاد یاسور و دندش تارھ دراو تعرسب رفن ١۵٠٠ اب

 ات دش ھتخاس عناق تارھ رد سراپ هدنیامن طسوت دوب حول هداس مدآ کی ھک ناخ دمحمرای

 یاسور طسوت وا نیاربانب .دنکن وا ندنار یارب یشالت چیھ و هدومن ریقحت ار فسوی دمحم

 هزاود .دش دراو سراپ یورین مامت زور ھس زا سپ و دش هداد میلست هدازھش ھب ناش دوخ

 ناسھوک کرھش ھب وا دوخ و دندش گرم ھب موکحم ناخ دمحم دیس هدمع یاسور زا رفن

 ھک دنیوگ یم نارگید ؛تسا هدش ھتشک زین وا ھک دنیوگ یم یخرب .دش هداتسرف )ناچوک(

 بصن تارھ هاش ناونع ھب فسوی هدازھش ،ثداوح مامت رد ؛تسا هدش هدیشک شیاھ مشچ

 .»دنا هدش نییعت وا ینابیتشپ یارب یسراپ زابرس رازھ ١۵ و هدش

 

 .دش هداد یزلغ تالق زا ناخردیح مالغ رادرس طسوت تارھ طوقس لصفم شرازگ نیلوا

 ناخ یسیع پیترس« :]١٨۵۵ ربوتکا ١١ ،رواشپ رنشمک[ تسا هدوب نینچ ناتساد نیاربانب

 هدازھش اب میاد سامت رد ھتشذگ هام ١٢ یارب ناخ دمحم دیس رادرس هدمع یاسور زا یکی

 اب ار دوخ ردارب وا ھک هدومن راضحا ار هدازھش ماجنارس ھنزور کی ندید اب و تسا هدوب

 اب داھرف یاھھوک ھتسکش یاھ نیمز رد ندش ناھنپ اب اھ نیا و هدرک مازعا پسا ٢٠٠

 تعاس دودح بش یکیرات نایرج رد اھ نآ .دنا هدش اجکی پسا ١٠٠ اب ناخ یسیع پیترس

 پیترس :خساپ ؟دیتسھ یک امش :دنک یم ادص نابھگن .دندیسر رھش هزاورد ھب حبص ٢

 زابرس رازھ ٢ اب کوچراچ رد و دنوش یم لخاد اھ نآ و دوش یم زاب هزاورد .ناخ یسیع

 .دنتشاد رارق هاگ داعیم نآ رد ھک دنوش یم اجکی
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 یم تسد رد ار رھش یاھ هزاورد مامت تیکلام حبص زا شیپ اھنآ ،ھکنیا ناتساد ھصالخ

 :دیوگب ھک دننک یم ناور گرا ھب ناخ دمحم دیس رادرس دزن ار رفن کی مد هدیپس و دنریگ

 نوریب شدوخ سپس و دنک یم ریف وا رب ھچگنفت اب ناخ دمحم دیس ؛تسا هدش لاغشا رھش

 .دوش یم دراو ناخ یسیع پیترس ،دوش یم هدینش دایرف یادص گرا رسارس رد .دوش یم

 راوس ٣٠٠ اب پیترس .تسا نم دوخ رسفا وا ،دوش دراو دیراذگب ،دیوگ یم ناخ دمحم دیس

 گرا و دنھد یم تافلت بناج ود رھ ،دوش یم زاغآ گنج و دوش یم گرا دراو زابرس و

 و رگید تسد رد نآرق و تسد کی رد ریشمش اب ناخ دمحم دیس رادرس .دوش یم ریخست

 .دزادنا یم هدازھش یاھاپ ھب ار دوخ شا ھناش رد نفک دیوگ یم یسک

 

 اب هارمھ ،دراد دوخ یارمھ ھبتر یلاع یسراپ ود ای کی وا ،تسا رھش رد هدازھش نونکا

 دروم نیا رد اھ ناویسراپ و اھ یزلغ و اھ ینارد مامت ھک دوش یم ھتفگ .پسا دص ٣ ای ٢

 .»دنا قفاوم مھ اب

 

 تارھ یاھ یمارآان ھب ھطبار رد لباک و ھیناترب یاھ تموکح رتشیب ینارگن ثعاب ھچنآ

 ھنوگ ھب نایسراپ ھک دھد یم ناشن یلوا شرازگ ؟دنتشاد نآ رد یمھس ھچ نایسراپ ،دش

 یالاب ار فسوی دمحم هدازھش و دندومن علخ ار مکاح ،دندرک یشکرکشل تارھ رب ینلع

 نایسراپ ذوفن و ریثات تحت هدازھش ھک دھد یم ناشن رتشیب یمود شرازگ .دندناشن تخت

 درگرس .دشاب تیعقاو ھک دسر یم رظن ھب نیا و نایسراپ دییات اب لقادح ای تسا هدرک لمع

 :]١٨۵۵ ربمون ٩ ،رواشپ رنشمک[ تشون نینچ دشرا رنشمک یشنم ھب ربمون ٩ رد زدراودا

 

 کش سک چیھ .تسا هدش ارجا یلوا شرازگ ھب تبسن رتشیب یگناگود اب سراپ یزاب«

 عفانم ھب و سراپ ینابیتشپ اب ار تارھ فسوی دمحم هدازھش ،یزودس یوجارجام ھک درادن

 تارھ ات ار وا سراپ زابرس مادک ایآ ھک دسر یم رظن ھب کوکشم اما :دروآ تسدب نایسراپ

 زرم رد یسراپ رکشل کی ھک هدش نایب اھ شرازگ یضعب رد .دشاب هدرک لابند ای یھارمھ

 طقف ھک تسا هدرک یورشیپ نایروغ ھب ھک دوش یم ھتفگ لاح .تسا هدرک فقوت ناتسیس
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 رد ریسا ناونع ھب تارھ عولخم مکاح ھک دوش یم مولعم ؛دراد ھلصاف تارھ زا لیام ٣٠

 میالع مامت هدنھد ناشن مجاھت ھکیلاح رد ،نیاربانب .تسا هدش هداد لاقتنا سراپ یورملق

 دنوش نوریب اھ فرح راذگب اما .دننک راکنا ار نآ نایسراپ ھک تسین نکممان ،تسا سراپ

 رایتخا رد ھظحل نیا رد تارھ ھک مینکن سح ار نآ ھک میشاب ساسحا یب ام ھک ھنوگ نآ

 مرھا ناونع ھب ار یزودس کی دھد حیجرت سراپ دیاش .دھاوخ یم ھک ھنوگ نآ ،تسا سراپ

 ار اھ نآ ام ات دراد ھگن العف یارب نآ رد ینیع تیعقاو یور رب هدرپ و لباک ریما یالاب

 نآ ماجنارس ای ؛دسرب رظن ھب فیعض هدازھش رگا دریگب شدوخ ار تارھ دیاش ای ؛مینیبب

 .»دنک داھنشیپ لباک ریما یارب ار

 

 ینابیتشپ نایسراپ ذوفن اب کش نودب هدازھش .دندیسر رظن ھب نینچ یدعب ثداوح اب ھیضق نیا

 ندید قاتشم ھک دشاب هدش قارغا نیریاس و شابلزق ھتسد طسوت دیاش تیعقاو نیا .تسا هدش

 .دنا ناتسناغفا رد رترب هاش

 

 رد تسا نکمم هدازھش اب یھارمھ رد یسراپ دنچ شرازگ ھک درک روصت تسا هداس

 .دشاب هدش ییامنگرزب تارھ هدننک هرصاحم یسراپ یورین کی تاعیاش

 

 ترفن دروم ابقاعتم و دنا ھعیش ھقرف طوبرم اھنآ .دنا ناتسناغفا رد یسراپ نینکاس اھ شابلزق

 اھنآ .تسا سراپ طسوت ناتسناغفا لاغشا یعقاو شابلزق یایور .دنراد رارق ناغفا یاھ ینس

 .دننک یم شخپ ار تادحرس رد سراپ یورشیپ یاھ شرازگ ھک دنا یناسک نیلوا ھشیمھ

 یاھ نامز رد لباک و راھدنق دروم رد هاش یاھ حرط و تارھ ریخست یدایز طلغ تاعیاش

 یاھ ھعیش اھنآ یاشنم ھک تسا نیا رب رواب و هدوب نایرج رد رواشپ یاھرازاب رد فلتخم

 ریما دوخ .دنا ناغفا ھیضق رادافو نارادفرط اھ شابلزق دایز رامش لاح نیا اب .دنا شابلزق

 ،وا یصوصخ یشنم نیسح دمحم ازریم و تسا شابلزق نز کی رسپ ناخ دمحم تسود

 .تسا ھقرف نیا طوبرم ،دش مازعا رواشپ ھب ١٨۵۴ رد هدنیامن ناونع ھب ھک
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 دشرا رنشمک ھب ھجراخ ترازو ،دیسر ھتکلک ھب نایسراپ طسوت تارھ لاغشا رابخا یتقو

 تساوخرد دشرا رنشمک زا .دھدب رابتعا نآ ھب دناوت یمن زونھ لک رادنامرف ھک تشون باجنپ

 ات دشاب طاتحم و ھتشاد عوضوم نیا هراب رد لباک اب ھبتاکم رد طایتحا نیرتدیدش ات دش

 دھعتم هویش نیرت میقتسمریغ رد ای دح نیرت مک ات ار ھیناترب تموکح ھک دیوگب یزیچ

 دیدج مکاح یارب سراپ طسوت هدش هداد کمک تیعقاو دروم رد ماھبا زا ادج اما .دزاس

 رد فسوی دمحم هدازھش ھک دش لیدبت تقیقح کی ھب یدوز ھب ،تخت ریخست یارب تارھ

 .تسا هدوب نایسراپ ذوفن تحت شدیدج تیمکاح ریخست

 

 راھدنق ھب ریما یشکرکشل
 

 یلیام ١٠٠ رد ٢٧ خیرات رد وا .درک زاغآ ربوتکا لیاوا رد دوخ یشکرکشل ھب لباک ریما

 رواب لک رد« .دوش راھدنق دراو ربمون ھمین یلاوح رد الامتحا و تشاد رارق دوخ فدھ

 رد شدیدج یاھ ھمانرب یارب ار راھدنق ھکلب ،دنک فقوت اجنآ رد تشادن لیم وا ھک دش یم

 .]رواشپ رنشمک ھب ردیح مالغ رادرس ھمان[ »دراذگب ساسا تارھ دروم

 

 وا یدعب داحتا ای سراپ هاش تاداھنشیپ زا ریما راکنا ھک درک ضرف ناوت یمن لاح نیا اب

 لباک و نارھت یاھرابرد نیب رد فاکش دیلوت ثعاب تارھ نامکاح رییغت یتح ای ھیناترب اب

 .دشاب هدش

 

 روتسد ؛یلعا تموکح ھب عاضوا شرازگ ؛نارھت ھب ریما طسوت یفخم هدنیامن نداتسرف
 تابسانم یرارقرب یارب ھیناترب تموکح ضارتعا مدع راھظا دروم رد زدراودا درگرس
 هاش و ریما نیب رد ھناتسود
 

 دش مادختسا ریما طسوت سراپ رابرد ھب یفخم ناسرمایپ ناونع ھب ناخ رفعج مانب یرجات

 رد ناخ دمحم تسود ھب هاش زا ایادھ یخرب لماح وا .]١٨۵۴ ربمون ٢٨ ،رواشپ رنشمک[

 دشرا رنشمک ھب و تفر رواشپ ھب نیسح دمحم ازریم .]١٨۵۵ یرونج ٩[ دوب ١٨۵۴ نایاپ
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 ھک ینامز رد ناتسناغفا ھب وا ندیسر .داد حیضوت ار ناخ رفعج تئیھ ھب طوبرم عاضوا

 ھک ریما .دوب بسانمان یا هزادنا ات و ارجا لاح رد ھیناترب تموکح اب هدھاعم تامدقم

 ھک داد تیادھ دوخ هدنیامن ھب ،دوش ھتشاذگ نآ یالاب ھیناترب طسوت ھک دوب ینامتخاس قاتشم

 لاس دنچ ینامالا نانزھار طسوت ناخرفعج طوبرم ناوراک ھک دھد عالطا ار رواشپ رنشمک

 اب هاش و دنک اضاقت ار دوخ تاعیاض ات تفر نارھت ھب رجات نیا و دوب هدش تراغ شیپ

  .تسا هدرک ار ریما ھب ھیدھ دنچ لاسرا دامتعا وا یالاب لباک ھب وا تشگزاب زا هدافتسا

 

 ریما زا ھناتسود یاھ ھمان لوا ھلحرم رد ناخ رفعج ھک دنتفگ اھ شرازگ ریاس ،لاح نیا اب

  .دش ھلماعم ھجوت لباق ینابرھم اب و دنام نارھت رد هام ھس وا ؛داد لاقتنا سراپ هاش ھب

 

 کش مھافت یوس زا یریگولج یارب ریما قایتشا ھب رظن ھک تشاد رواب زدراودا درگرس

 نارھت ھب یصخش دصاقم زا ریغ ھب یرگید دصاقم یارب ناخ رفعج ھک دراد دوجو یکدنا

 .دشاب ھتفر

 

 خساپ رد« ھک تفرگ تیادھ زدراودا درگرس و دش هداد شرازگ یلعا تموکح ھب عاضوا

 تروص سراپ و لباک نیب رد ناگدنیامن لدابت یارب تسا نکمم ھک رتشیب یاھ هراشا ھب

 ؛تفرگ دھاوخن رظن رد یرارق یب اب ار اھ تئیھ نینچ ھیناترب تموکح ھک دیوگب ،دریگ

 دروم رد ضارتعا یارب یلیلد چیھ و هدوب سراپ هاش اب ھناتسود تابسانم لماح ھکنیا

 یرونج ۵ ،دنھ تموکح یشنم[ »درادن دوجو هاش و ریما نیب رد ھناتسود تابسانم یرارقرب

١٨۵۵[. 

 

 دمحم تسود طسوت راھدنق ریخست
 

 ھب ١٨۵۶ یرونج ۶ رد ریما .تخاس راھدنق یاقآ تفلاخم نودب ار دوخ ناخ دمحم تسود

 نییاپ زا مدرم و دش لح وحن نیرتھب ھب راھدنق لیاسم« :تشون نینچ باجنپ دشرا رنشمک
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 و هدش نامداش هزات موسر نتشاذگ رانک و هزات ملظ زا یگدوسآ ھجیتنرد نیرتالاب ات نیرت

  .»دنا هدرک ورد ار نم یاھرمث و دنا هدش رادروخرب شیاسآ زا

 

 شرازگ ؛ریما طسوت سراپ تیعر ناونع ھب فسوی دمحم طسوت تارھ بصغ شرازگ
 ؛ریما شرازگ اب تفلاخم رد نارھت رد ھیناترب هدنیامن یروم یاقآ طسوت تارھ شروش
 تارھ شروش رد سراپ مھس دروم رد دھاوش

 

 لیاسم دروم رد ھیناترب تاماقم ھک تسا ھتخادرپ یاھ شسرپ خساپ ھب ھمان نیا رد ریما

 هدارا اب فسوی دمحم هدازھش ایآ ھک هدش شسرپ ارارکت نیا« :تسا ھتفگ وا .دنتشاد تارھ

 هاش کیرحت رثا رد ای دومن ریخست ار تارھ و درک یربھر ار شبنج نیا دوخ ناوت و

 اما .تسا اھ بلق مامت یاھزار هدنناد ھک تسا راکشآ ملاع ھمھ دنوادخ ھب نیا ؟سراپ

 :تسا ریز رارق بناج ود رھ تامادقا و دروخرب زا هدش یروآ عمج تاظحالم

 

 مامت و تشاد رارق سراپ تموکح تخادرپ و تمدخ رد لاس نیدنچ یارب هدازھش ،لوا

  .تسا دھشم سدقم رھش رد زونھ شا هداوناخ

 

 نآ )تارھ مکاح بقل( ھلودلارھاظ لتق زا سپ و ھجوت لباق ھثداح نیا عوقو زا سپ ،مود

 ھکلب ؛دشن ھجاوم یھاش مشخ اب هدازھش ،شلاوما تراغ و هداوناخ یریسا ،تموکح

 .تفرگ رارق تزع دروم و ھلماعم بقل و ھناھاش هویش اب وا ،فالخرب

 

 رخاوا نیا رد ناخ یلق سابع قیرط زا سراپ هدنیامن کی تاظحالم نیا تشادرظن اب ،موس

 اب یھارمھ رد ١٨۵۵ ربمسد ١٢ رد ؛تسا هداد راختفا یھاش دنبرمک اب ار هدازھش و هدمآ

 .تسا ھتشگزاب نارھت ھب فسوی دمحم هدازھش تموکح لیکو ناونع ھب ناخ عیفر ازریم

 

 یم ھلدابم یپایپ دھشم سدقم رھش زا هدازھش یارب اھ ھمان و دراد ھمادا لماعت ،مراھچ

 .دوش
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 :تسا رارق نیا زا هدازھش لامعا و دروخرب

 هدرک مالعا و دوش هدناوخ ھبطخ و دنزب برض ھکس شدوخ مانب ھک درادن دصق وا ،لوا

 طسوت وا .درادن ھبطخ ای ھکس دروم رد ینارگن چیھ ،نیاربانب و تسا عبات کی ھک تسا

 .دنک یم ذخا روضح زا ھک دوش یم ییامنھر یریتاسد

  

 یفخم و ینلع ھنوگ ھب ار نآ ،دریگ رارق شرایتخا رد ھک لاوما ای دقن لوپ ھچ رھ ،مود

 .دھد یم لاقتنا دھشم سدقم رھش ھب اروف

 

 نآ و هدومن تراغ ار شلاوما ،دنک رکف ھناگیب ھک ار یصاخشا ریاس و اھ ینارد وا ،موس

 سراپ ھب لیام ھک ار هریغو هرازھ ،شابلزق مدرم مامت و دنک یم جارخا تارھ زا ار اھ

 .دھد یم اج ھعلق لخاد رد دنا

 

 .دزادنا یم سراپ هاش دای ھب ار دوخ ررکم و یپ رد یپ یاھ تساوخرد اب وا ،مراھچ

  

 ای روتسد ھب دنا هدرک بصن تارھ رد ار وا ھک تاظحالم ھمھ نیا دوجواب مناد یمن نم

 .»ھن ای مینادب سراپ هاش کیرحت

 

 تموکح زا ھلخادم عون راتساوخ یرخآ ھلمج نیا رد ریما ھک تسا راکشآ الماک نیا ھتبلا

 شرازگ ،رظن نیا فالخرب .تسا سراپ ھتسباو کی فسوی دمحم هدازھش ھک تسا ھیناترب

 ١٨۵۵ ربمتپس ٢٨ رد وا .تسا نارھت رد ھیناترب هدنیامن یروم یاقآ طسوت تارھ شروش

 :تسا ھتشون نینچ ندنل رد ترضحیلعا ھجراخ ترازو ھب

 

 ناخ دمحمرای رسپ تارھ مکاح ناخ دمحم دیس ھک دیسر نم ھب یتاعالطا رخاوا نیا رد«

 بقع جارخ ھک دزاس راداو ار اھنآ ات دومن هرازھ ھلیبق لباقم ھب یشکرکشل ھب مادقا موحرم

 هدش رجزنم وا دادبتسا و یگراوخیم تاداع ،یناوتان زا ھک تارھ مدرم ،دنزادرپب ار هدنام
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 ھک دنداتسرف )نارماک هاش ھساون( ازریم فسوی دمحم ھب یفخم تابتاکم وا تبایغ رد ،دنا

 دنداد هدعو شیارب و دراد تارھ رد یدایز نارادفرط و تسا دھشم نکاس تسا لاس نیدنچ

 میھاربا دمحم ،دوخ ناوج ردارب اروف ازریم فسوی دمحم .دننک میلست شیارب ار تموکح ھک

 و هدومن رارف نکمم یدوز ھب وا و دنک نیمضت ار تارھ رد وا عفانم ات داتسرف ار ازریم

 اب وا تمیزع زا سراپ تاماقم یتقو ھک دسر یم رظن ھب نینچ .درک دھاوخ لابند ار وا

 رد وا ھک ینامز ،دنروایب و دننک ریگتسد ار وا ات دنداتسرف هراوس نازابرس ،دندش ربخ

 ھب تینما اب و تفر هرفط اھراشف زا وا .دوب مظنمان یاھراوس یسراپ ھعطق کی یھدنامرف

 و ریگتسد ناخ دمحم دیس ،یرخا مکاح ھک دناسر یم ریخا یاھ شرازگ .دیسر تارھ

 تموکح راسفا و تسا هدیسر تارھ ھب ازریم فسوی دمحم و تسا هدش ینادنز مدرم طسوت

 تسایس و یداینب تارظن دروم رد تسرد ھنوگ ھب تسا لکشم .تسا ھتفرگ تسد رد ار

 رد اھنت ھن و تسا یژرنا اب و اناوت درم وا ھک دوش یم ھتفگ اما ،درک تواضق وا هدنیآ

 شالت رد وا فلس ھک تارھ رد هرازھ ھلیبق یاھ ھخاش نایم رد ھکلب ،تسا روھشم تارھ

 دوخ سدح ام رگا .دش دھاوخن سراپ عبات دیدج مکاح ھک مراد نیقی نم .دوب ییوگروز یارب

 ،تسا هدش کیرحت اعقاو ناھج شخب نیا رد مدرم مادک ھک مینک داینب یاھ هزیگنا رب ار

 ناونع ھب دیاب ار نآ ،دندرک ھلماعم بوخ دھشم رد ار وا اھنآ رگا نوچ ؛تسین نینچ وا انیقی

 ماقم لباقم رد یتوافت یب و یدرسنوخ ھک تفرگ رظن رد ھنالقتسم و یلاع ھیحور ھناشن

 دنک یمن ششخب ای شومارف وا ،رگید یوس زا ھکیلاح رد ؛دھد یم ناشن ار وا قباس یلاع

 .»دنوش وا ینونک ماقم ندروآ تسدب عنام ات دننک ریگتسد ار وا ات دندرک شالت ھک

 

 یم نایب صخشم ھنوگ ھب سراپ ذوفن رثا رد تارھ رد مکاح رییغت مھس زا ادج ،ھمان نیا

 .دنداد ماجنا رھش زا هدازھش ندیسرن و تعنامم یارب دنتسناوت ھچنآ دھشم تاماقم ھک دنک

 هدادن ناشن تفلاخم للدم شیامن کی زا رتشیب یزیچ نایسراپ تسا نکمم ،لاح نیا اب

 دوخ فسوی دمحم دنیب یم سراپ هاش یتقو ھک دشاب یلامتحا تسا نکمم نیا مھنآ اب .دنشاب

 تیمسر ھب مکاح ناونع ھب ار وا ھک دھاوخ یم مولعم رارق و ھتخاس رقتسم تارھ رد ار

 تارھ ،بیترت نیا ھب .دنراد ھگن شدیدج ماقم رد ار وا ھک دنک یم ھقفاوم وا و دنسانشب
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 تموکح زا اپ ریز گنس ناونع ھب هدازھش تیمکاح و دوش یم لیدبت سراپ ھتسباو ھب اساسا

 .دنک زاب ار هاش دوخ طسوت تیمکاح ھیضرف ات دنک یم هدافتسا یزوکلا سیئر کی

 

 ناخ ملاع دمحم طسوت ھک مینک لخاد ار تارھ عاضوا شرازگ ھمجرت اجنیا رد تسا نکمم

 ١٨۵۵ ربمسد زاغآ رد ھمان .تسا هدش هداتسرف زدراودا درگرس ھب لباک ریما هدازردارب

 نارھت رد ھیناترب ریفس شرازگ هژیو ھنوگ ھب نیا ھکیلاح رد .تسا هدش ھتشون راھدنق رد

 دروم رد ناخردیح مالغ و ریما طسوت هدش هداد یاھ شرازگ زا نیا ؛دنک یم قیدصت ار

 یارب دوخ تسایس رد ار نآ ناخ دمحم تسود .دراد توافت اھ شروش رد سراپ مھس

 .تسا هدرک هدافتسا ناغفا تادحرس رد سراپ یورین کی یورشیپ یاھ شرازگ قارغا

 دوب یصخش وا ھمان .تسا هدرک تمدخ تاج هرید رد زدراودا درگرس اب ناخ ملاع دمحم

 .تسا هدش ھتشون تقیقح قارغا ای یراک ناھنپ یارب لیامت نودب ارھاظ و

 

 زونھ شا هداوناخ و تسا هدمآ دھشم زا وا .تسا تارھ مکاح العف فسوی دمحم هدازھش«

 وا تیمکاح زا تارھ مدرم و اھ ناخ ؛دوب هدش ھناوید تدش ھب دمحمرای رسپ .تسا اجنآ

 رسپ یاھ تسد اب هرازھ فسوی الم مانب ،تارھ رد دایز ذوفن اب درم کی .دندوب ضاران

 ،ناخ دیجم یناردرب ناخ یسیع ،عیفر ازریم اب یا ھیطوت وا ؛دنیب یم ھمدص ناخ دمحمرای

 دمحمرای رسپ هدرب کی ناخ یلع و یرومیت ،ناخ هللادبع ،ناخ دمحا ،ناخ سابع یناردرب

 فسوی دمحم هدازھش یارب ،دنتخاس دحتم دنگوس اب ار دوخ ھک یماگنھ .دنداد لیکشت ناخ

 دمحم هدازھش دوخ ردارب هدازھش .دریگ تسد رد ار تارھ تیکلام و دیایب ھک دنداتسرف مایپ

 دمحمرای رسپ طسوت ناخ یسیع ،نامز نیع رد .دنیبب ار فسوی الم ات داتسرف ار اضر

 دمحم هدازھش ندش کیدزن زا ھک دوب هار ریسم رد و دورب هارف ھب ھک دریگ یم روتسد ناخ

 رای رسپ .دوب ھتفر ورف بوشآ رد ینامز ھک دیدرگ رھش دراو و دش اجکی وا اب ،دینش اضر

 ریگتسد ار یاھ یزوکلا مامت و دنتفرگ ار هدازھش فرط یناردرب مامت .دوب گرا رد دمحم

 تمواقم ،دوب گرا رد زابرس رازھکی اب ھک پیترس ناخ یسیع .دندومن ادیپ ھک دندرک

 ناخ دمحمرای رسپ .دیدرگ ریخست ھعلق ماجنارس اما ؛دنداد ناشن ماش ات حبص زا ھناجوجل
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 تارھ ھب تراشب اب یگرابکی ھب فسوی دمحم هدازھش .دش هداتسرف نایروغ ھب و دش میلست

 نایروغ زا ار ناخ دمحمرای رسپ دوخ ندیسر اب وا و تسا هدش ھتفرگ ھک دش ھتساوخ

 کی رد ار وا دسج حبص ماگنھ .دناسر لتق ھب نادنز رد زور دنچ زا سپ ار وا و دناوخارف

 ار وا ریقف کی ماجنارس و دنام نفد نودب زور راھچ وا ھک ییاج ،دنتخادنا گرا لادوگ

 دمحم دیس قباس مکاح هداوناخ ات درک یورشیپ فسوی دمحم هدازھش سپس .درک نفد ھنایفخم

 ریما ردارب( ناخ دمحم نیما رادرس رتخد وا .دنک ریگتسد ار ناخ دمحمرای شردپ و ناخ

 ،دوخ ردارب یارب ار )ناخ دمحمرای ردارب( ناخ دمحم ریش رتخد و دوخ یارب ار )لباک

 یناردرب ناخ دیجم ھب شردارب اب ناخ دمحم دیس رسپ هرادق .تفرگ اضر دمحم هدازھش

 نشخ درم کی فسوی دمحم هدازھش ھک دنک یم تفایرد تارھ زا یا ھمان ریما ...دش هداد

 زا کی رھ یارب وا .تسا ھتسبتشم رایسب و درک بارخ ار اھ یزوکلا وا اما ؛تسا

 کی ھنازور و داد زخ نیتسوپ ،دندرک لماعت وا اب راھدنق زا دایز رامش ھب ھک یاھ یزلپوپ

 ،دش لقن ھک یا ھمان ؛دنیب یم نامگ و کش اب تارھ مدرم ھب هدازھش .دومن تخادرپ انا

 و هرازھ فسوی الم ،عیفر ازریم ،ناخ سابع زا ،تسا هدومن تفایرد تارھ زا ریما

 کمک ار وا اھنآ ھکنیا هدعو اب ،دیایب هارف ھب ھک دنا هدرک توعد ار ریما و تسا نیریاس

 یمھس چیھ اھ سراپ زونھ ات ھک دنداد نانیمطا ار وا و دنک ریخست ار تارھ ات درک دنھاوخ

 .»دنرادن تارھ روما رد

 

 مولعم یلیصفت دھاوش زا ،دوش ھتفگ دیاب ،شروش زا سپ و تارھ تاظحالم کرت زا شیپ

 رگا ،لاح .دنھد ناشن عورشم ار بالقنا رد سراپ مھس ھب ھطبار رد ھلخادم ات دوش یم

 یاھ شرازگ مامت ھک دوش یم هدید یتحار ھب ،دنریگ رارق یسررب دروم تامولعم عبانم

 تسود ریما .دنا هدمآ ناغفا یاھ لاناک قیرط زا تارھ رد سراپ ذوفن و سراپ یاھورین

 تنطلس ریذپانادج شخب ار تارھ ھک دنک ناھنپ ار تقیقح نیا تسناوت یتخس ھب دمحم

 ریما ،هدنیآ یاھ نامز رد و ینونک نارحب رد ھک درادن دوجو کش چیھ .دناد یم ناتسناغفا

 نودب ھک تسناد یم وا لاح نیا اب .دھد ماجنا نآ لباقم ھب یشکرکشل ھک دوب لیام رایسب

 نایسراپ لباقم ھب ھک دوب فیعض ردق نآ شدوخ ،رفن ای لوپ قیرط زا ھیناترب تموکح کمک
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 ،نیاربانب .دندرک یم تفلاخم ار تارھ تمس ھب ریما تکرح ھنوگ رھ انیقی ھک دوش هداتسیا

 طیارش ضقن ثعاب هاش ھک دنک تابثا ھیناترب تموکح یارب ھک دوب نیا ریما تسایس

 هدش هداد هدعو سراپ طسوت تارھ رد ھلخادم مدع نآ رد ھک تسا هدش ١٨۵٣ تادھاعم

 کمک یرادقم رگا و )ریما قیرط زا( دھد خر سیلگنا و سراپ نیب رد یگنج رگا .تسا

 .تشاد دھاوخ دوجو تارھ یزاس ھمیمض رد یکدنا تالکشم ،دوش هداد نم ھب یلام

 

 یگدنیامن تداھش دننام رگید بناوج دھاوش یتقو و دوش هداد مزال نزو تاشقانم نیا ھب یتقو

 تارھ شروش یارب یتابثا چیھ ھک دوش ھتفریذپ دیاب ،دوش ھتفرگ رظن رد نارھت رد ھیناترب

 یاراد هدازھش کی تسا نکمم فسوی دمحم ھکنیا زا ادج ،درادن دوجو نایسراپ قیرط زا

 .تسا هدشن ھیوقت نارھت رابرد طسوت ینلع ھنوگ ھب وا ،دشاب یسراپ بلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 موس لصف
 

 ١٨۵۶ زاغآ رد راھدنق رد ریما ینارحب تیعقوم
 

 رد ھک دشرا رنشمک ھب وا ھمان .دوب ینارحب رایسب ١٨۵۶ زاغآ رد راھدنق رد ریما تیعقوم

 یماکان زا یرکذ چیھ اما ؛تسا ھتخاس راھدنق یاقآ ار دوخ وا ھک درک مالعا ،دش لقن الاب

 لاوما و ھمیمض ار اھنآ ورملق ھک تشادن شیاھ هدازردارب و ناردارب راھم ای شزاس رد شا

 و دندرک رارف راھدنق زا کی رھ اھنآ :دوب هداعلا قوف اھنآ مشخ .دوب هدرک تراغ ار اھنآ

 ماع مدرم نیب رد دمحم تسود .دنتشادرب حالس ریما دض رب تیالو نآ فلتخم قطانم رد

 ھب اھالم کیرحت ھب اھ یراھدنق .تشادن تیبوبحم زین دوخ یا هدرک لاغشا ادیدج یورملق

 اب ار دوخ ریما .دوب دھاوخ سدقم گنج کی ریما لباقم ھب گنج ھک دندیسر رواب نیا

 و دشاب یم شنانمشد نمشد و شناتسود تسود ھک تسا هدرک هدعو و ھتخاس دحتم ھیناترب

 و هدرک کرت ار دوخ نید ریما سپ ،تسا ناناملسم نمشد و ناشیا تسود اراصن نوچ«

 .»دنوش هداتسیا وا فالخ رب ھک تسا بجاو ناناملسم مامت رب

 

 ١٨۵۵ ربمسد رد زدراودا درگرس ھب ناخ ملاع دمحم طسوت ھک راھدنق عاضوا شرازگ کی

 دمحم تسود ریما« :]١٨۵۶ چرام ١١ ،رواشپ رنشمک ھمیمض[ تسا ریز رارق ،هداتسرف

 یضاق ماقم وا .تسا هدرک مالعا نآ یاقآ ار دوخ و ھتفرگ تسد رد ار راھدنق تیکلام ناخ

 هرداصم و طبض ار راھدنق یاسور کالما ؛تسا هداد لباک یضاق ناخ الم ناخ ھب ار رھش

 گرا زا ار )ناخ لد نھک رادرس نارسپ( ناخ یلع ناطلس و نیدلا یحم مالغ ؛تسا هدرک

 ریما .دننک یم یگدنز یارس مرح رد ناخ دمحم ناطلس و ھناخ ناوید رد ریما .تسا هدیشک

 ھیپور ٣٠۶٠٠٠( ار ناخ لد محر رادرس شاعم ھک درک ھلصیف اروش رد ربمسد ٢ رد

 ناخ و ناخ دمحم مالغ وا ؛دشاب راھدنق زا نآ مین و لباک زا نآ مین ھک دزادرپب )یراھدنق

 درکن ھقفاوم ناخ لد محر .دھد عالطا ھلصیف نیا زا ناخ لد محر ھب ات داتسرف ار ناخ الم

 ندناشنورف رس رب ھعزانم رد ار ریما و دیایب ات تسا هدش توعد وا زا ھک درک اضاقت و
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 .دزاسن مورحم شورملق زا ار وا مھ و دنک کمک شیاھ هدازردارب طسوت یدوعص بوشآ

 ھقطنم و یریت شیارب ای دنک بصن راھدنق تموکح رد ار وا دش روبجم ریما نیاربانب

 ،ربمسد ٢۴ رد .درک دھاوخ ترجاھم ھکم ھب ناخ لد محر نآریغ رد ؛دھدب ار یزکچا

 الم ناخ ،یج ظفاح ،ناخ دمحم ناطلس رادرس و تشاد تسشن ناخ دمحم ناطلس اب ریما

 ار دوخ یاھوزرآ مامت وا ھک دنیوگب شیارب ات داتسرف ناخ لدمحر دزن ار نیریاس و ناخ

 ...دش میلست ماجنارس ناخ لد محر .تخاس دھاوخ دوبان ار دوخ ای و درپسب ادخ هدارا ھب

 

 نیدب و تسا یضار ٣٠۶٠٠٠ شاعم اب ھک دسر یم رظن ھب نونکا ناخ لد محر رادرس

 ...تسا راھدنق مکاح ناخردیح مالغ رادرس .دورب لباک ھب شا هداوناخ اب ھک تسا انعم

 

 لدشوخ رادرس .دھد یم ھمادا ار ارجام ھلابند ١٨۵۶ یرونج ٢۶ خروم راھدنق ھمانربخ

 ؛دندرک ھسیسد اسور ریاس اب ناخ لد نھک رسپ ناخ یلع ناطلس و ناخ لدرھم رسپ ناخ

 رارف راھدنق زا یزکچا ناخ هللادبع رسپ ناخ مرکا اب اھنآ و درک فشک ار نآ ریما اما

 دزن ار یسک شیپ بش کی وا .دنا ضاران ریما ندمآ زا راھدنق نازابرس و اسور .دندرک

 ،داد خساپ ناخ لد محر ؟تسیچ اھ یتیاضران نیا لیلد ھک دیسرپ و داتسرف ناخ لد محر

 امش اما ،دندرک ناور امش دزن حلص یجنایم کی و دندشن میلست دوخ ردپ ھب زگرھ اھنآ

 زا ار اھ نآ و دیتفرگ دوخ یارب ار ناش یاھ حالس و اھ گنفت و دیدرک ھتسب ار هزاورد

 .دیایب روشک رد حلص ھک دنراذگب ای دش دنھاوخن امش میلست زگرھ اھنآ ؛دیدنار دوخ

 

 لضفا ریم ،ناخ لد محر رادرس ،دنا هدنام یقاب راھدنق یھاش هداوناخ وضع ھس اھنت العف

 ١٩ رد .دنا هدرک رارف کچوک و گرزب رگید یاسور مامت .ناخ نیدلا یحم مالغ و ناخ

 ناھاوخ وا ؛دشاب ھتشاد دامتعا وا ھب دناوت یمن ھک تفگ ناخ لد محر ھب ریما یرونج

 ھک دھد هزاجا ای و دھاوخب راھدنق ھب ار دوخ نارسپ دیاب ای لد محر ھک دش یراتشون

 رد ھک دش نیگمشخ نانچ دروم نیا رد ناخ لد محر .دشاب ریما تسد رد اھنآ تشونرس
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 ھکنیا زا شیپ .دش راوس نشور زور رد ریما یور شیپ رد رفن ۶٠ اب هارمھ یرونج ٢٣

 .تفر اجک وا تسنادن سک چیھ ؛دیسر رفن ٢٠٠ ھب وا یا ھتسد ،دسرب ھجاوخ-هد ھب وا

 

 تراغ ار ناوراک کی ،دنتخیرگ ھجاوخ ھب ھک ناخ یلع ناطلس و ناخ لدشوخ رادرس

 و راوس رازھ ۶ اب ار ناخ مظع دمحما رادرس و ناخ یلعریش دروم نیا رد ریما .دندرک

 ھک دوش هدید ؛تسا یمومع رایسب روشک رد یمرآان .دورب اھنآ لباقم ھب ات درک نییعت هدایپ

 رطاخ ھب ار راھدنق یاھ هزاورد ریما .]١٨۵۶ یروربف ۶[ ...دش دھاوخ ھچ نیا زا سپ

 هدش راسمرش هداعلا قوف تموکح .درک دودسم ناراوس و اسور ندش نوریب زا یریگولج

 راھدنق زا یسک زونھ ات ...دراد دوجو ریما لباقم ھب تاقبط مامت زا یداحتا اجنآ رد .تسا

 .»تسا هدشن نییعت هارف یارب

 

 رنشمک و رواشپ رنشمک تساوخرد ؛ریما طسوت ھیناترب تموکح کمک و هروشم تساوخرد
 ھیوقت تھج ھیناترب یدردمھ و یتسود نانیمطا یاطعا یارب لک رادنامرف زا دشرا
 لک رادنامرف بناج زا نآ در و ترضحالاو

 

 تالکشم اب ھجاوم دوخ ماقم رد یرھاظ شمارآ یارب ریما ھکنآ اب درادن دوجو کش چیھ

 نامز زا وا .دوب بارطضا زا رپ راھدنق ھب رفس ییاھن ھجیتن دروم رد ،لاح نیا اب ،دش

 ھیناترب تموکح زا کمک و هروشم تفایرد یارب دوخ شھاوخ زا ،لباک کرت یارب میمصت

 ام زا دیدرت نودب ریما ،تارھ ھب دوخ رظن دروم یورشیپ ھب ھطبار رد .تسا هدرکن ناھنپ

 باجنپ دشرا رنشمک و رواشپ رنشمک ،١٨۵۵ ربمون رد .دنک ھچ ھک مییوگب شیارب تساوخ

 دمحم تسود ھب ھیناترب تموکح یدردمھ و یتسود زا« ھک دندرک ھیصوت یلعا تموکح ھب

  .»دنک ھیوقت ار ترضحالاو ات دوش هداد نانیمطا ناخ

 

 ھب ات دش هداد تیادھ ھجراخ ترازو ھب .درک راکنا دروم نیا رد مادقا زا لک رادنامرف

 تارھ شروش دروم رد نارھت رد ھیناترب ریفس ھلسارم زا« دزاس ناشنرطاخ دشرا رنشمک

 ریزو و دنرادن رھش نآ فرصت اب یطابترا چیھ نایسراپ ھک دسر یم رظن ھب ملسم ابیرقت
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 یرطخ چیھ ،تشاد هدھع رب ار تارھ ورملق طباور تیلوئسم ییاھنت ھب ھک ترضحیلعا

 .]١٨۵۶ ،دنھ تموکح یشنم[ »میا هدیدن )ناغفا تادحرس( روما ینونک ھصرع رد

 

 ھب ار یداھنشیپ ھبتاکم لک رادنامرف رگا« ھک دش هداد رتشیب تامولعم دشرا رنشمک ھب

 یم ریبعت تارھ ریخست یارب میقتسم قیوشت ناونع ھب اروف ریما ،دھد ماجنا دمحم تسود

 .»تسین نآ ماجنا ھب زاجم دنھ تموکح ھک یقیوشت ،دنک

 

 رد .دش لک رادنامرف هروشم راتساوخ دشرا رنشمک زا یمسر ھنوگ ھب رابکی زا شیب ریما

 ھب یورشیپ یارب وا ھک درک رکذ ریما ،دش لقن الاب رد ھک یا ھمان رد ١٨۵۶ یرونج ۶

 ،مھد ماجنا تسا مناوت رد ھچنآ مامت ات منک شالت تسا نیا نم مزع« :دراد یگدامآ تارھ

 اساسا عوضوم نیا ھطاحا ھک اجنآ زا ؛فدھ ھب ندیسر یارب یناسنا یاھ شالت دح رد ،یلب

 رادنامرف بانج ھیصوت ھک دوش یم رارکت اددجم تساوخرد نیا نونکا ...تسا یرورض

 ھک ار ھچنآ رھ ،تموکح ود رھ عفانم نتفرگ رظن رد زا سپ و هدرک تفایرد ار دنھ لک

 .»دیھد عالطا نم ھب ،دوش لصف و لح تسا نکمم

 

 ھب تارھ دروم رد یا هروشم ای رظن تسناوتن اما ،دش لاسرا یلعا تموکح ھب ھمان نیا

 ،دنھ تموکح یشنم[ ھک دزاس علطم ار ریما ات دش هداد تیادھ دشرا رنشمک ھب .دروآ تسد

 ھبتاکم یلم مھم عوضوم رد ترضحالاو اب ات درادن تیحالص وا« :]١٨۵۶ یروربف ٢٨

 ھک تسا مزال ،تسا لیاسم نینچ رد دنھ تموکح تاساسحا کرد ناھاوخ ریما رگا و دنک

 شوختسد تارھ عاضوا ،لاح نیمھ رد .»دوش لاسرا لک رادنامرف یناونع یا ھطیرخ

  .دش یساسا تارییغت
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 ؛سراپ تموکح و نارھت رد ھیناترب ریفس نیب رد مھافت ئوس ؛تارھ رد عاضوا رییغت
 نارھت زا یروم یاقآ تمیزع

 

 .دمآ دوجوب سراپ تموکح و نارھت رد سیلگنا ریفس نایم یمھافت یوس ١٨۵۵ رخاوا رد

 یرابدرب ھکنیا تفایرد اب یروم یاقآ ھک سب نیمھ .تسین یرورض تافالتخا تایئزج رکذ

 رد و دومن نییاپ ار دوخ مچرپ ،دوش سیلگنا تلم ریقحت ثعاب تسا نکمم و درادن هدیاف

 .درک کرت ار نارھت ربمسد هام

 

 تارھ ھب سراپ شترا نداتسرف
 

 ،یمسر تادھعت زا یچیپرس رد و نارھت زا یروم یاقآ کرت زا سپ یدوز ھب سراپ«

 شترا یورشیپ زا سپ ھک یعیاقو زا تسرد شرازگ ھئارا ...داتسرف تارھ ھب ار یرکشل

 و اھ ناغفا موجھ شرازگ زا ھک ناخ فسوی .تسین یناسآ راک ،داد خر تارھ ھب سراپ

 ،زاین تقو رد و کش نودب ،دوب هدش نارگن تارھ یاھراوید لخاد رد شروش سرت

 رگلاغشا شترا ،دوب هاش بناج زا رھاظت لابند طقف ھک وا اما .دش سراپ ھلخادم راتساوخ

 ھب سراپ شترا .تفرگ رارق رطخ ضرعم رد رھش یدوز ھب و دش تارھ ورملق دراو

 هدازھاش اما .دوب هدرک زاغآ ار دوخ ییامیپھار لاس لیاوا رد دارم ناطلس هدازھاش یربھر

 یارب ار کچوک ھتسد کی طقف ،دوبن کان میب تارھ رد تفلاخم ای اھ ناغفا یورشیپ زا ھک

 ار وا ھک تسین دیعب و( دوب ناخ فسوی تساوخ ھچ رھ ،اما .درک مازعا لحم ینابھگن

 سراپ لاغشا زا نانکاس مومع و مدرم نارس ،)دندوب هدرک فیصوت لد یسراپ یا هدازھاش

 یاھ مچرپ ،دش نوریب تارھ زا سراپ ھعطق ور نیا زا .دندوب تمواقم ھب ممصم و رازیب

 ھب وا .درک مالعا ام تموکح رازگتمدخ ار دوخ ناخ فسوی و دش ھتشارفارب یسیلگنا

 ندنار نوریب قاتشم اھ یتارھ ھک درک مالعا وا .تشون ھمان لک رادنامرف ھب و دمحم تسود

 یرترب میلست زگرھ بوخ یاھ ینس ناونع ھب اھ ناغفا و دنا دوخ ورملق زا اھ سراپ

 ،سیلگنا تموکح کمک بلج یارب دمحم تسود زا توعد اب وا ؛دش دنھاوخن سراپ نایعیش
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 یرونج .»ناتسناغفا و سراپ ،دنھ« ،گروبندا یسررب[ »درک توعد دوخ یرای ھب ار ریما

١٨۵٧[. 

 

 ١٨۵۶ یم رد گنینک درال خساپ ؛کمک و هروشم یارب ریما ددجم تساوخرد
 

 نیا .دش رشن سیلگنا رد ١٨۵٧ یرونج رد ھک تارھ ھب سراپ یورشیپ تیاور دوب نینچ

 ینونک شرازگ اب ھسیاقم رد یرگید عبانم زا الامتحا ھک دش هدروآ اجنیا رد یرطاخ ھب

 ریما طسوت ھک دنک یم دییات ار تارھ رد سراپ شترا روضح یاھ شرازگ و هدش قاقتشا

 تساوخرد هام نآ ١٨ رد ناخ دمحم تسود .دش لاسرا ١٨۵۶ لیرپا رد دنھ تموکح ھب

 ریز رد .درک رارکت ار کمک و هروشم یارب لک رادنامرف یناشن ھب ھمان کی رد دوخ

 هدش ھتشون نامز نامھ رد ابیرقت ھک هدش هداد دشرا رنشمک ھب ریما ھمان زا یشخب ھمجرت

 دمحم هدازھش تساوخرد ھب انب کچوک ھعطق کی اب سراپ هاش ھتسجرب لارنج کی« :تسا

 .تسا هدنام نایروغ راوج رد ار دوخ نازابرس هدنامیقاب وا .تسا هدیسر تارھ ھب فسوی

 ققحت زا سپ و هدازھش ھب کمک ھناھب ھب ...دنک ریخست ار تارھ ھعلق ھک دوب نیا وا فدھ

 یعقاو لایما فشک اب تارھ ناگدنشاب اما .دروایب ار دوخ نازابرس هدنامیقاب ،فدھ نیا

 دوخ زا لقتسم توق مادک هدازھش نوچ .دندرک رارصا رھش زا وا جارخا ھب سراپ لارنج

 .»تشادن تارھ زا نایسراپ ندنادرگرب زج یرگید ھنیزگ ،درادن

 

 و یمود یلک تسکش زا ،نایتارھ و نایسراپ نیب رد گنج شرازگ یخرب زا سپ ریما

 :دناسر یم نایاپ ھب نینچ ار دوخ ھمان  ،نایسراپ طسوت نایروغ یدعب هرصاحم

 

 اھنآ ...دندرک ادج فسوی دمحم هدازھش هروشم نودب سراپ هاش زا ار دوخ تارھ مدرم«

 تمس ھب ھک دندرک سامتلا نم زا ارآ قافتا ھب و دندوب نایسراپ طسوت رھش لاغشا فلاخم

 ...منک یورشیپ تارھ
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 ھمان نیا ھک تسا مولعم .تسا هدومن تفایرد هدازھش زا ھک هدرک ھمیمض ار ریز ھمان ریما

 :تسا هدش ھتشون تارھ رد یلم ھتسد راشف ریز رد

 

 یزرون ناخ فلا طسوت زور ١٠ رد راھدنق ھب تارھ زا فسوی دمحم هدازھش ھمان ھخسن
 تسا هدش ھتشون تارھ هدازھش یشنم ناخ لیعامسا ازریم  ملق ھب ھک ١٨۵۶ لیرپا ٢٠ رد
 یم زاغآ ،قوفام ماقم ھب نودام ماقم کی زا ،لباک ریما ھب باطخ یلاع رایسب نیوانع اب(

 :)دوش

  
 یھاوخیم و یاھتفرگ ار راھدنق ھک مدینش تارھ ھب دوخ ندمآ زا سپ ھک تسا نیا ربخ«

 نارھت زا ھک یناخلیا ناخ عمش زا و متساوخ کمک سراپ تموکح زا نم .ییایب تارھ ھب

 ھیلع )ریما( امش رگا ات متساوخ لوپ یمک دوخ مامتان راک نایاپ یارب نانچمھ ،دوش هداتسرف

 اب ھک امش ندید اب سراپ تموکح .منک یگداتسیا امش لباقم رد مناوتب ،دینک تکرح نم

 ،میداتسرف رکشل ام« :تشون دراوم نیا رد مھم یاھ ھمان دیتسھ ھتسبمھ سیلگنا تموکح

 ماج ھب پوت ۵ و یرفن رازھ ۴ یاوق اب ار پیترس ناخ هاشاپ یتح اھنآ !»شاب تحار

 زابرس ماج زا دیتساوخ تقو رھ ھک دنتفگ نم ھب .بسا رازھ اب ار یناخلیا سپس و دنداتسرف

 رد .دش تحار ملایخ سپ ،دنا هداتسرف یناخلیا اب لوپ یرادقم ھک دندرک ھفاضا و دیریگب

 تشذگرد دھشم یلاو .دنا ھتخادنا نییاپ ار نارھت رد سیلگنا ریفس مچرپ ھک مدینش عقوم نیمھ

 ھک متشون .دندمآ یم ماج ھب ھنازور اھزابرس .دش وا نیشناج رفن رازھ ۴ اب شردارب و

 ماج رد نازابرس ھک دراد هدیاف ھچ ،دیایب تارھ ھب دناوت یمن )لباک( ریما و تسا ناتسمز

 .دشن هداد شوگ نم تاراھظا ھب ؟دنزاس نارگن ار تارھ نادرم و دنوش تیذا

 

 شترا نیاربانب ؛تسا سیلگنا تسود ریما .میراد سرت سیلگنا زا ام« :دنداد خساپ اھنآ

 رھش رد یناخلیا ،تشاد نایرج عوضوم نیا ھکیلاح رد .»دشاب هدامآ ماج رد دیاب ام

 ھیلوا تامادقا نیا ھک مدرک فشک زورکی نم ؛دومن لوپ عیزوت و وگتفگ ھب عورش تارھ

 ماج زا تموکح یاھریشمش ھک دینیبب :مررک ربص زور دنچ .تسا تارھ ریخست یارب
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 دیھدب پسا ھب وا ،دشاب ھتسباو ام تموکح رد مھ رفنکی رگا« ھک هدیسر ریتاسد نیا اب

 سراپ کاخ و درگ تارھ ھک دیمھف دنھاوخ تموکح مامت سپس !دییایب نارھت ھب و

 ینیشن بقع دھشم ھب دیاب ماج ینونک یاھورین ھک مدرک ھقفاوم طرش کی اب نم !»تسا

 .دننک

 

 سپس و درک مھاوخ یھارمھ ار وا نم :متفگ نم ؛ددرگرب )دھشم( هدازھش ھک دیراذگب

 دھشم یوس ییامیپھار کی هدازھش .مداتسرف ار ناخ الم ناخ نم .میآ یم نارھت ھب

 نایسراپ یضعب اب ار یرونت ناخ هللااطع و ازریم فجن رابود یناخلیا ناخ ماش .درک

 دوخ رفن رازھ کی اب وا و دننک ریخست بش ماگنھ ار هزاورد ھک تفگ ناش یارب و دید

 هزاجا اھنآ ،ھکنیا ناتساد ھصالخ .دنک یم لاغشا ار رھش و هدمآ یھاش هزاورد زا

 رود ار دوخ یناخلیا دعب زور .دننک لاغشا ار هزاورد نم نتخاس نیگمغ ات دنتشادن

  .درک

 

 ییاج ،دنا هدمآ نابیکش/نایخیش ھب سپس و ناسھوک ھب سراپ یاھورین ھک مدینش ادعب نم

 ریشمش« .دندرک یورشیپ نایروغ هرصاحم یارب اھورین و دش اجکی اھنآ اب یناخلیا ھک

 و دنتشاد ھگن زور ١۵ یارب ار دوخ نایروغ نادرم .دمآ شیپ رفن رازھ ۴ اب »تلود

 .دش لاغشا نایروغ سپس

 

 زا وا .تسا سیلگنا تموکح راگتمدخ ھک تفگ و دش نوریب رفن کی نامز نیمھ رد

 ھمھ امش لاح !مدرک دنلب غابراچ رد ار سیلگنا قریب نم .درک هدھاعم تساوخرد نم

 ساسحا و تماھش ھک تسا ریما تموکح نامز الاح .دیناد یم دروم نیا رد ار زیچ

 رسپ !تسا ھتفر تسد زا تارھ ، دیناسرن تارھ ھب ار دوخ امش رگا .دھد ناشن رورغ

 ای ٢ رد دیاب وا ؛تسا ھتفای روتسد رازفسا و هارف لباقم ھب درم رازھ ۴ اب یشاک ریما

 مارآ راھدنق رد زین امش و دش دھاوخ دوبان یعقاو ناناملسم ھناخ دسرب هدنیآ زور ٣

 دوخ مناوت یم نم ادخ قیفوت اب .دیناسرب هارف ھب تعرسب ار دوخ نیاربانب .دنام دیھاوخن
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 تارھ :دییایب .دیناسرب اھ سیلگنا ھب تعرس ھب ار رایخا نیا .مراد ھگن هام ود یارب ار

 ای نم یارب دیھدب امش ھک هروشم رھ هارف ھب ندیسر زا سپ !تسا هدیسر نایاپ ھب

 مالسا نید ھک دیراذگن .درادن دوجو نم و امش نیب یقرف چیھ .تسا تعاطا لباق ،تارھ

 .»دوش دوبان

 

 ھمیمض[ داد خساپ ریما ھمان ھب یگرابکی ھب لک رادنامرف ،مھم تاعالطا نیا ندیسر اب

 :]١٨۵۶ یم ١۶ ،تموکح یشنم

 

 متسھ ساسح یاھ دادیور دیدش تیمھا ھب نم « :تشون ١٨۵۶ یم ١۶ رد گنینک درال

 تابسانم تسا نکمم اھنآ ھک یتعسو هراب رد و تسا هداد خر تارھ رد رخاوا نیارد ھک

 امش ھب ھک تسا نم ھفیظو نیا اما ؛دزاس رثاتم ار سراپ اب ناتسناغفا مھ و سیلگنا

 رایتخا رد دراوم نیا ،تسا طوبرم سیلگنا ھب ھک ییاج ات مھد عالطا ترضحالاو

 سراپ هاش تیاعر دروم رد یتامادقا لوا ھلحرم رد ھک دراد رارق ترضحیلعا تموکح

 تموکح تاروتسد نیرتدیدج .تسا تارھ لالقتسا ھب مارتحا دھعتم ھک دیامن یتادھاعم زا

 ای کمک تھج رد یماگ دناوت یمن دنھ تموکح ھک تسا نیا قوف دروم رد ترضحیلعا

 تموکح ،لاح نیا اب .درادرب سراپ ھیلع ھنامصخ تکرح رد ترضحالاو هروشم

 ،تسا هدمآ دوجو ھب هاش تموکح و وا نیب ھک یرگید یدج تافالتخا زا ھک ترضحیلعا

 البق ھک ینانیمطا ھب تسا نکمم امش ترضحالاو .دش دھاوخ علطم تارھ یاھدادیور زا

 تموکح فدھ ،سراپ تموکح زا لقتسم ،تارھ ظفح ھک دنک اکتا ،تسا هدش هداد امش ھب

 سراپ فرط زا کیتامتسیس شالت چیھ ھک داد دھاوخن هزاجا ریبک ھیناترب و تسا ھیناترب

 رد کلمت تیعضو رد رییغت ثعاب ھک دوش ماجنا کیتامتسیس مادقا کی ماجنا یارب

 امش ھب دیاب نینچمھ .ددرگ دنھ رد ھیناترب ورملق و سراپ جیلخ نیب عقاو یاھروشک

 روضح رب ینبم فسوی دمحم هدازھاش ھمان رد ھک یا ھیمالعا ،مھد عالطا ترضحالاو

 زازتھا ھب رد هدازھش نآ مادقا .درادن تحص ،هدش نایب تارھ رد ھیناترب رومام کی

 ریگلفاغ ارم ،راک نیا ماجنا یارب تیحالص ای رادتقا ھنوگ چیھ نودب سیلگنا مچرپ ندروآرد
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 ھناخاتسگ مادقا کی ناونع ھب ار نآ ھکلم تموکح مان زا و قیرط نیا زا نم و تسا هدرک

 .»منک یم در ھناقداصریغ و
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 مراھچ لصف
 

 یراونش کی شالت ؛هدھاعم یاھ ھخسن ھلدابم یارب لباک ھب ناخ حتف رداھب ناخ نداتسرف
 ھخسن لیوحت ؛رواشپ رد اھ یراونش هرصاحم مالعا ؛ربیخ لتوک رد ناخ حتف نتشک یارب
 لیرپا ٢٨ رد ریما ھب هدھاعم

 

 میھدب ار کتخ ناخ حتف رداھب ناخ طسوت راھدنق تئیھ یاھ شرازگ یضعب تسا مزال لاح

 رھم و اضما ھخسن و دنک میلست ریما ھب ار هدش دییات هداعم ات دش نییعت ١٨۵۵ نایاپ رد ھک

 .دوش میلست ار ترضحالاو طسوت هدش

 

 اروف ریما ،دش حیضوت هدھاعم یاھ ھخسن لدابت لیلد ھکنیا زا سپ ،تشاد دیھاوخ رطاخ ھب

 میدقت ار هدش دییات هدھاعم ھک دنک مھارف ھیناترب ناسرمایپ یارب ھقردب کی ھک دش یضار

 .دیامن

 

 ینارگن و راھدنق ھب ییامیپھار کش نودب یلامتحا تلع ؛داد خر ھجوت لباق قیوعت ھکنآ اب

 رواشپ زا ناخ حتف تمیزع زدراودا گنھرس ١٨۵۶ چرام ۵ رد .دوب تارھ دروم رد ریما

 فقوت لباک رد« دش هداد تیادھ ناخ ھب .]١٨۵۶ چرام ۵ ،رواشپ رنشمک[ داد شرازگ ار

 زا لکشتم تئیھ .»دنک میدقت ریما دوخ تسد ھب ار هدھاعم و دورب راھدنق ھب ھکلب ،دنکن

 زدراودا گنھرس هرادا رظان و ھیناترب ناسرمایپ ،امنھر ناراوس و راد ھفد کی ،لباک ھقردب

 قباطم ات دش هداد روتسد تدش ھب« ناخ ھب .دش هداتسرف ناخ حتف یشنم ناونع ھب ھک دوب

 تسود ،ریما ھکنیا یروآدای اب ،تسا ناتسناغفا رد ھک ینامز وا تئیھ و دنک دروخرب تیادھ

 ھک دش ھتفگ وا ھب .تسا ھناتسود هدھاعم یاھ ھخسن لدابت طقف وا یلصا ھفیظو و تسا ام

 ای اھ ھتسد لخاد ،دروم چیھ رد اما ؛دراد ھگن زاب زیچ ھمھ یارب ار دوخ شوگ و مشچ

 نودب ار رابرد یاسور زا مصاختم بناوج زا توعد ھنوگ رھ یتح و دوشن اھ کیرحت

 .»دریذپن ریما هزاجا
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 ناخ حتف ات دومن شالت یراونش ھلیبق زا رفن کی ھک دیسر رواشپ ھب یشرازگ ،چرام ٧ رد

 حتف دوخ .دراد دوجو تنوشخ نیا زا عونتم یاھ شرازگ .دناسرب لتق ھب ربیخ لتوک رد ار

 ھب ار دوخ ترفن ات تسا ھتفرگ تروص یزرم لیابق شھاوخ ھب ھلمح ھک دوب نارگن ناخ

 تشاد رواب زدراودا گنھرس ،لاح نیا اب .دنھد ناشن ھیناترب و ریما نیب رد داحتا لباقم

 تادھعت یضعب ناخ حتف« :]١٨۵۶ چرام ٨ ،رواشپ رنشمک[ تسا نینچ یعقاو تلاح ھک

 رد ررکم ھنوگ ھب وا ؛دوب هدادن ماجنا ،تشاد یراونش ھلیبق زا رفنکی اب وا ھک ار یلبق یلام

 ربیخ رد لاح ؛دوب هدرکن ادا ار نآ اما ،دنک ادا ار دوخ ضرق ھک دوب هدش هداد راشف رواشپ

 وا نابیتشپ زا یخرب و تفرگرد ھعزانم ماجنارس ؛دیدرگ در و دش اضاقت ضرق مھ زاب

 .»دننک ھیفصت ار عوضوم و هدناسر لتق ھب ار ناخ ھک دندرک شالت

 
 ادیدش دیاب ھک ددرگ مالعا رواشپ رد اھ یگروول و اھ یراونش لماک هرصاحم چرام ٨ رد

 گرزب ھلیبق کی اھ یراونش[ »دوش هدرپس تلادع ھب مھتم-لتاق ات دیآرد ارجا ھلحرم ھب«

 یگروول شخب زا لتاق .دنا هدنگارپ هریغو راھرگنن یگروول رد ،لباک ات ربیخ زا ھک دنا

  .]دوب

 

 نودب اما ،تشون ریما یناونع ھیضارتعا ھمان کی و درک دییات ار هرصاحم لک رادنامرف

 زا و دندش هداتسیا هام دنچ یارب هرصاحم لباقم رد اھ یراونش .مرجم یھدلیوحت یاضاقت

 یمیلست لدب رد دزراودا گنھرس طسوت ھک دندیزرو عانتما ھیپور ١٠٠٠ ھمیرج تخادرپ

 رواشپ اب اھنآ تراجت .]١٨۵۶ ربوتکا ٢۵ ،رواشپ رنشمک[ دوب هدش لیمحت اھنآ یالاب مرجم

 دراو هراسخ ھیپور رازھ ٢٠ دودح تراجت فقوت ھک دش ھبساحم .دش عطق لماک ھنوگ ھب

 تخادرپ رواشپ رد ھمیرج ،ربوتکا ١۵ رد و دیسر رخآ ھب اھنآ ربص ماجنارس .تسا هدرک

 .دش ھتشادرب هرصاحم و دیدرگ

 

 ،دندرک فقوت اجنآ رد زور ١۵ اھنآ .دندیسر لباک ھب چرام ١٩ رد وا ھتسد و ناخ حتف

 .»دوب هدش اھھار ینما یب ثعاب ھک راھدنق رد ناخ لد محر رادرس شروش بقاعتم«



 52 

 ناخ حتف .دندیسر راھدنق ھب هام نآ ٢٧ رد و دنداد ھمادا لیرپا ۵ رد ار دوخ ییامیپھار اھنآ

 میدقت ار لک رادنامرف طسوت هدشدییات هدھاعم ھخسن و تشاد ریما اب یرادید ٢٨ خیرات رد

 ،دوب یفاضا الماک نم دییات و رھم« :تشاد راھظا و دومن یسررب ار هدھاعم ریما ...درک

 یم ١٧ ،رواشپ رنشمک[ »دوب ھتفر نم هدنیامن ناونع ھب نم دھعیلو ناخ ردیح مالغ نوچ

 دھاوخ اھ سیلگنا طسوت ،دوش ضقن هدھاعم نیا رگا« :دندومن ھفاضا ترضحالاو .]١٨۵۶

 صخش کی یرادافو یارب .دنا یوق اھ سیلگنا ؛متسھ فیعض نم .نم طسوت ھن ،دوب

 دنھاوخ یم ناش دوخ ھک ھنوگ نآ اھ سیلگنا دیراذگب .تسا نیمضت وا فعض ،فیعض

 ار یروشک دنھاوخب اھ سیلگنا یتقو رھ .درک مھاوخ ار راک نامھ مھ نم ؛دننک راتفر

 تسا هدومن دولآ لگ ار بآ ھک یرتش دننام ،دنھد یم ماجنا ھناھب کی اب ار نآ اھنآ ،دنریگب

 ،دنریگن ار یروشک دنھاوخب رگا ،رگید یوس زا .)دنک هرادا ار دوخ روما دناوت یمن وا ای(

 تصرف رظتنم اھ سیلگنا ھک تسا نیا تقیقح ...دنیوگ یمن یزیچ اھ هدس یارب ار نآ مکاح

 .»دنا

 

 اھنآ بوکرس هدعو و دھعیلو ھب ناخ حتف طسوت یلایدنیپ و دنموم تامجاھت یروآدای
 

 اب ناخ حتف ،تفرگ تروص سپ زور دنچ ھک ناخردیح مالغ رادرس اب وگتفگ کی رد

 ٩ ،رواشپ رنشمک[ درک حرطم ار یلایدنیپ و دنموم تامجاھت عوضوم ،تصرف زا هدافتسا

 هدعو لباک تموکح ھکنآ اب ،تسا هدشن فقوتم ھجو چیھ ھب تازواجت نیا .]١٨۵۶ نوج

 هدھاعم نامز زا یتح .داد دھاوخ ماجنا اھنآ بوکرس یارب ار دوخ شالت نیرتھب ھک دوب هداد

 رادرس .تفرگ یم تروص هراب نیا رد لباک دھعیلو ھب یمسر ضارتعا ھک دوب مزال ١٨۵۵

 راھدنق عاضوا اب لک رد ریما ھجوت ھک داد حیضوت وا .داد خساپ ھناتسود الماک ھیحور اب

 ھتشادن ار رگتراغ نانابزرم بوخ راتفر ھیوقت یارب دیدش تامادقا ییاناوت و هدوب ریگرد

 مشخ ناخ ردیح مالغ رادرس و دش رارکت ،داد دھاوخ ماجنا یاھزیچ ھکنیا یا هدعو .تسا

 .تشاد زاربا هدراو تیاکش عوضوم رد ار دوخ دیدش
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 یرادھگن هویش نیرتھب ھک« تفگ رادرس ھب زدراودا گنھرس ریتاسد قباطم مادقا اب ناخ حتف

 زا ناخ باون .دیراد ھگن یضار اھزرم رد ار یوناترب تاماقم ھک تسا نیا ینونک مھافت

 ،تسا هدش اضما هدھاعم ھک ینامز زا دنا ریما طوبرم ھک دنموم عابتا ریاس و یلایدنیپ

 اھنآ تازاجم یارب ییامیپھار کی و دنا هداد ھمادا ار رواشپ یاھاتسور رب دوخ تامجاھت

 اب قباطم لباک رد ریما بایغ رد نآ یارجا ھک دش روصت نوچ اما ،تسا هدش داھنشیپ

 ردیح مالغ رادرس .تسین شدوخ یاھدنموم لورتنک یارب ریما ناوخارف و هدھاعم ھیحور

 رظن رد ار زیچ ھمھ دادرتسا ات تسا هدرک رداص دابآ لالج مکاح ھب یریتاسد وا تفگ ناخ

 رواب و دراد ھگن شوخ ار اھ سیلگنا ات تسا وا یمیاد شالت نیا ھک دوزفا رادرس .دریگ

 حتف یاھ تشاددای .»دیآ یمن دوجوب تیاضر مدع زگرھ ،تسا هدنز ریما ھک یتقو ات تشاد

 یم ار تیالو نآ رد شروش بوکرس یاھ شرازگ یضعب ،دوب راھدنق رد ھک یتقو ناخ

 رسپ کی ناخ فیرش دمحم .تسا هدوب مزال یکدنا یاھ گنج ھک دسر یم رظن ھب .دناسر

 .دندش میلست یگرابکی ھب یدایز رامش .دوش یم هداتسرف نایشروش لباقم ھب یورین اب ریما

 ،١٨۵۶ نوج ٩ رد .دریذپ یم ار ریما فرط زا حلص داھنشیپ ناخ لد محر رادرس یتح

 رنشمک[ داد شرازگ ار اھ یمارآان نایاپ ناخ حتف زا هدراو تامولعم زا زدراودا گنھرس

 ،عیمطت و دیدھت اب وا .تسا یدوبھب لاح رد ریما تیعقوم« :]١٨۵۶ نوج ٩ ،رواشپ

 .»تسا هدروآ لخاد ار راھدنق هداوناخ یشروش یاضعا

 

 بارخ رایسب ھنوگ ھب نازابرس ،تسا بایان لوپ .تسین یوق دایز ریما تیعقوم ،لاح نیا اب

 یتیاضران .دوش یم تراغ ضاران نازابرس طسوت راوجمھ قطانم و دنوش یم تخادرپ

 تموکح زا یلوپ کمک تفایرد ھب ریما ھک درادن دوجو یدیدرت .تسا مکاح یگرزب یجیگ و

 .تسا ندنل ھب تساوخرد عاجرا رظتنم ھناربص یب و تسا هدرک اکتا ھیناترب

 

 اھ سراپ هرصاحم زاغآ ؛تارھ یاھ ھتسد
 

 دمحم ھب ماھتا رد اھ یتارھ .داد خر تارھ نامکاح رد یروف رییغت کی نامز نیا رد

 ریز رد هدازھش .دندرکن یھاتوک ناش ورملق ریخست تھج اھ سراپ توعد یارب فسوی
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 هدوب وا توعد بقاعتم سراپ یورین یورشیپ ھکنیا عطاق راکنا زا سپ یلم هورگ راشف

 یرابخا یدوز ھب .دش لقن الاب رد ھک داتسرف ریما ھب ی ھمان و دش تمواقم راتساوخ ،تسا

 زا سپ ؛دندیسر قفاوت ھب نایتارھ اب نایسراپ« ھک ]١٨۵۶ نوج ١٣ ،رواشپ رنشمک[ دیسر

 و دندرگرب نابیکیش ھب ھک دندومن ھقفاوم ناخ یسیع و هدازھش زا ناگورگ ٢٢ تفایرد

 یزلپوپ و هدازھش سپس .]١٨۵۶ نوج ١۶ ،رواشپ رنشمک[ دنراد ھگن گرا رد ار رفن ٢٠٠

 رسپ ،اروش رد نتسشن اب ؛یرگید ھتسد اھ نابیسراف و ناخ یسیع و دنداد لیکشت ھتسد کی

 یسیع سپس .دور یم اطخ ھب ھک دنک یم ریف ناخ یسیع رب ھلولگ کی ناخ مالغ یجاح

 ار هدازھش ،دعب زور .دنک یم ینادنز ار هدازھش و ھتخاس یمخز ار ناخ مالغ یجاح ناخ

 امش رگا :دتسرف یم نایسراپ هاگرارق ھب ناخ یسیع مایپ نیا اب و هدومن راوس یرخ یور

 نم ،نآریغرد ؛دوب دمحمرای ریزو اب ھک ھنوگ نامھ ،دیھدب ماجنا نم اب ھناتسود ھمانتقفاوم

 ،مریگ رارق یرتدب طیارش رد رگا ؛مشاب یم هداتسیا امش هرصاحم لباقم رد و متسھ یوق

 .»تساوخ مھاوخ ار ریما

 

 یم ھکنآ اب ،تسا ممصم دوخ یارب تارھ یرادھگن رد ناخ یسیع ھک دسر یم رظن ھب

 .دنک دییات ار سراپ هاش ھب دوخ تیعبات دھاوخ

 

 .دھد یم لیوحت ار ناخ یسیع مایپ وا ؛دسر یم نایسراپ هاگرارق ھب فسوی دمحم هدازھش

 .دنک یم هرصاحم ار تارھ هرابود و دنادرگ یم رب ار دوخ یاھورین سراپ لارنج

 

 تفایرد راھدنق رد دمحا مالغ ،دوخ رظان زا ار هرصاحم زاغآ شرازگ زدراودا گنھرس

 :]١٨۵۶ یالوج ١۶ ،رواشپ رنشمک[ دنک یم

 

 تارھ رھش زا ساک ٢ ھلصاف ھب )ھشیلم و مظنم لومش ھب( رفن رازھ ٢٢ اب سراپ شترا«

 .دنتفر یم و دندمآ یم رھش ھب مدرم .درادن دوجو گنج زا یناشن چیھ زور ٨ .تسا هداتسیا

 و داتسرف ناخ یسیع دزن ار یسک سراپ هدنامرف .دوب دودسم هزاورد ود و زاب هزاورد ھس
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 یارب اھورین ،درادن دوجو یگنج رگا ؟دنیشنب ھعلق لخاد رد دھاوخ یم تقو ردقچ وا :تفگ

 .تسا یناخلیا پیت ،سراپ هدنامرف بقل ھک دوش یم ھتفگ .دنام دھاوخ یقاب لحم رد لاس ود

 هدازھش ھب راختفا سابل وا .دیآ یم دھشم زا هاش ھبتر یلاع ماقم کی ازریم هزمح ابقاعتم اما

 .دزاس یم دوخ نامھم ار اھنآ و دنک یم میدقت ناخ مالغ و ناخ دمحا رادرس ،فسوی دمحم

 نایسراپ اب و دندمآ نوریب ،دندوبن ناخ یسیع رادفرط ھک یزلپوپ و یزوکلا لیابق نادرم

 ،رھش رد .دراد دوجو تارھ ھعلق لخاد رد هدایپ رازھ ۶ و پسا ٧٠٠ دودح ...دندش اجکی

 .»دسر یم شورف ھب ھیپور کی ھب درآ یسیلگنا ریس ود زا رتمک

 

 یم تفایرد تارھ دیدج مکاح ناخ یسیع زا یاھ ھمان دھعیلو و ریما ،نوج ٢٠ یلاوح رد

 تموکح راگتمدخ ار دوخ دھاوخ یم پیترس .]١٨۵۶ یالوج ١۵ ،رواشپ رنشمک[ دننک

 ،اھ ھمان یاوتحم زا .دنک ییامیپھار تارھ ھب ھک دنک یم توعد ار ریما و دنک مالعا لباک

 ھسیسد تارھ رد ناغفا ھتسد« اب ھناقفوم ھنوگ ھب ناخ دمحم تسود ھک دسر یم رظن ھب

 توعد سراپ زرم زا ار وا ھک یسک ،یزودس یوجارجام جارخا ھک هدوب وا ؛تسا هدرک

 ھکنآ اب ،دراد رارق اھ ناغفا عفانم رد رگید راب تارھ ھعلق ؛تسا هدرک مھارف ار ،دوب هدرک

 ،دراد رارق لباک ریما لباقم رد یگرزب تصرف ؛تسا هدش هرصاحم سراپ شترا طسوت

 .»دشاب ھتشاد نآ زا هدافتسا یارب یلیاسو وا رگا

۶٢ 

 :تسا ریز رارق ناخ یسیع زا ریما یتفایرد ھمان ھمجرت

 

  .ریما ھب ناخ یسیع زا«

 ضرع ترضحالاو امش ھب البق ھک تسا نامھ اجنیا رد زیچ ھمھ .هریغو هریغو موش تیادف

 ،دیدرک فطل نم ھب یج ظفاح قیرط زا ھک یمایپ نامھ ھب لوا نامھ زا نم .مدوب هدرک

 یج ظفاح ابقاعتم ھک یماگنھ .مدناسر نایاپ ھب ار راک ،امش تمدخ لوبق اب .مدرک لمع

 دصاق هارمھ ھب ار یناردرب میرکلادبع یجاح ،درک لاسرا نم یارب ار امش یبتک تاروتسد

 ھک نیا رد ار امش تقادص ھکنآ اب متشون و دناسرب امش ھب ار متلاکو ات مدنادرگرب یج ظفاح
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 ،دیا هداتسرف میارب دوخ رھم اب – ادخ دوخ مالک – ار نآرق و دیا هدرک باطخ »رسپ« ارم

 نم یارب لاح نیا اب .»دیرادن وزرآ ینابرھم زج یزیچ نم یارب« ھک مراد رواب الماک

 روما نیا ھمھ رد نم فدھ نیلوا .مشاب امش رازگتمدخ مدوجو مامت اب ھک دوب شخب تذل

 .متشون امش یارب البق ھک روطنامھ .تسا ناھج ود رھ رد کین مان و مالسا نید ھب ھقالع

 دھعتم لیم لامک اب نم .مشاب امش رسپ ای هداوناخ یاضعا زا یکی ھک متشادن وزرآ زگرھ نم

 رایسب نونکا ،مشاب ھتشاد امش زا یفطل چیھ ھکنیا زا لبق ،مشاب امش رازگتمدخ ھک مدش

 اب .مسانش یم ناغفا کلامم ھمھ و مالسا هاشداب ار امش نم .درک مھاوخ ار راک نیا رتشیب

 نماد ،منکیم رکف یدمحم نید و یناغفا تزع ھب طقف ،ایند یاھلام مامت نتشاذگ رانک

 نم رگا .مشابیم امش رازگتمدخ و مدرک اھر ار اھتموکح رگید و متفرگ ار امش تموکح

 زا دعب .تسا تلادع و نامیا و یگرزب و ترھش مامت فالخ ،مریگن امش زا ار دوخ رجا

  .تسین نتفگ ھب یزاین رگید ،ھقباس یب تامدخ نیا

 

 یاعد و امش لابقا و ادخ یرای ھب میا هدرک دروخرب نمشد اب لاح ات ھک اج رھ ،موش تیادف

 .میا هدرک دراو ار یگرزب تاراسخ و میا ھتشاد یرترب لاح ھمھ رد راکوکین ناناملسم

 و ناغفا تزع ھب طقف نم .تسا تصرف نونکا ؛تسا نما و یوق رھش .دیسرتن رھش یارب

 ھب دنچ رھ ،مدمآرد امش تمدخ ھب و مدرک اھر ار نایسراپ .ما ھتخود مشچ مالسا ھب نامیا

 یوق ردقنآ نم !دراد نایرج یناریو !تسا هاتوک نامز اما .دندوب هداد یبتک ھمانقفاوت نم

 روضح ار یمارگ ناخ مدآ سپ . منک نوریب تارھ عتارم و کاخ زا ار نایسراپ ھک متسین

 یتحار ھب .دینک مازعا اج نیا ھب ار دنمتردق شترا کی ھک منک سامتلا امش زا ات مداتسرف امش

 نمشد ھب ار نآ دیھاوخ یمن و دیھاوخ یم ار نیمزرس رگا .دھد یم تسکش ار نمشد

  .میوگب یزیچ تسین مزال رگید ،دیھدب

 

 زونھ .دیتسرفب اج نیا ھب زھجم یورین کی یلطعم نودب منک یم شھاوخ ،ادخ ظاحل ھب

 مازعا یارب رگا .تفر دھاوخ نیب زا یدوز ھب تصرف نیا اما .دیتسھ طلسم عاضوا رب امش

 ھب نم - دینکن شنزرس ارم ادعب اما .دیھاوخ یمن ار روشک ھک مناد یم ،دینک ریخات ورین
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 مامت تسا نکمم امش و تفگ دھاوخ امش ھب ار تایئزج مامت ناخ مدآ .متفگ ھنافصنم امش

 اقآ امش ،دوش مھارف اھنآ عوقو زا لبق دیاب اھدادیور .دینک رواب ،دیوگ یم وا ھک ار ھچنآ

 !»داب ینالوط امش تنطلس .دیتسھ

 

 گنھرس شرازگ ؛رواشپ ھب وا تشگزاب ؛راھدنق رد ریما اب ناخ حتف ییاھن یوگتفگ
 دوب هدروآ تسدب دمحا مالغ و ناخ حتف زا ھک لباک روما زا زدراودا
 

 راھدنق رابرد زا وا ییاھن شرازگ .تفرگ تصخر ریما زا نوج ١٨ رد کتخ ناخ حتف

 یم لقن اج نیا رد ،تسا پسچلد رایسب نوچ و تسا جرد وا ھنازور یاھ تشاددای رد

 :دوش

 

 رادرس طقف .داتفا قیوعت ھب ھنازور رابرد .دروخ ھناحبص ریما اب ناخ حتف ،نوج ١٨ رد«

 رادرس ،یمود رسپ ناخ دمحم ریش و یلوا رسپ ود ،ناخ دمحم ریپ و ناخ دمحم ناطلس

 مالغ رادرس ریما .دنتشاد روضح مرحم راکتمدخ دنچ و یج ظفاح و ناخ مظعا دمحم

 و یدمآ اجنیا وت« :تفگ ناخ ھب باطخ و دناوخ دوخ دزن ار کتخ ناخ حتف و ناخردیح

 ،یتشگرب یتقو !یدید ارم طیارش وت اما .مدوبن دنمتواخس دایز وت اب ھک ینک رکف تسا نکمم

 ،مداتسرف رواشپ ھب ار ردیح مالغ رادرس یتقو ،وگب و نک میدقت گنھرس ھب ارم تامارتحا

 زا بیترت نیمھ ھب دشرا رسیمک .مدرک نییعت مدوخ هدنیامن ار وا و مداد وا ھب ار مدوخ رھم

 رھ زا کمک یراودیما مامت ،راک نیا ماجنا رد .دش ھتسب اھنآ نیب یتسود نامیپ .دمآ روھال

 ناخ رفعج تسد ھب ھنیمشپ ھیپور رازھ ۴٠ شزرا ھب البق .مداد تسد زا ار یرگید یوس

 ار ھیدھ سپ .تشذگرد هاشدمحم ،ندیسر زا شیپ اما .مداتسرف سراپ هاش دمحم یارب ترک

 يرادقم و الط ياھ ھقیلج اب يبرع بسا ،ضوع رد زین وا و درپس دیدج هاش ،نیدلارصان ھب

 رایسب ار نیدلارصان و مدیشوپن ار سابل نم .داتسرف میارب ابیز يراختفا سابل و حالس

 یارب ناخردیح مرسپ تسد ھب ار ھمان نم و تشون ھمان نم ھب هرابود ھک مدرک تناھا

 مادک دیایب ریما ھیلع رب سراپ هاش رگا ھک دیسرپ دشرا رنشمک زا وا .مداتسرف دشرا رسیمک

 روشک نآ رد ینامز سیلگنا شترا ھک داد خساپ دشرا رنشیمک ؟دنک یم کمک وا ھب ورین
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 ؟درک دھاوخ یلام کمک ایآ ھک دیسرپ سپس ناخ ردیح .دوش دراو یتبیصم ھک دیآ یم

 چیھ وت .دش دھاوخ دروخرب نآ اب ،دھد خر دادیور نیا یتقو« :داد خساپ دشرا رنشمک

 یم اھ سیلگنا نمشد ،دیایب سور ای سراپ رگا .یزاسب مھ ینمشد دیابن و یرادن ینمشد

 ٧ دودح نونکا نم "درک دنھاوخ صالخ ناشدوخ نانمشد رش زا ار امش اھ سیلگنا و دوش

 زا شیپ راب کی .دنا دزمتسد نودب نم یاھورین و متسھ )راھدنق رد( اج نیا ھک تسا هام

 ھب عقاو رد نونکا - تسا ندمآ لاح رد سراپ شترا ھک متشون زدراودا گنھرس ھب نیا

 یتکرح رھ زا .دادن نم ھب یخساپ چیھ زدراودا گنھرس ،لاح نیا اب .تسا هدیسر تارھ

 :تفگ ناخ حتف !مداتسرف ھتکلک ھب ار امش ھمان :دھد یم خساپ وا ،مھد یم ربخ شیارب ھک

 وا اب ار اھدادیور ھک تسا بوخ اما .تسا تموکح هدھع رب .درادن یرایتخا چیھ گنھرس

 یتقو ھک ھنوگ نامھ .دراد ریخ یوزرآ امش تموکح یارب وا اریز ،دیراذگب نایم رد

 نم« :تفگ ریما .»دنک لمع دناوت یمن امش رایتخا نودب ،تسا مرک رد مظعا دمحم ،ترسپ

 کی رد اھ سیلگنا اب نم !منک ھچ مناد یمن و ما ھتسشن اجنیا !منک ھچ دروم نیا رد مناد یمن

 ناناگرزاب زا یخرب ؟مدرگرب ای مورب شیپ ھک دننک یمن ھیصوت نم ھب ارچ .متسھ قیاق

 ھب وا ارچ ؟دنک یم ھچ ریما« :دنیوگ یم نییاپ نابحاص ھک دنیوگ یم نم ھب روپراکش

 هاش دزن ار ترک ناخ رفعج ارچ ؟تسا ھتسویپ نایسراپ اب وا ایآ ؟دروآ یمن راشف تارھ

 مدوب اھ سراپ اب نم رگا .تسین نم راک .دوب ھتفر شدوخ راک یارب ناخرفعج ؟داتسرف

 اب ،مورب تارھ ھب رگا ،نونکا !منک لابند دیاب ار یطخ ھچ متسناد یم نیا زا شیپ یلیخ

 شترا تسا نکمم ھچ رگا .موش یم وربور ،دراد رارق یگنج شیارآ رد ھک سراپ رکشل

 تسکش تارھ رد رگا !دننک یم رکف ھنوگ نیا اھنآ اما ،دنکن یربارب سیلگنا شترا اب سراپ

 رد نم تسکش ناکم کی رد نم تسکش .دننک یم مایق مظعا دمحم رب لباک رد ،مروخب

 یور ھب خلب ات اج ھمھ ،دنریگب ار تارھ اھ سراپ رگا ،لاح نیا اب .دوب دھاوخ اج ھمھ

 دیوگ یم ،میوگ یم گنھرس ھب ار نیا یتقو .تسین نما زین لباک و راھدنق و تسا زاب اھنآ

 ،سک چیھ یارب نم ھتشون ھک دنتشون نم ھب نالا نیمھ اھنآ !مداتسرف ھتکلک ھب ار امش ھمان

 فرصت ار شال و دنا هدمآ یسراپ رازھ ١٢ لاح نیمھ رد .درادن هدیاف ،لک رادنامرف زج
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 .متساوخ گنفت ١٠٠٠ و متشون ھمان گنھرس ھب راب کی .دنا نیوج یکیدزن رد و دنا هدرک

 .تسا ھتشون ھتکلک ھب وا :تفگ گنھرس

 

  .دراد شزرا ھچ ھیپور  رازھ ٢٠ ای رازھ ١۴ ای رازھ ١٠ شزرا ھب گنفت رازھ کی

 داد محر یارب الثم .مرادن نآ ھب یدیما چیھ ھک منیب یم ،لئاسم نیرتکچوک رد ،نیاربانب

 هداد نایاپ یزرم یاھ یمارآان ھب ات دوش هدنادرگرب شلوپ و دوش ششخب ھک متساوخ ناخ

 خساپ گنھرس .مھد یم مدوخ ؟دوب ردقچ ھیپور رازھ .دوش زیھرپ گنھرس رازآ زا ات دوش

 ھک یا هدھاعم نیا اما !درک ار راک نیا ناوت یمن ھک ]تسا ھتشون دشرا رنشمک ھب وا[ داد

 ینامز رگا .دوب مھاوخ دنبیاپ نآ ھب ادخ یرای ھب ،دیا هدمآ هار ھمھ نیا شنتفرگ یارب امش

 ،نم ندرک بارخ یارب تساوخرد کی ناونع ھب ،دننک نآ نتسکش ھب مھتم ارم اھسیلگنا

 سیگنا ینامز رگا .منک یمن ضقن ار نآ زگرھ نم اما .دنھد ماجنا ار راک نیا تسا نکمم

 راک نیا تسا نکمم ،دنیامن نم ندرک بارخ یارب ھناھب و دننک نآ ضقن ھب مھتم ار نم اھ

  .منک یمن ضقن ار نآ زگرھ نم اما ،دنھد ماجنا ار

 

 ھبرجت ار مدوخ تسکش و منک یورشیپ تارھ رد ینونک طیارش رد نم ھک دنھاوخب اھنآ رگا

 اھ سیلگنا" ھک درک ھلخادم اجنیا رد ناخردیح مالغ رادرس .دش دھاوخ ماجنا راک نیا ،منک

 وربآ یب ناھج ھمھ ربارب رد اھنآ اریز ،دش دنھاوخن جراخ دوخ تادھعت زا قحان ھب زگرھ

 یلاو« ارم یتبسانم رھ رد :تفگ ریما لاح رد !بوخ یلیخ ،تفگ طقف ریما ."دش دنھاوخ

 یلاو« بقل نیا الاح ھک دنتفگ ود رھ یج ظفاح و ناخردیح رادرس .دننک یم باطخ »لباک

 .تسا تسرد الماک ،»تسوا رایتخا رد ھک یقطانم مامت و لباک

 

 امش اب تسا نکمم ھک اجنآ ات و ھشیمھ زدراودا گنھرس تدارا ،تفگ ناخ حتف سپس

 الباقتم ار تاساسحا نآ نم ھک تسا دھاش ادخ ،تسا تسرد :تفگ ریما .تسا ھناتسود

 ھب گنھرس اما .درک مھاوخ تباث ،دسرب ناحتما زور یتقو ھک روطنامھ .منک یم ناربج

 رد مد نایسراپ اجنیا .ممھفب مناوت یمن نم و تسا هدرک کرت ار نتشون نم یارب یلک روط



 60 

 ،مسرب رواشپ ھب یدیعبت ناونع ھب ای موش ھتشک اجنیا یتقو !یداش رد نایعیش ھمھ و تسا

 نآ و دروآ ار سراپ هاش ھمان ناخردیح مالغ رادرس نآ زا سپ .دراد هدیاف ھچ نم تقادص

 دوب هدش ھتفرگ رواشپ یاھ سنارفنک نامز رد ھک ار یاھ تشاددای نینچمھ وا .داد ناشن ار

 خساپ اب ار رگید تاکن و دوش یم هدیمان تارھ یلاو ھک ریما دروم رد ار دوخ تالاوس و

 نم ،منک یم شھاوخ ایادخ :تفگ تیاھن رد .دناوخ ار ھمھ ،دوب هدش هداد وا ھب ھک یاھ

 سپ .دنھدب ھیدھ نم یارب ار رواشپ ،دوخ هدارا ھب اھ سیلگنا ھک درک مھاوخ یتمدخ نانچ

 .دش هداد ناخ حتف ھب اھ ھلسارم نیا زا

 

 رھم ھک درک هدھاشم و درک ھسیاقم ریما دشرا یشنم اب ار یدییات هدھاعم ھخسن ود نم رظان

 ترضحالاو« :داد خساپ یشنم .تسا هدرکن اضما ریما اما ،دراد دوجو دانسا رب ریما

 !»درادن دای نتشون

 

 تفایرد سراپ هاش زا یا ھمان ریما ،درک کرت ار راھدنق ناخ حتف ھکنیا زا سپ زور دنچ

 تردن ھب« و ]١٨۵۶ یالوج ٢٩ ،رواشپ رنشمک[ دیسر لباک ھب یالوج ١۶ رد ناخ .درک

 ھمان ھخسن سیئر نآ یتقو ،دوب تسرپرس مکاح ھک تسشن یم ناخ نامثع دمحم رابرد رد

 ؛سب و دوب بوخ هروشم دنچ یواح و تشادن سردآ ای ناونع مادک ھمان نیا .داد ناشن ار

 دمحم رادرس .تسا هدرک یبارخ راک راھدنق نارادرس تردق طوقس اب ریما ھک ینعم نیدب

 تفایرد دوخ تابتاکم مامت ھب یخساپ چیھ وا ایآ ھک دیسرپ ناخ حتف زا سپس ناخ نامثع

 طقف وا ھک داد خساپ ھناطاتحم ناخ حتف ؟تسا ھتشون تارھ هراب رد ریما ھک تسا هدرکن

 .»دشاب یتموکح رارسا مرحم ھک تسا لمتحمریغ و تسا ناسرمایپ کی

 

 تسرپرس ار ناخ نیما دمحم و ناخ نامثع دمحم دوخ نارسپ دوخ تبایغ نایرج رد ریما

 ییاریذپ نارادرس نیا طسوت یدایز مارتحا اب ناخ حتف .تسا هدومن نییعت لباک رد تموکح

 دروم رد ھیناترب تموکح یعقاو تاساسحا ات دندوب نآ قاتشم هداعلا قوف اھ نآ .دش

 دوب هدرکن شومارف ناسرمایپ ،لاح نیا اب .دننک تفایرد وا زا نارحب نیا رد ار ناتسناغفا
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 لیاسم مامت زا و دنک ھلدابت ار هدھاعم یاھ ھخسن طقف ھک تسا هدش هداتسرف لباک ھب وا ھک

 .دیامن زیھرپ ایوق یسایس

 

 هداد شرازگ زدراودا گنھرس طسوت تسگا ٢۶ خروم ھمان رد رواشپ ھب ناخ حتف ندیسر

 :]١٨۵۶ تسگا ٢۶ ،رواشپ رنشمک[ تسا ھلسارم نآ زا ریز بسچلد هراصع  .دش

 

 ات دابآ لالج مکاح طسوت و دیسر رواشپ ھب ٨ خیرات ھب نما ھنوگ ھب ناخ حتف رداھب ناخ«

 .دیدرگ ھقردب ینچیم ھعلق کیدزن لباک یایرد قیاق

 

 دوخ تسد اب اجنآ رد و تفر یرم ھب کاد طسوت یگرابکی ھب دشرا رنشمک روتسد ھب ناخ

 نیا ھب ؛درک میدقت دشرا رنشمک ھب ار ناخ دمحم تسود ریما طسوت هدش رھم هدھاعم ھخسن

 .دیسر نایاپ ھب وا تلاسر ،بیترت

 

 نم رظان ؛تشاذگ نایم رد ار روما زا دوخ یاھ تشادرب و تشگزاب نم دزن ناخ سپس

 یم شرازگ ار اھنآ تیاور قیاقح نم .دوب وا هارمھ یشنم ناونع ھب ھک زین دمحا مالغ

 .مھد

 

 ھب شوخان و دنک یم گنر هایس ھک هدش دیپس الماک وا شیر ؛دراد لاس ٧٠ و ۶٠ نیب ریما

 ناغفا کی یارب ھک( دوش یم راوس لیف کی رب و دور یم نوریب تردن ھب ؛دسر یم رظن

 ھنوگرھ ؛دنا وا گرم رظتنم ھمھ .)تسا وا یناوتان تابثا شناکراوس یارب روھشم سیئر و

 .دش دھاوخ ھچ ریما گرم زا سپ ھک دوش یم ییامنگرزب یلک ینارگن اب ییزج یضیرم

 ؛دنراد سرت وا یگدنز یارب ریما هداوناخ یتح ،تسا راھدنق رد ناخ یا ھتسد ھکیلاح رد

 رد دوخ ھناخپوت و تاعطق ھک تفر شیپ اج نآ ات دھعیلو ناخ ردیح مالغ رادرس بش کی

 نینکاس یاھ هزاورد دیاب ریما گرم اب ھک تفگ اھنآ ھب و داد شاب هدامآ ار گرا فارطا

  .دنراد ھگن ار ضاران یاھ تیصخش یخرب و ناخ دمحم ناطلس رادرس
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 ینیشناج یارب ردپ تابیترت ھب شنارسپ ایآ ھک دراد دوجو اھ دیدرت و کش ،دریمب ریما رگا

 رادرس ھک دنا هدش میسقت هورگ ود ھب لک رد ددعتم ناردام زا ینارسپ .دنام دنھاوخ رادافو

 اھنآ نایم رد اما .دنراد رارق ناش سار رد ناخ لضفا دمحم رادرس و ناخردیح مالغ

 ھعزانم رد ار دوخ ناخردیح ،لاثم ھنوگ ھب .دراد دوجو مھ یکچوک نایاپ یب یاھ ینمشد

 یدنمورین درم وا ھک تسا ھتخاس فیعض رایسب ینزغ مکاح ناخ یلعریش شدوخ ردارب اب

 رابرد رد ھک یدایز رامش ھک دشاب نیا هدنیآ نیرتدب دیاش .تسین راکشزاس مدآ ھکنآ اب ،تسا

 عفانم و دننک هدافتسا دوخ ذوفن زا ات تسا رگیدکی لباقم رد نارسپ نتخادنا ،دراد دوجو

 مانب ھک دنا »رواشپ رادرس ود« اھ ھنوگ نیا زا .دنروآ تسدب یلخاد گنج زا ار دوخ

 )موحرم ریزو ریم رسپ( یج ظفاح .دنوش یم هدیمان ناخ دمحمریپ و و ناخ دمحم ناطلس

 ھک تسا روھشم و گرزب نانچ وا سدقت ؛تسا تنطلس رد نادرم نیرتذوفنرپ زا یکی زین

 طوقس ار تخت دنناوت یم ناتسھوک و لباک رد وا ناوریپ )اھ ینس و اھدیس یزاساجکی اب(

 .دنھد

 

 لابند ھب ،ینونک نامز رد لقادح ،اھ یمارآان و تارطخ ھمھ نیا دوجواب و لاح نیا اب(

 ھعزانم اھنآ .دنسرن دوخ نیب رد یمھافت ھب اھ یزکراب رگا دش مھاوخ بجعتم ریما گرم

 ،شروش ،ریما زا راھدنق ریخا ییاریذپ .دننک یمن هراپ ار رگیدکی یولگ اما ،دننک یم

 ناش هداوناخ وضع نیرت یوق ھب راھدنق نارس یجیردت تیعبت و مک گنج ،دنلب یاھوگتفگ

 .)تسا اھ یزکراب تسایس بوخ رازبا کی

 

 یورشیپ قاتشم ریما ھک درادن دوجو کش چیھ ،ریما ربارب رد دوجوم نارحب ھب ھطبار رد

 وا .درادن رایتخا رد ار نآ لیاسو اعقاو وا اما ،تسا نایسراپ زا نآ تاجن و تارھ ھب

 اب وا ھکنانچ ؛دنراد قباطت مھ اب ھلئسم نیا رد وا و ھیناترب عفانم ھک دنک یم رکف ھناقداص

 .دنک یم قیدصت تارھ یلبق تاجن رد اھ سیلگنا طسوت گنج نیگنس ھنیزھ لوبق یروآدای

 اھ سیلگنا اما ؛تسا رت لھس یوسیاقم ھنوگ ھب تیالو و ھعلق لوصح ،رضاح لاح رد

 ھک تسا هدینش ییبمب زا ریما ؟دشاب دناوت یم ھچ نآ لیلد !دنا هدرکن یمادقا چیھ زونھ
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 زا ناخ رفعج دمآ و تفر ھکنیا و ھتفرگ رارق مجاھت دروم اھ سیلگنا نایم رد وا یرادافو

 دیاب دوجوم قیاقح ھک دنک یم رکف ریما اما .تسا وا ییورود نیا تابثا نارھت ھب لباک

 اھنآ .دشاب ناسکی هاش و وا عفانم ھک دنک یمن ضرف اعقاو یسک چیھ .دیوگب نخس شدوخ

 رارق رطخ رد ھک تسا اھ ناغفا تردق تیدوجوم ھناگی نیا .دنراد رارق مھ فلاخم الماک

 دھاوخ تقوان رایسب نیا .دمآ دنھاوخ راھدنق ھب نایسراپ ،تارھ طوقس زا سپ نوچ ؛دراد

 تسا نینچ .دیایب رواشپ ھب یرارف ناونع ھب وا ھک یتقو ،دومن تفایرد ار تقیقح ھک دوب

 ابلغا یمومع رابرد رد ریما .راھدنق رد شا یصخش یاھوگتفگ رد وا یرارکت تاظحالم

 ھناگی رواشپ رد دیاوع شھاک دننام ،دیوگ یم اھ سیلگنا دروم رد ریمآ تناھا تاظحالم

 ھکنیا ؛دور یم الاب جیردتب و هرابود دیاوع ھکنیا ؛دنک بلج ار ربخ یب مدرم ھک تسا یماد

 چیھ ھک دمھفن یرھوش ھک ینامز ات درک کرد ناوت یمن زگرھ ار اھ سیلگنا تیمکاح

 هریغو دنوش یم دیدپان سیگنا متسیس لباقم رد ییالاب تاقبط ھکنیا ؛درادن شنز یالاب یتردق

 ھکنآ اب ھک تساھ سکودترا ھب نداد ناشن ،ناخ حتف رظن ھب ،تاظحالم نیا فدھ ؛هریغو

 لماک ھنوگ ھب وا ھک دھد ناشن ام یارب – تسین »رفاک« کی لک رد وا ،تسا دحتم ام اب

 اھ یزکراب تموکح رد ینوناق یب تشھب ھچ زا ھک دھد ناشن مدرم یارب و – تسین ھمدخ

 .دنا رادروخرب

 

 رسارس رد ریما یماظن داھن زا ناخ دمحا مالغ ،رظان زا اھبنارگ تشاددای کی نییاپ رد

 یزلغ تالق و ینزغ ،راھدنق رد ریما ھک دوش یم مولعم نآ زا ؛تسا هدش ھمیمض تنطلس

 تارھ ناگدنیامن .دنک یورشیپ تارھ لباقم ھب ھک درادن یتخادرپ زابرس رازھ ١٢ زا شیب

 .تشاد یوق درم رازھ ١۶ نوج طسو رد سراپ شترا ھک تفگ نامیارب ناخ یسیع زا

 دناوت یم ریما ھک دنک یم رکف ناخ حتف مھنآ اب .تسا هدش دنچ ود ابیرقت اھنآ توق الاح

 ھک تسا مولعم نیا نوچ ؛دشاب ھتشاد لوپ رگا ،دزاس دنچود هام کی رد ار دوخ رامش

 و راھدنق رد ناغفا حلسم لیابق یرازیب زا ار نیا ام و دنراد رارق ترفن دروم نایسراپ

 .مینک کرد میناوت یم تارھ
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 بصعت اب ھک نمکرت راوس فیاوط .دنراد روضح نادیم رد نونکا مھ زین اھبنارگ نادحتم

 اھنآ یاھرادساپ ھب ،دننز یم ھسرپ نایسراپ هاگرارق فارطا رد صرح نیرتدب و یبھذم

 شورف ھب هدرب ناونع ھب ار اھنآ ناریسا و دننک یم عطق ار اھنآ یاھ ھفولع ،دننک یم ھلمح

  .دنناسر یم

 

 ھلیسو رھ اب رگا ھک تسا رظن نیا ھب ناخ حتف و دراد دوجو زین تارھ رد ناغفا ناگداپ

 ،رگید ناریجا نودب الاح یتح ،دنک یراکمھ ریما اب ھک دوش قیوشت دناوتب ناخ یسیع

 .دنراد ھگن تارھ لباقم رد زور راھچ ار دوخ دنناوت یمن نایسراپ

 

 زا سپ ریما اما ،تسا نکممان نیا .تسا هدش جلف لوپ دوبن لیلد ھب زیچ ھمھ ،لاح نیا اب

 ؛دشاب ھتشاد ریقف روشک کی نانچ زا یتح ھنازخ یرادقم دیاب ھلاس ١٢ لاجنج نودب تنطلس

 .دنا هداھن رانک یتخبدب یاھزور رد ار یاھزادنا سپ نینچ شنارسپ مامت و وا اما

 

 یرگتراغ فورصم موادم ھنوگ ھب نازابرس .تسا مولعم و یعقاو شترا یناشیرپ

 کی دننام راھدنق« ،دھد یم حیضوت اراکشآ ناخ حتف ھکیروط .دنا ناناقھد و نادنورھش

-هدنرپ دننام ،دنراد رارق ناش یاھ ھناخ یاھ ماب رد نادنورھش و تسا هرجاب ھتخپ ھعرزم

 .»دنناسرتب ار نارگتراغ ھلگ ات دننک یم دایرف اھاھ ،زور و بش ھک یاھ ناکم رد اھ ناسرت

 زا دراد سرت وا نوچ ؛دننک یرادھگن ار دوخ لاوما دیاب اھنآ ھک دیوگ یم مدرم یارب ریما

 .دنک تازاجم مھ و دراد ھگن ھنشگ مھ ار نازابرس ھکنیا

 

 اب وا .دریگ یمن رارق هدافتسا یوس دروم زگرھ ریما ھک تسا اھ لاجنج ھمھ نیا نایم رد

 ھیپور کی زا رتشیب میچب ،مردارب  ،مرسپ یاھ هژاو .دنک یم راتفر مرن نانخس اب ناگمھ

 .دراد شزرا
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 ریما ؛دنتفر یم لباک ھب شیپ اھ تدم دیاب کچوک و گرزب نازابرس و ناناخ ،نارادرس 

 یاھ ھمزمز اب اضعب ؛دنک یم ینابز برچ شدوخ نتفر دروم رد ینانخس اب اھنآ اب اضعب

 .دنروایب ار ناش نانز ھک دننک یم داھنشیپ یجیگ

 

 مامت و دنا ھتفرگ رارق انگنت کی رد شرکشل و ریما ھک تسین راکنا لباق نیا ،ھصالخ

 .دنک نوریب ار اھنآ ات دنا ھتسب اھ سیلگنا ھب ار اھدیما

 

 کرت ار راھدنق زگرھ ریما ھک تفگ ناخ حتف ھب لباک ینونک مکاح ناخ نامثع دمحم رادرس

 رب ینبم دوخ میمصت سیلگنا تموکح ای و دوش ھلصیف تارھ عوضوم ھکنیا ات دنک یمن

 .دنک نالعا ار ھلخادم مدع

 

 هدنیاپ( دوخ ردپ روگ ھب وا ھک تسا ھتشون ناخ نامثع دمحم یارب یصوصخ ھنوگ ھب ریما

 رظان و ناخ حتف .دوش ھتشاذگ نآ رد زین شیاھ ناوختسا ھک تسا انعم نیدب و هدمآ )ناخ

 تخرد دنچ نایم رد و ھنھرب ھپت کی یالاب رد ،راھدنق زا ساک ۴ دودح ربق ھک دنیوگ یم

 .دراد رارق ریقف کی روگ دننام ھطاحا ای ربق چیھ نودب و نآ یالاب رد گنس دنچ اب یشحو

 زور کی ھک تفگ دھعیلو ھب یناغفا دنس اب )یناخرازھ ناخ حتف( ام یاھ یدیعبت زا یکی

 ای کی نم ھکنآ اب ،یدرک ادص هراچیب یرواشپ ابلغا ارم ،ینک اعد ھک یتفر ربق ھب یتقو

 رد ھلضاف نیمز کی اب وت گرزبردپ روگ اجنیا رد اما ؛مراد دوخ رایتخا رد هدکھد ود

 داد روتسد و تفرگ یدج ار عوضوم ناخ فیرش دمحم رادرس !دراد رارق وا ربق فارطا

 .دوش ھتخاس نآ فارطا رد یغاب و دوش هدنک هاچ کی ھک

 

 رتشیب زاین ریما ،دوش هداد شیارب ھیناترب تموکح کمک رگا ھک تسا نینچ یمومع رظن

 .دنرادن سارھ یسراپ نازابرس اب ندش لباقم زا وا نارادرس .نازابرس ھب ات دراد لوپ ھب
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 دمحم ،شرسپ ھک دھاوخ یم وا زا و دھد یم ھمادا ریما ھب دوخ تاداھنشیپ ھب ناخ یسیع

 هرابع ھب اما .دریگ رایتخا رد ار گرا تینما ات دتسرفب راوس رازھکی اب ار ناخ فیرش

 ھتشذگ ھچنآ مامت زا سپ ریما ایآ دناد یمن سک چیھ .تسا ناگورگ تساوخرد طقف نیا ،رگید

 .ھن ای دوش یم دحتم ناخ یسیع اب ،تسا

 

 ار عوضوم اھنآ یتقو .تسا مولعم ردیح ینعی شرسپ یارب طقف ریما یعقاو نارواشم

 ار »یرواشپ نارادرس« ،تسا یرتمک تیمھا یاراد ھک ار یعوضوم ای ،دننک یم ھلصیف

 .دنھد یم هروشم شیامن و دننک یم عمج
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 مجنپ لصف
 

 طسوت نآ عفد و خلب تادحرس رب اراخب یاھورین کمک ھب اھ کبزوا و اھ نمکرت ھلمح
 ناخ لضفا دمحم

 

 دوبن یاھ ینارگن ھناگی راھدنق مدرم و نارس یتیاضران و نایسراپ طسوت تارھ هرصاحم

 تیالو .دوب هداد رارق راشف تحت ١٨۵۶ ناتسبات و راھب رد ار ناخ دمحم تسود ریما ھک

 ۵ ،رواشپ رنشمک[ تشاد رارق اراخب هاش یاھورین و نمکرت فیاوط مجاھت دروم زین خلب

 .]١٨۵۶ نوج

 

 ھناقفوم هویخ هاش ھس .دنداد ماجنا لبق لاس رد ار هویخ لباقم ھب ھناقفوم گنج کی اھ نمکرت

 زا کمک تساوخرد ،دنتشادن ار ییاھن لاغشا ییاناوت ھک زوریپ یاھ نمکرت .دندش ھتشک

 یم اھر اراخب هاش عفن ھب ار هویخ تیمکاح یاعدا ھک دندرک هدعو اھنآ .دندرک اراخب هاش

 .دش در داھنشیپ .دوب اجرب اپ نانچمھ ھک دتسرفب جنگروا ھب ار دوخ نازابرس هاش رگا ،دننک

 ھک تفگ و دنک ھیلخت ار نآ تشادن لیم هاش .دندرک هرصاحم ار زبس-رھش اراخب نازابرس

 رایتخا رد ار ھقطنم اھ نمکرت ھکنیا زا سپ ،دنوش هویخ مکاح ھک دتسرف یم ینارسفا طقف

 ماع لتق ار نآ ناگدنشاب و تفرگ رایتخا رد ار زبسرھش تیکلام ابقاعتم اراخب هاش .دنریگ

 .]١٨۵۶ یم ٢٠ و ١٠ ،رواشپ رنشمک[ درک

 

 سار رد و دندرک رارف ناتسکرت ھب نایغای یخرب ،ریما طسوت راھدنق لاغشا زا سپ هام دنچ

 و اھ نمکرت زا یگرزب یا ھلتک طسوت ناغربش رھش .دندیسر خلب تادحرس ھب ورین کی

 دنتشاد رارق ]خلب نیشیپ سیئر[ قاروا ناشیا یھدنامرف ریز اھنآ .دش هرصاحم اھ کبزوا

 .دوب هدرک رارف راھدنق زا ھک
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 ھب دش روبجم تیاھن رد اما ،درک تمواقم زور ھس یارب ناغربش مکاح ناخ دمحم یلو

 ریبدت اب و تفاتش شردارب کمک یارب خلب زا ناخ لضفا دمحم .دنک ینیشن بقع ھعلق

 یالاب تصرف زا هدافتسا اب اھ ناغفا .دنک داجیا ناگدننک هرصاحم نیب رد تفلاخم تسناوت

 .دنتخاس رارف ھب روبجم ار اھنآ و دندرک یناھگان ھلمح اھ کبزوا

 

 نیا رد .تفرگ رارق دیدھت دروم یزکرم یایسآ لیابق طسوت مھزاب ناغربش ،دعب هام دنچ

 .]١٨۵۶ تسگا ١٩ ،رواشپ رنشمک[ دندش اجکی اراخب هاش یاھورین اب اھنآ دروم

 

 رایتخا یراذگاو و اراخب اب داحتا دروم رد ریما شسرپ .لباک ھب اراخب ھناتسود داھنشیپ
 لک رادنامرف طسوت ریما ھب نآ
 

 ناخ لضفا دمحم ھب یتسود داھنشیپ هاش ھک دیسر لباک ھب یرابخا تسگا ١٣ رد لاح نیا اب

 هداعلا قوف تاعالطا نیا اب دمحم تسود .]١٨۵۶ ربمتپس ٢٩ رواشپ رنشمک[ تسا هداتسرف

 دروم داحتا کی تامدقم و دش ھلدابم خلب مکاح و اراخب هاش نیب رد ییایادھ .دش لاحشوخ

 ایآ ھک دومن ناسرپ لک رادنامرف زا لباک ریما ،لاس نایاپ یلاوح رد .تفرگ رارق وگتفگ

 روتسد باجنپ دشرا رنشمک ھب .ھن ای تسا ھیناترب تموکح تیاضر دروم اراخب اب داحتا

 دامتعا زا لک رادنامرف« ]١٨۵۶ ربمون ٨ ،رواشپ رنشمک[ ھک دھدب خساپ ریما ھب دش هداد

 ینادردق دنھ تموکح ھب اراخب هاش اب طابترا یارب ییامنھر داھنشیپ ھب ھطباررد ترضحالاو

 .»تشاذگ ریما دوخ رایتخا رد ار عوضوم نیا و درک

 

 لباک ھب راھدنق زا ریما تشگزاب
 

 ناخردیح مالغ رادرس .درک کرت لباک دصق ھب ار راھدنق ناخ دمحم تسود ربمتپس ١۴ رد

 تکرح نیا .تخاس ناگداپ رفن رازھ ١٢ اب ار رھش و دومن نییعت دیدج تیالو مکاح ار

 یارب یدایز لیالد ،لاح نیا اب .دوب ھبقرتمریغ روھال و رواشپ رد ھیناترب تاماقم طسوت

 :]١٨۵۶ ربوتکا ۴ ،رواشپ رنشمک[ تشاد دوجو نآ
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 راتساوخ ابلغا وا .تشادن کمک نودب ار تارھ لباقم ھب یشکرکشل ییاناوت ریما ،لوا

 .دوب هدرکن تفایرد یخساپ زونھ ات اما ؛دوب ھیناترب تموکح زا هروشم و کمک

 

 و یزلغ لیابق .دوب ھتفرگ رارق دیدھت دروم اراخب هاش یاھورین طسوت خلب تادحرس ،مود

 تیدوجوم ،تلع ود نیا ربانب .دنتشاد رارق شاشتغا تلاح رد لباک ترواجم رد نیریاس

 .دوب یرورض تیاھن لباک رد ریما

 

 ،دندوب یضار ارھاظ ریما طسوت اھنآ ھب هدش نییعت شاعم اب ھکنآ اب ،راھدنق نارس ،موس

 دوب نیا اھنآ رطاخ نانیمطا یارب ھمانرب ھناگی .دندوبن لباک رد یگدنز ناھاوخ ھجوچیھ ھب

 .دننک یھارمھ ار وا ات دزاس روبجم ار اھنآ و دنک رفس لباک ھب وا دوخ ھک

 

  .تشادن ار هدنامیقاب تخادرپ ییاناوت ریما .تشاد رارق یگنسرگ رد راھدنق شترا ،مراھچ

 .دوب نکممان ھنسرگ ھمین و ضاران یاھورین اب تارھ یوس ھب تکرح

 

 زا سنج و دقن ھنوگ ھب ار دوخ تاشاعم و دنورب لباک ھب لوا شترا زا یشخب دوب مزال

 متسیس ھب امسق نازابرس[ دندوب اھنآ تبقارم و ظفح لوئسم ھک دننک یروآ عمج اھاتسور

 ۶ ھپسادوخ راوس رھ ،لاثم ھنوگ ھب .دنوش یم تتخادرپ اھ تیالو ھب صاصتخا ای تارب

 یضعب ھب صاصتخا اب ھلغ سنج زا نآ ناموت ٣ ھک دراد قح لاس رد ھیپور ١٢ ای ناموت

 اب تارب ققحت یارب یفاک نادرم زا یرامش لاسرا لماش نیا .دوش یم تخادرپ اھاتسور

 نازابرس ،دوش یم ھتخپ فتلخم تایالو رد تشک یتقو ینعی .تسا مزال تروص رد ،روز

 .دنروآ تسدب لوصحم تشادرب ماگنھ رد ار دوخ ھلغ قوقح ات دنوش هدنگارپ یدح ات دیاب

  .]١٨۵۶ ربوتکا ۵ ،رواشپ رنشمک
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 ریما طسوت وا ندومن تصخر و لباک رابرد ھب سراپ هاش هدنیامن ندیسر
 

 دسر یم رظن ھب .دیسر راھدنق ھب سراپ هاش هدنیامن کی لباک ھب ریما رفس زا سپ زور دنچ

 .دومن وا میدقت اصخش ار هاش ھمان و درک لابند یزلغ تالق ات ار ریما وا

 

 ھب دوخ خساپ و نایسراپ ھلسارم فدھ زدراودا گنھرس ھب یا ھمان رد ناخ دمحم تسود

 :]١٨۵۶ ربمتپس ٢۶ ،یزلغ تالق ،زدراودا گنھرس ھب ریما[ داد حیضوت ارصتخم ار هاش

 عفانم تدحو و یتسود رب اھ ضارتعا تابثا هدنیامن طسوت هدش هدروآ یاھ مایپ و اھ ھمان«

 عفانم و یتسود زا مد )راتفگ و راتشون رد( هاش تاملک ھک مداد خساپ نم نیاربانب .تسام

 نکسم و ھناخ ھک دوب نآ هرصاحم و تارھ ھب دورو ،وا یلمع تامادقا اما ،دنز یم ھعماج

 یتسود ناھاوخ اعقاو هاش رگا .دنا رگیدکی فلاخم الماک تامادقا و نانخس نانچ .تسا نم

 ھلصیف رگیدکی اب نم و تارھ سپس ؛درادرب ار تارھ هرصاحم ،تسا نم اب داحتا و

 ھگن ار دوخ روشک وا .مرادن هاش لباقم رد ینمشد ساسحا ھنوگچیھ نم و درک میھاوخ

 ذاختا رگید یاھ هروشم و درادربن ار هرصاحم وا رگا اما .ار دوخ روشک نم و درک دھاوخ

 .»دوب دھاوخ نکممان وا و نم نیب رد یتسود ،دنک

 

 یارب وا قیوشت و ریما ھب یلام کمک یاطعا :لک رادنامرف ھب تارھ دروم رد ندنل ریتاسد
 سراپ لباقم ھب یورشیپ
 

 رظن تخاس رداق ار وا ھک درک تفایرد ندنل زا یتایادھ لک رادنامرف نامز نیا رد

 .دراذگب نایم رد ار تارھ رب ھلمح دروم رد ترضحیلعا

 

 سراپ هدنیامن ندومن تصخر زا شیپ ریما ھب لک رادنامرف یلام کمک ھمان ندیسر لامتحا
 ریما طسوت
 

 ناغفا یاھزرم رد سراپ شترا لباقم ھب ھک دوش قیوشت ریما .دوب نشور الماک تایادھ دافم

 ریما دراد لامتحا .دھدب یلوپ کمک وا یارب ات دش اطعا رایتخا تموکح ھب و دنک یورشیپ
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 رد ھک سراپ هدنیامن ندومن تصخر شرازگ زا شیپ ار کمک دروم رد لک رادنامرف ھمان

 رادنامرف ھطیرخ ھلسارم خیرات ھسیاقم اب زدراودا گنھرس .دشاب هدرک تفایرد ،دش لقن الاب

 یزلغ تالق ھب ندیسر زا شیپ دیاب یلوا ھک داد ناشن ریما ھمان خیرات و رواشپ زا لک

 .]١٨۵۶ ربوتکا ۵ ،رواشپ رنشمک[ دش تصخر هدنیامن ھکنیا زا شیپ ای دشاب هدش ھتشون

 

 و یجیگ یارب مزال نامز ات دوب لباک ھب هدنیامن ندروآ رکف ھب دایز لامتحا« اب ریما

 تخاس رداق ار وا لک رادنامرف حیرص ھمان تفایرد ھک یتقو ،دنک ییامک دوخ یمگردرس

 لباق ،نآریغرد .دیامن تصخر ھناروسج خساپ کی اب ار هدنیامن و دنک هاتوک ار ناتساد ھک

 .»دسیونب نینچ هاش یارب نحل نآ اب ،یتسدگنت تلاح نآ رد ریما ھک تسین رواب

 

 کل ھس لاسرا یارب تابیترت ؛١٨۵۶ ربوتکا رد لباک ھب رواشپ زا ھیپور کل ود لاقتنا
 تامھم یرادقم و رگید
 

 نانیمطا ھیپور کل ٢ دنس تفایرد زا زدراودا گنھرس ھب لباک زا ربوتکا ٢٠ ھمان رد ریما

 تامھم هریخذ کی و رگید کل ٣ ھک دش ھتفرگ تابیترت .تسا هدش لاقتنا رواشپ ھب ھک داد

 ھیناترب زرم زا تعرس ھب ار نآ دیاب ناغفا ھقردب .دوش لاسرا نالوب لتوک ھب روپراکش زا

 شیپ اھ تموصخ عورش ھک دوب بسانمان یردق ھب لصف ،لاح نیا اب .دھد لاقتنا راھدنق ھب

 .دوب نکممان راھب زا

 

 رایتخا یاطعا ؛ھیناترب تموکح یارب تارھ یرادھگن تھج ناخ یسیع پیترس داھنشیپ
 ھب تارھ ناگداپ تمواقم تھج ناخ یسیع ھب ھیپور کل ود لاسرا یارب دشرا رنشمک ھب
 سراپ لباقم

 

 مکاح ناخ یسیع پیترس یاھ ناسرمایپ اضر دمحم و نیدباعلا نیز ازریم ،تسگا نایم رد

 فدھ .دندروآ باجنپ دشرا رنشمک ھب ناخ یسیع زا یا ھمان اھنآ .دندیسر رواشپ ھب تارھ

 :دوب ھتشون نینچ پیترس .دوب ھیناترب تموکح یارب تارھ یرادھگن اھنآ
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 لقتسم مکاح ار وا و دندرک توعد تارھ ھب دھشم زا ار فسوی دمحم هدازھش تارھ مدرم«

 شترا کی نداتسرف تساوخرد سراپ هاش ھب هدازھش ،هام دنچ زا سپ .دندومن نالعا دوخ

 فسوی دمحم هدازھش ،بلطم نیا کرد اب نم .دریگ تسد رد ار رھش نآ تیکلام ات دومن ار

 شترا ھب تارھ یراذگاو حرط تسدمھ ھک یزلپوپ ھلیبق زا یخرب اب اجکی مدرک ریگتسد ار

 ینمشد ھب و دندش رھش کیدزن و دندرک یورشیپ سراپ یاھورین دعب زور .دندوب سراپ

 رد زور رھ ،هدایپ و هراوس ،تارھ نازابرس ،نوج ١١ ،رضاح نامز رد .دندومن زاغآ

 رابتعا و دنوادخ لکوت اب .دننک یم ھلمح ناگدننک هرصاحم یالاب و دنوش یم نوریب اھ ھتسد

 و هدرب نیب زا ار نمشد دایز رامش ،میتسھ زوریپ اھ دروخرب نیا مامت رد ھیناترب تموکح

 ھیناترب تموکح رایتخا رد نآ عباوت و تارھ ھک تسا نیا بلطم لصا ...میا هدرک ریگتسد

 نآ رطاخ ھب تارھ ،تیعقاو رد .دنا امش رایتخا رد ھمھ نآ نادنورھش و اسور .دراد رارق

 رازگرکش زورما ات نآ مدرم ؛تسا امش رھش ،دیا هدرک ھنیزھ نآ یالاب امش ھک یلوپ رادقم

 و ھمدص زج یزیچ چیھ ،سراپ هاش ھب اھنآ تیعبت نایرج رد ،رگید یوس زا .دنا امش

 یالاب ار دوخ تردق ھک دوبن نیا اھنآ ینارگن و شالت زگرھ نوچ ؛دندشن بیصن یدوبان

 هدارا اب ،دنا وا عبات تارھ مدرم و اسور مامت ھک یناردرب ناخ یسیع نم ...دننک داجیا اھنآ

 رد ،متسھ هدنز ات تیمیمص و تقادص زاربا اب ار دوخ ،مدرم و نازابرس تیاضر و دازآ

 رد ار تارھ نم ،دیتسرفب ورین امش یتقو رھ ...مھد یم رارق ھیناترب تموکح تمدخ

 امش هدنامرف رسفا رایتخا رد ار کچوک و گرزب  زا روما مامت و مھد یم رارق امش رایتخا

 اب یدایز یاھ رادید و دندش هداتسرف یرم ھب رواشپ زا تارھ یاھ هدنیامن .»مھد یم رارق

 .دنتشاد دشرا رنشمک

 

 کل ود ات دش هداد رایتخا دشرا رنشمک ھب و عالطا دنھ تموکح ھب اھنآ تئیھ یلصا فدھ

 نایسراپ لباقم رد ھک دزاس رداق ار تارھ ناگداپ ات دنک لاسرا ناخ یسیع ھب ھیپور

 رومام کی .دنوش یلمع تایادھ نیا ھکنیا زا شیپ داد خر یدایز قیوعت .دنک یگداتسیا

 تارھ ات ھیناترب تموکح بناج زا ار اھ هدنیامن ات دش نییعت هاش کرابم ریم مانب یموب

 ای ناخ یسیع ھب ار لوپ ات دش هداد تیادھ و میلست وا ھب ھیپور کل ود دنس .دنک یھارمھ



 73 

 نایسراپ عفانم ھب وا ھکنیا طرش ھب ،دنک میلست دراد رارق تارھ یھدنامرف رد ھک یسک رھ«

 .]١٨۵۶ ربمون ١۵ ،رواشپ رنشمک[ »دنکن راک

 

 و تارھ رتشیب یرادھگن یارب تارھ ناگداپ یناوتان ؛ناخ یسیع ھب لوپ لاقتنا قیوعت
 ١٨۵۶ ربوتکا ٢۵ رد سراپ ھب نآ یمیلست
 

 ربمون ٧ ات ار دوخ رفس تسناوتن و دش ضیرم تایادھ تفایرد زا سپ اروف هاش کرابم

 .دنک زاغآ

 

 رتشیب ار هرصاحم نایسراپ( دش ھنادیمون رتشیب نامز نیا رد تارھ رد ناخ یسیع تیعقوم

 ناگداپ یارب و )دندوب ریما کمک رظتنم زونھ نایتارھ – دندروآ رھش کیدزن ھتشذگ زا

 دسرب اھنآ تاجن یارب یجراخ کمک ھکنیا رگم ،دنک یگداتسیا دناوتب ھک دوب نکممان

 .]١٨۵۶ ربوتکا ٣٠ ،رواشپ رنشمک[

 

  :تشون ریما ھب تسگا ٢٩ رد ناخ یسیع

 !لباک ریما ھب تارھ ناگداپ ربھر ناخ هللادبع ،ناخ یسیع زا«

 یدیمون و دیسر میارب تسگا ٢٨ رد ناخ نارفعز تسد ھب ترضحالاو امش یالوج ٣٠ ھمان

 ؛مزاس هاگآ دوخ تیعضو زا مظنم ھنوگ ھب ار امش ات تسا نم ھفیظو .درب نیب زا ارم یلبق

 ،یعقاو ناناملسم یاھورین ھک مرازگ ساپس ادخ زا و مسیون یم تسگا ٢٩ رد لاح نیربانب

 یالاب اھنآ لاح نیا اب .دنا هدوبن جاتحم زگرھ و دنا هدرک گنج نادیم دراو ار دوخ ناریش

 هرصاحم ریز ناناملسم یزاسدازآ و هرصاحم نتسکش ،امش ندمآ رظتنم و دنراد اکتا امش

 بوکرس ریز ار دوخ روشک و تیعر ؛دیتخادنا قیوعت ھب ردق نیا ارچ امش مناد یمن .دنا

 اریز ،مینک امش یادف ار دوخ یگدنز میرضاح و میتسھ امش ییادف ناراگتمدخ ام .دیتشاذگ

 نانیمطا ام رگم ،دیراد ام یالاب یدیدرت مادک امش رگا .دیتسھ ناتسناغفا یقیقح یعدم امش

 میداتسرفن نیسحلادبع یجاح دیس و ناخ دمحم یلو و نیسح دمحم پیترس تسد ھب یراتشون

 پیترس اما ؛دندش ھتفرگ ریسا نایسراپ طسوت نیسح دمحم یلو و یجاح ،ھلمج نآ زا ھک(
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 و لاوما ،روشک نتخادنا قاتشم ام یاھ بلق ھک دناد یم ادخ ؛)دیسر امش دزن تینما اب

 توق نیا رگا .دیھد ماجنا ار دوخ شرافس ات تسا امش یاھاپ ریز رد نام یاھ یگدنز

 نانچ یاراد اھنآ ھک دیشاب نیمطم ،تسا هدش امش تکرح عنام ھک دشاب ناگدننک هرصاحم

 .دینک ھلمح بناج مادک زا ھک دیشاب ھتشاد ھشقانم ھب ترورض امش ھک دنتسین یعقاو توق

 زگرھ الامتحا امش یلصا ھتسھ ؛تخاس دنھاوخ هدنگارپ ار اھنآ زابرس رازھ جنپ ای راھچ

 نانمشد نیا رش زا ام ات ،دییایب یدوز ھب اما .تشا دھاوخن گنج نادیم ھب ندش دراو ھب زاین

 .دشکب تسد دوخ یگدنز زا دناوت یمن سک چیھ .میوش صالخ

 

 شوخ هزاورد ؛دندرک ھلمح نوریب زا نایسراپ و دنتساخرب رھش یاھ شابلزق زور نیمھ رد

 رگنس ھکیلاح رد .دمآرد نمشد فرصت ھب ھلمح ھس رد رصملادبع رگنس ات لیرب ھسوف و

 رد اما .دش ھتشارفارب نآ رب نمشد مچرپ و دش ھتفرگ لخاد زا یناسک طسوت رصملادبع

 دندوب رگنس رد ھک ار یناسک مامت و دنداد تسکش ار اھنآ نامیا اب نازابرس ھیناث ۴ دودح

 عقاو رد قدنخ .دنداد تاجن رارف اب ار دوخ نادنورھش و اھ شابلزق ھیقب .دندیشک غیت مد زا

 یم طقف ام .دش دھاوخن ناگدننک هرصاحم قیوشت ثعاب تسکش نیا .دوب هدش رپ داسجا اب

 .مینک یربھر ار ھلمح سپس و میھد رارق امش شترا هانپ رد ار نام یاھ هداوناخ میھاوخ

 .]١٨۵۶ ربمون ١٧ ،رواشپ رنشمک[ »دشاب عیرس ورین مازعا رد میراودیما نیاربانب

 

 دمحم و نیدباعلا نیز ازریم ،ناگدنیامن هارمھ هاش کرابم ،ھیناترب رومام ھکنیا زا شیپ

 ناوت ناخ یسیع ناگداپ ھک دش تفایرد یرایخا ،دنسرب لباک ھب تارھ زا تشگزاب رد اضر

 لارنج ھب یمایپ ناخ یسیع ،ربوتکا ٢۴ رد .دش میلست نایسراپ ھب و تشادن رتشیب یگداتسیا

 یراتشون وفع طیارش رب انب ھکنیارب ینبم ]١٨۵۶ ربمسد ٢٠ ،رواشپ رنشمک[ داتسرف سراپ

 یسراپ کی ؛دش رھم و اضما وفع و دش ھتفریذپ طیارش .دوش یم میلست سراپ یاھورین زا

 ار دوخ و دش رھش دراو ربوتکا ٢۵ باتفآ عولط رد یناخلیا ماس مانب یلاع ماقم یاراد

 ھب تارھ یاسور زور نیمھ تشاچ زا سپ رد .تخاس ناخ یسیع تینما لوئسم اصخش

 .تفرگ تسد رد ار رھش تیکلام هاش شترا و دندش ھقردب نایسراپ هاگرارق
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 مشش لصف
 

 عاجرا و تارھ یوس ھب یورشیپ زا شیپ ھیناترب تاماقم اب هروشم یارب ریما تساوخرد
 ھب طورشم یتبون ھنارای هدعو تھج دشرا رنشمک ھب رایتخا یاطعا ؛یلعا تموکح ھب نآ
 وگتفگ یارب وا توعد و ریما
  

 ،لباک ھب راھدنق زا تشگزاب یارب یریگ میمصت رد ھک تشاد راھظا ناخ دمحم تسود ریما

 .تشاد تارھ ھب یداھنشیپ یشکرکشل دروم رد ھیناترب تاماقم اب تروشم ھب یدایز لیامت

 شترا زا ناغفا رادھبوص کی ھب ریما ،لباک ھب دورو زا سپ زور دنچ ،ساسا نیمھ رب

 زدراودا گنھرس ھب یھافش مایپ ،ددرگزاب رواشپ ھب یصخرم زا تساوخیم ھک ھیناترب

 رگا ،دنک یروآ عمج زابرس تسا رضاح ریما ھک دوب هدش ھتفگ رادھبوص ھب .داتسرف

 تخادرپ دنا راک لوغشم تارھ لباقم رد ھک ینامز رد ار یاھورین نیا ھیناترب تموکح

 گنھرس .دنک تروشم ھیناترب تاماقم اب یرگید مادقا رھ زا لبق دوب لیام وا اما .دنک

 تموکح تاروتسد ھب عوضوم عاجرا رد ،سنرال ناج رس .دوب داھنشیپ نیا قفاوم زدراودا

 ناوتیم یتخس ھب اریز ،دوش لصاح یبوخ ھجیتن تاقالم نیا زا منکیمن رکف تفگ ،یلعا

 رد ریما رگا .دنشاب ھتشاد تقباطم ھیناترب تموکح و ریما یاھهاگدید ھک درک ینیبشیپ

  .دوب دھاوخ تبثم رش وا یتیاضران ،دنامب ماکان دوخ تساوخ ھب ندیسر

 

 راتساوخ یدج روط ھب ریما رگا ،تفگ اما ،تفریذپ ار تاداریا نیا توق لک رادنامرف

 وا تساوخ زا یور هرفط ای راکنا ھچ رگ« :تشاذگ یم رانک ار نآ دیاب ،دوب تروشم

 طباور ،لاح رھ ھب ،دوش فالتخا و یدیمون ثعاب رادید و مھافت ئوس ھب رجنم تسا نکمم

 ھب ھجوت اب ...دھد یم رارق ینشور ھیاپ رب ار تارھ دروم رد ریما اب ھیناترب تموکح

 تخادرپ ھیناترب تموکح طسوت تارھ رد تمدخ ماگنھ وا نازابرس دیاب ھک ریما لیامت

 تالماعم رد یگنھامھ و تیقفوم نیمضت نیرتھب زا یکی ھک دوب دقتعم لک رادنامرف ،دوش

 .تسا اھنآ اب سامت طاقن لقا دح نتشاد ،یراسمرش زا یریگولج یارب و اھ ناغفا اب ام
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 امیقتسم دیابن و دشاب طابترا رد اھنآ نارسفا ای نازابرس اب دیابن ھیناترب تموکح ،نیاربانب

  .»دشاب روشک نآ مکاح اب اھنت اھ نآ تادوارم و لماعت ھکلب .دشاب اھنآ قوقح لوئسم

 

 رد وا ھب کمک یارب یتبون ھنارای« دیاب ھک دیوگب ریما ھب دش زاجم دشرا رسیمک ،نیاربانب

  :دوش یم تخادرپ ریز مھافت ساسا رب سراپ ھیلع ھنامصخ یاھتایلمع ماجنا

 

  .دوشیم فقوتم اھھنارای ،سراپ و ریبک ھیناترب نیب اھتموصخ نایاپ ضحم ھب - لوا

 

  .تفای دھاوخ نایاپ ،دوش یمن دیدھت سراپ یورین طسوت  تارھ ھک ینامز - مود

 

 رارق رظن دیدجت دروم و دوش یم فقوتم ھنارای ،دتفیب سراپ فرصت ھب تارھ رگا - موس

  .دریگ یم

 

 بسانتم یورین اب و تیدج اب تایلمع ھک دشاب یضار دیاب اروش رد لک رادنامرف - مراھچ

 .»دوش یم ماجنا هدش ھئارا یاھ کمک اب

 

 لک رادنامرف طسوت ریما ھب ھنارای یاطعا قیدصت و تارھ طوقس ربخ
 

 وگتفگ ھب ار ریما ات داد روتسد زدراودا گنھرس ھب دشرا رسیمک ،تاروتسد نیا تفایرد اب

 یارب ار دوخ دصق و دنتفگ کیبل ار توعد ،ربمون ١۵ یھمان رد ترضحالاو .دنک توعد

 ،نیاربانب .دیسر دنھ ھب تارھ طوقس تاعالطا انمض .درک مالعا دورمج یوس ھب یروف رفس

 رد موس طرش ھب ھجوت اب ،یداھنشیپ ھنارای ایآ ھک دش یرورض عوضوم نیا یسررب اروف

 .ریخ ای دوش زاغآ ،الاب

 

 ندنار نوریب روظنم ھب تایلمع« دراو ریما ھک یتروص رد ،تفرگ میمصت لک رادنامرف

 .دوش تخادرپ ھنارای ،دوش »تارھ زا نایسراپ
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 ١٨۵٧ لاس
 
 دشرا رنشمک اب هروشم و١٨۵٧ یرونج لوا رد رواشپ ھب ریما ندیسر

 

 رنشیمک .درک ییامیپھار رواشپ ھب ناسآ لحارم اب و دش جراخ لباک زا ربمسد ٧ رد ریما

 رواشپ یگیاسمھ رد اھ ینزیار .درک تاقالم ربیخ ھناھد رد یرونج لوا رد رد ار وا دشرا

 عالطا یارب  ار تفرگ تروص ھسلج رد ھچنآ زا لماک شرازگ سنرال ناج رس .دش ماجنا

 .دنوش یم لقن ینالوط ھنوگ ھب رتشیب و دنا بلاج رایسب اھ ھمان نیا .تشون یلعا تموکح

 

 ١ هرامش

 یلیام ۵ هاگرارق ،دنھ تموکح ھجراخ ریزو ھب ،باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 ١٨۵٧ یرونج ۵ ،رواشپ
 

 ادتبا رد ھک درک زاغآ ھلمج نیا اب ار وگتفگ ١٨۵٧ یرونج ۵ رد تاقالم نیلوا رد ریما

 ترک ناخرفعج ناگرزاب تشگزاب تصرف زا ترضحالاو .تشاد سراپ اب ھناتسود ھطبار

 کی نداتسرف اب هاش ھک داتسرف هاش ھب ھنافراعتم یھمان وا تسد ھب و درک هدافتسا سراپ ھب

 تموکح ھک دش ھجوتم ریما نامز نیا رد اما .داد خساپ ریما یارب رگید یایادھ و ابیز بسا

 رادرس ،دوخ دھعیلو و رسپ ات دش ثعاب رما نیمھ و دراد لیامت ھناتسود طباور ھب سیلگنا

 .دوب تموکح ود نیب یتسود دھاعم نآ ھجیتن .داتسرف رواشپ ھب ار ناخردیح

 

 تارھ ھب ھلمح ھب ار فسوی دمحم هدازھاش و درک متس دروم نیا رد یگرابکی ھب سراپ

 ھب یتح ،دوخ یاھ یگناوید رد ھک دمحم دیس ،مکاح نونج لیلد ھب حرط نیا .دومن کیرحت

 دوخ زا عافد رطاخ ھب وا علخ و دش قفوم ،درک یم کیلش دوخ نادنزرف و نانز یور

 .دوب ناخ یسیع ریزو طسوت
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 ،اھاکاک و نارسپ ھک ینامز .تشذگرد راھدنق رد ناخ لد نھک ،ریما ردارب ،عطقم نیا رد

 اب یزکراب رادرس کی و دش ھتخیر اھ نوخ ،دندش ریگرد مھ اب هداوناخ و ناخ لد محر

 ھک یلاح رد .دندش ریما ھلخادم راتساوخ فرط ود رھ .دندش ھتشک رفن ۵٠٠ دودح

 و حانج ود رھ یناریو ھب رجنم ،دوشن فقوتم ینمشد رگا ھک نیا ندید اب ،ترضحالاو

 ریثأت .دنک یرگیجنایم اھنآ نایم ھک داد تیاضر ،دوش یم راھدنق رد یزکراب ذوفن شھاک

 ھک دناسر رواب نیا ھب ار ناخ یسیع و فسوی دمحم ھک دوب نیا راھدنق رب ریما یشکرکشل

 ھک هاش .دندش کمک راتساوخ سراپ زا نآ ربارب رد و تساھنآ دض رب وا ینطاب یاھ ھشقن

 ھب سراپ یاھورین و درک تقفاوم یناسآ ھب ،دوب ینابصع ھیناترب تموکح اب ریما داحتا زا

 ھک دندید نوچ ناخ یسیع و دمحم فسوی ،نایم نیا رد اما .دندرک یورشیپ تارھ یوس

 در اھنآ ،لاح نیا اب .دننک ینیشن بقع دیاب نایسراپ ھک دندوب نارگن ،دنک یمن تکرح ریما

 نآ یالاب ،تسا هدشن راذگاو اھنآ ھب تارھ ھک دنتفایرد نایسراپ نوچ ماجنارس و دندرک

 ناخ یسیع و دمحم فسوی ھچ رگ ھک داد حیضوت اجنیا رد ریما .دندرک یراذگ ھیامرس

 یمن ھجو چیھ ھب اما ،دندوب هدروآ تسد ھب سراپ اب یرکفمھ و ذوفن قیرط زا ار تارھ

 و تخسرس یاھ ناغفا دح زا شیب یتسایس نینچ یارب اھنآ .دنراپسب هاش ھب ار نآ دنتساوخ

 .دندوب تارھ لالقتسا ظفح ناھاوخ

 

 رب ،دنکن تفلاخم سراپ اب رگا و تسا ماجنا لاح رد یتسرد راک ھک دید نوچ ،دوزفا ریما

 و هروشم راتساوخ و تشون ھمان رواشپ رد ام نارسفا ھب اروف ،دش دھاوخ طلسم تارھ

 ھک دوب تروص نیا ھب هرخالاب و دشن تفایرد یخساپ چیھ ینالوط تدم یارب .دش کمک

 نیا زا رتارف مادکچیھ .دوب خساپ راودیما ترضحالاو .تسا هدش عاجرا ندنل ھب عوضوم

 ،خساپ ھک دندوب نئمطم و دنراد ھقالع زاربا وا روما ھب ھیناترب تموکح نارسفا ھک دنتفرن

 ،ماجنارس .دوب دھاوخ شخبتیاضر ،دورو زا سپ ،تسا هداتفا ریخات ھب اھتدم ھچ رگا

 ،دندوب هدش عمج مھ رود ناش یاھ ھناخ زا رود اھ تدم ھک شنایرکشل یتحاران زا ھک ریما

 مزال و تفرگ رارق راشف تحت ،تشادن یلاوتم تشادرب ھس نآ تالوصحم ھک یا ھقطنم رد

 خساپ ھک دوب هدرک زاغآ ار رفس ترضحالاو .دنادرگرب لباک یوس ھب ار دوخ یور ھک دید
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 تقو نیا رد یزاب .دوب هدش رید یلیخ ،لاح نیا اب .دش تفایرد لوپ نیمضت و رظن دروم

 دوخ تارظن زا ات مینک شالت و دوش میمرت رواشپ رد ھک دوب نیا هار ھناگی و دوب هدش مامت

 رفن رازھ دنچ اب رگا ھك دوب نئمطم ریما اما .مینک تفایرد ار دوخ کمک و میوش نئمطم

 وا .دوبن ریذپ ناکما نیا اما .درک دنھاوخ ینیشن بقع اھ سراپ ،دنك يورشیپ تارھ ھب

 رب و دوش دحتم نایسراپ اب ادابم ھک دیسرت یم و دنک دامتعا ناخ یسیع ھب درک یمن تارج

 ار دوخ تردق رد عافد نیرتھب ناخ یسیع ھک دوب دقتعم ریما ،لاح نیا اب .دتفیب وا هاپس

 و دشاب تسرد تیاور نیا رگا .دوبن تمواقم ھب رداق رگید ھک دش میلست ینامز و داد ماجنا

 دمحم دیس هداوناخ یتمرح یب رد ناخ یسیع مھس ،تسا لمتحم رایسب دشرا رنشمک رظن ھب

  .تسا ھتشاد هزرابم نیا رد یعطق ریثات

 

 و تارظن زا تسا لیام نونکا ،تیعضو نیا ھب ھجوت اب ،درک ناشنرطاخ نینچمھ ریما

 رد .درک دھاوخ لوبق ،میراد تسود ام ھک یزیچ رھ وا یارب و دوش علطم ام یاھ تساوخ

 نیتسار و تباث رای دعب ھب نیا زا ھک درک دای دنگوس شربمایپ و ادخ ھب ترضحالاو اجنیا

  .دشاب لباقم فرط رد تسا نکمم ناھج ھیقب رگا یتح ،دشاب یم ام

 

 دنچرھ ھک دنک کرد ار نیا حوضو ھب دیاب ریما ھک داد حیضوت دشرا رنشمک ،خساپ رد

 نیا و وا نایماح ام و دشاب سار رد ریما ھک میتسھ دنم ھقالع رایسب اما ،تسا یمھم عطقم

 وا برد کیدزن و وا زرم رد اھسراپ ؛ام ھب ات دوشیم طوبرم وا ھب رتشیب ارجام نیا ھک

 ھیناترب تموکح ھک دوب دقتعم دشرا رنشمک .دنا رود ام ورملق زا ھک یلاح رد ،دنراد رارق

 ھک اجنآ ات کش نودب اما ،دنک شالت تارھ هداعا یارب دھاوخ یمن ای امیقتسم دناوتیمن

 و دنک مالعا ار دوخ تسایس وا رگا ،درک دھاوخ کمک ریما ھب دسریم رظن ھب تحلصم

  .دراد ترورض یاھ کمک ھچ ھب ھک دھد حیضوت

 

 نیا زا ار ام نارسفا ھک دش عورش هاگدید نیا اب رایسب زیمآلامھا یاھوگتفگ زا سپ ریما

 ریما ،دننک نایب ار اھنآ تارظن ،دوخ تارظن حیضوت یاج ھب و دشکب نوریب تیعقوم
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 تینما یارب نآ نتشاد ھک تسا تارھ یریگسپزاب وا یبلق یوزرآ ھک درک مالعا احیرص

 ھیناترب تموکح ھکنیا طرش ھب ،درک دییات یھجوت لباق طاشن اب وا .تسا رورض ناغفا تلم

 تارھ رد سراپ یاھورین رتشیب عمجت زا ات دھد ماجنا سراپ جیلخ رد یوق شیامن کی

 ناتسکرت و ناتسناغفا رد دناوت یم وا ،دنک کمک وا ھب رگید دراوم رد و دنک یریگولج

 .دنک یراذگ ھیامرس تارھ رد سپس و دگنجب نادیم رد ادتبا اھنآ اب و دنک یروآ عمج ورین

 اب و دنا وا رانک رد ،ھنمیم یانثتسا ھب ،سوسکا دور یوس نیا قطانم نانکاس مامت اریز

 :تفگ ھک دش لفاغ دوخ قوش و روش زا نانچ ریما .دنزادرپ یم کرتشم رما ھب اھ ناغفا

 ار نآ و منک یم ناریو ار نآ یاھ جرب و رجفنم ار تارھ یاھراوید امش گنفت و لوپ اب«

 ھلعش نانچ دناوت یم ھکنیا نایب اب تیاھن رد ترضحالاو اما .»مریگ یم ریشمش روز اب

 بقع زا سراپ ھک دزورفارب دھشم یاھ هزاورد ات تارھ فارطا یاھ نیمزرس رد ار یا

 مھارف اھ کبزوا و اھ نمکرت ھیذغت یارب ھک یلوپ اب ،دوزفا وا .دوش دنسروخ دوخ ینیشن

 تبثم روتسد زج یزیچ ماجنارس و دش دنھاوخ دحتم دوخ کرتشم نمشد ھیلع ھمھ ،دوش

 نداد تسد زا ھک دراد یمن زاب تارھ یریگ سپزاب یارب شالت زا ار وا ھیناترب تموکح

 .تسا ھتخادنا رطخ ھب ار ناتسناغفا ھیقب نآ

 

 یسیلگنا نارسفا طسوت نآ تاماکحتسا ھک دش روآدای ریما ھب ار تارھ توق دشرا رنشمک

 .دوب دھاوخ تسکش لابند ھب یتارطخ یتح و شنزرس ھچ و تسا هدش تیوقت دح ھچ ات

 رارق نمشد هاگودرا رد ریما دوخ نادنواشیوخ زا یخرب یتح و اھ ناغفا زا یرایسب ھکنیا

 هدوھیب ینس و ھعیش ای ناغفا و سراپ نیب رد ترفن رب ھبساحم ،تسا نینچ رگا .دنراد

 زا ضاران دارفا ھمھ الامتحا و تسا گرزب هزرابم کی نیا ھک دنادب دیاب ریما اما .تسا

 راکنا اما ؛تفریذپ ار تارظن نیا تحص ریما .دش دنھاوخ قحلم نایسراپ اب ترضحالاو

 ھتفر اجنآ زا ھک یناسک یتح ھک تفگ و دشاب هدرک کرت ار وا ذوفن اب صخش مادک ھک درک

  .دنراد رارق داھنشیپ لاح رد و تشگ دنھاوخ زاب یدوز ھب دندوب
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 رگا ھک ھتکن نیا یروآدای و یسررب دروم یلصا عوضوم ھب یناوخارف زا سپ ریما

 و دنک دروخرب ام اب اراکشآ ھک تسا بجاو ،دناد یم دوخ تسود ار ام اعقاو ترضحالاو

 کی وا ھک دش ھتسناد مزال .دراد زاین یاھ کمک ھچ ھب و دراد یتاناکما ھچ ھک دھد ناشن

 .تفای نایاپ ھسلج سپس .دنک تروشم ات دراد زاین تقو زور

 

 ٢ هرامش

 ،١٨۵٧ یرونج ٧ ،دنھ تموکح ھجراخ ریزو ھب ،باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 رواشپ یلیام ۵ هاگرارق
 

 یحرش ،دنا هداد لوق ترضحالاو ھک دش یروآدای ریما ھب و زاغآ دشرا رنشمک طسوت وگتفگ

 زا شیب نآ یط ھک یطبر یب نانخس زا سپ .دننک ھئارا ار دوخ یاھ ھمانرب و اھ هاگدید زا

 راھظا ترضحالاو ،دش هدنادرگ ثحب دروم عوضوم ھب ریما ھجوت ،دیدرگ یروآدای رابکی

 دھاوخ نیا وا ھمانرب .تسا تارھ ھب ھلمح یارب وا مزع ،تسوا رایتخا رد ھک اجنآ ات تشاد

 ھب رگید هام و راھدنق ھب هام کی ،دنک عورش لباک زا )سپ هام ود( زورون دودح ھک دوب

  .دنک ذاختا ،مینک ھیصوت ام ھک ار یھار رھ ات تسا هدامآ وا ،نامز نآ رد .دورب تارھ

 

 پوت ۶١ و درم رازھ ٣۴ دودح زا لکشتم یورین نآ رد ھک درک ھیھت یتشاددای ریما سپس

 ،دندوب هدش عمج زرم نآ رد تمدخ یارب هارف یلاوح رد اریخا ھک یدرم ١٠٠٠ یانثتسا ھب

 دناوت یم ورین نیا شیازفا ،ناشیا رظن زا ھک دنتشاد راھظا ترضحالاو .داد یم ناشن ار

 تارھ ھب یمود رتشیب تمسق و یلوا مجنپ راھچ اب و دوش پوت ١٠٠ و درم رازھ ۵٠ ات

 ،مریگ یم رتشیب دیریگب یرتشیب رکشل دییوگب امش رگا« :ریما دوخ لوق ھب .دنک تکرح

 سراپ نابحاص امش اما ؛مداد امش ھب ار مدوخ رظن نم .مریگ یم رتمک دییوگب رتمک رگا

 تکرح راھدنق زا یرگید و خلب زا نوتس کی تسا رتھب ،دوزفا ریما .»دیسانش یم رتھب ار

  .دنک
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 .داد ار نآ ماجنا داھنشیپ ریما ھک تسین یداع رما کی نیا ھک دش هراشا اھداھنشیپ نیا ھب

 یھعلق یور رب و دنک ادج دوخ عبانم زا ار دوخ ات دوب دوخ روشک زا جورخ فرش رد وا

 ھجیتن نیا .تشاد نادیم رد یدایز شترا و دوب هدش ناگداپ یبوخ ھب ھک دنک تکرح مکحتسم

 هابتشا ،درک دھاوخ تاقالم وا اب یعیبط روط ھب و درک دھاوخ یورشیپ شترا نیا ھک یریگ

 ینامز ات و دنک دربن اجنآ و دریگ رارق تارھ یاھراوید ریز تسا نکمم .دیسر یم رظن ھب

 یالتعا فدھ اب ار دوخ نایھاپس زا یدایز دادعت دنک یمن تأرج ریما ،دنک ظفح ار نادیم ھک

  .دنک قرفتم نمشد تاطابترا عطق و روشک

 

 یمود و دش دنھاوخ دحتم نایسراپ ھیلع و دنا ناغفا تارھ نانکاس مامت ھک داد خساپ ریما

 ورملق دراو تفلاخم نودب ھک داد دنھاوخن هزاجا وا ھب اھنآ و دنک تاقالم زرم رد ار وا دیاب

 اھ یرتاب ،دنک یم یورشیپ تارھ رد وا ،دننک ذاختا ار ریسم نیا اھنآ رگا اما ؛دوش تارھ

 رطاخ وا .دنک یم گنج ھب روبجم ار اھنآ و هدومن گنت ار اھنآ تاطابترا ،درب یم الاب ار

 اب دنناوت یمن اھ سراپ ھک دناد یم یبوخ ھب و دسانش یم یبوخ ھب ار روشک ھک درک ناشن

 یکیدزن رد راوس رازھ ۶ اب اھنت ناخ حتف شردارب .دننک ھلباقم گنج نادیم رد اھ ناغفا

 پوت و هدایپ و بسا زا لکشتم اھنآ ناگدازھاش زا یکی یھدنامرف ھب سراپ رکشل اب دھشم

 دربن کی مھ نامز نآ رد یتح و دش یمخز ھک دوب اھنآ نداد تسکش لاح رد و دوب هدیگنج

  .دوب یواسم

 

 دیدرت زاربا و درک هراشا ناتسناغفا رد ھتسجرب نارس نایم فالتخا ھب سپس دشرا رنشیمک

 دح نیا ات یطیارش نینچ رد و دنک اھر ار دوخ تختیاپ دناوت یم ریبدت اب ریما ایآ ھک دومن

 نینچ ھک دوب دھاوخن تحلصم ترضحالاو دوخ فارتعا ھب ؟دنک یورشیپ دوخ عبانم زا

 فارتعا ریما .دشاب کانرطخ تسا نکمم اھنآ کرت ھک یلاح رد ،دنک هارمھ دوخ اب ار اسور

 ھکنیا و .دوش یم روصت امومع ھک یا هزادنا ھب ھن اما ،دراد دوجو فالتخا اعطق ھک درک

 رگید ناغفا یاسور .دنوش یم دحتم کرتشم نمشد ھیلع اھ ھتسد ھمھ ،رطخ نامز رد

 عطق ناش مدرم و لیابق اب ار اھنآ طابترا ،نیا زا شیپ اھ تدم وا اریز ،دنتسین کانرطخ
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 اھناغفا ینامز ھچ ھک دیسرپ و درک تکرش وگتفگ رد ،ھھرب نیا رد ،یج ظفاح .تسا هدرک

 اھتلم ھمھ نایم رد ،شیب و مک ،یاھحانج نینچ ھک تفگ وا ؟دناهدش یتافالتخا نینچ راچد

 تفگ و درک راکنا یزیچ رھ ھب نیھوت زا دشرا رنشمک .اھسیلگنا زج ھب دیاش ،دنراد دوجو

 اھ ناغفا ھب تبسن ار دوخ ھناتسود تاساسحا تسا لیام بلق میمص زا ھیناترب تموکح ھک

 ،دوب زیمآتحلصم یرگید یاھنامز رد ھک یاھزیچ نآ نودب ،ینارحب نینچ رد .دنک زاربا

 لیلد ھب اھ ناغفا ھنوگچ ھک درک یروآدای نارواشم ھب سپس دشرا رنشمک .تفگ نخس دیاب

 ھکیس ھنوگچ .دنداد تسد زا ار رواشپ و ریمشک ،کتا ،ناردارب تنایخ و یلخاد تافالتخا

 رد اھ ناغفا ھک دسر یم رظن ھب هدننک دیمون ردقچ و دندش ناریو ھباشم یاھ عازن زا اھ

 ھب نارادرس .دنا هدش میسقت دوخ لخاد رد اھنآ ھک یلاح رد ،دنشاب یوق روشک زا جراخ

 دھاوخ لیدعت اھنآ نیب رد تافالتخا ھمھ ھک دنتفگ و دندرک فارتعا تاراھظا نیا یتسرد

 ،دش ھتفگ اھنآ ھب ھک روطنامھ ،دسر یم رظن ھب نکممریغ ابیرقت و راوشد راک نیا اما .دش

 یتحار ھب ار نآ دناوت یمن بوخ درم دص ھک دنک یبارخ ردق نآ دناوت یم دب درم کی"

 ."دنک حالصا

 

 نحل اب زدراودا گنھرس ،دوب نایرج رد اھرادرس و رنشمک نیب رد وگتفگ نیا ھک یلاح رد

 لباقم ھب ھلیبق کی ناونع ھب اھ ینارد ھک دنک لمحت دناوت یم ھنوگچ ھک دیسرپ ریما زا مارآ

 ماندب روطھب اھلاس راھدنق نارادرس ،شدوخ ناردارب ھک یلاح رد ،دنوش دحتم اھ یجراخ

 ناطلس ھک ار یا ھمان ریما دوخ ،شیپ هام دنچ و دندرکیم تفایرد ھنارای سراپ یوس زا

 یتسرد ھب ریما .درک یریگھار ،دوب هدرک شکشیپ تارھ رد سراپ لارنژ ھب ناخ دمحم

 ات اھنآ .دنرادن یسایس دوجو رگید راھدنق نارادرس ھک تفگ اما ؛درک فارتعا قیاقح نیا

 دوخ ناوریپ زا اھنآ نونکا اما .دندش یم ینابیتشپ دوخ ھلیبق طسوت ھک دندوب یوق ینامز

 ناطلس دروم رد .تسا هدرک لصو وا ھب ار مدرم ،ریما ھنایوج یتشآ ریبادت و دنا هدش ادج

  .تسا وا میرح اب ھکلب ،دشاب نایسراپ اب وا لد ھک درک راکنا ریما ،دمحم
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 لیلد ھب ھک داد حیضوت ریما .تفر تارھ ھب تکرح یارب یداھنشیپ نامز ھب وگتفگ سپس

 ناوج تالغ و فلع نامز نآ رد .تسین نکمم هام ود ات ییامیپھار عورش ،بارخ لصف

 ،دننک یورشیپ راھدنق یوس نآ ھب اھورین ھک ینامز ات و دوش یم هدامآ ھفولع و هدش زبس

 اھ ناغفا اریز ،دوب دھاوخ ھیھت لباق تارھ فارطا رد تاکرادت و دوش یم هدیسر تالغ

 تکرح اب نازابرس ھک دوزفا ریما .دنا ھتشاک ار دوخ تالوصحم و دنا هدرکن اھر ار روشک

 یتحار ھب اذغ ،دننک فقوت یتقو اما ،تشاد دنھاوخ ھقوذآ ھیھت رد یکدنا تالکشم ھنازور

 رد ،تشاد دھاوخ رب رد یاھنیزھ ھک دوش میظنت ینویسیمک دیاب ،نیاربانب .تسین ھیھت لباق

  .درادن یزیچچیھ وا ھک یلاح

 

 نیا اب ترضحالاو ؟دھاوخ یم ھیناترب تموکح زا یکمک ھچ ھک دش هدیسرپ ریما زا ابقاعتم

 یارب ھچنآ زا ینیمخت دروآرب و دنک ھبساحم ار شنازابرس یاھھنیزھ دیاب ھک درک عورش

 ینالوط تایئزج ھب یلیامت چیھ ام ھک دش هداد حیضوت .دھد ماجنا ،تسا یرورض دھعت نیا

 عقوت لباق یزیچ اھنت .میریگ هدھع رب ار رازراک لک تیلوئسم ھک میرادن نآ زا رتمک یتح و

 ھک دیسرپ اجنیا رد یج ظفاح .دنک کمک لک رد تسا نکمم ھیناترب تموکح ھک تسا نیا

 تقفاوم تروص رد ھک دش ھتفگ ؟تسا ناتسناغفا ھب سیلگنا نارسفا مازعا زا ام فدھ ایآ

 و تیامح زا و دننک یگدنیامن نارسفا نیا ھک تسا طرش ،ریما ھب کمک یارب تموکح

 .دننک یمن لامعا ار ینامرف و تردق چیھ اھنآ اما .دنشاب رادروخرب ترضحالاو ینابیتشپ

 شخب تیلوئسم تسا نکمم ھک شنارسپ زا کی رھ ای ریما اب ھک تسا نیا اھنآ ھفیظو

 هروشم موزل تروص رد ،دننک کمک ،دنک یم لوحم اھنآ ھب ار ناغفا یاھورین زا یصخشم

 و دنروآ تسد ھب ،دشاب ھتشاد زاین تسا نکمم ام تموکح ھک ار یتاعالطا مامت و دنھد

 ھن اھنآ ھک دش هداد حیضوتً اصخشم .تسا اھنآ یارب تالیھست یروآ مھارف ھب مزلم ریما

 و ریما .دنھدیم نازابرس ھب یلوپ ھن و دنھدیم روتسد ھن ،دننکیم تلاخد یرادا روما رد

 ایوگ ھک دندرک دومناو نانچ عقاو رد و دندرک مالعا ار دوخ تیاضر رما نیا ھب نارادرس

 شیپ لکشم یرادقم نآ رد ھک دوب یھطقن نیا .دنا هدرک کرد ار تابیترت نیا ندوب لوقعم

 .دوب ھجوت لباق ،دش تقفاوم نآ اب ھک یگدامآ اما .دوب هدش ینیب
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 ،دھد حیضوت تسا مزال ھک ار یکمک نازیم و تیھام ات درک شالت راب کی زا شیب ریما

 ماجنارس .دش یم وا تارظن نایب زا عنام ھک تشاد یساسحا ،دیسر یم رظن ھب اما

 اب ار شدشرا یشنم و یج ظفاح ،مظعا دمحم شرسپ حبص ادرف ھک دندومرف ترضحالاو

 ار وا هرادا یاھ ھنیزھ و روشک ھنالاس دیاوع دیاب ام .درک دھاوخ لاسرا مظنم تاعالطا

 ھب درم رازھ ۴٠ ندروآ یارب یکمک ھچ وا ھک مینک تواضق دروم نیا رد میناوتب ات مینیبب

 .دراد زاین تارھ گنج نادیم

 

 ھب کیدزن اراخب لیکو نآ رد ھک درک ھیھت لضفا دمحم زا یا ھمان ریما ،سنارفنک نیا رد

 تاروتسد دشرا رنشمک .تسا یامنھار راتساوخو دراد روضح اج نآ رد تسا هام کی

 و دوش یم طوبرم ترضحالاو ھب طقف عوضوم نیا ینعی ،درک رارکت ریما ھب ار تموکح

 ھناتسود رظن راھظا کی ھک دش رکذتم یمرگ یمک اب اما ریما .درادن دوجو ھلخادم ھب یلیامت

 ،مینک تازاجم نام نارسفا اب نآ هاش راتفر رطاخ ھب ار اراخب میھاوخب یزور رگا و تسا

 ھتفگ وا ھب سپس .دوش علطم ام یاھ تساوخ زا دراد تسود نآریغ رد ،دوب دھاوخ بوخ

 ىارب ترضحالاو رگا ىلو .مینک تلاخد نآ رد میھاوخیمن ام ھک تسا یعوضوم نیا دش

 رد داد خساپ ریما .دنک نینچ ھک تسا بوخ ،دنیبىم اراخب اب ىگنھامھ رد ىتعفنم دوخ

 ھب هاش تروص نآ رد اریز ،تسا مھم رایسب اراخب اب مھافت ،تارھ ھب تکرح تروص

 رازآ دروم ار زرم ،دوشن ماجنا یلماعت نینچ رگا ھک یلاح رد .دراذگ یم مارتحا خلب ورملق

 دسرت یم اھ سیلگنا زا ام نارسفا اب شراتفر رطاخ ھب هاش ھک دوزفا ریما .دھد یم رارق

 اھنآ تازواجت و اھسور زا وا ،لاح نیا اب .دسرت یم ریما زا تسا ام دحتم وا ھک نونکا و

 .تشاد دھاوخ کرتشم فدھ اھنآ ھیلع یدودح ات کش نودب و دسرتیم زین

 

 ٣ هرامش

 یلیام ۵ هاگرارق ،دنھ تموکح ھجراخ ریزو ھب باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 ١٨۵٧ یرونج ٨ ،رواشپ
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 دشرا یشنم و یج ظفاح ،ناخ نامثع و ناخ مظعا رادرس ،یزورید تابیترت اب تقباطم رد

 .دندرک تاقالم حبص زورما رواشپ رنشمک و دشرا رنشمک اب ناخ دمحم تسود ریما

 

 زا ،ریما تیعقوم یواح ھک درک ھیارا یتشاددای دشرا یشنم ،یتامدقم یاھوگتفگ زا سپ

 دوب یرفن رازھ ۵٠ شترا کی لاس کی یارب یلامتحا ھنیزھ و هرادا و شترا فراصم

 نیمخت نیا اب .دنک یورشیپ تارھ ھب رازھ ٣٨ و دنامب یقاب روشک رد دیاب نآ رازھ ١٢ ھک

 .دوش یم لاقتنا شترا اب ھک دوش ھفاضا زین تاج ھلغ و تامھم ،ریاخذ لاقتنا ھنیزھ دیاب

 تارھ ھب یشکرکشل رد دیاب ھک نازابرس لومش ھب شترا ھنیزھ ھک دنک یم ضرف ریما

 گنیلرتس دنوپ ٨٣۶٧۵٠ دودح ای ھیپور ٨٣۶٧۵١٠ زا رتمک لاس کی یارب دنوش مادختسا

 کرادت ار ھیپور ٢٠٠٨٨٠٠ طقف دوخ دیاوع زا دناوت یم ریما ھلمج نآ زا ھک دوب دھاوخن

 .دوش ھتخادرپ ھیناترب تموکح طسوت دیاب ھیپور ۶٣۵٨٧١٠ نزاوت نیاربانب ؛دننک

 

 ھبساحم تیرثوم نازیم نیرتمک اب اھ نیمخت نیا ھک دندرک ناشن رطاخ اررکم نارادرس

 رگا ھک دندوزفا اما ،دوب دھاوخ یفاک نیا ھک دننک یم ینیب شیپ و دنراد رواب اھنآ و دنا هدش

 زا یتقو .دنرادن یرگید زیچ ناش دوخ نوچ ،دنوش رتشیب کمک راتساوخ دیاب ،دنکن تیافک

 ٨ و هراوس کی یارب ھیپور ٢٠ دننام نازابرس یارب تخادرپ ھنوگچ ھک دش هدیسرپ اھنآ

 یتح ناغفا نازابرس ھک دنناد یم یتقو ،دنا ھتفرگ رظن هام رد ار هدایپ کی یارب ھیپور

 ھمین تلاح رد نازابرس ھک دنداد حیضوت نارادرس ؟دننک یمن تفایرد ار رادقم نیا زا یمین

 تکرح لداعم و دنک یم ار اھنآ یگدنز تیافک تردن ھب اھنآ ھنارای ؛دنراد رارق یگنسرگ

 اھ ناغفا نوچ ،دندرک ناشن رطاخ اھنآ .تسین ناش یاھ ھناخ زا رترود ھلصاف ھب اھنآ

 ،ریمشک نداد تسد زا سپ هژیو ھب و دنا هداد تسد زا ار دنس و تاج هرید ،رواشپ ،ریمشک

 دندیسرپ تیاھن رد .تسین رثوم تموکح شترا کی اب لداعم لک رد و هدش ریقف تموکح

 ؟میریگ هدھع رب ار یراذگ ھیامرس نینچ رگا تشاد دھاوخ ھنیزھ ردقچ ام یارب نیا
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 کیدزن شواک رثا رد تاییزج تیبثت زا سپ و نارادرس یوییاصحا تامولعم زا جارختسا اب

 ھلمح لوا ،دراد دوجو زاب ریسم ود ھک دش روآدای نارس نیا ھب دشرا رنشمک ،یشھوژپ و

 تمواقم اھنآ رتشیب یورشیپ لباقم رد ات ،هارف یاھزرم رد دوخ ھیوقت مود و تارھ رب

 تارھ ھک تسا شنارواشم و ریما یدج یوزرآ نیا ھک دنداد خساپ نارادرس .دریگ تروص

 ھک تسا یلیاسو یروآ مھارف و سراپ جیلخ رد نایسراپ لماک لاغشا نآ ھمزال .دوش هداعا

 و هرصاحم ای ریشمش اب ھن رگا .دننک هداعا ار تارھ ھک دننک رواب اھنآ ات دوش هداد ناشن

 و تاکرادت عطق و تارھ هرصاحم نایاپ و نادیم رد نایسراپ تسکش اب ماجنارس ،ھلمح

 و تارظن اب تقباطم رد دیاب تارھ رب ھلمح تسایس ھک دندوزفا مھزاب اھنآ .اھنآ تاطابترا

 یاھ ھمانرب هدودحم و ام یاھ هروشم اب دنا لیام رایسب اھنآ اما ،دشاب اھنآ یاھ تساوخ

 شخب لصا رد هارف ھک دنداد حیضوت نارادرس .دنوش ییامنھر یلعف تیعقوم یعافد

 اب ھک تسا یسایقم رد نیا .دوب دھاوخ سراپ رظن دروم ابقاعتم و هدوب تارھ ریذپانادج

 ناتسیس زا یاھ شخب و نیوج و شال ؛تسا هدش روصحم سراپ فرصت ریز یاھ نیمزرس

 نآ عافد و دوب دھاوخ »ھشقانم لباق نیمزرس« کی ھشیمھ نیاربانب ؛تسا لصو هارف اب

 هداعا تارھ ات دوش شالت ھک دسر یم رظن ھب مھم رایسب ،لیالد نیا ربانب .تسین ناسآ

 .دوش یرادھگن هارف یاھزرم ھکنیا ات ،ددرگ

 

 اھنآ سراپ ھب ھطبار رد ھک دندرک ناشن رطاخ راب نیدنچ دوخ تارظن مامت نایب اب نارادرس

 عومجم رد ھیضق ،دنک یورشیپ ھیسور رگا اما ،دنرادن ھجیتن دروم رد یدیدرت و کش چیھ

 دنناوتب ینابیتشپ نینچ زا نانیمطا نودب سراپ ھک دنرادن رواب اھنآ نوچ ؛دوب دھاوخ توافتم

 .دشاب اراد ار ھیناترب لباقم رد یگداتسیا تعاجش

 

 العف ھک تسا رتھب عاضوا نیا هدھاشم اب ھک تشاذگ نایم رد اجنیا رد ناخ نامثع دمحم

 و یلاخ تالغ رابنا ،تسا ھتخپان نارگ لاغشا تیعقوم .درک ھلمح تیقفوم اب تارھ یالاب

 .دنروایب یدایز تارییغت ات دزاس یم اناوت ار اھنآ رگید لاس کی اما ؛تسا ناشیرپ راکفا

 .دریگ تروص هدنیآ راھب رد اھ شالت ،میریگ سپزاب ار تارھ ھک میھاوخب ام رگا نیاربانب
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 ھیوقت یارب ار یمزال کمک نیمخت کی ھک درک اضاقت نارادرس زا دشرا رنشمک سپس

 .دنراد رارق تارھ طوقس ضرعم رد العف ھک دننک ھیارا تادحرس

 

 ۴ هرامش

 یلیام ۵ هاگرارق ،دنھ تموکح ھجراخ ترازو ھب باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 ١٨۵٧ یرونج ٩ ،رواشپ
 

 تاقالم حبص زورما رواشپ رنشمک و دشرا رنشمک اب ناغفا یاسور و ناخ مظعا رادرس

 رد دوخ ھصرع یرادھگن یارب ریما ھک یلیاسو هراب رد وگتفگ لیمکت رطاخ ھب ،دندرک

 .دراد ترورض سراپ تازواجت لباقم رد هارف یاھزرم

 

 مدرم ندنازیخ ای تارھ ھب ھلمح لیامت ھکنیا زا ادج ،تشاد راھظا ناخ مظعا دمحم رادرس

 ینابیتشپ ھلصاف .تسا ناسکی ابیرقت ترورض هاگن زا تکرح ھنیزھ ،دوب نایسراپ تیذا و

 .داد ماجنا توق مامت اب ار یشکرکشل ھک تسا تحلصم نیا ربانب و دوب دھاوخ ھظحالم لباق

 اھ ناغفا و دریگن تروص تارھ یالاب یشالت چیھ ھک دش ھتفرگ میصت رگا رگید یوس زا

 اب رگید حالس رازھ ۴ راتساوخ ریما ،دننک ھیکت دوخ دوجوم یاھ تیعقوم رب عافد رب دیاب

 .تسا هدامآ و رضاح ھیناترب تموکح یلوپ کمک نینچ یارب و تسا نآ یرورض تامھم

 و مادختسا یارب یلیاسو اھنآ ھک دنتفگ نارادرس ،دش دیکات رتشیب ھطقن نیا یالاب یتقو

 حالس .دشاب خلب زا نآ لداعم و راھدنق زا رازھ ۴ ھک دنھاوخ یم هدایپ رازھ ٨ یرادھگن

 یم تساوخرد ادیدج ھک یاھنآ و تسا یلبق تالحم یزاس حلسم یارب هدش تفایرد ھک یاھ

 .تسا خلب ماظن هدایپ یارب ،دوش

 

 رد امتح ،دنراذگب اھنت ار نایسراپ رگا ھک دنا رظن نیا ھب نارادرس دیوگ یم دشرا رنشمک

 و تسین نآ یحاون ای راھدنق ھجوتم یرطخ چیھ اما ؛دننک یم ھلمح هارف یالاب هدنیآ راھب

  .دنراد ھگن ار شیوخ قطانم ام کمک ھب ھک دنراد ار نآ ییاناوت اھ ناغفا
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 اھنت ھن اھ سراپ و اھ ناغفا نیب رد ھلئسم ھک درک هراشا زدراودا گنھرس ھب یج ظفاح

 دحتم دنناوت یمن ینس و ھعیش ھکنیا و تسا زین هدنیآ ناھج ھکلب ،تسا یناھج نیا لکشم

 .دنوش

 

 یرادھگن یارب ریما ھب کمک میمصت و لباک یداھنشیپ یشکرکشل یزوریپ لامتحا مدع
 لک رادنامرف طسوت شا ینونک یاھورملق
 

 دشرا رنشمک ھک تشاد عقوت دیاش اروش رد لک رادنامرف ،دیسر نایاپ ھب ینونک سنارفنک

 تاظحالم ھک متفرگ روتسد تشادرب نیا اب نم .دوش لابند دیاب ھک دنک ھیارا ار یرظن نیرتھب

 مھارف یلیاسو مامت اب اھ ناغفا رگا ھک تسا ثحب لباق عوضوم کی نیا :میامن نایب ار ریز

 گنھرس .دننک لمع ھنارثوم تارھ ربارب رد دنناوت یم ایآ ،دنا هدرک تساوخرد ھک دنوش

 .دنناوتب اھنآ ھک دنک یمن رکف دشرا رنشمک و – دنناوتب دیاش اھنآ ھک دنک یم رکف زدراودا

 ھنیزھ نینچ ات تسین هدامآ الامتحا یلعا تموکح ھک دنا رظن نیا ھب ھنادحتم رسفا ود رھ اما

 .دنک اطعا کوکشم ھجیتن کی یارب ار تفگنھ

 

 ،دوش ھتفرگ رظن رد اھ ھنیزگ ریاس ھک دسر یم رظن ھب نینچ ،دشاب تسرد تارظن نیا رگا

 و دشرا رنشمک ھطقن نیا رد .دنوش ھیوقت طسوتم ھنیزھ اب اھ ناغفا ھک یاھ هویش دننام

 دوش ھتفرگ رظن رد لاسما لوا زور زا لاس رد کل ١٢ ھنارای کی ھک دنا قفاوم رنشمک

 یضار ریما دروخرب زا تموکح و دراد ھمادا گنج ھک ینامز ات ،دوش تخادرپ ھناھام و

 تسا هداد ناشن ھبرجت – دریگ هدھع رب ار رواشپ زا ھنازخ لاقتنا تابیترت دیاب ریما .دشاب

 کل جنپ .مینک ھلاوح دایز قیوعت ای ھنیزھ ،رطخ نودب راھدنق ای لباک ھب میناوت یمن ام ھک

 مزال رگا .تسین ھبساحم نیا لماش و تسا ناگیار ھیدھ ،تسا هدرک تفایرد ریما العف ھک

 .دوش هداد یگرابکی ھب کل ھس یکشیپ تخادرپ کی ،دشاب

 

 تامولعم میناوتب ام ات ،دنک یم ھقفاوم ناتسناغفا ھب سیلگنا نارسفا نداتسرف ھب زین ریما

 تسرد ھنوگ ھب ھنارای ھک دشاب یضار اروش رد بانجیلاع مھ و  میروآ تسدب دامتعا لباق
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 لباک رد یبط کی و یماظن رسفا ود دیاب ھک دنک رکف دشرا رنشمک .دسر یم فرصم ھب

 .یموب بسانم داھن کی اب راھدنق رد بیترت نیع ھب و دنشاب

 

 یداھنشیپ هرصاحم ھک تفرگن رظن رد دشرا رنشمک زا شرازگ نیا تفایرد اب لک رادنامرف

 یرورض کمک ریما یارب تفرگ میصت نیاربانب .دشاب ھتشاد یزوریپ لوقعم سناچ تارھ

 رفن رازھ ٨ تخادرپ یارب لوپ و گنفت رازھ ۴ ینعی دوجوم یاھ تیعقوم عافد یارب

 .دیامنب

 

 ۵ هرامش

 ،رواشپ یلیام ۵ هاگرارق ،دنھ تموکح ھجراخ یشنم ھب باجنپ رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 ١٨۵٧ یرونج ١۵

 

 ھک دنداد حیضوت ترضحالاو ھب و دندرک تاقالم ریما اب رواشپ رنشمک و دشرا رنشمک

 ،تسین هدامآ تارھ ھب یشکرکشل تھج لباک تموکح ھب مزال کمک هدامآ یلعا تموکح

 یرونج ١۴[ دنک اطعا صاخ طیارش تحت لاس رد کل ١٢ ھنارای کی دراد لیم اما

 یضعب تساوخ اما ،درک ھقفاوم یشکرکشل کرت یارب گنرد ای لکشم نودب ریما .]١٨۵٧

 نیب رد دوجوم تدحو مدع دروم رد وا یتقو ،دشاب ھتشاد دشرا رنشمک هراب رد یتاظحالم

 تساوخ یم ھک رظن نیا اب ،دش دایز تاییزج دراو ریما .درک هراشا ناغفا ذفنتم یاسور

 نارادرس زا کی چیھ ھن و ریما ھن ،لاح نیا اب .تشادن دوجو داحتا مدع نینچ دنک تابثا

 .دندشن بجعتم تارھ ربارب رد تکرح یارب داھنشیپ ینابیتشپ در زا

 

 کی اب ریما ،داد حیضوت ار رظن دروم ھنارای طیارش لک رد دشرا رنشمک ھکنیا زا سپ

 تقفاوم لباک ھب ھیناترب نارسفا نداتسرف ھب وا یتقو ھک تفگ ممصم و رادمولعم رایسب هویش

 رنشمک .دوش ھتفرگزاب تارھ ات دریگ تروص شالت ھک تسا داینب نیا رب اھنت ،تسا هدرک

 یشکرکشل ھب ھطبار رد تابیترت نیا یارب ریما تیاضر کش نودب ھک تفگ خساپ رد دشرا
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 و دوب تکرح کی نینچ اب ھطبار رد اھوگتفگ مامت ،تیعقاو رد اما ؛دوب تسرد تارھ ھب

 ھک دشن ھتشاذگ نایم رد زگرھ و تسا هدش ھفاضا ھیناترب نارسفا تئیھ دروم رد ھتکن

 مزال ،تسا دروم نآ رد ضارتعا ناھاوخ ریما ھک لاح .دریگ تروص دروم رد یضارتعا

 یاراد ھک یاھنآ زا یکی ،تقیقح رد و تسا ھنارای طیارش زا یکی نیا ھک دوش کرد تسا

 شیاھ طرش اب ار ھنارای ھک تسا ریما ھب طوبرم نیا .تسا تموکح یارب تیمھا نیرتگرزب

 ناشن رطاخ و دروآ نییاپ ار دوخ نحل ،نخس نیا ندینش اب ریما .دنک یم در ای دریذپ یم

 ابقاعتم .دنادب تحلصم ھب ،تسا هدش ھتفرگ رظن رد ھک ار یزیچ رھ تسا هدامآ وا ھک درک

 دشرا رنشمک .تشادن دوجو هژیو ھظحالم ھنوگ چیھ و دش هداد ناشن لک رد رگید طیارش

 ھک درک ھقفاوم ریما و دوش ھیھت یداھنشیپ تابیترت زا تشاددای کی ھک درک داھنشیپ سپس

 رھ یالاب و دنوش عمج دشرا رنشمک هاگرارق رد هدنیآ زور اسور ریاس و ناخ مظعا رادرس

 ریما تاظحالم یارب ار هدوسم سپس و نامدوخ نارسفا اب لوا ھظحل رد .دننک هرکاذم ھطقن

 .دننک میلست

 

 ضارتعا یضعب ناغفا یاسور زا ادج لاح ات ھک دوش ھتفگ اجنیا رد دشاب تحلصم دیاش

 ،دننیبب لباک رد ار ھیناترب نارسفا ات دنداد ناشن ار دوخ لیامت مدع یا ھنوگ ھب ای ،دندرک دنلب

 ھب ھلخادم هزاجا ار ام نارسفا دنا هدامآ ھک دنداد ناشن تیعقاو رد دوخ تاظحالم اب اھنآ

 رد دشرا رنشمک ،نیاربانب .دنداد ،دش یم روصت ھچنآ اب ھسیاقم رد ممصم رایسب یوحن

 ،تشاد زاین دوخ نارسفا یارب تموکح ھک داد تاحیضوت اسور یارب هژیو یفیاظو هراب

 هروشم ریما یارب دنناوت یم )نارسفا( اھنآ« ھکنیا راھظا اب ار وا تاظحالم یج ظفاح

 ریما ھک درادن دوجو یکش نیاربانب .درک عطق »دنھد نیرمت و ییامنھر ار نازابرس ،دنھد

 نیا رد .دندوب هدامآ الماک ھنارای نتفرگ تروص رد ام نارسفا روضح یارب وا نارادرس و

 دیاش تقیقح .تسا دنسپان اھ ناغفا یارب یتابیترت نینچ ھک تسا راکشا الماک الاح نامز

 بصعتم یاھ ھتسد اب سیلگنا نارسفا روضح ھک دناد یم الماک ھکنآ اب ریما ھک دشاب نیا

 یلوپ کمک ندروآ تسدب ینابرق ار نآ ھک تفرگ رظن رد ،تسا داضت رد وا نامدرم

 .دراد زاین طیارش نیا رد ھک دیامن یتفگنھ
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 هاگرارق ھب تابیترت قباطم یج ظفاح و ناخ نامثع رادرس شیاکاک رسپ ،ناخ مظعا رادرس

 .دوب هدش هدامآ ھک دندرک ثحب یا هدوسم یور و دندمآ یرونج ١۵ حبص رد دشرا رنشمک

 یوگتفگ لباک رد ھیناترب نارسفا تئیھ دروم رد اما ،دنتشاد راھظا ار دوخ یلک تیاضر اھنآ

  .دنتشاد ینالوط

 

 رد و دوب هداتسرف وا تشپ ھتشذگ بش ناخ مظعا رادرس ھک داد رکذت البق نیدزمل درگرس

 نارادرس و ریما ھک تسا هداد حیضوت رادرس .تسا هدرک ینالوط تبحص عوضوم نیا هراب

 یارب اما ،دنتشاد لباک رد یسیلگنا نارسفا روضح دروم رد یصخش ضارتعا لک رد

 و نایسراپ دض رب ناناغفا مادقا ار نآ ھک تسا مزال گنج رد اھ ناغفا ساسحا تیلومش

 ھیناترب نارسفا ندید اب مدرم یبھذم و یلم ساسحا یورین و ؛میزاسب ھعیش دض رب ینس

 رازگرکش و دنریذپب ار کمک ھک دندوب لیام وا نارادرس و ریما .دوش یم فیعض روشک رد

 دوزفا رادرس .دننک مک ار اھ ناغفا بصعت ھک دننک یراک ات دنتسناد یمن تحلصم اما ؛دندوب

 نیا اما ،دنک داجیا اھ سیلگنا و اھ ناغفا نیب رد یداحتا ات تسا هدرک شالت ھشیمھ وا ھک

 .میورن دنت رایسب دیاب ام و دریگ تروص جیردت ھب دیاب راک

 

 ارچ ؟تسیچ لباک رد نارسفا نتشاد دافم ای موزل ھک دندیسرپ زورما سنارفنک رد نارادرس

 دیاش یمود لحم رد و دیفم یلوا لحم رد نارسفا دوجو ؟میشاب ھتشادن راھدنق رد ار اھنآ

 نیا ھب یدایز تیمھا یلعا تموکح ھک دش هداد حیضوت دروم نیا رد .دشاب رطخ عبنم کی

 لماک تامولعم ام ات دنوش هداتسرف دیاب نارسفا یخرب یطیارش رھ تحت ؛دھد یم تابیترت

 – دسر یم فرصم ھب ھنوگچ ام ھنارای – دراد نایرج یزیچ ھچ ھک میشاب ھتشاد ار نآ

 ھک دوب لیام الماک دشرا رنشمک اما ،درک ھیبرت تسرد ار ناغفا یاھورین ات درک دیاب ھچ

 رھ یالاب رد ھک دوب نیا اھنآ یارب ریسم نیرتھب و دریگ رظن رد ار اھنآ تاضارتعا مامت

 رتشیب .دنک ھیارا ار دوخ ییاھن تاشھاوخ یدعب سنارفنک رد و دوش هروشم ریما اب هدام

 لمع رد ،دوش لماش لماک دح ات نارسفا طیارش ھک تسا نیا تحلصم ،دش هداد حیضوت



 93 

 تروص رھ رد .دسرب بیوصت ھب دیاب نارادرس طسوت هدراو تاحالصا ھک دوب نکمم رایسب

 .دوش هداتسرف دیابن یرورض اقطم هزادنا زا شیب یرتشیب نارسفا

 

 دندوب شوخ رایسب دیاش و دندوبن لیامتمان لک رد نارادرس ھک دوب راکشآ اھ وگتفگ نیا زا

 .دننیبب لباک رد ار اھنآ ھک دنھاوخ یمن اما ،دنشاب ھتشاد راھدنق رد ار یوناترب نارسفا ھک

 نامز رھ رد اھ ینمشد ھک ییاج ،دوش یم دیدھت دنمورین نمشد کی طسوت ھک راھدنق رد

 اھنآ تیعقوم تارطخ و دراد دایز رایسب شزرا نارسفا هروشم و روضح ،دھد یم خر

 تابصعت ھب یرتمک نزو ،دنراد یناوخزجر ھب یکدنا لیامت ھک نویطارفا و نیبصعتم یارب

 رد یکدنا نزو الامتحا راھدنق رد یوناترب نارسفا رابخا نانچمھ .داد دھاوخ اھنآ

 رد اھنآ روضح دافم لباک رد ،رگید یوس زا .تشاد دھاوخ نایسراپ یورشیپ یگدنرادزاب

 و بصعت قارحم کش نودب لباک ؛تسین روصتم یروف رطخ چیھ و تسین راکشآ لک

 .تسا اھ ھیطوت غاد رتسب

 

 نارادرس یارب سنارفنک نیا رد هدش ھیارا داوم هدوسم ھخسن ،قوف لیاسم نداد ناشن یارب

 .تسا هدش ھمیمض ناغفا

 

 ھمانتقفاوم داوم هدوسم
 

 ۶ هرامش

 رس و شدوخ بناج زا لباک ریما ،ناخ دمحم تسود نیب رد رواشپ ھمانقفاوت داوم هدوسم
 رواشپ ھقرف تسرپرس و رنشمک زدراودا مود گنھرس ،باجنپ دشرا رنشمک سنرال ناج
 یقرش دنھ دنمتزع ینپمک بناج زا
 

 رد ار تارھ تیمکاح ھیناترب تموکح اب دوخ هدھاعم فالخرب سراپ هاش ھکیلاح رد .١

 و دراد ناخ دمحم تسود ریما دوجوم یاھ تیکلم رد ھلخادم دصق و تسا ھتفرگ تسد

 دنھ دنمتزع ینپمک نیاربانب ؛دراد دوجو سراپ و ھیناترب یاھ تموکح نیب رد گنج لاح
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 دوجوم یاھ تیکلم یرادھگن و عافد تھج ناخ دمحم تسود ریما ھب کمک یارب یقرش

 فوصوم ریما ھب یتسود داینب رب ھک دنک یم ھقفاوم ھلیسو نیدب راھدنق و لباک ،خلب رد وا

 :دزادرپب ریز طیارش تحت ،سراپ اب گنج نایرج رد ھناھام ار ینپمک ھیپور کل کی

 

 رازھ ١٨ زا رتمک ھن دیاب و دراد ھگن ار دوخ ھناخپوت و هراوس دوجوم دادعت دیاب ریما .٢

 .دنک میسقت ھعطق ١٣ رد و هدوب مظنم نآ رازھ ١٣ ھک هدایپ

 

 روشک قیرط زا نآ لاقتنا و ھیناترب ھنازخ زا لوپ تفایرد یارب ار مزال تابیترت دیاب .٣

 .دنک ذاختا دوخ

 

 ای لباک رد ھیناترب تموکح تیاضر ھب دیاب یموب بسانم یاھ داھن اب ھیناترب نارسفا .۴

 مادقا سراپ لباقم رد و زیھجت ناغفا شترا ھک ییاج رھ ای تالحم هریغو خلب ای راھدنق

 دصاقم یارب ریما ھب هدش ادھا ھنارای ھک دننیبب لک رد ات تسا اھنآ ھفیظو .دنوش اجباج ،دنک

 چیھ اھنآ .دنزاس هاگآ روما مامت زا ار دوخ تموکح و هدیسر فرصم ھب هدش هداد یماظن

 هرادا رد یتلاح چیھ رد اھنآ ؛دنرادن لباک تموکح ھب هروشم ای نازابرس تخادرپ اب یراک

 لماعت و تینما لوئسم روشک رد اھنآ تماقا ماگنھ ریما .درک دنھاوخن ھلخادم روشک یلخاد

 .تسا گنج ھب ھطبار رد یسایس و یماظن لیاسم مامت اب ییانشآ و یرادھگن و دنمتزع

 

 .تشاد دھاوخ ھگن و نییعت رواشپ رد لیکو کی لباک ریما .۵

 

 سراپ و ھیناترب یاھ تموکح نیب رد حلص داجیا خیرات زا هام رد ھیپور کل کی ھنارای .۶

 .دشاب دنھ لک رادنامرف تیاضر و هدارا ھک ینامز رھ رد ای درک دھاوخ فقوت
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 کی اما ،دنوش جراخ ریما روشک زا دیاب ھیناترب نارسفا ،دنک فقوت ھنارای ھک یتقو رھ .٧

 بناج زا رواشپ رد یکی و دنام دھاوخ ھیناترب تموکح بناج زا لباک رد ھشیمھ لیکو

 .لباک تموکح

 

 دراو ھک یتقو ،دنک یم مھارف ھیناترب زرم زا ھیناترب نارسفا یارب یفاک ھقردب ریما .٨

 .دندرگ یم رب ھک یتقو ھیناترب زرم ات و دنوش یم ریما روشک

 

 ھقوعم هام کی رد ھیناترب ھنازخ طسوت و دوش یم زاغآ ١٨۵٧ یرونج لوا زا ھنارای .٩

 .دوش یم تخادرپ

 

 ھب کل ود و راھدنق ھب کل ھس( تسا هدش لاسرا ریما ھب البق ھک ھیپور کل ۵ رادقم .١٠

 دنھ دنمتزع ینپمک ھیدھ زا ادج و ناگیار ھیدھ اھنآ – تسین ھمانقفاوت نیا لماش )لباک

 رگید دصاقم یارب و دراد رارق لباک ناگرزب تسد رد الاح ھک کل شش اما ؛تسا یقرش

 .تسا ھمانقفاوت نیا یاھ طسق لماش ،دوب هدش هداتسرف

 

 تسین رواشپ رد ١٨۵۵ چرام ٣٠ رد هدقعنم هدھاعم نیشناج ھجوچیھ ھب ھمانقفاوت نیا .١١

 نمشد و ناتسود تسود لباک ریما تسا هدش ھقفاوم نآ رد ھک )١٢٧١ بجر ١١ قباطم(

 تسا هدومن ھقفاوم هدھاعم نآ وترپ رد لباک ریما ؛تسا یقرش دنھ دنمتزع ینپمک نانمشد

 ینامز ای ،دنک یم تفایرد گنج نایرج رد سراپ نادحتم ای سراپ زا ھک یداھنشیپ رھ ھک

 .دھد عالطا ھیناترب تموکح ھب ،دراد دوجو ھیناترب و لباک نیب رد یتسود ھک

 

 ٧ هرامش

 یلیام ۵ هاگرارق ،دنھ تموکح ھجراخ یشنم ھب باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 ١٨۵٧ یرونج ١۶ ،رواشپ
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 یاھ یشنم و یج ظفاح اب شرسپ و ناخ نامثع دمحم رادرس ،ناخ مظعا دمحم رادرس

 ار یتاحالصا ھنوگ رھ ات دنتشاد تاقالم دشرا رنشمک اب حبص زورما مھ زاب ریما دشرا

 .دنا هدومن قفاوت دوخ یاسور اب هروشم زا سپ لباک ریما ھک دنزاس لماش

 

 اھنآ ھک تسا یتایرظن نیع یاراد ریما ھک دنتفگ داوم زا ریما یلک دییات ھیارا زا سپ اھنآ

 رد ھن و راھدنق رد یوناترب نارسفا تماقا ندوب بسانم ھب ھطبار رد ،دندرک نایب زورید

 لصاح یدایز دافم راھدنق تادحرس رد اھنآ روضح اب ھک دنتشاد رواب ترضحالاو .لباک

 دنھاوخ نایسراپ ؛دنروآ یم تسدب اھنآ زا یبوخ یاھ هروشم ناغفا یاھ لارنج ؛دوش یم

 کرد هدنز تروصب اھ ناغفا دوخ طسوت تادافم نیا ؛دنا اھ ناغفا اب ابلق اھ سیلگنا ھک دید

 دنھاوخ رکف ماع مدرم و درادن دوجو یلامتحا تادافم نینچ لباک رد اما .دوش یم ینادردق و

 .تسا هدمآ هرابود عاجش هاش نھک یاھزور دننیبب زکرم رد ار اھ ییاپورا اھنآ رگا ھک درک

 وا نارادرس و ریما اب دایز رایسب یاھورین تقو نآ رد ھک داد خساپ نیا ھب دشرا رنشمک

 و درک یم لمع اھنآ یاھ هروشم قباطم تموکح ھک دوب لمتحم رایسب نیا ؛تشاد دوجو

 تارایتخا ھمانقفاوت رد ات دوب مزال اما ؛تسا هدرک زاغآ راھدنق ھب دوخ نارسفا لاسرا ھب

 لاثم ھنوگ ھب ؛دشاب زاین اھنآ روضح ھک ییاج دوش هدروآ ھطقن رھ رد ھیناترب نارسفا لماک

 نیا اب .دتسرفب تادحرس نآ ھب ینارسفا تموکح سپس و دشاب خلب ریسم رد دیاش گنج

 ماجنارس یج ظفاح ؛دش بیوصت ھنوگ نامھ مراھچ هدام و دش ھتشاذگ نایاپ ھطقن ،تاحیضوت

 رد یوناترب نارسفا اب مدرم ھک ینامز زا سپ و میورب شیپ جیردت ھب ھک تسا رتھب تفگ

 راھدنق ھب شدوخ الامتحا ریما ھک دوزفا وا .دنیایب تختیاپ ھب نارگید ،دندرک تداع راھدنق

 ھسیاقم رد یوناترب نارسفا یارب ترورض رتمک اجنآ رد رضاح نامز رد نیاربانب ،دورب

 .تشاد دھاوخ دوجو رگید یاھاج اب

 

 رنشمک ،اھنآ یرھاظ تیلوقعم و دش رکذ اقوف ھک لباک تموکح تاشھاوخ ھب ھطبار رد

 .دنوش مازعا راھدنق ھب اھنت ییاپورا نارسفا لاح یارب ھک درک ھیصوت دشرا
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 ،دشاب یمیاد ھنوگ ھب لباک رد دیاب »لیکو« ھک ریما یاضاقت ھب انب ھک دش هدروآ ٧ هرقف رد

 .دشاب ییاپورا کی دیابن یوناترب نارسفا جورخ زا سپ

 

 هرقف ندومن لخاد اب ١٨۵۵ چرام ٣٠ هدھاعم ات تفرگ تروص نارادرس طسوت یوق شالت

 نمشد و ریما ناتسود تسود ھیناترب تموکح ھک دوش یعافد و یضرعت دوجوم تاداوم ١١

 زورما دروم نیا رد ١٨۵۵ تارکاذم رد هدش هدومیپ نھک یاھ ھنیمز مامت .دوش وا نانمشد

 .دش هدومیپ هرابود حبص

 

 زرم جراخ یرگید تردق رھ ای اراخب اب دنناوت یم اھ ناغفا ،تقیقح رد دنتفگ نارادرس

 ناتسناغفا و سیلگنا یمیاد نانمشد اھ تردق نآ نوچ ؛ھیسور و سراپ یانثتسا ھب ،دنیایب رانک

 .دنشاب ھتشاد اھنآ دض رب یکرتشم فقوم دیاب ناتسناغفا و سیلگنا ھک دنتشاد رارصا اھنآ ،دنا

 ،تسا ھنالداع یرویت هاگن زا ھکنآ اب تادھاعم نینچ ھک دش ھتفگ تحارص اب دروم نیا رد

 یاھ تیمکاح ھب ھطبار رد اھنآ اریز ؛رواشپ هدھاعم ات تسا ھبناج کی رتشیب یلمع هاگن زا

 .دنا ینھآ یاھدنویپ دننام اھ ییاپورا یارب اما ،دنا رت یفاطعنا ییایسآ

 

 ،میرادنپب دوخ نانمشد ار ریما نانمشد ام رگا ھک دش ناشن رطاخ نارادرس یارب زین نیا

 ار ریما نارسپ زا یکی ای ؛مینک تیامح ناغفا تلم لباقم رد ار وا دالوا ای وا دیاب یزور

 اب یتسود اب ار طاقن نیا یبوخ ھب ام ھک دھد ناشن ات درک شالت یج ظفاح .یرگید دض رب

 .میداد ناشن »دھعیلو ناونع ھب ناخ ردیح مالغ رادرس نتخانش و ریما یاھدھعیلو و ریما«

 دوش یم در ناغفا تلم لقتسم نامکاح اب ام هدھاعم ھکنیا نداد ناشن اب یگرابکی ھب نیا اما

 زا ھن ،تسا هدش قاقتشا شردپ باختنا زا ناخردیح مالغ رادرس طسوت دھعیلو ناونع و

 .ھیناترب تموکح بناج

 

 یوزرآ دروم رد یج ظفاح ھیارا اب و هدشن کرد تسرد ریما طسوت تیعقاو رد هدھاعم نآ

 تسا »لسن زا سپ لسن« یانعم ھب »السن دعب السن« یاھ هژاو ھک دیسر تابثا ھب ریما
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 یداھنشیپ کی نینچ ھک دوب نکممان ھک تفگ دشرا رنشمک اما .دوش دوزفا نآ ھب الاح دیاب

 تخت علخ تسا نکمم یدعب لسن ھک دوش عقاو نینچ دیاش ،تفرگ رظن رد ھنادونشخان ار

 .دوش

 

 ھکنیا رب ینبم ،یج ظفاح لاثم ناونع ھب ١٢ هرامش – دش هدوزفا ادعب رگید هدام ود

 شرتسگ وا لیابق مامت ھب ھکلب ،تسین ریما ھتشذگ میارج ھب دودحم ھیناترب تموکح یگدنشخب

 رد ھک دنک یم داجیا یاھنآ ناھذا رد یدایز شیوشت هدام نیا ھک دوش یم روصت نینچ .دبای

 ریما ھب یفاضا گنفت رازھ ۴ ھک درک هدعو ١٣ هرامش ؛دندوب امن تشگنا لباک شروش

 .دوش هداد

 

 ھلحرم رد ھک دندرک شکشیپ یا ھلئسم لوا راب یارب نارادرس زورما سنارفنک نایرج رد

 ھتشاذگ رانک ای دنوش یم ھتخاس لماش سراپ اب حلص رد اھ ناغفا ایآ« ،دشیم ینیب شیپ لوا

 و دنک حلص ریما اب ھک تسا فلکم هاش ھک دندش هداد نانیمطا یگرابکی ھب اھنآ ؟»دنوش یم

 دیاب ھک دندیسرپن نارادرس ،بیجع ھنوگ ھب .دشکب تسد ریما یاھ تیکلم رب اھاعدا مامت زا

 یھافش نانیمطا ھک تفرگ رظن رد دشرا رنشمک ھکنآ اب ؛دوش ھمانقفاوت دراو نانیمطا نیا

 ھک دش ھتشادنپ مزالریغ مھ زاب ،دزاس یم فلکم یراتشون داوم هزادنا ھب ار تموکح وا

 لیالد یارب .تسا ھتفگ ریما دوخ ھچنآ زا رتشیب ،دوش هدروآ عوضوم نیا یور رتشیب راشف

 تروص رد ات دوب هدش هداد رایتخا وا ھب ھک دیدرگن ینانیمطا نآ بلطواد دشرا رنشمک ھباشم

  .دوش هدناجنگ تارھ یراذگاو دیاب سراپ اب حلص طیارش نایم رد ھک دنک شکشیپ ترورض

 

 ١٨۵٧ یرونج ٢٧ رد ھمانقفاوت داوم یاضما
 

 ٨ هرامش

 یلیام ۵ هاگرارق ،دنھ تموکح ھجراخ یشنم ھب باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھمان ھخسن
 ١٨۵٧ یرونج ٢٧ ،رواشپ
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 ۴ تعاس ریما هاگرارق رد ناخ دمحم تسود ریما و ھیناترب تموکح نیب رد ھمانقفاوت داوم

 رضاح بناجکی زا نیدزمل درگرس و رواشپ رنشمک ،دشرا رنشمک .دش رھم و اضما رصع

 نامثع نارادرس ؛شردارب ناخ دمحمریپ رادرس ،ناخ مظعا رادرس شرسپ ،ریما ؛دندوب

 ،ناخ لضفا دمحم نارادرس ،یج ظفاح ،رنک هاشداب ،ناج وباب ،ناخ دمحم مالغ ریزو ،ناخ

 .رگید بناج زا یلع ناخ رظان و یزلپوپ ناخ دادریم ،ناخ دمحم هاش

 

 رنشمک نآ زا سپ ؛دش هدناوخ رابرد مامت روضح رد اھنآ ،دنوش اضما داوم ھکنیا زا شیپ

 نامز رد ای دندیسر یم رظن ھب مھم رایسب ھک درک ھصالخ ار تابیترت مھم طاقن دشرا

 ھب یوناترب رسفا ھس تکرح عیرس زاغآ لماش اھ نیا .دنوش ماجنا الماک دنناوت یمن رضاح

 لباک ھب رضاح نامز رد یوناترب رسفا چیھ ھکنیا .دوب رگول و راویپ ،مرک ریسم زا راھدنق

 .دش دھاوخ هداتسرف یدوز ھب ناخ راد جوف باون الامتحا یموب یاقآ کی اما ؛دور یمن

 .دنک نییعت رواشپ رد دوخ بناج زا میقم لیکو کی یگرابکی ھب دیاب ریما ھکنیا

 

 یتقو دوش ریاد یرونج ٢٧ رد دشرا رنشمک هاگرارق رد رابرد کی ھک دش بیترت سپس

 دیاب تفرگ ار اھنآ مان ریما ھک رفن ٣۴ دادعت ھب نارواشم و اسور مامت و ناخ مظعا رادرس

 رب انب ار وا ھک درک اضاقت ریما دوخ .دنیامن یظفاح ادخ یوناترب نارسفا اب و دنوش توعد

 رادرس یاھ مان دادعت نیا نایم رد ھک تسا یروآدای لباق .دنراد روذعم شا یناوتان و نس

 ناخ تداعس و ینزغ قبسا مکاح ناخ نیدلا سمش شا هدازردارب ،ریما ردارب ناخ دمحمریپ

 .تشادن دوجو هروپلعل دنموم سیئر

 

 نارسفا دایز رامش و ناتک پیترس یتقو ،دش ریاد ٢٧ حبص ١١ تعاس نآ قباطم رابرد

 رادرس ھب ریما ھیدھ و دش عیزوت نارادرس نایم رد ابیز یایادھ .دندوب رضاح رواشپ زا

 .دش هدرپس ناخ مظعا
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 ریما نیب رد )١٢٧٣ لوالا یدامج قباطم( ١٨۵٧ یرونج ٢۶  ،رواشپ ھمانقفاوت داوم

 زا دراد رارق وا تیکلام رد العف ھک ناتسناغفا کلامم و لباک مکاح ناخ دمحم تسود

 زا رواشپ رنشمک زدراودا مود گنھرس و باجنپ دشرا رنشمک سنرال ناج رس و بناجکی

 رادنامرف گنینک تنوکسیو ناج زلراچ دنمتردق رایتخا ریز یقرش دنھ دنمتزع ینپمک بناج

 اروش رد دنھ لک

 

 رد ار تارھ تیکلام ھیناترب تموکح اب دوخ تادھعت فالخرب سراپ هاش ھکیلاح رد .١

 و دراد ناخ دمحم تسود ریما دوجوم یاھ تیکلم رد ھلخادم دصق و تسا ھتفرگ تسد

 دنمتزع ینپمک نیا ربانب ؛دراد دوجو سراپ و ھیناترب یاھ تموکح نیب رد گنج ھک لاح

 دوخ دوجوم یاھ تیکلم یرادھگن و عافد یارب ناخ دمحم تسود ریما کمک ھب یقرش دنھ

 رد هرکذتم ریما یارب یتسود ھمانتقفاوم یانبم رب سراپ لباقم ھب راھدنق و لباک ،خلب رد

 :دزادرپ یم ینپمک ھیپور کل کی ھناھام ریز طیارش تحت و سراپ اب گنج نایرج

 

 هدایپ رازھ ١٨ زا رتمک ھن دادعت اب هارمھ ار دوخ دوجوم ھناخپوت و راوس ادعت دیاب ریما .٢

 .دش دھاوخ میسقت ھعطق ١٣ رد و هدوب مظنم رازھ ١٣ ھلمج نآ زا ھک تشاد دھاوخ ھگن

 

 قیرط زا نآ لاقتنا و ھیناترب ھنازخ زا لوپ تفایرد یارب ار دوخ تابیترت دیاب ریما .٣

 .دنک ذاختا شدوخ روشک

 

 ای لباک ھب ھیناترب تموکح تیاضر ھب ناراگتمدخ و بسانم یاھداھن اب ھیناترب نارسفا .۴

 سراپ لباقم رد تامادقا ھب زیھجت ناغفا شترا ھک ییاج رھ ای لحم ھس رھ ای خلب ای راھدنق

 یارب ریما ھب هدش هداد ھنارای رب لک رد ھک دوب دھاوخ اھنآ ھفیظو .دنوش یم اجباج ،دوش

 چیھ اھنآ .دنزاس هاگآ روما مامت زا ار دوخ تموکح و دننک تراظن هدش نییعت یماظن فادھا

 ھنوگ چیھ اھنآ ؛دنرادن لباک تموکح ھب نداد هروشم ای نازابرس تخادرپ دروم رد یرایتخا
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 و اھنآ اب دنمتزع لماعت و تینما لوئسم ریما .دنرادن روشک یلخاد هرادا رد ھلخادم قح

 .تسا گنج ھب ھطبار رد یسایس و یماظن لیاسم مامت اب ییانشآ و یرادھگن

 

 .تشاد دھاوخ ھگن و نییعت رواشپ رد ار لیکو کی لباک ریما .۵

 

 عطق سراپ و ھیناترب یاھ تموکح نیب رد حلص داجیا نامز زا کل کی ھناھام ھنارای .۶

 .دنھ لک رادنامرف تیاضر و هدارا ھب یلبق نامز رھ رد ای دوش یم

 

 ھب اما ؛دنوش یم نوریب ریما روشک زا ھیناترب نارسفا ،دوش یم فقوتم ھنارای یتقو .٧

 بناج زا دنام دھاوخ یقاب لباک رد ،ییاپورا ھن ،لیکو کی ھیناترب تموکح تیاضر

 .لباک تموکح بناج زا رواشپ رد و ؛ھیناترب تموکح

 

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

 .دنک یم نیمات اھنآ تشگزاب ماگنھ ھیناترب زرم

 

 رخآ رد ھیناترب ھنازخ زا تخادرپ لباق و دوش یم زاغآ ١٨۵٧ یرونج لوا زا ھنارای .٩

 .تسا هام

 

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

 ؛تسا یقرش دنھ دنمتزع ینپمک زا ادج و ناگیار ھیدھ اھنآ .تسین ھمانقفاوت نیا لماش )لباک

 هداتسرف یرگید دصاقم یارب و دراد رارق لباک ناگرزب سرتسد رد الاح ھک کل شش اما

 .تسا ھمانقفاوت نیا یاھ طسق لماش ،دوب هدش

 

 بجر ١١ قباطم( ١٨۵۵ چرام ٣٠ هدھاعم نیزگیاج تروص چیھ ھب ھمانقفاوت نیا .١١

 ینپمک نانمشد نمشد و ناتسود تسود لباک ریما نآ طسوت ھک دوش یمن رواشپ )١٢٧١
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 تموکح یارب ھک تسا قفاوم هدھاعم نآ قباطم لباک ریما ؛دشاب یم یقرش دنھ دنمتزع

 ینامز ات ای دنک یم ذخا گنج نایرج رد سراپ نادحتم ای سراپ زا ھک یداھنشیپ رھ ھیناترب

 .دنک ھبتاکم ،دراد دوجو ھیناترب و لباک نیب رد یتسود ھک

 

 تموکح ناخ دمحم تسود ریما و ھیناترب تموکح نیب رد دوجوم یتسود تشادرظن اب .١٢

 چیھ رب و دریگ هدیدان ار ناتسناغفا لیابق مامت ھتشذگ یاھ ینمشد ات دوش یم دھعتم ھیناترب

 .دشابن اھنآ تازاجم یپ رد یداینب

 

 قفاوت ،دش هدش هداد رازھ ۴ رب دوزفا یفاضا گنفت رازھ ۴ ناھاوخ ریما ھکیلاح رد .١٣

 اج نا زا اھنآ ریما دارفا ؛دوش هداتسرف لت ھب ھیناترب تموکح طسوت گنفت رازھ ۴ ھک دش

 .داد دنھاوخ لاقتنا

 

 لباک ھب ریما تشگزاب
 

 یوناترب نارسفا زا لکشتم تئیھ کی ؛تشگرب لباک ھب سنارفنک زا سپ زور ود ای کی ریما

 ھب ویلیب روتکد و یمومع شخب ھبعش زا نیدزمل ناوتس ،اھامنھر زا نیدزمل درگرس –

 تموکح لیکو ھک( رداھب ناخ راد جوف باون یھارمھ رد ینایگوخ ناخ رورس مالغ کمک

 راھدنق ھب لیرپا ٢۶ رد و دندرک کرت چرام ١٣ رد ار رواشپ )دوب دھاوخ لباک رد ھیناترب

  .]راھدنق تئیھ[ دندیسر

 

 اھ نآ یارب یلعا تموکح یدومنھر ریتاسد و راھدنق تئیھ ای یگدنیامن
 

 :دش رداص راھدنق تئیھ ییامنھر یارب دنھ تموکح طسوت ریز تایادھ

 یرونج ٢۶ ،باجنپ دشرا رنشمک یشنم ھب ھجراخ ھبعش ،دنھ تموکح یشنم ھمان ھصالخ
١٨۵٧ 
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 گنج نایرج رد ار ھیپور کل ١٢ ھنالاس ھنارای ریما یارب ھک داد تیاضر دنھ تموکح

 زواجت لباقم ھب ناتسناغفا یبرغ تادحرس زا عافد رد وا یزاساناوت دصاقم یارب سراپ اب

 گنفت رازھ ۴ کرادت اب ار ریما ھک تسا هدرک دھعت نانچمھ ؛دنک کمک سراپ بناج زا

 تسا هدرک مالعا ار دوخ دصق اصخشم رگید یوس زا .دیامن نیمات وا تاعطق دربراک تھج

 مامت نانچمھ و وا نازابرس تخادرپ ای طابضنا ،یھدنامزاس اب تالخادم مامت عنام ھک

 .دوش یماظن یاھ تایلمع فدھ و ریسم رد ھتساوخان یاھ هروشم

 

 ،وا تئیھ یساسا دصقم ھک درک دھاوخ کرد تارظن نیا ییامنھر رد نیدزمل درگرس

 تموکح طسوت هدش کرادت لوپ ھک تسا ھناشتفم ای ھنالوضف ھلخادم ھنوگرھ نودب تعانق

 نآ شریذپ اب ریما .دوش لامعا هابتشا ای فارسا دیابن قوف یصخشم دصاقم یارب ھیناترب

 و دنک هدافتسا شدوخ تموکح یماظن ھیوقت تھج ار نآ ات تسا فظوم ام طیارش قباطم

 نیا دروم رد وا ھک یصاخ یاھ تایلمع و لیاسو ؛دوش شا یبرغ تادحرس تینما ثعاب

 .تسا ریما رایتخا رد الماک ،دراذگ یم ارجا ھلحرم ھب فادھا

 

 دھد نامرف ریما ھب ات درادن ار ھنارای تسرد قیبطت ندید رایتخا نیدزمل درگرس ھکنآ اب اما

 ای تیحالص چیھ وا ھکنآ اب ؛دوش یلمع دیاب ھک نآ زا یشخب رھ ای نآ فرصم هویش ھب ای

 دوخ یاھ کمک و اھ هروشم ھب ھک دناد یم دوخ ھفیظو عقاو رد و دازآ وا ،درادن ینامرف

 فادھا یارب ھک یحرط رھ ای یعافد ای یماظن نامزاس زا ھطقن رھ دروم رد لک ھنوگ ھب

 عاجرا وا ھب ھک یتقو هژیو ھب ،دشاب یجراخ تازواجت ربارب رد اھ ناغفا زرم زا تظفاحم

 .دزادرپب ،دوش ھتساوخ وا رظن یلک ھنوگ ھب هاگرھ ای دوش هداد

 

 روما رد یرگیجنایم ای میقتسم ھلخادم لباقم رد ار نیدزمل درگرس تسا مزال یتخس ھب

 رظان کیدزن زا ات ،یطایتحا یب نینچ یارجا نودب تسناوت دھاوخ وا .داد رادشھ اھ ناغفا

 اب ار دوخ ات ؛راھدنق فارطا و لخاد رد هژیو ھب ،دشاب ناتسناغفا رد ثداوح تفرشیپ

 ریما اب ذفنتم یاسور و یساسا تابسانم اب هژیو ھب ،دزاس انشآ روشک رد اھ ھتسد تیعضو
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 اھنآ ھمھ ھک دوش یم رقتسم اجنآ رد ھک لیکو داھن قیرط زا دوخ ندوب هاگآ و رگیدکی اب و

 رد ار دوخ ات دوش هداد تیادھ دیاب لیکو ھب یرخا دصقم نیا یارب .دنور یم زکرم ھب

 رد دزاس زھجم یگتفھ رابخا اب مظنم ھنوگ ھب ار وا و دھد رارق نیدزمل درگرس اب طابترا

 .دنک یم زورب ھک یمھم دادخر ھنوگ رھ هژیو ھب وا ھب نداد شرازگ رانک

 

 یارب دھد لاقتنا امش ھب و ھتخاس هدامآ ھنازور یاھ تشاددای اب ار دوخ دیاب نیدزمل درگرس

 نینچ رصتخم شرازگ اب اجکی ،رابکی یا ھتفھ نآ ھصالخ ،تموکح ھب یدعب یمیلست

 .دوش هداد عالطا لکش نآ ھب دیفم و بولطم ھنوگ ھب ھک یلیلد رھ ربانب عاضوا و ثداوح

 

 و روشک تالوصحم و میلقا ،یفارگوپوت ھب ھطبار رد اھبنارگ تامولعم ھک دور یم عقوت

 رد تماقا نایرج رد شناھارمھ و نیدزمل درگرس طسوت ھک یلم یاھ یگژیو نانچمھ

 هداد تیادھ نیدزمل درگرس ھب ھک دوش یم اضاقت نانچمھ ؛دوش یم یروآ عمج ناتسناغفا

 یارب ھچ نآ و دنریگ یم رارق وا ھجوت دروم ھک دشاب ھتشاد رظن رد ار یفادھا ات دوش

 دھاوخ اناوت ار وا کش نودب نیدزمل ناوتس یلمع ھبرجت .درادن یکچوک تیمھا تموکح

 و دننک یم رفس راھدنق ھب اھ ھتسد نآ قیرط زا ھک دنک میسرت ار یھار ھشقن ات تخاس

 روتکد تالیصحت .دنک یروآ عمج ،دیآ یم شرظن ریز ھک قطانم نآ یفارگوپوت زا یداوم

 تامولعم شزرا ھب یدایز هزادنا ات تخاس دھاوخ اناوت ار وا زین وا یاھ تداع و سکوک

 ھناگادج شرازگ رد نیا زا سپ تسا نکمم و دروآ تسدب تسا نکمم ھک دیازفیب یمومع

 .دوش هداتسرف تموکح ھب و یروآ عمج

 

 اکتا وا هارمھ نارسفا و نیدزمل درگرس تریصب و تواضق یالاب اروش رد لک رادنامرف

 رھ عنام ات دنزاس رارقرب مدرم اب لک رد ھکلب ناغفا یاسور اب اھنت ھن ار تاطابترا ات دراد

 هدش ھبساحم رظن هدافا ای مادقا ھنوگ رھ و دنوش اھنآ بصعت و تاساسحا ھب یطخت ھنوگ

 نایم رد ھطبار نیا رد گرزب طایتحا ود .اھنآ ناھذا رد ینامگدب ای یدامتعا یب داجیا یارب

 دیدرت و کش ضرعم رد ارثکا ،دنا بصعتم ھنومن یاروام ھک دوش ھتفگ دناوت یمن مدرم
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 نایم رد ام روضح دروم رد تداسح و دنراد رارق ام دصاقم و تین نسح دروم رد

 یبوخ تامدخ وا ردارب نارسفا و نیدزمل درگرس .تسا ھناتسود ام دصاقم ھکنآ اب ،ناشدوخ

 دندوب سامت رد اھنآ اب ھک یناسک مامت یالاب اھنآ رگا دنداد ماجنا دنھ رد ھیناترب تردق یارب

 رد ار حلسمریغ ای حلسم اھنت درم کی ات میرادن وزرآ چیھ ام و دنریگ رارق ریثات تحت

 یارب و تسا یتقوم اھنآ روضح ؛میتسرفب ناغفا تلم تین نسح یانثتسا ھب زرم یوسنآ

 دیاب اھ ناغفا ھک تسا نیا ،میراد راظتنا هداعلا قوف ام ھجنآ ؛دبای نایاپ گنج ھک دصقم کی

 بناج رھ زا زواجت ربارب رد ھنارثوم دوخ زا ،دننک یگدنز لالقتسا و یدازآ رد ناشدوخ

 لدب رد ام و تسا هدش هداد ام کمک ھک تسا صاخ فدھ نیا رطاخ ھب طقف ؛دنیامن عافد

 .میتسھ اھنآ دامتعا ناھاوخ
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 متفھ لصف
 

 لباک طسوت نآ ناگداپ میکحت و نایسراپ کیرحت ھب هارف رب زواجت
 

 دش نییعت تیالو ریزو ناونع ھب ناخ یسیع پیترس ،نایسراپ ھب تارھ یمیلست زا سپ

 نازابرس و دندنام یگیاسمھ رد سراپ یاھ لارنج .]١٨۵۶ ربمون ٢۵ ،رواشپ رنشمک[

 راھدنق تمس رد رتشیب یورشیپ دصق دسر یم رظن ھب .دندرک لاغشا ار ھعلق و رھش سراپ

 یدایز ینارگن .]١٨۵۶ ربمسد ١٠ و ربمون ١۴ ،رواشپ رنشمک[ تسا هدش ھتشاذگ رانک

 رسپ ناخ قیدص دمحم لوصحم امسق ھک دش یم ساسحا هارف تینما هراب رد ریما طسوت

 طسوت ناخ قیدص دمحم ھک تشادن دوجو یکش .دوب راھدنق نایغای زا یکی ناخ لد نھک

 یورین یگرابکی ھب ناخردیح مالغ رادرس .دنک ھلمح هارف یالاب ھک دوب هدش قیوشت نایسراپ

 هارف ناگداپ و دش ھتفرگ ریسا ناونع ھب ناخ قیدص دمحم .داتسرف نایشروش لباقم ھب

 .دیدرگ مکحتسم

 

 تموکح زا ریما تساوخرد ؛لباک ھب ھنارای داھنشیپ و راھدنق ھب سراپ هدنیامن ندیسر
 مدع و هدنیامن ندومن تصخر رب ینبم ھیناترب تموکح خساپ .نآ ھب خساپ یارب ھیناترب
 سراپ نارسفا اب ھبتاکم

 

 وا .دیسر راھدنق ھب ناخربکا یلع ازریم مان ھب سراپ هدنیامن کی ربمسد ھمین یلاوح رد

 شالت تئیھ فدھ .دوب دھعیلو و ریما ھب ناخ نیسح مالغ ،سراپ لارنجی زا یا ھمان لماح

 ھک تفر شیپ اج نآ ات هدنیامن .دوب ریما و سراپ هاش نیب رد یتسود داجیا یارب رگید

 دوش شراپ اب داحتا دراو قوشم ناونع ھب ات دش لباک تموکح ھب ھنارای یادھا ناھاوخ

 .]١٨۵٧ یرونج ۴ ،رنشمک یشنم[
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 ار وا یتسود داھنشیپ اما ،درک راتفر یندم ھنوگ ھب سراپ تئیھ اب ناخ ردیح مالغ رادرس

 زا رتھب ناغفا کاخ زا سراپ نازابرس ھیلخت ھک تفگ شیارب وا .دومن لابقتسا یدرس اب

 دریگ تروص هاش یاھ هدعو یالاب دناوت یم دامتعا مادک ھک دش نیا یایوج وا ؛تسا ھنارای

 شردپ ھب ار سراپ هدنیامن دورو دھعیلو .تسا ھنانمشد راکشآ ھنوگ ھب وا لامعا ھک ینامز ات

 رادرس ھمان .تشاد هاگرارق رواشپ کیدزن وا ھک دیسر ریما ھب ینامز رابخا .داد شرازگ

 ھک دنیوگب ات درک اضاقت ھیناترب تموکح زا ریما و دش هداد دشرا رنشمک ھب ناخردیح مالغ

 رد ھک« ،داد خساپ یلعا تموکح هزاجا اب سنرال ناج رس .دوش هداد سراپ ھب یخساپ ھچ

 ریما نانمشد هدھاعم ساسا ھب یمود نانمشد و دراد رارق ھیناترب تموکح اب گنج لاح

 .»ددرگن رارقرب سراپ نارسف اب یا ھطبار چیھ و دوش تصخر دیاب هدنیامن ،دنا

 

 مکاح ناونع ھب هاش طسوت ناخ دمحا ناطلس بصن ؛سراپ و سیلگنا نیب رد گنج ماجرف
 اج نآ زا سراپ نازابرس ینیشن بقع زا شیپ تارھ

 

 طسوت رھش یمیلست زا سپ ھتفھ دنچ سراپ نازابرس یخرب طسوت تارھ ریزو ناخ یسیع

 دایز رامش ،لاس نایاپ یلاوح رد .]١٨۵٧ یرونج ٢۵ ،دشرا رنشمک یشنم[ دش ھتشک وا

 دروم نامز نیمھ رد ھک دندرک تکرح رھشوب تمس ھب تارھ ھیلخت اب سراپ نازابرس

 زا تارھ رد سراپ یاھ لارنج تیعقوم .دنتفرگ رارق یئبمب زا ھیناترب یاھورین ھلمح

 و نمکرت لیابق .تشاد رارق ینلع شروش تلاح رد فارطا قطانم .دوبن رادروخرب تینما

 یشنم[ دنتخادرپ یم نارگلاغشا تراغ ھب تصرف رھ زا هدافتسا اب ضاران یاھ ناغفا

 ریز دنتسناوت یم فرص اھ ناوراک ؛دوبن نما اھھار .]١٨۵٧ چرام ١١ ،دشرا رنشمک

 راھدنق ات تارھ زا ناتسناغفا یبرغ بونج تادحرس .دننک تکرح دایز نازابرس تیامح

 یناریو یرونج ٢١ رد ،شردپ ھب ھمان رد ردیح مالغ رادرس .درب یم جنر یطحق راشف زا

 و تاناویح .دننک یم یگدنز فلع ندروخ اب الاح مدرم« :داد حرش ھنوگ نیا ار روشک

 نازابرس .دنرادن رطاخ ھب ار یطحق نینچ زگرھ ناریپ .دنا هدش ھناوید یگنشگ زا ناگدنرپ

 یرونج ١۶ ،رواشپ رنشمک[ »دنراد رارق گرزب یتخبدب رد مدرم و یناشیرپ تلاح رد

١٨۵٧[. 
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 نازابرس ھیلخت حلص طیارش زا یکی .تفای نایاپ سراپ و سیلگنا نیب رد گنج چرام ٢۶ رد

 دوخ یاھورین هاش ھکنآ زا شیپ اما ،تفای ققحت ماجنارس طرش نیا .دوب تارھ زا سراپ

 رسپ و هدنھانپ وا .درک بصن تارھ مکاح ناونع ھب ار ناخ دمحا ناطلس ،دناوخارف ار

 طسوت راھدنق لاغشا زا سپ یمک .دوب ناخ دمحم تسود ردارب ناخ میظع دمحم موحرم

 دھعیلو اب ناج ناطلس ،دوش یم باطخ لک رد ھک ھنوگ نآ ای ناخ دمحا ناطلس ،ریما

 لارنج طسوت وا .دش اجکی تارھ رد سراپ شترا اب و ددومن رارف راھدنق زا و درک ھعزانم

 .تفر نارھت ھب رھش لاغشا زا سپ ناج ناطلس .دش ییاریذپ لابقتسا اب سراپ یاھ

 

 .دش هداد شرازگ نوج ١١ رد لباک رد ھیناترب لیکو ھب تارھ دیدج مکاح ررقت رابخا

 تموکح .درک میدقت ار تاعالطا یواح یلصا یاھ ھمان یاھ ھخسن ناخ مظعا دمحم رادرس

 زدراودا گنھرس .داد ناشن سراپ رابرد ھب ناخ دمحا ناطلس رارف رد یگرزب مشخ لباک

 اب ریما ھلیسو چیھ ھب ھک تشاد راھظا دشرا رنشیمک ھب ھیعالطا نیا دروم رد هرصبت اب

 ھک دش روبجم هاش .تسین شوخان دیدج تابیترت ھب تیعقاو رد ،تسا ضاران ارھاظ ھکنآ

 رانک ار ناغفا یاھزرم رد ھلخادم یارب دوخ ینلع یاھاعدا مامت و دنک میلست ار تارھ

 یم رظن ھب یمتح رخاوا نیا رد ھک دش هداد تاجن سراپ مجاھت ھعجاف زا ریما .دراذگب

 تسود زا رتشیب دوخ بلق رد یدرف چیھ ھک دندوب یساسا و یعقاو تادافم اھ نیا« .دیسر

 سپ نایسراپ ماجنارس .]١٨۵٧ تسگا ٢۵ ،رواشپ رنشمک[ »درک یمن ینادردق ناخ دمحم

 .دندرک کرت یالوج ٢٧ رد ار تارھ ،مکاح ناونع ھب ناخ دمحا ناطلس ھنافصنم بصن زا

 

 ،یریگتسد ؛رگشرازگ ناونع ھب تارھ ھب زدراودا گنھرس طسوت یقن یلع نداتسرف
 تموکح تسود ار دوخ ھک دمحا ناطلس زا ھمان نیدنچ ندروآ و دنھ ھب وا تشگزاب و رارف
 دنک یم مالعا ھیناترب
 

 شرازگ ات داتسرف تارھ ھب ار دامتعا اب صخش کی زدراودا گنھرس ،لاسما لیاوا رد

 ھب ندیسر زا سپ وا .دوب یقن یلع ناسرمایپ مان .دنک ھیارا ار »درذگ یم ھچ اج نآ رد«

 ناطلس مظعاردص ھلخادم اب و لاح نیا اب وا .دیدرگ دیدھت گرم اب ابلغا و ینادنز تارھ
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 ھمان نیدنچ دوخ اب یقن یلع .دیسر دنھ ھب ١٨۵٧ ربمسد زاغآ رد و درک رارف ناخ دمحا

 باجنپ دشرا رنشمک و رواشپ رنشمک سردآ ھب تارھ ذوفن اب نادرم ریاس و ناج ناطلس زا

 ،رواشپ رنشمک[ درک مالعا ھیناترب تموکح تسود ار دوخ اھ ھمان نیا رد دیدج مکاح .دروآ

 .]١٨۵٧ ربمسد ١٠

 

 تارھ ھب نارھت زا رلیت درگرس تئیھ ندیسر
 

 .دیدرگ مالعا رلیت درگرس ،ھتسد سیئر طسوت تارھ ھب نارھت زا سیلگنا تئیھ کی ندیسر

 تعرس ھب توعد .تسا هدش توعد تارھ ھب ناج ناطلس طسوت رسفا نیا دسر یم رظن ھب

 سیلگنا طسوت دیدج مکاح ینلع تخانش اب تارھ تموکح ھیوقت فدھ ھب تئیھ و دش ھتفریذپ

 زا الماک« نایسراپ ھک داد عالطا زدراودا گنھرس ھب رلیت درگرس .دیدرگ تارھ راپسھر

 یاھ تشک مامت اھنآ .دنا هداد ماجنا ار اھ رسدرد مامت نآ زا شیپ اما ،دنا هدش کاپ تارھ

 یارب یمک ھناخ و دنا هدیشک ار اھ ھناخ یاھ نوتس و اھریت مامت و دنا هدنک ار هداتسیا

 زونھ اما ،دنراد رس رد ناتسکرت ھب گرزب یشکرکشل کی الاح اھنآ .دراد دوجو یگدنز

 یتالکشم رگا ،دننک لاغشا هرابود ار رھش ات دنا ھتشاد ھگن تارھ یگیاسمھ رد ار شترا کی

 .»ددنویپب عوقوب دنھ رد ،دنراد یراودیما نآ یارب ھک

 

 ناطلس رادرس ررقت ھک دنتخاس راکشآ باجنپ رد ھیناترب تاماقم یارب اھ ھمان نیا ندیسر

 رد .تسا ھتفرگ تروص ھیناترب تموکح اب تقفاوم رد تارھ مکاح ناونع ھب ناخ دمحا

 ار ریما ھمان خساپ تسناوت یمن سنرال ناج رس و دش ساسحا یدایز یاھدیدرت اج نیا

 دیدج مکاح لباقم ھب یشکرکشل هزاجا ھیناترب تموکح ایآ دوب هدیسرپ ترضحالاو ھک دھدب

 رھ سیلگنا رگا ،دوش هداد هزاجا دیابن یتکرح نینچ ھک دوب حضاو نیا .دھد یم ار تارھ

 دروم نیا رد یقیقد عالطا چیھ لاح نیا اب .دشاب ھتشاد ناج ناطلس ررقت رد یمھس ھنوگ

 درک عاجرا یلعا تموکح ھب ار لاوس سنرال ناج رس نیاربانب .دشن تفایرد باجنپ رد

 یتفایرد یاھ ھمان یاوتحم زا نامز نیع رد ریما .]١٨۵٧ ربمتپس ٢۶ ،دشرا رنشمک یشنم(
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 ھنوگرھ وا ھک تشاد لامتحا رایسب نوچ ،دش هدنادرگ علطم هدنیامن یاھ خساپ و تارھ زا

 .درگنب یتیاضران اب ار ھیناترب نارسفا و ناج ناطلس نیب رد میقتسم سامت

 

 یاوتحم زا ار دوخ ینادردق فرص تارھ مکاح ھناتسود داھنشیپ ھب خساپ رد دشرا رنشمک

 ھک دش اضاقت ناخ دمحم تسود زا .]١٨۵٧ ربمسد ٢۴ ،رواشپ رنشمک[ تشاد زاربا ھمان

 ھطبار رد ھیناترب تموکح دصقم ات دنک لاسرا شا هدازرادرب ھب شدوخ ار خساپ نیا

 .دشاب نشور بناج ود رھ یارب ناتسناغفا رد اھنآ ینونک تسایس

 

 ١٨۵٨ لاس
 

 ١٨۵٧ نایاپ رد تارھ عاضوا
 

 مکاح رابرد ،١٨۵٧ ربمسد رد رواشپ رنشمک سردآ ھب تارھ زا یا ھمان رد رلیت گنھرس

 :]١٨۵٨ یروربف ١۶ ،رواشپ رنشمک[ داد حرش ھنوگ نیا ار دیدج

 

 مدرم و لیابق مامت .دننک یم دروخرب ھجوت نیرت یلاع اب ام اب ریزو و شرسپ ،ناخ دمحا«

 یگدیسر دروم رد و دشاب لداع ناگمھ ھب ات دراد شالت وا .ناش یاسور و وا لثم ،لک رد

 نازابرس اب هزور ھمھ ناخ زاون هاش شرسپ لاح نیع رد .تسا بظاوم رایسب تایاکش ھب

 وا ریخا دروخرب .دنک ینابیتشپ ار درم نیا دنھ تموکح مراودیما نم ...دنک یم راک دوخ

 زا ناوت مامت اب ای و هدرک شومارف ار ھنھک یاھ ینمشد وا دھد ناشن ھک دور یم اج نآ ات

 تسا لحم نیا لباقم ھب یشکرکشل رکف ھب ناخ ردیح مالغ .مینک شومارف ھک دھاوخ یم ام

 نیع رد ؛دنا ھتشون یلک ھیضارتعا کی اھنآ و تسا هدیسر سراپ تموکح شوگ ھب ھک

 ھب ھنانمشد حرط رھ اب سرسپ ای ناخ دمحم تسود رگا ھک دنا هدیناسر ام ریفس ھب نامز

 درف چیھ ھنھک یاھ ھلسلس رد ...دش دنھاوخ ھجاوم اھنآ اب ،دننک یورشیپ لحم نیا لباقم

 ار درف نیا انیمطم مدرم ،اج نیا رد ناقاتشم ھمھ نایم رد و تسا هدنامن یقاب ھتسیاش

 .»دنھد یم حیجرت
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 طسوت ھک وا ھیارا ھصالخ .دیدرگ رکذ الاب رد تارھ زا سیونربخ یقن یلع تشگزاب

 رد ناغفا یبرغ تادحرس و تارھ عاضوا دروم رد تسا ھتفرگ تروص زدراودا گنھرس

 :دزادنا یم ینشور ١٨۵٧ نایاپ

 

 ناخ دمحا ناطلس رادرس ،)١٨۵٧ ربمون ١٣( منک تکرح تارھ زا نم ھکنیا زا شیپ«

 تامادقا نیرتھب ،دوب ھیناترب نمشد وا یتقو ھک تفگ و درک راضحا یصوصخ ھنوگ ھب ارم

 رد موحرم ناخ ربکا دمحم نارادفرط نیرتیوق زا یکی وا[ داد ماجنا اھنآ لباقم ھب ار دوخ

 مظعاردص .دشاب نیرت قداص نانچمھ دیاب و تسا هدش تسود وا الاح و ]دوب لباک شروش

 نسحلادبع دیس وا دزن سراپ هاش ،رلیت گنھرس تئیھ ندیسر زا شیپ ھک تفگ میارب سراپ

 ھک ھمان کی و الط ھطیرخ/نایما رازھ ٣ اب راذگریثات و راگزومآ درم کی ،داتسرف ار هاش

 ؛دنکن غیرد سیلگنا نارسفا زا ینادردق و تزع ھنوگ چیھ زا دوب ھتساوخ تارھ مکاح زا

 سیلگنا زا یناوت یم ھک یلوپ ردق رھ ،دوب ھتشون هاش ھک دوب زین ھمان کی یواح دیس اما

 ...وشن اھ نآ اب تادھعت ھنوگ چیھ دراو اما ،نک ادا ناش یارب ار یرادنامھم مامت .ریگب اھ

 

 هدنز وا یتقو ات ھک مھدب نانیمطا )زدراودا گنھرس ینعی( امش ھب ،تفگ میارب مظعاردص

 نآ بناج زا ھک درک دھاوخ ھگن تسار اھ سیلگنا اب ار ناخ دمحا ناطلس ،دوخ یاقآ ،تسا

 سراپ رادفرط ھن دوخ بلق رد ناخ دمحا ناطلس ...دوش هداد ناشن ینابرھم شیارب دیاب اھ

 لجاع راک مادک رگا اما ؛دراد رارق فرط ود رھ اب یشوخ اب ھکلب ،ریما رادفرط ھن و تسا

 بناج ود رھ زا ،دوش نیمات اھ سیلگنا طسوت رگا .دش دھاوخ هارمھ سراپ اب ،دوش ادیپ

 ھعزانم للع و دنک شومارف ار اھ مخز ھک تسین یدرم ناخ دمحا ناطلس .دوب دھاوخ لقتسم

 دشر رتشیب لاس رھ ،تسا کچوک العف ھکنآ اب ،دراد دوجو لباک هداوناخ و وا نیب رد ھک

 ھک تسا نیا دشاب سراپ رادفرط ابلق دناوت یمن زگرھ رادرس ارچ ھکنیا لیلد ...دنک یم

 هدیسوپ ھشیر ات اھ نآ تموکح و درک دامتعا اھنآ یالاب ناوتب ھک دنتسین یناسک نایسراپ

 .»تسا
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 ھب یشکرکشل یارب یعقاو دصق ھنوگ رھ ریما ھک دسر یم رظن ھب کوکشم رایسب نیا

 ناتسناغفا زا ار دوخ یاھورین نایسراپ ھکنیا زا سپ ،دشاب ھتشاد تارھ دیدج مکاح لباقم

 نینچ دروم رد دایز یاھ هراشا یواح ھیناترب تموکح اب وا تابتاکم .دندرک جراخ

 لک رادنامرف داھنشیپ ھب تارھ ھب تکرح هدامآ وا ھک تسا ھتفگ ابلاغ ریما و تسا تیلوغشم

 رما نانچ یارب بسانم تلاح رد لباک شترا ھک دراد دوجو یدایز لیالد ھکنآ اب ؛تسا

 .درادن رارق گرزب

 

 تارھ دروم رد یلعا تموکح ریتاسد
 

 هدازرادرب ینوگنرس یارب شالت زا ار ریما ھک دوب دنھ تموکح تسایس راکشآ ھنوگ ھب نیا

 ھک ار یاھروشک مامت شمارآ ۵٨-١٨۵٧ رد ناتسودنھ یاھ یمارآان .دزاس فرصنم شا

 باجنپ دشرا رنشمک .درک لیدبت هژیو عوضوم ھب ،دنتشاد رارق دنھ تادحرس یاروام رد

 شسرپ ھب خساپ رد و تشادن ربخ تارھ یاھ تسایس عوضوم رد یلعا تموکح تارظن زا

 سنرال ناج رس ،دنک ھلماعم ناخ دمحا ناطلس ،شا هدازردارب اب ھنوگچ وا ھک ریما یاھ

 نیا اب .دش یم تبحص دایز ھک تشادن یشکرکشل قیوشت زا یراددوخ زا یرتشیب زیچ

 ۶ ،دنھ تموکح یشنم[ تشون سنرال  ناج رس ھب ھجراخ یشنم ١٨۵٨ نوج رد ،لاح

 :]١٨۵٨ نوج

 

 و تارھ دروم رد ھیناترب تموکح تسایس یارب یاھ هراشا امش دایز یاھ ھمان رد«

 نیب رد هدھاعم ھخسن کی نم .تسا هدش تلایا نآ دیدج مکاح ،ناخ دمحا ناطلس تیعقوم

 ١٨۵٧ چرام ۴ رد سیراپ رد ھک منک یم ھمیمض ار سراپ هاش و ترضحیلعا تموکح

 .]دوش هدید ١ ھمیمض[ تسا هدش دقع

 

 کلامم و تارھ ورملق تیمکاح یالاب اھاعدا مامت ھک دندرک ھقفاوم هاش ترضحیلعا

 ھکیلاح رد ؛تسا هدومن ار تالایا نآ لالقتسا تخانش هدعو و هدش فرصنم ار ناتسناغفا

 راک ناتسناغفا تالایا رد دوخ ذوفن زا ھک تسا هدومن دھعت ھیناترب تموکح ،اھ نآ بناج زا
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 .دوش سراپ تموکح لباقم رد اھنآ زا کی رھ ای اھ نآ طسوت تناھا ھنوگ رھ عنام و ھتفرگ

 لباقم ھب زواجت یاھ ھمانرب زا ار ریما دیاب دنک یم رکف لک رادنامرف ،تادھعت نیا وترپ رد

 نآ ینونک مکاح ،ناخ دمحا ناطلس لالقتسا ھک دھد هروشم شیارب و دزاس فرصنم تارھ

 رد رگا و دنکن انتعا هروشم نیا ھب ینامز رھ ترضحالاو اما .دسانشب تیمسر ھب ار تلایا

 یراگزاس دنھ تموکح تسایس اب نیا ،دیآ دوجوب تارھ مکاح و ریما نیب رد یتافالتخا ھجیتن

 تروص یا ھلخادم ات ،دوش یم ھتشادنپ یگناخ تاماقم فادھا ھک ھچنآ ای تشاد دھاوخن

 ینمض تقفاوم ای و هدش مالعا تیاضر ،تسا نایرج رد دنھ تموکح ھکییاج ات ...دریگ

 نآ .تسا هدشن هداد ای تساوخرد ناخ دمحا ناطلس یدزمان رد نارھت رد ھیناترب ترافس

 رد سراپ تموکح ھک درک ضرف دیاب ،تسا هدمآ ریما ھب لبک رادنامرف ھمان رد ھک ھنوگ

 یمن یلیلد لک رادنامرف و تسا هدرک لمع تین نسح اب ناخ دمحا ناطلس سولج قیوشت

 .»دوش تارھ لعفلاب مکاح ناونع ھب وا یمسر تخانش زا دنھ تموکح عنام ھک دنیب

 

 نداد دروم رد ریما یاضاقت ؛نیوج و شال تایالو دروم رد سراپ طسوت هدھاعم فلخت
 رب ینبم نارھت رد ھیناترب ریفس ھب هاش هژیو نانیمطا ؛تارھ ای لباک ھب تایالو نیا
 تارھ رد هاش مانب ھکس برض و ھبطخ ندناوخ مدع و نیوج و شال یراذگاو

 

 کلامم یالاب دوخ یاھاعدا مامت زا تسا هدرک دھعت سراپ ھک هدھاعم هرقف اب تفلاخم رد

 سار رد یسراپ مکاح کی یرادھگن ھب هاش ھک دسر یم رظن ھب ،دنک رظنفرص ناتسناغفا

 یب ھب ریما .]١٨۵٨ یم ١٧ ،رواشپ رنشمک[ تسا هداد ھمادا نیوج و شال یزرم تیالو

 ھک تسا ھتفگ وا .تسا هدرک ناشن رطاخ لباک رد ھیناترب هدنیامن ھب سراپ مادقا نیا یتلادع

 ماگنھ« .دوب تارھ طوبرم قباس یاھ نامز رد ،تسا هارف ھیحان لماش ھک نیوج و شال

 ار نیوج و شال ،هارف تسناوت راھدنق رد موحرم ناخ لد نھک ،ناخ دمحمرای ریزو گرم

 ماگنھ ھب عاضوا یجیگ زا هدافتسا اب نایسراپ .»دنام یقاب راھدنق رایتخا رد و دومن ریخست

 درک اضاقت ریما .دنروآ تسد ھب ار نیوج و شال دنتسناوت راھدنق رد ناخ لد نھک گرم

 .]١٨۵٨ یالوج ۵ ،تموکح یشنم[ دنوش هداد رارق تارھ ای لباک رایتخا رد تایالو نیا ھک
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 زا صاخ نانیمطا ١٨۵٧ چرام هدھاعم فلخت نیا زا عالطا اب نارھت رد ھیناترب ریفس

 ریفس و دوش یرادھگن سراپ طسوت دیابن نیوج و شال یحاون ھک دروآ تسدب هاش تموکح

 تیالو رد هاش مان ھب ھکس برض و ھبطخ ندناوخ ھمادا مدع یارب یریبادت دیاب سراپ

 نتخادنا رود هدامآ دیدج مکح لاح نیا اب .]١٨۵٨ یالوج ۶ ،رواشپ رنشمک[ دنک ذاختا تارھ

 ھب ھک درک راضحا ار نیدباعلا نیز ازریم وا ١٨۵٨ یم ٢۶ رد .دوبن سراپ ھب یرادافو

 زا یاھ ھمان وا ھک دش هداد عالطا شیارب و دوب هدش نییعت رابرد رد ھیناترب لیکو ناونع

 شدوخ مان ھب ھکس ات تسا دازآ وا ھک تسا هدش ھتفگ و هدرک تفایرد نارھت رد ھیناترب ریفس

 زا نم« تسا هدوزفا ناخ دمحا ناطلس اما .دناوخب شدوخ مان ھب ھبطخ و دنک برض

 ھبطخ ندناوخ و ھکس برض ھک مراد دصق و متسھ رازگرکش سراپ هاش دایز یاھ ینابرھم

 ھبطخ ندناوخ و ھکس برض ؛منکن نینچ ،دیوگ یم میارب سیلگنا تموکح .دشاب وا مان ھب

 زا یکی فرص دناوت یم ینابز نینچ .دیتسھ قحتسم ام بناج زا امش و دشاب مدوخ مان ھب

 ھب و دننک بارخ تنایخ اب ارم دنھاوخ یم اھ سیلگنا ای :دشاب ھتشاد ار ریز یانعم ود

 ار نآ ییاناوت الماک نم ھک دیمھف دنھاوخ اھنآ ،تروص رھ رد ھک – دنسرب دوخ فادھا

 یم اھنآ زا تروص نیا رد ھک ؛دنا قداص اھنآ رگا ای – منک تیریدم ار دوخ روما ھک مراد

 یم تسد ھب سراپ ینابیتشپ نداد تسد زا اب سوملم دافم ھچ ھک دنھد ناشن میارب ات مھاوخ

 ار سراپ دیاب ،دنا نم نانمشد ھمھ تارھ و راھدنق ،خلب ،ناتسکرت یاھورین یتقو ؟مروآ

 ناتسود و لوپ نودب مناوت یم ھنوگچ ینمشد ھب سراپ یتسود لیدبت اب ؟مزاس دوخ نمشد مھ

 لوپ اب ارم تسا هدامآ سیلگنا تموکح رگا لاح نیا اب ...؟مگنجب نانمشد ھمھ نیا لباقم رد

 .»موش نآ عبات مرضاح نم ،دراد ھگن رفن و

 

 اھنآ عفانم ھب یگتسباو و سراپ تعیب یراذگرانک یارب ناخدمحا ناطلس لیامت مدع
 

 نمکرت لباقم ھب یشکرکشل اب نامز نیا رد نایسراپ عفانم ھب ناخ دمحا ناطلس یگتسباو

 هدز بقع ار ورم کرھش رب سراپ شترا ھلمح کی ھناقفوم ھنوگ ھب ھک دش هداد ناشن اھ

 هداتسرف ورم ریخست یارب دھشم زا گرزب توق کی اب تنطلسلا ماسح ،یسراپ لارنج .دوب

 لباقم ھب اھ نمکرت .درک بصن مکاح ناونع ھب ار رجاھم ناغفا کی ناخ الود هاش و دش
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 .دنتشک ار لارنج و دنداد تسکش ار شترا ،دندرک تمواقم ھناتخسرس نایسراپ زواجت

 الامتحا ناخ دمحا ناطلس یشکرکشل فدھ .دندش دھشم ھب رارف ھب روبجم هدنامیقاب نازابرس

 رطاخ ھب ار اھ نمکرت ،مود ؛دھد ناشن سراپ ھب ار دوخ یگتسباو ،لوا ؛دوب ھبناجود

 نازابرس .دش وربور یرتمک تفلاخم اب وا .دنک تازاجم تارھ یاھورملق زا یخرب تراغ

 دمحا ناطلس تمدخ رد ھک دندرک داھنشیپ اھ نمکرت و دندش زوریپ یشکرکشل نیا رد تارھ

 زا ھک ار یمیانغ مھ و درک دنھاوخ اھر ار ناریسا مامت و دوب دنھاوخ سراپ لباقم ھب ناخ

 .دنک رظنفرص هاش مان ھب ھبطخ ندناوخ و ھکس برض دربراک زا وا رگا ،دندوب هدرب تارھ

 دندرک دیدھت ار وا اما ،دندرک فارتعا دمحا ناطلس لباقم رد ار دوخ یناوتان ھب اھ نمکرت

 رنشمک[ درک دنھاوخ ھلمح تارھ ھب ،دسانشب تیمسر ھب ار سراپ تیمکاح اراکشآ رگا ھک

 .]١٨۵٨ یالوج ٨ و یالوج ۶ و چرام ١٠ ،رواشپ
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 متشھ لصف
 

 راکنا و ریما ھب نآ عالطا ؛تاوس و روجاب لباقم ھب ناخ دمحم ناطلس یشکرکشل ربخ
  نآ زا وا
 

 رصتخم ھنوگ ھب تسا مزال لاح ؛دوب ١٨۵٨ یم نایاپ ات تارھ روما شرازگ یرخا لصف

 یتاعیاش ١٨۵٨ زاغآ رد .میھد حرش لباک ریما اب نام میقتسم رایسب تابسانم تفرشیپ زا

 رواشپ ھب تاوس و روجاب لقتسم کلامم لباقم ھب ناخ دمحم ناطلس رادرس یشکرکشل زا

 .]١٨۵٨ یرونج ۵ ،رواشپ رنشمک[ تسا عقاو سودنا و هروپلعل نیب رد یحاون نیا .دیسر

 زا یکی رتخد اب ناخ دمحم ناطلس رادرس ،دنتشاد رایتخا رد ار رواشپ اھ یزکراب یتقو«

 کی ھب ار روجاب دیاوع مھس کی رخاوا نیا رد ینونک سیئر .»درک جاودزا روجاب یاسور

 تسدب صخشم ھیاپ کی بیترت نیا ھب .دوب هداد صاصتخا جاودزا نآ قیرط زا رادرس رسپ

 رطاخ زدراودا گنھرس .دوش یرادرب هرھب تسناوت یم ناکما دح ات نآ زا ھک دوب هدمآ

 یزفسوی ھک تسین نکمم« ناخ دمحم ناطلس طسوت تاوس و روجاب لاغشا ھک درک ناشن

 و دزاسن مارآان ام یایاعر نامشچ یور شیپ رد ار رواشپ ھقطنم لک شیب و مک عقاو رد و

 یداو یبایزاب یارب نامز راظتنا رد طقف یزکراب ھلسلس ھک دنریگ رظن رد یتباث لیلد ار نآ

 .»دنا رواشپ

 

 یاھ نامگ یا هزادنا ات ،تفرگ تروص دابآ لالج تموکح و لباک لیکو اب ھک ییوگتفگ

 تیادھ لباک رابرد رد ھیناترب لیکو ھب نآ اب تقباطم رد وا .درک دییات ار زدراودا گنھرس

 تموکح هزاجا نودب دناوت یمن ناخ دمحم ناطلس تکرح نوچ ھک دھد عالطا ریما ھب ات داد

 عقوت – دنکن دراو ام یاھزرم رب یساسا تارثا دناوت یمن نیا نوچ و دریگ تروص لباک

 رنشمک[ دھدن دنھ تموکح اب هروشم نودب یریبادت نینچ یارب یرایتخا نانچ ریما دور یم

 .]١٨۵٨ یرونج ١٨ ،رواشپ
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 ھنوگرھ زا دیکات اب و تفرگ ار مایپ ریما .دش دییات یلعا تموکح طسوت یدوز ھب تایادھ نیا

 .]١٨۵٨ یرونج ٢٩ ،دنھ تموکح یشنم[ درک راکنا روجاب هراب رد شردارب مادقا

 

 نآ یناوخارف و راھدنق رد ھیناترب تئیھ تینما مدع
 

 دمحم حتف ،دوخ هدازردارب ھب ار راھدنق تموکح ناخردیح مالغ رادرس ،لاسما راھب رد

 زا تیامح مدع ھب ھطبار رد راھدنق کرت زا شیپ دھعیلو .تشگرب لباک ھب و درپس ناخ

 اور رھش نویناحور ھب ینیھوت ،ودنھ هداوناخ کی ھنابصعتم ھجنکش و رازآ رطاخ ھب اھنآ

 ھنتخ زا سرت رطاخ ھب ار وا شردپ و دوش ناملسم تساوخ یم اھنآ زا یکی ھک تشاد

 و دھعیلو تیعقوم .دندز تسد راکشآ شروش ھب نیگمشخ نویناحور .دوب هدرک ناھنپ ندش

 ھیناترب نارسفا یروف ناوخارف راتساوخ ایوق باجنپ دشرا رنشمک .دش نماان ھیناترب تئیھ

 ،یریخات زا سپ .دوب هدش رت ینارحب ناخ ردیح مالغ رادرس تمیزع اب اھنآ جورخ ھک دش

 ١٨۵٨ یم ١۵ رد ار راھدنق شناھارمھ و نیدزمل درگرس و دمآ تسدب تئیھ جورخ هزاجا

 .]راھدنق یاھ تشاددای[ دندیسر رواشپ ھب ١٨۵٨ نوج نایاپ رد و دندرک کرت

 

 سدقم گنج یارب ریما کیرحت ؛ناتسناغفا یبھذم یاھ هورگ طسوت ھیناترب داحتا یشوخان
 ھیناترب اب تادھعت رد وا یرادافو و

 

 اب داحتا زا دوخ یشوخان ھب ریما ورملق رسارس رد یبھذم یاھھورگ ھک درادن دوجو یکش

 رد ناخ راد جوف .]یلعا تموکح ھجراخ یشنم ھب دشرا رنشمک یشنم[ دنداد ھمادا ھیناترب

 یارب ار وا ھک فدھ نیا اب داد ربخ ریما رابرد ھب یبھذم ملاع ١۵٠ ندمآ زا نوج رد لباک

 .]رواشپ رنشمک ھمیمض اب نوج ١۵[ دنزاس دھعتم ناتسودنھ رد نارفاک لباقم ھب سدقم داھج

 مامت نایرج رد ھیناترب تموکح اب دوخ تادھعت ھب و درک عانتما اھنآ شیوشت ندینش زا ریما

 .دنام رادافو دنھ یاھ شروش یاھ بیشن و زارف
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 ریما طسوت نیشناج ناونع ھب ناخ یلعریش نییعت و ١٨۵٨ یالوج رد دھعیلو تشذگرد
 

 .]١٨۵٨ یالوج ٩ ،رواشپ رنشمک[ درک تافو لباک رد اروف ١٨۵٨ یالوج ٢ رد دھعیلو

 وا ھک دش مالعا ،دش هداتسرف ریما ھب سنرال ناج رس طسوت ھک تیلست ھمان ھب خساپ رد

 مکاح ناخ لضفا دمحم .تسا هدرک نییعت لباک تخت نیشناج ار یلعریش رادرس دوخ رسپ

 ناخ یلعریش رادرس .دشن ھتفرگ رظن رد زین مود راب یارب ریما رسپ نیرتگرزب و خلب

 لک رد ،دوبن ناخردیح مالغ رادرس اب اونمھ ھشیمھ ھکنآ اب و – دوب دھعیلو یلصا ردارب

 تیاضر ررقت نیا .درک دھاوخ باختنا نیشناج ناونع ھب ار وا ریما ھک دش یم ینیب شیپ

 نارگید زا شعلاط شوخ ردارب دابکرابم رد خلب مکاح یتح ؛داد اھ ناغفا یارب یرھاظ

 .]١٨۵٨ ربمتپس ٧ ،رواشپ رنشمک[ دنامن بقع

 

 ھیناترب تموکح زا یکیربت تعلخ کی شدیدج دھعیلو ھک دوب نآ قاتشم ناخ دمحم تسود

 نیا ھک درک داھنشیپ زدراودا گنھرس یناونع ھمان رد لباک رد ھیناترب لیکو .دنک تفایرد

 .دوش هدروآرب شھاوخ

 

 ھب ناخ یلعریش شردارب نییعت و ناخ ناخردیح مالغ گرم ربخ ھبتاکم ریما ،لاح نیا اب

 و درک یراددوخ تاکیربت زاربا زا دنھ تموکح نیاربانب .تفرگ هدیدان ار لک رادنامرف

 شردپ شزومآ ریز رد دیدج دھعیلو یراودیما ھیارا اب ات داد رایتخا ار زدراودا گنھرس«

 زا میقتسم یکیربت ھنوگ رھ ھک دوب نشور نیا .»دزومایب ار وا ھناقفوم و ھنالقاع دروخرب

 ھب ھک دوب یتالکشم رد ناخ یلعریش رادرس زا ینابیتشپ هدعو یانعم ھب دنھ تموکح

 .]١٨۵٨ ربمتپس ١۴ ،یلعا تموکح یشنم[ دیآ دوجوب دوب نکمم ریما گرم ماگنھ
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 یارب ریما تساوخرد و راھدنق زا تئیھ تشگزاب رد ھیپور کل کی ھناھام ھنیارای عطق
 نآ رادماود تخادرپ
 

 ناخ دمحم تسود ریما و ھیناترب تموکح نیب رد ١٨۵٧ هدھاعم ھک میراد رطاخ ھب بوخ

 تادحرس دزاس رداق ار وا ات دوب ریما ھب هام رد ھیپور کل کی ھنارای تاکرادت یواح

 ١١ ،رواشپ رنشمک[ دبای نایاپ راھدنق تئیھ تشگزاب ماگنھ ھب و دنک تظافح ار دوخ یبرغ

 نودب ار ھنارای ھک درادن رظن رد لباک تموکح ھک تفر یم عقوت دیاش .]١٨۵٨ تسگا

 رگا ھک درک ناشنرطاخ ھیناترب لیکو یارب ریما .دھدب تسد زا نآ یرادھگن یارب هزرابم

 ھتشاذگ رانک دیاب ،تسا هدمآ دوجوب ١٨۵٧ راھب زا ھک یتنس یورین ،دوش فقوتم تخدرپ

 راکشآ ار دوخ تموکح یرابتعا یب ریزگان ھنوگ ھب ،یمادقا نینچ داھنشیپ اب ریما .دوش

 .دش ھجاوم باجنپ رد ھیناترب تاماقم زا یکدنا قیوشت اب ھنارای دیدمت داھنشیپ .تخاس

  :دیوگب ریما ھب ات داد تیادھ ناخ رادجوف باون ھب زدراودا گنھرس

 

 ھب ریما یبرغ یاھزرم زا عافد ینعی ،صخشم فدھ کی یارب لوا ماگ رد ھنارای ،لوا«

 .تسا هدش هدروآرب الماک فدھ نآ و دوب هدش هداد نایسراپ لباقم

 

 درگرس تئیھ تماقا ینعی ،دوب هدش ھتفرگ رظن رد نآ ھمادا یارب ینامز هرود کی ،مود

 دیاب کش نودب ،دوش یم فقوتم نآ زا سپ ھکنیا نتسناد اب ریما و ؛ریما روشک رد نیدزمل

 .دشاب ھتشاد رظن رد دوخ تابیترت ھمھ رد ار نآ

 

 .»دنک ھیصوت ار ھنارای ھمادا دناوت یمن رواشپ رنشمک ،لیالد ریاس و نیا ربانب ،موس

 

 .درک لاسرا ریما سردآ ھب ھمان کی رد ار ھنارای دروم رد دوخ میمصت دنھ لک رادنامرف

 :]١٨۵٨ ربمتپس ١۵ ،دنھ تموکح یشنم[ تشون نینچ گنینک درال
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 ھتفرگ تسد یور ھک یفاضا نازابرس نتشاذگ رانک ھک دیا هدرک نایب ترضحالاو امش «

 یمن ھیناترب تموکح کمک نودب امش و ؛دش دھاوخ امش یرابتعا یب ثعاب ،دندوب هدش

 دوجواب ھک مھد عالطا ترضحالاو امش ھب دیاب نم دروم نیا رد .دیراد ھگن ار اھنآ دیناوت

 ھمادا یارب یلیلد مادک ھک مریذپب مناوت یمن نم ،ترضحالاو امش یاھوزرآ تشادرظن رد

 ،یعقاو دافم اھنت ھن ھک دیشاب لوقعم دیناوت یمن ترضحالاو امش .دشاب ھتشاد دوجو ھنارای

 ھتفای ققحت ھیناترب تموکح یوس زا ١٨۵٧ یرونج ٢۶ خروم ھمانقفاوت داوم حور ھکلب

 رد ھیناترب تموکح ھک دینک کش دیناوت یمن ،تشذگ ھچنآ زا سپ ترضحالاو امش ؛تسا

 داھنشیپ زا ھک دناد یمن حالص اما ،دوب دھاوخ امش روشک رثوم و هدامآ تسود رطخ عقوم

 فقوت ١٨۵٨ ربمتپس ٣٠ رد ھنارای تخادرپ نآرب انب .»دنک یوریپ ترضحالاو امش یلعف

 .درک

 

 رواشپ برغلامش رد ھیناترب ورملق یاھزرم ناونع ھب مرک دور و ربیخ یاھھوک نالعا
 

 ١٨۵٨ رد لک رادنامرف طسوت یعطق ھنوگ ھب یوناترب دنھ یبرغ لامش تادحرس مھم لاوس

 ناونع ھب مرک یایرد و ربیخ یاھھوک .]١٨۵٨ تسگا ١١ ،رواشپ رنشمک[ دش نییعت

 نیا زا یروف جاتنتسا .دش مالعا رواشپ برغ لامش رد یقرش دنھ ینپمک تیکلم یاھزرم

 ،لاح نیا اب .تسا وا تنطلس طوبرم نآ یاروام یحاون مامت ھک دوب نیا ریما طسوت میمصت

 ھیناترب رظن زدراودا گنھرس .تسین تسرد یریگ ھجیتن نینچ ھک دش ناشن رطاخ ریما ھب

 تسگا ١١ ،رواشپ رنشمک[ داد حیضوت نینچ ار لباک تموکح یاعدا نیا ھب ھطبار رد

١٨۵٨[: 

 

 یاعدا ھن و میراد ار اھنآ تیکلام ھن ام ؛تسین ھیناترب تیکلم اھ نیا ھک مینک یم لوبق ام«

 ،دینک لاغشا ار نآ ھک دیتسھ دازآ امش .دیرادن تیکلام انیمطم اما ،دیا هدرک اعدا امش .ار نآ

 ار ربیخ دیناوت یم ای دینک یم ار راک نیا ھک ینامز ات اما ؛دیھاوخ یم و دیناوت یم رگا

 لیابق یارب یتابیترت دوخ دید حالص زا هدافتسا اب رواشپ رد ھیناترب تاماقم ،دینک لورتنک

 .»دنک یم ذاختا ربیخ
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 مھن لصف
 

 نآ زا دنھ تموکح یمسر راکنا و تارھ رد نیدباعلا نیز و یلع دمحا یاھ ھسیسد
 

 ناونع ھب ار نیدباعلا نیز ازریم ١٨۵٨ زاغآ رد نارھت رد ھیناترب ریفس ھک دش ھتفگ الاب رد

 ١٨۵۶ رد هداتسرف هدنیامن ود زا یکی ینامز درم نیا .درک نییعت تارھ رد سیونربخ

 تارھ لالقتسا یرادھگن یارب وا شالت رد کمک یارب دنھ تموکح دزن ناخ یسیع طسوت

 تارھ مکاح طسوت« نیدباعلا نیز ازریم ھک دیسر رواشپ ھب یرابخا ١٨۵٨ تسگا رد .دوب

 ریما ھب ناخ دمحا ناطلس دوخ طسوت عالطا نیا .»تسا هدش وا تموکح ینوگنرس ھب مھتم

 هدرک لمع نارھت رد ھیناترب ریفس روتسد ھب ازریم ھک دش اعدا ینلع ھنوگ ھب و هدش لاسرا

 تسدب یضرف ھیطوت زا دامتعا لباق شرازگ تسناوتن لوا رد ناخ رادجوف باون .تسا

 لک رد یا ھسیسد اج نآ رد ھک تشاد کش زدراودا گنھرس ھب یراتشون رد وا .دروآ

 ناگدننک ھسیسد ھک تسا لمتحمریغ رایسب درک یم رکف ناخ رادجوف .دشاب ھتشاد دوجو

 .دنشاب هدش رثاتم هاش رابرد رد نارھت ریفس طسوت دیاب

 

 الامتحا ھیناترب سیونربخ ناونع ھب وا تیفرظ و دوب تارھ یموب نیدباعلا نیز ازریم

 گرزب تموکح هدنیامن ناونع ھب ھک نیا زا« شدوخ ای و هدش عقاو مکاح یشوخان بجوم

 هدز هدوھیب یاھ فرح و هدرک ییامنگرزب ،دوب هدش بوصنم دوخ یردام رھش رد سیلگنا

 یمن یا ھظحل ناغفا نامکاح زا کی چیھ ھک تسا یزیچ نیا« ،دوزفا ناخ رادجوف .»تسا

 نیا و دریگب دوخ یارب یلقتسم عضوم نینچ شیایاعر زا یکی ھک دنک لمحت ار نآ دناوت

 یرگید سیونربخ مادک ات تسا هدرک مھتم ار ازریم غورد اب ناخ دمحا ناطلس ھک تسا یفاک

 ھن ،دشاب تباث تیصخش یاراد و یجراخ دیاب تارھ رد سیلگنا سیونربخ ...دنک نیعت ار

 یلصا تیھام ھک دز سدح تسا لکشم .]١٨۵٨ ربمون ٩ ،رواشپ رنشمک[ »تارھ دنورھش

 رد وا ناتسود طسوت ھیطوت کی دوجو زا ناخ دمحا ناطلس رادرس .تسیچ ھیطوت نیا

 .تارھ تموکح طسوت هدش هداد شرازگ دوب نینچ لقا دح ؛دوش یم هداد رادشھ نارھت
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 رواشپ رنشمک طسوت هدش مادختسا سیونربخ کی یلع دمحا ازریم و نیدباعلا نیز ازریم

 دنریگب ار ناگدننک ھیطوت یاھ مان ھک دوش یم ھتساوخ اھنآ زا و هدش راضحا مکاح طسوت

 کی ناش یارب و دننک یم مالعا ار دوخ یھانگ یب یگرابکی ھب اھنآ .دنیامن لماک فارتعا و

 ھکنیا تفایرد اب شھارمھ و نیدباعلا نیز .دنوش رارسا یایوج ات دوش یم هداد تقو زور

 یلع دمحا .دننک یم رارف تارھ زا ،دنھد تاجن نامگ نیا زا ار دوخ تسا نکممان نوچ

 سپ هام ود ای یکی و دسر یم لباک ھب ربمتپس زاغآ رد دایز یاھ یتخس ندنارذگ زا سپ

 یدیشمج ناخ هللادبع طسوت نیدباعلا نیز ازریم .دیآ یم رواشپ ھب دزراودا گنھرس دزن

 ،سیونربخ .دوش یم ینادنز ناخ دمحا ناطلس طسوت و هدش هداتسرف تارھ ھب هرابود

 یم رواشپ رنشمک ھب ،هداد خر ھیطوت فشک ات تارھ رد ھچنآ زا لماک ھینایب کی یلعدمحا

 رواب تسا لمتحمریغ لاح نیا اب .دنک یم یفرعم عاضوا ینابرق ناونع ھب ار دوخ وا .دھد

 نیا اب ،دنک مھارف تارھ تموکح یزادنارب یارب یلیاسو نارھت رد ھیناترب ریفس ھک درک

 زا ،دھدب رابتعا ھیناترب لیکو تاراھظا ھب ھکنیا یاج ھب درک یم ساسحا سیونربخ لاح

 گنھرس .دشن مالعا باجنپ تموکح تاماقم ھب زگرھ ھیضق قیاقح .دنک یم رارف تارھ

 یتسدمھ زا یمسر راکنا کی ترورض یلعا تموکح ھب سنرال ناج رس و زدراودا

 نودب شرازگ ھک دوب حضاو نیا .دندرک ناشنرطاخ ار تارھ یاھ یمارآان رد دنھ تموکح

 هدش یزیر حرط ناغفا مکاح کی یدوبان یارب سیلگنا نارسفا طسوت ھک ھسیسد ضقانت

 شزرا یگرابکی ھب لک رادنامرف .تشاذگ دھاوخ وا یایاعر و ریما رب یبولطمان ریثات ،دوب

 تارھ مکاح عالطا ھب .]١٨۵٨ ربمسد ٢٠ ،تموکح یشنم[ درک ینادردق ار هروشم نیا

 ازریم ھب ھک ار یتامادقا نینچ میقتسمریغ ای میقتسم ھنوگ ھب دنھ تموکح« ھک دش هدیناسر

 یعالطا چیھ و دنک یمن دییات و هدادن هزاجا ،تسا هدش هداد تبسن نیدباعلا نیز و یلع دمحا

 . ]١٨۵٨ ربوتکا ١١ ،رواشپ رنشمک[ »درادن نآ زا

 

 ای دنک جارخا تارھ زا ار وا ات تسا هدومن شالت ھیناترب ھک تشاد رواب ناخ دمحا ناطلس

 ازریم یاھ ھسیسد فشک ریثات .تسا هدوبن یضار دنھ تموکح ھب وا تاداھنشیپ جیاتن اب

 ربمسد ٢٣ ،تموکح یشنم[ دوب تارھ اب تاطابترا تیھام رییغت یارب نیدباعلا نیز
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 نیشناج دیابن وا ھک داد روتسد دنھ تموکح ،یلعدمحا ،سیونربخ رارف زا سپ .]١٨۵٨

 تسا هدش ھناتسودریغ اھ سیلگنا اب ناخ دمحا ناطلس ھک دش رواب نیدب لک رد و دشاب ھتشاد

  .]١٨۵٨ ربمتپس ١١ و یالوج ٧ ،رواشپ رنشمک[

 

 ریما طسوت لباک رادید یارب اھنآ یاضاقت در و تارھ ھب یسور تئیھ کی ندیسر
 

 طسوت اھ سور .دیسر تارھ ھب تامولپد سابل اب ھیسور هدنیامن فوکیناخ ١٨۵٨ نایاپ رد

 فدھ .دندنام یقاب هدنیآ لاس دایز شخب رد وا رابرد رد و دندش ییاریذپ یبوخ ھب مکاح

 .دوب مولعمان دنھ تاماقم یارب ریفس یقیقح

 

 ١٨۵٩ لاس
 

 و تارھ رد اھ سور یلمجت فراصم اما ؛تسا یملع وا تئیھ فدھ ھک تفگ فوکیناخ

 نیا .دش توافتم تاعیاش ھب رجنم ،دندش ھلماعم ناخ دمحا ناطلس طسوت اھنآ ھک یتازایتما

 اب تارھ ھنارای و ایسآ رد ھیسور یروتارپما شرتسگ فدھ فوکیناخ ھتسد ھک دش قیدصت

 ندیسر زا سپ یدوز ھب .]١٨۵٩ یرونج ٢٠ ،دشرا رنشمک یشنم[ دراد ار سراپ هزاجا

 و داتسرف ناخ دمحم تسود ریما دزن هدنیامن کی فوکیناخ ،ناتسناغفا رد ھیسور تئیھ

 یداھنشیپ رادید اما ،دندش ھتفریذپ تین نسح اب اھ هدنیامن .درک اضاقت ار لباک زا رادید هزاجا

 دش دنھ تموکح هروشم ناھاوخ ریما ،یداھنشیپ نینچ ینیب شیپ رد .دش در یگرابکی ھب

 ناسرمایپ ،دوش تفایرد ھتکلک زا یخساپ ھکنیا زا شیپ اما .دوش هداد دیاب یخساپ ھچ ھک

 .دریگب میمصت شدوخ دش روبجم ناخ دمحم تسود نیاربانب .دندیسر لباک ھب فوکیناخ یاھ

 تفلاخم زا سپ دنھ تموکح .دش ھیناترب تاماقم یارب یدایز تیاضر ثعاب وا میمصت

 روضح تسناوت یمن وا تختیاپ رد ھیناترب نارسفا یداھنشیپ رادید یارب ١٨۵٧ رد ریما

 .دنک دییات ار لباک رد اھ سور
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 و لباک ریما نیب رد تاطابترا نیرتمک .دادن خر تارھ رد ١٨۵٩ رد یمھم ھثداح چیھ

 وا نیشناج و زدراودا گنھرس مھنآ اب .تشاد دوجو ناخ دمحا ناطلس ،شا هدازردارب

 ھب تارھ میقتسم یگتسباو رانک رد ھک دندرک دیکات تموکح دھعت یالاب ابلغا زمیج ناتیپاک

 ناتیپاک طسوت نیا .دھد ھمادا تردق ھب شا هدازردارب ھک داد یم حیجرت ریما ،لباک تموکح

 تسا نکمم دنچرھ ،دنا هدش دحتم اروش رد« اھ یزکراب ھک دش ناشن رطاخ راشف اب زمیج

 یصوصخ تارجاشم ھک مھ ردق رھ و دنراذگب شیامن ھب ار تباقر ھک دشاب بسانم اھنآ یارب

 .]١٨۵٩ نوج ٢ ،رواشپ رنشمک[ »دشاب خلت اھنآ

 

 تارھ اب هدنیآ تسایس دروم رد یلعا تموکح ریتاسد
 

 ،نوسنیلوار یرنھ رس ھب )١٨۵٩ تسگا ٢٩( دنھ تموکح یشنم ھلسارم زا ریز ھصالخ

 رد امنھار ناونع ھب دنھ تموکح ھب ھک هدش ھتفرگ سراپ رابرد ھب هداعلا قوف هداتسرف

 :]١٨۵٩ ربوتکا ٢١ ،یلعا تموکح یشنم[ دوش تیاعر دیاب تارھ هدنیآ تسایس دروم

 

 نیا .دوب ھتفرگ رارق ترضحیلعا تموکح یدج ھجوت دروم اھ تدم زا تارھ لالقتسا

 یارب سراپ اب ریخا گنج .تسا هدوب دایز یاھ ینمشد و تارکاذم بلغا فدھ عوضوم

 دسر یم رظن ھب لاح نیا اب .تفرگ تروص شخب نیا رد هاش زواجت تعنامم دصقم نیمھ

 ھکلب ،تسا هدوب قفوم ردقچ ھک ھنیمز نیا رد ار ام تسایس اھنت ھن ریخا یاھدادیور ھک

 قباطم تارھ ھک تسا تسرد نیا .دزاس یم کوکشم ار نآ زیمآ تیقفوم یارجا یگنوگچ

 زا زونھ مکاح ناخ دمحا ناطلس اما ،تفای تاجن سراپ ناگداپ روضح زا سیراپ هدھاعم

 یم هدھاشم ھب نآ یجراخ مسارم ھکییاج ات ؛دنک یم تیاعر هاش ھب یگتسباو لاکشا مامت

 مھم رایسب زین نیا .درادن توافت سراپ یروتارپما تایالو نامکاح زا ھجوچیھ ھب ،دسر

 یاھ یورشیپ ابلق و دشاب ھیناترب تموکح اب ھناتسودریغ اصخش ،تسا هدیمھف وا ھک تسا

 ھک تارھ ھب یسور نارسفا نداتسرف اب رخاوا نیا رد ھک تسا ھتفریذپ ار ھیسور تموکح

 یاھ ھنیزھ ،مینک رابتعا اجنآ یاھ شرازگ ھب رگا ؛دنا هدمآ یملع دصاقم یارب ارھاظ

 ساسحا نیا ھک مینک ضرف دراد دوجو یلیلد .دھد یم ھنارای ار تیالو مامت ابیرقت ھک یتفگنھ
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 ھک دشاب وا اب ام طباور لوقعمان تیریدم زا یشان یدودح ات تسا نکمم ناخ دمحا ناطلس

 یارب لح هار ھناگی نیا[ دوش ریبعت ئوس ام یاھ تسایس و اھ هزیگنا تسا هدش ثعاب

 یم تفای باجنپ تموکح دانسا نایم رد ھک تسا تارھ ھیطوت یاشنم ھب ھطبار رد اھدیدرت

 دورب نیب زا بولطمان روصت نیا ھک دوش شالت ات تسا نارگن ترضحیلعا تموکح .]دوش

  ...ددرگ زاب لباقتم مارتحا و یتسود یعیبط طیارش ھب تارھ اب ام طباور و

 

 و دوش ماجنا امش بختنم رسفا کی طسوت ھمھ زا رتشیب تارھ مکاح اب طابترا ھنوگرھ

 دھد یم روتسد امش ھب ترضحیلعا تموکح ،ساسا نیارب .دوش هداتسرف امش رایتخا تحت

 ،تاقالم یارب دیراد نانیمطا وا ھب ھک ار یرسفا ات دینک هدافتسا نکمم تصرف رھ زا ات

 دنک مالعا ھجو نیرت حیرص اب ھک داد روتسد وا ھب دیاب ...دیتسرفب تارھ رد ندنام ھن اما

 سیئر ھکنیا زج ،درادن یرگید رظن نآ یگیاسمھ ای تارھ دروم رد ھیناترب تموکح ھک

 داجیا شناگیاسمھ ھمھ اب ھناتسود طباور و دنیبب لالقتسا و تردق عضوم رد ار تیالو نآ

 دوخ ورملق رد یمومع هافر و یزرواشک دوبھب ،تراجت شرتسگ فقو ار دوخ و دنک

 .»دزاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

  ١٨۶٠ – ١٨۵٩ لاس
 

 مھد لصف
 باجنپ هرادا یاھ شرازگ زا یهدرشف

  

 شرازگ ؛اھ ناغفا طسوت زدنق لاغشا ؛۶٠-١٨۵٩ رد لباک اب ھناتسود تابسانم ماود
 تلایا نآ زا زمیج درگرس

 

 یاھورین .دوب لکشم نودب لباک ریما اب ام ھناتسود تابسانم ،ھتشذگ لاس نایرج رد .١٣۶

 ناشخدب تیعبات و لاغشا ار زدنق ھیاسمھ تلایا ناخ لضفا دمحم نامرف ریز ترضحالاو

 زمیج ناتیپاک .تفای شرتسگ ومآ یایرد ات ناغفا تادحرس بیترت نیا ھب .درک نیمات ار

 :درک ھیارا ریز حرش ھب ار زدنق شرازگ رواشپ رنشمک

 

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

 زا گیب دارم مانب یسیئر تیمکاح ریز رد )؟( یراریق اھنآ نیرت هدمع زا یکی ،دوب هدش

 طسوت تلایا نآ زا ندش هدنار اب – گیب ناخ دمحم – شرسپ .دوب اھ کبزوا نغطق ھلیبق

 یتلایا و دومن لاغشا ار زدنق و ناقلات ،ماما ترضح قطانم ،درک روبع ار ومآ ،اراخب هاش

 وا یاھدالوا تسد رد زورما ات ،تیکلام بلس لصاوف اب ھک درک داجیا )زدنق( مان نآ ھب

 قرش یاھھوک ھب ار مکاح سیئر ،هداوناخ نیمھ زا گیب یرضخ ١٧۴٠ رد .دوب هدنام یقاب

 یمک .دش ھتشامگ زدنق تسایر ھب ،درک وا میلست خلب رد ار دوخ ھک هاشردان طسوت و دنار

 .دش خلب ناغفا تموکح زا یشخب و ھمیمض ینارد هاش دمحا طسوت زدنق تلایا ،نآ زا سپ

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

 ناغفا لباقم ھب – مان نیا ھب یرھش قرش بونج رد و زدنق رد یا ھیحان – دوب هدش نییعت

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

 تعاطا ،دیشک رکشل اراخب لباقم ھب ١٧٨٩ رد رومیت یتقو .داد شرتسگ خلب عباوت یخرب و

 نآ زا ،لباک ھب هاشرومیت تشگزاب درجم ھب اما ،درک تفایرد ار ناخ توق یرھاظ/یمسا
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 یکی گیب دارم دمحم ،١٨١۵ رد ھکنیا ات ،دمآ لابند ھب یدایز یاھ ینوگرگد .دز زاب رس

 ریز رد زدنق و درک نیمات ھناقفوم ار دوخ هداوناخ تیمکاح ،رکذلا قوف سیئر هدالوا زا

 ومآ لامش یحاون یخرب و خلب ،ناشخدب وا نوچ .دیسر هافر ھجرد نیرتالاب ھب وا تیمکاح

 یمکاح نامھ نیا .تخاس دوخ یاھورملق لماش ار شکودنھ ات ومآ یایرد زا قطانم مامت و

 رگتراغ کی وا مولعم رارق .*دندش انشآ وا اب ناتسکرت ھب رفس رد ام نادنمراک ھک تسا

 ار یقطانم مدرم وا .درک قاحلا و تراغ یاھ ھمانرب فقو ار دوخ یگدنز و دوب روھشم

 دوخ یاھ ناج رفن نارازھ ھک ییاج ،دروآ یم ومآ ملاسان یاھ قالتاب ھب درک یم لاغشا ھک

 مکاح ناخ قیلاتا .دش یم رپ نارگید طسوت اھنآ یاج یدوز ھب و دنداد یم تسد زا ار

 یارب یمارتحا و سرت چیھ ھک دش گیب دارم دمحم ،شردپ نیشناج شیپ لاس دنچ ینونک

 هداد تسد زا ار شردپ یاھورملق هدمع یاھ شخب تیکلام جیردت ھب وا .درادن دوجو وا

 یلاح رد ،دنا هداتفا خلب ناغفا مکاح تسد رد هرابود ،دنتشاد رارق برغ رد ھک یاھنآ .تسا

 لماش وا ینونک ورملق .دنا هدرک ییامک ار دوخ لالقتسا ومآ یوس نآ قطانم و ناشخدب ھک

 یلوا .دنا اھ کیجات و اھ کبزوا نآ مدرم .تسا ناقلات و ماما ترضح ،زدنق یھیحان ھس

 ترضح ،نآ کرھش لومش ھب ردنق تیالو یلامش شخب و تسا نغطق ھلیبق طوبرم اتدمع

  .دنراد رایتخا رد ار ناقلات و ماما

---------------------------------------------------------------------------------- 

 و شکودنھ لامش ھب سیلگنا نادنمراک رفس ود ھب ناوت یم عوضوم نیا لیصفت یارب *

 اھامنرات رد و نادرگرب البق ود رھ ھک درک هراشا زدنق مکاح گیب دارم اب اھ نآ تاقالم

  :تسا سرتسد لباق

  :تسا هدش رشن ١٨٢۴ رد ھک تفارکوم ھمانرفس ،تسخن
bokhara.pdf-kabul-travels-http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/moorcroft 

 :تسا هدیسر رشن ھب ١٨٣۴ رد ھک زنرب ردناسکلا ھمانرفس ،مود
persian.pdf-bokhara-into-http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/travels 
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 اھ ورملق نیا تیکلام اھ کبزوا لاغشا زا شیپ ،دنراد یسراپ یاشنم لک رد ھک اھ کیجات

 ،لارتچ دننام رواجم یحاون یخرب رد ار دوخ لالقتسا مھ زونھ اھنآ .دنتشاد تسد رد ار

 ھب ،شکودنھ بناج ھب نآ یبونج شخب رد طقف زدنق رد اما ،دنا هدرک ھگن هریغو زاورد

 ناغفا نامکاح زا یعیبط ھنوگ ھب اھنآ .دنراد یگدنز گنرف و تسوخ ،باردنا ،نالغب لومش

 یاھراصح ھب اھنآ یاھ یدابآ ھنامحریب چوک رطاخ ھب موحرم ریم زا و دنا رفنتم دوخ

 زین یدایز نیشن چوک فیاوط ،ماوقا نیا رانک رد .دنراد یصاخ هودنا و مغ ومآ رابگرم

 و دننک یم ندید تیالو یاھ شخب زا دوخ یاھ ھلگ اب یهرود ھنوگ ھب ھک دنراد دوجو

  .دوش یم نیمخت رفن رازھ ٢٠٠ دودح نآ تعیمج عومجم

 

 ھب اھ هاگارچ رب مدرم تایلام زا امسق و یزرواشک تالوصحم زا امسق ار دوخ دمآرد ریم

 مھد-کی خرن ھب یلوا ،دوش یم ھتفرگ سنج ھنوگ ھب ھنالاس ،دمآرد ود رھ .دروآ یم تسد

 یهژیو یاھ ھبمد یاراد و هدوب روھشم تکلمم نیا نادنفسوگ .مجنپ-کی خرن ھب یمود و

 ھیلام زدنق مکاح ،نیا زا شیپ .اھ ھناخدور رانک رد رگم ،تسین هدرتسگ یزرواشک .دنا نھپ

 ناغفا زرم رد راک نیا نونکا اما ،درک یم یروآ عمج ار اراخب-لباک هداج رد تیزنارت

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

 .اھ ھناخدور رد )ییوشرز( الط یوشتسش رب ھیلام و دوش یم یبایزرا ھنرسدوخ ھنوگ

 ھبش ،دراد رایتخا رد ریم ھک یورین .دوش لاس رد کل ود دودح دیاش وا دیاوع عومجم

 تحت ار دوخ ماقم ای کالما ،سیئر رھ .دنا راکراوس ھمھ ابیرقت ھک تسا روشک نایماظن

 ھنوگ ھب ھک تسا ناراکراوس نیعم دادعت یرادھگن ھب فظوم و ھتشاد ھگن یماظن هرود کی

 تحت یاھ ھناخ نیب رد ار دادعت نیا دوخ ھبون ھب وا .دنشاب هدش زیھجت و میظنت تسرد

 مزال راکراوس کی یرادھگن و زیھجت یارب ھناخ ١٠ ات ۵ زا – دنک یم میسقت شرایتخا

 نآ ھب ناراکراوس نیا ھک دنا یتاموزلم ای طیارش ،تراغ رد مھس و کچوک یایادھ .تسا

 .دنا اھ کیجات اھنآ مجنپ-کی و اھ کبزوا نایماظن ھبش نیا مراھچ-ھس دودح .دننک یم هاگن

 ھنوگ ھب و دنا بوخ اما ،کچوک اھ پسا .دسرب رازھ ٨ ھب تسا نکمم اھنآ یعومجم رامش
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 یارب دنناوت یم ھک دنا ھتفای شرورپ نانچ اھنآ .دنا موادم تلاعف ھب رداق یزیگنا تفگش

 .دننک راک یکدنا یاذغ اب زور نیدنچ

 

 یاھ ناگداپ ظفح ،یلحم نارس قیرط زا ار دوخ هرادا ھک تسا نیا ریما تسایس .١٣٧

 ماجنا ومآ رانک رد اھ نابھگن طخ و هدمع یاھ ناکم زا یخرب رد شدوخ یاھورین زا یوق

 دایز تالکشم نودب اما ،تفرگ تروص بونج رد باردنا رد شروش یارب یشالت .دھد

 .تسا دونشخان اھ ناغفا یورشیپ زا ،تسا کبزوا کی شدوخ ھک اراخب هاش .دش بوکرس

 ات درک شالت وا .درک ینیشن بقع ناھگان اما ،داتسرف ومآ تسار تمس ھب یورین وا ینامز

 .دوب ھجیتن نودب اما ،دروآ تسد ھب لباک ریما زا ار »یریگناھج« مانب یرھوگ

 

 نارھت زا ناخ دمحا ناطلس رادید و ناخ لد محر تشذگرد
 

 ناطلس .تشذگرد سراپ رد اریخا راھدنق ردارب راھچ زا ردارب نیرخآ ناخ لدمحر .١٣٨

 .تفرگ رارق لابقتسا دروم و درک رفس نارھت ھب تارھ ناخ دمحا

 

 دنقوق حیرشت ؛رادنامرف ناوتس دزن دنقوق تالایا هدنیامن ندیسر
 

 .دش تفایرد اراخب ھب سور هدنیامن روضح رب ینبم یددعتم یاھ شرازگ ١٨۵٩ رد .١٣٩

 یایاعر ییاھر ،هاش یاھورملق قیرط زا یسور ناناگرزاب دازآ روبع نآ فادھا ھک دش ھتفگ

 ھیسور یاھ یتشک ددرت هزاجا یارب هاش تیاضر و دنتشاد رارق اراخب نادنز رد ھک سور

 ار یارس کی اما ،دومن در ار یرخآ تساوخرد هاش ھک دوش یم ھتفگ .تسا هدوب ومآ رد

 .درک نییعت رھش رد یسور ناناگرزاب تنوکس یارب

 

 ١٨۶١ – ١٨۶٠ لاس
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 ناوتس طسوت دنقوق مکاح یگیب لوارق ،راتات فارشا کی رظن یادخ تسگا رخاوا رد .١۵۵

 سولج نالعا ،شمکاح یوس زا یا ھمان لماح وا .دش ییاریذپ یرم رد رادنامرف

 ار ناخ رایادخ ،دوخ ناوج ردارب ھک دوب ١٨۵٧ ربمتپس ۵ رد دنقوق تخت رب ترضحالاو

 رد اھنآ زا یکی ھک دنک یم دییات ھمان .درک رانکرب فارشا طسوت ھلاس دنچ تنطس زا سپ

 .درک یم لقتنم ار یلھد ریخست ھب طوبرم تاعالطا ھک دوب وا فلس ھب باطخ ١٨۵٧

 تموکح فرط زا دنقوق مکاح ھب لیوحت یارب یا ھمان و ایادھ یصخرم ماگنھ یگیب لوارق

 .تشگزاب ،دوب هدمآ لباک هار زا ھک یلاح رد و درک تفایرد ھیناترب

 

 ٧٣ و ۶۵ ییایفارغج لوط و ۴۵ و ۴٢ ییایفارغج ضرع رد دنقوق روشک عاضوا .١۵۶

 نآ یور رب دنجخ و دنقوق ،دنکشات یلصا یاھرھش ھک سیتراسکاج ای ایردریس یداو رد

 زا دنا روصحم لاچکگ و یاتلا یاھھوک طسوت بونج و قرش و لامش رد و دنراد رارق

 ،دوش یم یرایبآ یتحار ھب و تسا زیخ لصاح نآ کاخ .تسا رادروخرب ییالاب تیمھا

 دنقرای و نتخ ینیچ یاھ کرھش اب تراجت ،قرش رد .دراد ناوارف یولادرز و رانا ،روگنا

 کرھش اب یھجوت لباق تراجت ،لامش رد .تسا رقتسم رغشاک رد یرومام و دوش یم ماجنا

 زا لیام ٢۵٠ دودح ،ریس یداو رد دجسم قآ اھنآ نیرت کیدزن ،دراد دوجو ھیسور یاھ

 طباور ناتسناغفا و ناشخدب ،هویخ و دوخ ینیچ ناگیاسمھ اب تموکح .تسا دنقوق رھش

 یدمآرد هدنھد ناشن ریز شرازگ .تسا ینمشد ریگرد اراخب اب بلغا اما .دراد ھناتسود

 :تسا هدش هداد زمیج ناتپک ،رواشپ رنشمک ھب هدنیامن طسوت ھک تسا

 

 بیرجرھ رد یلباک ھیپور راھچ یلوپ خرن اما ،دریگ یم ار تالغ لوصحم مجنپ کی هاش

 ،پسا زا لھچ کی نانچمھ وا .تسا تاجیزبس یارب یلباک ھیپور ود و تاج هویم یارب

 هرقف اما .دنک یم تفایرد ،تسا قازق و زیغرق لیابق ھجوت لباق تورث ھک زب و دنفسوگ

 دودح دنقوق رد اھ نیا .تسا نارجات یاھالاک زا هدش یروآ عمج ھیلام زا وا دمآرد هدمع

 ینیچ یدحرس ماقم و دنقوق نیب البق .تسا رادقم نیع ابیرقت دنکشات رد و الط رازھ ۴٠

 رغشاک رد دنقوق زا یرومام و درک لح ار تافالتخا ناخ یلع دمحم اما ،تشاد دوجو گنج
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 زین یتابیترت اجنآ رد .تسا الط رازھ ٢٠ ھک دنک یم یروآ عمج ار دیاوع ھک درک نییعت

 ھک دوش یم تخادرپ دنقوق ھب الط رازھ ٢٠ ھنالاس نآ بجوم ھب ھک دراد دوجو ھیسور اب

 ھک یدمآرد عبانم ینیمخت ھنوگ ھب .تسا ناخارتسا یاھالاک رب هدش یروآ عمج ھیلام زا

 :تسا ریز رارق ،هدش هداد حیضوت هدنیامن طسوت

 

 )الط رازھ( ١۵٠     کرمگ

     ٢۵     نیمز ھیلام

 ٢۵   تاجیزبس و تاجهویم

 ١٠٠   هریغو پسا ،دنفسوگ

--------------------------------------------- 

  الط رازھ ٣٠٠     اعومجم

 

 .دوش یم ینپمک کل ٢١ لداعم ھک یلباک ھیپور کل ٢۴ ای

 

 :تسا هدش یط هدنیامن طسوت ریز ریسم

 

 رفس زور ١٠    نیگتارق ات دنقوق

 ۴     بالوک ات

 ۴      زدنق ات

 ٣    ماما ترضح ات

 ۴     ناغرقشات ات

 ١٢      لباک ات

-------------------------------------------------- 

 زور ٣٧      اعمج
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 یزکرم یایسآ رد تراجت
 

 ھب هدش لاسرا یسیلگنا یاھ ھچراپ یخرب ھک دنک یم نایب ]نوسنیکتا[ ریخا رفاسم .١٣٧

 طسوت و دش پاچ مدرم قوذ اب یدعب رھش ود رد ١٨۴٩ رد دنکشات و دنقوق ،دنقرای

 هدنسیون نیمھ .دش ھتخورف یزکرم یایسآ نیشن رداچ لیابق ھب شورف یارب راتات ناناگرزاب

 .دنناد یم ار اھنآ یاھزاین ھمھ و دنا انشآ ھلیبق اب الماک راتات ناناگرزاب ھک دنک یم هراشا

 شخب رھ اھنآ .دننک یم رفس لیام نارازھ و دنا یژرنا رپ و شالترپ دوخ توعد رد اھ نآ

 ھک تسا اھ نآ قیرط زا .دننک یم ادیپ لاس لوصف مامت رد ار لیابق و دنا دلب ار روشک

 .دنک یم عیزوت یزکرم یایسآ رد ار دوخ یاھالاک ھیسور

 

 یرایسب :درک نایب هدرشف ھنوگ ھب ناوت یم ار قطانم نآ رد دوجوم تراجت یلک یگژیو

 رانک ،زیغرق یاھ ھگلج و ایربیاس تادحرس نیب رد[ کسنایتالپیمیس رد راتات ناناگرزاب زا

 اب نینچمھ .دنا لوغشم اجلوک و کاچابوش ینیچ یاھرھش اب تراجت ھب ]شیتریا ھناخدور

 .دنا روبع لاح رد بلغا اھ ناوراک ،کسنایتالپیمیس اھنآ نیب و ھک دنکشات و دنقوق ،اراخب

 هویم و مشیربا ،یاچ اب و دنروآ یم ار رازفا تخس و نھآ ،سم ،یسور پاچ یاھالاک اھنآ

 ایربیاس ھب هدمع شخب – دنوش یم هدنگارپ اج نآ زا و دندرگ یم رب تیبریا ھب کشخ یاھ

 ،دنا لوغشم تراجت نیا رد ھک ینارجات یاھ ھناخ .دنوش یم هداتسرف اپورا ھب هدنامیقاب و

 ینغ یاھ شرف ،یخرب رد ،تسا دایز شزرا اب لاوما یاراد اھ قاتا و دنا کاپ و ییالاک

 هدش رابنا نارگید رد و تسا شرف زین نیمز و دنا نازیوآ اھراوید رب اراخب و سراپ زا

 ییابیز ھب )یسلجم یاھ سابل( اھ تالک و اھ لاش ،هوکشاب مشیربا رگید یاھ قاتا رد .دنا

 لیاسو ،ینیچ گرزب یاھ نادلگ و تالآرویز .دنا هدش یزودلگ یگنر یاھ مشیربا و الط اب

 درمز ،توقای ،ساملا ؛صاخ ییابیز و معط اب ھباشم راثآ و فورظ ،اھ باقشب ،یروخیاچ

 ،نم دیدزاب رد .دھد یم لیکشت ار تراجت رد اھنآ ماھس زا یشخب رگید یتمیق گنس دنچ و

 دارفا ،ناناگرزاب ،نیا رب دوزفا .دش هدروآ رابکشخ و یاچ ،ھناخ ھب دورو زا سپ یکدنا

 یاھ سابل اھنآ یارب و دنھد یم ماجنا اھزیغرق اب یگرزب تراجت ھک دنتسھ زین یرگید

 ،یسور تالآ نھآ ،دنقوق زا یاھالاک ،نیچ زا یبوچ یاھ ھساک و شمشک ،یاچ ،یمشیربا
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 ،یرتسکاخ و هایس هابور تسوپ نآ لدب رد و دننک یم ھضرع اھنآ ھب مرچ و سم ،نھآ

 کسنیتالپیمیس زا رفس .]نوسنیکتا[ دننک یم تفایرد دنفسوگ و هرب ،پسا ،هایس هرب تسوپ

 .دشک یم لوط زور ٧٠ دنقوق ھب

 

 اراخب ریما تشذگرد ؛لباک و اراخب نیب رد ترافس لدابت
 

 لماش ھک مق لزق یارحص طسوت و دراد رارق دنقوق برغ بونج رد اراخب تنطلس .١۵٨

 هدش ادج نآ زا ،تسا لاچکگ ای غاتقآ یاھھوک و ایردومآ و ایردریس نیب رد یعیسو هرتسگ

 گرم .تسا لباک و تلایا نیا نیب رد ترافس لدابت ،لاسما رکذ لباق دادیور ھناگی .تسا

 یم شرازگ .دش وا نیشناج رفظم ریم دیس ،شرسپ و دوب ربوتکا ٢٠ رد ناخ هللارصن ریما

 .تسا قفومان دوخ تموکح رد مکاح نیا ھک دوش

 

 اھ ناغفا طسوت زدنق و خلب تالایا لاغشا
 

 ناغفا طسوت ھک دراد رارق زدنق و خلب تایالو ومآ پچ یھنارک رد ،اراخب بونج رد .١۵٩

 ١٨۵٠ رد ریما طسوت لاغشا نامز زا یلوا ھیحان ھک تسا هدش شرازگ .تسا هدش لاغشا اھ

 دمحم ،شدشرا رسپ یھدنامرف ریز یورین طسوت ١٨۵٩ رد زدنق .تسا هدرک تفرشیپ

 کچوک نارس تموصخ و مدرم یتیاضران دوجو اب نونک ات وا اما ؛دش لاغشا ناخ لضفا

 ،دشاب ھتشاد اھنآ ربارب رد یرثوم مادقا ھتسناوتن ھک یوخدنا و ناغربش ،لپرس ،ھنمیم

 ناطلس و دنا هدوب تارھ ریثات ریز یدح ات ھشیمھ اھنآ .تسا هدرک ظفح ار دوخ هاگیاج

 ،بلط هاج درم نیا .تسا هداد رارق دوخ فدھ ار یرتعطاق یاھیرترب ١٨۶٠ رد دمحا

 تسا هدامآ سراپ یهدشھتخانش و هدناشنتسد ناونع ھب دمحم تسود ریما هدازردارب و داماد

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

 شنارسپ زا یکی اریخا و دیایب رانک یدیشمج یاھ قامیا بناج زا باغرم دور یالاب رد

 رد ار یراب ھعجاف تسکش ،نازخ رد زین وا یسراپ ناتسود .داد تسد زا تایلمع رد ار

 یلحم رد نمکرت لیابق یالاب ملاظم یخرب بکترم اھنآ ھک دوش یم ھتفگ .دندش لمحتم ورم
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 شرازگ .دندوب تکرح رد حبص لیاوا رد ھک یتقو ،دندرک ھلمح شترا ھب یناھگان ھک دندش

 ھب پوت کی و درم رازھ ٢ اھنت ،پوت ۴٠ و یرفن رازھ ۴٠ یورین کی زا ھک تسا هدش

 .تسا هدیسر رارف تارھ

 

 رادنامرف ھلخادم مدع مالعا و ناراخ تیمکاح یارب تالق ناخ یاعدا دروم رد ریما بضغ
 لک
 

 ینارگن زا یخرب .تشاد ھمادا ھناتسود ھنوگ ھب ناخ دمحم تسود ریما اب ام طباور .١۶٠

 ،نارخ کچوک یاسور یرادمامز لابق رد تالق ناخ یاھاعدا دروم رد ترضحالاو یاھ

 یریزو بناج زا تبون ود رد ھچ رگا .دش فرطرب الماک لک رادنامرف ھلخادم مدع مالعا اب

 دعتسم ھک اھنآ عفن ھب ھلخادم ھنوگرھ زا طایتحا اب اما ،درک تفایرد هدنیامن دوسھم یاھ

  .درک یراددوخ ،دندوب زیمآ نیھوت ریسفت

 

 وا عابتا طسوت هدنیآ زا سارھ ؛ریما یگدنز ھب ناتسناغفا حلص ندوب عبات
 

 یلک هرھلد هدنیآ ھب تبسن وا تیعر و تسا ترضحالاو یگدنز ورگ رد ناتسناغفا شمارآ

 رگلاغشا ناخ لضفا رادرس ینعی ناخ یلعریش ،دھعیلو بیقر یاھاعدا تروص رد ھک دنراد

 بیرق بوشآ و جرم و جرھ زا یاھ ھناشن ،سراپ هدناشن تسد ناخ دمحا ناطلس و زدنق

 .دوش یم هدید عوقولا

 

 ١٨۶٢ – ١٨۶١ لاس
 

 ناخ فیرش دمحم طسوت روغ ھیحان لاغشا
 

 ریز و یبونج ھنماد رد .دوش یم ھتخانش هوک هایس مانب شکودنھ یبرغ بونج تیاھن .١۶٨

 نانکاس و هدوب لگنج زا رپ و یھاگترپ یاھھپت اب راومھان یاھهرد .دراد رارق روغ نآ

 ]یعیبط[ ماکحتسا .دراد هدمع هاگیاج ینمیات ھلیبق اھنآ نایم رد ھک تسا یریاشع نآ یاھهرد
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 رد اما .تسا هدرک نیمضت نآ سیئر یارب ار لالقتسا زا یصاخ ھجرد الومعم روشک نآ

 لاقتنا اب و داد رارق دوخ ھطلس تحت ار نآ تارھ ناخ دمحم رای ریزو ،١٨۴۵ دودح

 ھب ار رگید یخرب و رھش رد تماقا ھب روبجم ار یخرب ،تارھ ھب اھ ینمیات زا یرایسب

 ،ناخ لد نھک اب شا هدش ھتخانش تموصخ لیلد ھب ابقاعتم وا .تشاداو شترا رد تمدخ

  .درک بوصنم روغ مکاح ناونع ھب ار یزیلع ناخرتخا ،راھدنق تقو مکاح

 

 تسناوت یم وا ھک دوش یم ھتفگ .دوب اھ ینمیات سیئر ناخ روفغلادبع ،لاس زاغآ رد .١۶٩

 .دوب رادروخرب ھیپور کل ھس لداعم یدمآرد زا و دنک راضحا دوخ یارب راوس رازھ ١٢

 .تسا هربیات نآ هدمع ناکم

 

 راھدنق یوس ھب ریما یشکرکشل ؛تارھ مکاح طسوت هارف رب ھلمح
 

 ورملق یدحرس ھیحان و دراد رارق تارھ و راھدنق نایم کرس رد هارف مکحتسم ھعلق .١٧٠

 .تسا روغ و تارھ ھیاسمھ ھک دھد یم لکیشت ار لباک

 

 نکاس ھک ار دوخ نادنواشیوخ زا یکی لتق ،یصخش ینمشد ساسا ھب ،ینمیات سیئر .١٧١

 ،یتلادع یب نیا زا یتیاضران اب ریما رسپ ناخ فیرش دمحم ،مکاح .درک مھارف ،دوب هارف

 ھکنیا لیلد ھب ،دش درسلد لوا رد ھکنآ اب .درک ار نآ لماع تازاجم هزاجا یاضاقت ریما زا

 نیدلا لالج یھدنامرف تحت ناغفا یورین رد البق و دوب ناغفا تموکح ناگتسباو زا سیئر

 .دروآ تسدب ار نآ تیاھن رد اما ،تشاد رارق ناخ ربکا دمحم دیقف ریزو رسپ ،ناخ

 

 ،شرسمھ و درک ضارتعا هدش ماجنا تامدقم ندینش اب تارھ مکاح ،ناخ دمحا ناطلس .١٧٢

 ،دندوب یگداوناخ ینمشد زا یریگولج نارگن ھک ناخ زاون هاش ،شرسپ اب هارمھ ریما رتخد

 ھجیتن ھب وا یاھ سامتلا ھک دش مالعا .دندرک وگتفگ ناخ فیرش دمحم اب و دنتفر هارف ھب

 ار دوخ ناوریپ سیئر نآ ،نیا رب انب .تسا ھتفرگ رارق وفع دروم ناخروفغلادبع و هدیسر

 داد ماجنا ھنابش یناھگان ییامیپھار کی ناخ فیرشدمحم ،نآ زا سپ .درک هدنگارپ و لحنم
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 یمدرم ،دش وا روشک لماک یبارخ ھب رجنم زور دنچ رد و درک رارف ھب روبجم ار وا و

 .دندوب هدمآ ناج ھب وا ملظ زا ھک

 

 ار ھنمیم ریم ات دیشوک یم نامز نآ رد ناج ناطلس اما ،تفر تارھ ھب روفغلادبع .١٧٣

 راوزبس تمس ھب ناھگان ،چرام لیاوا رد وا .دشن قفوم تیاھن رد وا اما ؛دروآرد تعاطا ھب

 مالغ رادرس و ناخ لدرپ رسپ ناخ لضفا ریم .درک یورشیپ هارف و تارھ نیب هار ھمین رد

 وا زا تدش ھب و دندرک یم یھارمھ ار وا ناخ لید نھک رادرس رسپ ناخ نیدلا یحم

 ھس و مظنم/یداع زابرس رازھ ٨ زا لکشتم وا یورین .دنک یورشیپ راھدنق ھب ھک دنتساوخ

 ۴.۵ دودح رد ،هاگتعلخ تمس ھب یدوز ھب ھک دوب نایماظن ھبش دایز رامش اب هارمھ پوت

 .دنتخاس یم هاگرارق اجنآ رد قباس ناھاشداپ ھک یناکم ،دندرک تکرح هارف یلیام

 

 ،مظنم ماظن هدایپ هورگ راھچ اب ار هارف گرا ،ریما ناوج رسپ ،ناخ هللا فیس رادرس .١٧۴

 اما ؛تشاد ھگن ،تشاد رایتخا رد ھک کچوک پوت راھچ و بسا ٢٠٠ ،یچلیزج ٢٠٠

 دمحم ناخ ،دارفا نیا زا نت ھس ،زور ١٩ زا سپ .دوب هارف یاھ ناخ تسد رد اھ هزاورد

 ود یکی و دندرک زاب ار اھ هزاورد یزکچا ناخ دمحم و یزرون ناخرابج ،لیخ ودیا ناخ

 علخ اھورین :دش هداد میمعت ناگداپ نانز ھب تظافح .دش میلست ھب روبجم رادرس دعب زور

 ھب اما ،دندرک یورشیپ دنملھ رد کشرگ ات راھدنق نارادرس .دندش نوریب و دندش حالس

 .دنتفرن هارف لباقم

 

 یاھ ھمان اروف وا .دیسر دابآ لالج رد نلخ دمحم تسود ریما ھب دنیاشوخان ربخ نیا .١٧۵

 ناخ نیما دمحم تاروتسد زا ھک تساوخ اھنآ زا و تشون راھدنق هدمع یاھ تیصخش ھب

 اجکی ،داد رادشھ ناتسھوک و ینزغ ،لباک ،دابآ لالج تایالو یاھ ناخ ھب و دننک تعاطا

 یاھریخات زا سپ ریما .دنشاب هدامآ تمدخ یارب دوخ نارادفرط اب ھک هروپلعل ناخ تداعس اب

 .دیسر کشرگ ھب نوج ٩ رد و دیشک رکشل راھدنق یوس ھب ریذپان بانتجا
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 وا ناینیشیپ ؛ناخ دمحم ناطلس رادرس تشذگرد
 

 هدنیاپ دنزرف وا .تشذگرد لباک رد ناخ دمحم ناطلس رادرس ،١٨۶١ ربوتکا ١۶ رد .١٧۶

 رد .دوب یجلغ یخوت شردام و نامز هاش ینابرق و ریزو ناخ زارفارس ھب بقلم ناخ

 ھک ردارب جنپ ،ناخ میظع رادرس یرترب ھب فارتعا لابند ھب ھک لباک یاھورملق یزاسادج

 ،ینونک ریما اب هارمھ ھکنیا زا سپ .دیسر رواشپ تموکح ھب ،دوب اھنآ نیموس دمحم ناطلس

 ار رواشپ ھک درک کمک هرھشون رد ھگنس تیجنر یزوریپ ھب ھنانیاخ ،ناخ دمحم تسود

 ،تشاد تماقا رگنتشھ رد ابقاعتم ھک دمحم تسود اب اجکی دوخ ماقم رد ،داد اھ ھکیس ھب

 یارب راھدنق ناردارب ھک یتقو ،نآ زا سپ .جنرب و پسا تخادرپ طرش ھب ،دش ھتشاد ھگن

 نادان رسپ لاح نیع رد و دندرک ھلخادم ناخ دمحم تسود طسوت لباک لاغشا زا یریگولج

 هزاجا دمحم ناطلس ،دنتشاذگ رانک یزدمحم نادناخ رد اوق ھنزاوم ظفح یارب ار ناخ میظع

 دمحم تسود ردام ھک اھ شابلزق تفلاخم لیلد ھب ،اجنیا رد .دنک تموکح لباک رد تفای

 نودب ھکنیا اب و تخیگنارب ار یبھذم تافالتخا و تفرگ ھقالع تنس لھا ھقرف ھب وا ،دوب

 طسوت یھاتوک تدم رد ییارگلمجت و یلبنت ،تقامح لیلد ھب اما ،دوبن تیفرظ و تعاجش

  و دش اھھکیس ھتفیش هرابود ،رواشپ ھب تشگزاب زا سپ وا .دش هدز رانک رترکتبم ریما

 ٩ اب ار رواشپ ،اھ نآ سار رد ھگنس لاھینون هدازھش اب و اولان ھگنس یرھ تیادھ تحت

 .دندرک رارف زرم قیرط زا شناردارب و دمحم ناطلس ھک یلاح رد ،دندرک لاغشا رفن رازھ

 اب ھک کلملا عاجش هاش اب ات دوب هدرک تکرح راھدنق یوس ھب دمحم تسود نامز نآ رد

 دامتعا یب شردارب علاط ھب ھک دمحم ناطلس .دنک ھلباقم ،دوب هدش رھاظ روپراکش زا ورین

 ثعاب هاش لماک تسکش اما ،دنک رارقرب دابآ لالج ھیحان رد ار دوخ ذوفن ات درک شالت ،دوب

 کی .دزاس ھتسارآ ار دمحم تسود ھنادنمزوریپ تشگزاب ات دورب لباک ھب عقوم ھب ھک دش

 نایرج رد دمحم ناطلس ،دوب هدش یزیر حرط اھ ھکیس ھیلع ریما طسوت ھک یبھذم گنج

 ،رگنتشھ یحاون ھگنس تیجنر سپس .تسویپ نمشد ھب ،دش ماجنا نآ زا سپ ھک یتارکاذم

 ابقاعتم اما ،دش ساتور ھعلق رادنامرف نینچمھ وا .درک اطعا وا ھب ار وگنھ و تاھوک ،ھباود

 رارق رظن تحت و دش راضحا روھال ھب ھکیس ریزو ،ھگنس رھاوج اجار یتیاضران اب

 .تفرگ
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 ات دش ھتساوخ وا زا ھک یماگنھ .تسناد یم نمشد ناونع ھب ار دمحم ناطلس اھ تدم ریما

 ھک داد خساپ ،رواشپ ھب وا ندنادرگزاب ھب تقفاوم اب ،دنک لح اھ ھکیس اب ار دوخ تافالتخا

 کی رواشپ رد دمحم ناطلس اب وا و تخادرپ دھاوخ وا یدوبان ھب لیم لامک اب شردارب«

 روھال لاغشا رد .»دنیبب اھھکیس تسد رد ار وا دھدیم حیجرت و دوب دھاوخن ناما رد زور

 رد ریما بارخ هدیقع وا و دش دازآ سنرال یرنھ رس طسوت دمحم ناطلس ،ھیناترب طسوت

 سنرال مناخ و سنرال جروج لارنژ ،دوخ هدننک دازآ ردارب زا ندیشک تسد اب ار دوخ دروم

 ،دندرک شروش رواشپ رد ھکیس نایھاپس ھک یتقو ،دوب هدش هدنھانپ وا ھب تاھوک رد ھک

 ثراو ،ناخردیح مالغ تساوخرد شریذپ زا سنرول ناج رس ،لیلد نیمھ ھب .درک ھیجوت

 یراددوخ ،تشاد اھ ھکیس ھطلس تحت وا ھک یاھ ورملق ھب وا هداعا رب ینبم ،لباک دیقف

 تماقا لباک ورملق رد شگرم نامز ات و درب تذل نامغل رد ریگاج زا نآ زا سپ وا .درک

 .تشذگرد وا زا شیپ یکدنا ناخ دمحم ریپ شردارب .دوب رازیب سیلگنا داحتا زا وا .درک

 

 هدھاعم کی اب دنقوق و اراخب نیب رد ینمشد عفر
 

 قبط ھک داد خر دنقوق و اراخب نیب اھ تموصخ زا یخرب ١٨۶١ لوا ھمین رد .١٧٧

 .تسا ھتفای ھمتاخ یا هدھاعم اب اھ تموصخ نیا ،تاشرازگ

 

 ١٨۶٣ – ١٨۶٢لاس
 

 ناخ دمحا ناطلس و ریما نیب رد ھعزانم یاشنم
  

 روط ھب دوش یم ھیصوت ،لاس نیا رد تارھ یاھدادیور تفرشیپ کرد روظنم ھب .٢۴٩

 تارھ مکاح ناخ دمحا ناطلس شداماد و دمحم تسود ریما نیب رد عازن یاشنم رصتخم

 .دوش نایب
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 تارھ مکاح عبات رتشیب اما ، ناغفا تموکح ناگتسباو زا لصا رد ھک ینمیات سیئر .٢۵٠

 ،ناخ فیرش دمحم ،هارف مکاح .دش هارف نکاس دوخ نادنواشیوخ زا یکی لتق ثعاب ،دوب

 رب انب ھک دیسر یم رظن ھب یتدم یارب اما ،دوب تحاران مشخ نیا زا ریما نارسپ زا یکی

 هدمآ هارف ھب تارھ زا ھک ناخ دمحا ناطلس رسمھ ،دوخ ینتان رھاوخ یدج یاھ سامتلا

  .دنک یم تاشامم ،دنک یریگولج هداوناخ نآ ینمشد زا ات دوب

 

 داد ماجنا ھنابش قفوم ھلمح ،وا ینمشد نامگ یفرطرب زا سپ ناخ فیرش دمحم اما .٢۵١

 داتساوخ ناخدمحا ناطلس زا و تخیرگ تارھ ھب وا ؛درک لاغشا ار ینمیات سیئر ورملق و

  .دش کمک و تیامح

 

 ؛درک یشکرکشل هارف ھیلع پوت ٣ و مظنم رفن رازھ ٨ دودح یورین اب تارھ سیئر .٢۵٢

 .دش میلست ھب روبجم ،دنتشاد رایتخا رد ار اھهزاورد ھک یناناخ تنایخ اب نآ ناگداپ اما

 

 ریما ھب دابآ لالج رد دنیاشوخان ربخ نیا و داد یور ١٨۶٢ چرام ٣٠ رد ھعقاو نیا .٢۵٣

 تارھ مکاح شداماد تازاجم یارب ار دوخ یاھورین اروف وا و دیسر ناخ دمحم تسود

 اجنیا رد .دیسر کشرگ ھب نوج ٩ رد هارف ریخست یارب یرکشل اب و درک یروآ عمج

 .دوش یم زاغآ ھتشذگ لاس عیاقو تیاور

 

 ١٨۶٢ چرام ٢٩ رد ریما یارب هارف یمیلست
 

 امیقتسم ،تفلاخم نودب و داد روبع دنملھ دور زا ار دوخ یاھورین نوج ١۶ رد ریما .٢۵۴

 و هاتوک رایسب هرصاحم کی زا سپ .تخاس هاگرارق نآ کیدزن ھعلق رد و تفر هارف ھب

 رادرس ،دھد ماجنا لحم نآ یارب ییامیپھار کی زا شیب ناخ دمحا ناطلس ھکنیا زا لبق

 ھب ار هارف ١٨۶٢ نوج ٢٩ رد ،تشاد هدھعرب ار ناگداپ یھدنامرف ھک ناخ لضفا ریم

 .درک میلست ریما
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 تشگزاب دصق ھک درک مالعا دوخ یشکرکشل یلصا فدھ ھب ندیسر زا سپ ریما .٢۵۵

 لخاد ذفنتم دارفا و نارس ھنایفخم یراکتسد اب و دنک لاغشا زین ار تارھ ھک ینامز ات درادن

  .درک زاغآ ار ییامیپھار یارب تایلمع ،رھش

 

 تارھ لاغشا و ناخ دمحا ناطلس تشذگرد ؛ریما طسوت تارھ هرصاحم
 

 یالوج ١٠ رد ،دوب هدش مرگلد دوخ تاروتسد ھب نارس نیا دعاسم یاھ خساپ زا ھک ریما

 .دش هداتسیا وا لباقم رد ناخ دمحا ناطلس یاوق و درک یورشیپ تارھ یوس ھب

 

 .تشادن یمھم ھجیتن اما ،داد خر مصاختم یاھورین نیب رد یددعتم یاھدروخ و دز .٢۵۶

 مظنم هرصاحم ھب  تفر شیپ تارھ یاھراوید ات ناخ دمحم تسود ریما ،یالوج ٢٨ رد

 قبط اجنآ رد .تسا هدوھیب ینالوط هرصاحم نیا تفرشیپ تایئزج نایب .درک عورش رھش

 .تشاد نایرج تارھ ناگداپ زا زیرگ و ریما فوفص زا رارف ،تنایخ و ھسیسد لومعم

 شا هدش هرصاحم داماد طسوت یھاگھگ ،ریما زا تعاطا رب ینبم یناوارف یاھ ضارتعا

 رد ریما اما .دش یم ماجنا دیدش یاھ ھناخپوت و گنفت یاھریف ،نآ لابند ھب و دش یم ماجنا

 رک ار شیاھشوگ ،طیارش دجاو یمیلست یاھداھنشیپ و هرکاذم یارب اھشالت مامت ربارب

 یمیلست یارب ،دوش ھتساک نآ زا دھدیمن هزاجا وا نیشتآ حور ھک شاھتساوخ ھب و تخادنا

 .دنام دنباپ تارھ ھعلق طرش و دیقیب

 

 هدوھیب شرھوش رطاخ ھب شردپ ربارب رد ھک ناخ دمحا ناطلس رسمھ ،شرتخد .٢۵٧

 ١٨۶٣ لیرپا ۶ رد زین ناخ دمحا ناطلس و تشذگرد هرصاحم لیاوا رد ،درکیم رارصا

 ،ناخ زاون هاش طسوت یتدم ھک تارھ لاغشا یارب دوخ مزع ھب ریما ،لاح نیا اب .تشذگرد

 تسود ریما ،یم ٢٧ رد ماجنارس اما .دوب دنباپ ،درک یم عافد ھناعاجش دیقف مکاح رسپ

 رب ار دوخ ،ناگداپ تنایخ کمک نودب لک رد ھن و داد ماجنا ار یدیدش ھلمح ناخ دمحم

 .درک طلسم تارھ
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 ناخ یلعریش ینیشناج و نوج ٩ رد تارھ رد ریما تشذگرد
 

 تارھ رد نوج ٩ رد ھک ریما گرم زیگنا مغ عالطا اب هارمھ تارھ طوقس ربخ .٢۵٨

 ناونع ھب شردپ تایح نامز رد ھک ناخ یلعریش ریما .دش شخپ عیرس یلیخ ،داد خر

 .دنک یم تموکح وا یاج ھب نونکا ،دوب هدش بوصنم دھعیلو
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 ١ ھمیمض
 

 سراپ هاش ترضحیلعا و ھیناترب ھکلم ترضحیلعا نیب رد حلص هدھاعم
 

  نابرھم و هدنشخب دنوادخ مانب

 و ناسکی ھنوگ ھب ود رھ سراپ هاش ترضحیلعا و دنلریا و ریبک ھیناترب ھکلم ترضحیلعا

 عفر ،تساھنآ ھناتسود یاھوزرآ و لایما یفانم ھک ار یگنج بیاصم ھک دنا لیام ھنامیمص

 و حلص کی ھب اددجم دوب رارقرب یلاع نیتلود نیب رد اھ تدم ھک ھناتسود طباور و دنیامن

  .دنیامن اپرب مکحم داینب رب نیفرط قفاوت

 

 ریبک ھیناترب هدحتم هاشداپ ھکلم ترضحیلعا ،بولطم و دوصقم نیا یارجا تھج ،نیارب انب

 هاش ترضحیلعا و ،هریغو یلواک نوراب ،زلراچ دراچیر یرنھ بآمتلالج بانج – دنلریا و

 نییعت دوخ رایتخالا مات یالکو ار هریغو ناخ خرف ،ناقاخ برقم ،بآمتلالج بانج – سراپ

 ھب ار ریز داوم ،مزال طیارش نتفای و دوخ یاھ ھمانرایتخا مامت ھلدابم و ھئارا اب ات دندومن

  :دندناسر قفاوت

 

 ھکلم ترضحیلعا نیب یدبا یتسود و حلص ،رضاح یاھ ھمان دھع ھلدابم زور زا :لوا هدام

 ھب ،رگید یوس زا سراپ هاش ترضحیلعا و فرط کی زا دنلریا و ھیناترب هدحتم یھاشداپ

  .دوب دھاوخ رارقرب ھطوبرم یایاعر و اھورملق ،نانیشناج نیب رد ،بیترت نیمھ

 

 ھک دوش یم تقفاوم ھلیسونیدب ،دش دقعنم نیترضحیلعا نیب یلاحشوخ اب ھک حلص :مود هدام

 ورملق ،دوش یم صخشم ادعب ھک یطباوض و طیارش تیاعر اب ھکلم ترضحیلعا یاھورین

  .دننک ھیلخت ار سراپ
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 نیفرط زا کی رھ طسوت یگنج یارسا مامت ھک دننک یم حیرصت هدھاعم نیفرط :موس هدام

  .دنوش دازآ اروف دیاب مصاختم

 

 وفع ھک دوش یم دھعتم ،هدھاعم نیا ھلدابم زا سپ اروف سراپ هاش ترضحیلعا :مراھچ هدام

 هدوارم رثا رد یوحن رھ ھب تسا نکمم ھک سراپ عابتا ھمھ نآ رد ھک دنک رشتنم ار یلماک

 ،دوخ راتفر یارب تیلوئسم ھنوگ رھ زا غراف .دننک وفع ،دتفیب رطخ ھب سیلگنا یاھورین اب

 .دریگن رارق تازاجم ای تیذا و رازآ ضرعم رد یا ھجرد رھ اب ،یدرف چیھ ھک یروط ھب

 

 اھورین ینیشن بقع یارب یریبادت اروف ھک دنک یم دھعت سراپ هاش ترضحیلعا :مجنپ هدام

 رقتسم اھاج نآ رد نونکا ھک ناتسناغفا طاقن ریاس و تارھ رھش و ورملق زا سراپ تاماقم و

 .دوش ماجنا ھمان دھع نیا ھلدابم خیرات زا هام ھس فرظ دیاب ھیلخت نینچ .دنک یم ذاختا ،دنا

 

 ورملق رب تیمکاح یاھاعدا مامت زا ھک دنک یم تقفاوم سراپ هاش ترضحیلعا :مشش هدام

 کلامم ای و تارھ نارس زا زگرھ و دنک یشوپ مشچ ناتسناغفا کلامم و تارھ رھش و

 ترضحیلعا .دنکن ھبلاطم جارخ ای ھبطخ ای ھکس برض دننام تعاطا ھناشن چیھ ناتسناغفا

 ناتسناغفا یلخاد روما رد ھلخادم ھنوگرھ زا سپ نیا زا ھک دوش یم دھعتم نانچمھ

 تیمسر ھب ار ناتسناغفا لک و تارھ لالقتسا ھک دھد یم لوق ترضحیلعا .دنک یراددوخ

 .دیامن ھن تالایا نآ لالقتسا لالتخا تھج رد یشالت زگرھ و ھتخانش

 

 سراپ تموکح ،ناتسناغفا و تارھ کلامم و سراپ تموکح نیب فالتخا زورب تروص رد

 ھک ینامز ات و دھد عاجرا سیلگنا تموکح ھناتسود رتافد ھب ار نآ لح ھک دوش یم دھعتم

  .دربن حالس ھب تسد ،دنسرن ھجیتن ھب ھناتسود رتافد نیا

 

 تالایا رب دوخ ذوفن لامعا اب تقو ھمھ ھک دنک یم دھعت دوخ بناج زا ھیناترب تموکح

 سراپ تموکح ھب اھنآ زا کی رھ ای اھنآ یوس زا شیوشت ای نیھوت ھنوگ رھ عنام ناتسناغفا
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 شالت مامت سیلگنا تموکح ،سراپ تموکح تساوخرد و تالکشم زورب تروص رد .دوش

 ناش قباطم ھنامرتحم و ھنالداع یا ھنوگ ھب ار تافالتخا نیا ات درب دھاوخ راک ھب ار دوخ

  .دنک لح سراپ

 

 تموکح ،قوف تالایا زا کی رھ طسوت سراپ تادحرس ھب زواجت تروص رد :متفھ هدام

 و بوکرس یارب ار یماظن تایلمع ،تیاضر مدع تروص رد ھک تشاد دھاوخ قح سراپ

 هاش یماظن یورین رھ ھک تسا هدش قفاوت و کرد الماک اما .دھد ماجنا نازواجتم تازاجم

 ھب ،دوخ دوصقم ققحت ضحم ھب ،دنک روبع دحرس زا قوف فادھا یارب تسا نکمم ھک

 قاحلا ای يمیاد لاغشا يارب يا ھناھب دیابن قوف تامادقا یارجا و دیامن تشگزاب دوخ ورملق

  .دشاب سراپ ورملق ھب روكذم تالایا زا يشخب ای رھش چیھ

 

 یناسک مامت ،هدھاعم نیا ھلدابم زا سپ اروف ھک دوش یم دھعتم سراپ تموکح :متشھ هدام

 یاھ ناغفا یمامت و دنا هدش ریسا ناتسناغفا رد سراپ یاھورین تایلمع نایرج رد ھک ار

 یاھورملق زا یشخب رھ رد یسایس لیالد ھب انب ای ناگورگ ناونع ھب تسا نکمم ھک ار

 فرط زا اھ ناغفا ھکنیا رب طورشم .درک دنھاوخ دازآ جاب نودب ،دنا هدش تشادزاب سراپ

 رد .دننک دازآ جاب نودب ،دنا اھ ناغفا رایتخا رد ھک ار یسراپ ناریسا و ناناگورگ دوخ

 دنھاوخ بیوصت هدام نیا دافم یارجا یارب یدادرارق فرط ود یاھرنشیمک ،موزل تروص

 .درک

 

 ،اھلوسنوقرس نتخانش تیمسر ھب و داجیا اب ھک دنوشیم دھعتم دادرارق نیفرط :مھن هدام

 ھیاپ رب یرگید ورملق رد کی رھ ،یلوسنوق نارازگراک و اھلوسنوق نانواعم ،اھلوسنوق

 ساسا رب زین اھ نآ تراجت و ھطوبرم یایاعر اب راتفر و دنیامن یراکمھ للم ھب مارتحا

  .دشاب ھتشاد رارق اھ تلم دنسپ دروم تراجت و ایاعر اب راتفر
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 تموکح و ددرگ يم زاب نارھت ھب سیلگنا تئیھ اروف ،هدھاعم نیا ھلدابم زا سپ :مھد هدام

 تشاددای رد ھک دریذپ یم نیعم تافیرشت و يھاوخرذع اب ار نآ ھک دنك یم تقفاوم سراپ

 .تسا هدش اضما رایتخالا مات ناگدنیامن طسوت ھناگادج

 

 دھعتم ،نارھت ھب ھیناترب تئیھ تشگزاب زا سپ هام ھس تدم رد سراپ تموکح :مھدزای هدام

 ھیناترب تموکح یوس زا ھک یرنشیمک اب هارمھ ھک دنک نییعت ار ینویسیمک ات دوش یم

 یسررب سراپ تموکح زا ھیناترب یایاعر مامت یلام تابلاطم دروم رد ،دوش یم نییعت

 شیب ھک یتدم رد طاسقا ای عومجم رد ،دوش یم مالعا ھنافصنم ھک ار یتابلاطم نآ و دنک

 طوبرم یاھاعدا اھرنشمک نیمھ .دزادرپب ،دشابن اھرنشمک بیوصت خیرات زا لاس کی زا

 ھیناترب تئیھ جورخ نامز ات ھک ار اھتردق ریاس ای سراپ عابتا مامت زا سراپ تموکح ھب

  .تفرگ دنھاوخ میمصت و یسررب ،دناهدوب ھیناترب ھیامحلا تحت نارھت زا

 

 سپ ھیناترب تموکح ،دش رکذ یلبق هدام رخا شخب رد ھک ھچنآ یانثتسا ھب :مھدزاود هدام

 ،اھ لوسنوق ،اھ لوسنوقرس ای ھیناترب تئیھ رد اعقاو ھک یسراپ رھ تیامح زا نیا زا

 طورشم ،دنک یم رظن فرص ،تسین یلوسنوق نارومام ای ھیناترب یاھ لوسنوق نانواعم

 ،دروم نیا رد اما .دوشن لامعا ای اطعا یرگید یجراخ تردق چیھ ھب یقح نینچ ھکنیا رب

 رد اھ تینوصم و تازایتما نامھ ھک دوش یم دھعتم سراپ تموکح ،تاھج ریاس دننام

 ھب ھک یھجوت و مارتحا نامھ و دوش اطعا نآ یایاعر و نامداخ ،ھیناترب تموکح ھب سراپ

 .دوش رادروخرب نآ زا ،دوشیم اطعا نآ یایاعر و نامداخ ،یجراخ یاھ تموکح

 

 )١٢۶٧ لاوش( ١٨۵١ تسگا رد ھک ار یدادرارق ھلیسونیدب هدھاعم نیفرط :مھدزیس هدام

 یم دھعتم و دننک یم دیدجت ،دنا هدرک دقعنم سراپ جیلخ رد هدرب تراجت بوکرس یارب

 ١٨۶٢ تسگا زا سپ ینعی ،نآ یاضقنا خیرات زا سپ .دبای ھمادا روکذم دادرارق ھک دنوش

 ار نآ هدھاعم نیفرط زا یکی رگا ھک نآ زا سپ ینالوط تدم یارب و رگید لاس هد یارب

 .دوش یمن ذفان نآ ماجنا زا سپ لاس کی ات روبزم مالعا اما .تسا ارجالا مزال ،دنکن وغل
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 تامادقا ھنوگرھ زا ھیناترب نازابرس ،هدھاعم نیا ھلدابم زا سپ اروف  :مھدراھچ هدام

 ضحم ھب ھک دوش یم دھعتم ھیناترب تموکح و درک دنھاوخ یراددوخ سراپ ھیلع ھنامصخ

 ھیناترب تئیھ شریذپ و سراپ یاھورین طسوت ناغفا یاھورملق و تارھ ھیلخت طیارش ھکنیا

 قلعتم ریازج و نکاما ،ردانب ھمھ زا ریخات نودب ھیناترب یاھورین ،دوش مھارف نارھت رد

 ،ینامز ھلصاف نیا رد ھک دوش یم دھعتم ھیناترب تموکح اما .دش دنھاوخ جراخ سراپ ھب

 تبسن سراپ یایاعر یرادافو فیعضت یارب سیلگنا یاھورین هدنامرف یوس زا یراک چیھ

 ،نیا رب هوالع .تسا سیلگنا دوصقم تیاھن روبزم تعاطا تیوقت ھکلب ،دریگن ماجنا هاش ھب

 زا یشان تالکشم ربارب رد سراپ عابتا ،ناکما دح ات ،ھک تسا دھعتم ھیناترب تموکح

 زا هدافتسا یارب تسا نکمم ھک یتاکرادت مامت و دوب دنھاوخ نما ھیناترب نازابرس روضح

 اھنآ کمک یارب ار دوخ تاماقم ھک دوش یم دھعتم سراپ تموکح دشاب مزال اھورین نیا

 سپ اروف ،ھیناترب یاھرنشمک طسوت رازاب ھنافصنم تمیق ھب و دنک ییامنھار اھنآ ھیھت رد

 .دوش تخادرپ نآ لیوحت زا

 

 دھاوخ ھلدابم و بیوصت دادغب رد رتدوز ای هام ھس تدم رد رضاح هدھاعم :مھدزناپ هدام

 رد .دنتشاذگ ار دوخ رھم نآ رب و دندرک اضما رایتخالا مات ناگدنیامن ،رضحم رد .دش

 .دش ھتشون ١٨۵٧ چرام ۴ رد و ھخسن ۴ رد ،سیراپ

 )اضما(   یلواک

 )اضما(   خرف

  


