
ریبکریما مان هب یدرم گرزب دای هب

 ۱۱۸۵ لاس رد هک یناهارف ناخ یقت دمحم ازریم مان هب تسا یدرم ناریا نامروشک ناتسود نهیم نیرتگرزب زا یکی*
.دوشگ ناهج هب مشچ کارا یاهاتسور زا یکی هوازه رد یدیشروخ
 تسخن هاگیاج رد یدیشروخ ۱۲۳۰ هام نابآ ۲۲ ات ۱۲۲۷ هام رهم ۲۷ زا هک دوب راجاق هاش نیدلارصان ریزو تسخن نیتسخن وا
 .دیگنج رایسب نویناحور ای اهدنوخآ یاهدنفرت و اه هفارخ اب و درک یرایسب ی هدنزرا یاهراک یریزو
.دوب مرگرس هناخزپشآ و کاروخ و دروخ راک هب ماقم مئاق ی هناخ رد هک تشالد مان نابرق ییالبرک وا ردپ
 مئاق یاهراک  ماجنا تسناوت یناوج رد دوب شوه اب رایسب یرسپ هک اجنآ زا .دش گرزب ماقم مئاق ی هناخ رد ریبکریما ورنیا زا
.دریگ تسد هب ار ماقم

 ی هویم و  دیزگرب یرسمه هب دوب وا )یومع ای( رِدَپا رتخد هک ار مناخ ناج ناج تسخن راب .درک ییوشانز راب ود ریبکریما -
 هب مناخ ناج ناج ییادج نآ زا سپ هک دیماجنا ییادج هب ماجنارس هک دوب رتخد ود و رسپ کی دنزرف هس ییوشانز نآ
 .دش راگدنام اجنامه رد و تفر ناگداپآرذآ
 نیا هدنام اج هب هک ییاه کاچنب ی هیاپرب .دوب هاش نیدلارصان ینت رهاوخ و تشاد مان مناخ هداز کلم ریبکریما رسمه نیمود
       :میناوخ یم نینچ هتشون هاشداپ هب ریما هک یا همان رد .دوشب وا ی هداوناخ داماد ریبکریما هک هدوب هاش نیدلارصان ِتساوخ
 یارب و نویامه مکح هب ،دعب .موش لایع و هناخ بحاص رهش نیا رد متساوخ یمن هک تسا مولعم ملاع هلبق دوخ رب لوا زا «
.مدرک مادقا ار لمع نیا ،امش تمدخ تفرشیپ

 ِسَپ زا ازریم نیدلارصان راکشیپ کلملا ریصن هللا لضف ازریم .درذگ یم رد ییاسرت ۱۸۴۸ ربماتپس مراهچ رد هاش دمحم *
رد نارهت هب ناوج هاش یراپسهَر یارب ندش هدامآ و اهراک
.دوش یم راذگاو ناخ یقت ازریم هب راکنیا ماجنا ورنیا زا .دنام یم 
 یهارمه یارب ار یا هتسیاب و هتسیاش ِشترا یورین ،یزیربت ناگرزاب کی زا ماو مان هب ناموت رازه یس نتفرگ اب ناخ یقت ازریم
 نارهت هب هتفه شش زا سپ هک دروآ یم مه ِدِرگ هاش ندرک
.دنسر یم

 و شِمارگ نتشاد هگن یارب نیا دیوگ یم خساپ رد و دنک یم یریگشیپ هزات هاش کیدزن رایسب ناتسود ِندمآ زا ناخ یقت ازریم -
 هزات ِهاگیاج ِتشاد یمارگ و دنا هدوب تساخرب و تسشن رد یگدوک زا ازریم نیدلارصان اب ناناوج نیا اریز تسا ناوج هاش جرا
.دنهدن ماجنا ار نآ اسب هچ و تسا راوشد ناشیارب وا ی
 هب تسد ،سیلگنا ترافس ای یگدنیامن اب ایلعدهم شردام ،دوب نارهت هار رد هزات هاش هاگیاج رد ازریم نیدلارصان هک ینامز رد
 ازریم یروف دیسر نارهت هب هک هاش یلو .دنراذگاو کلامملاردص هللارصن ازریم هب ار یریزو تسخن هک دندوب هدش نآرب و هدرک یکی
.دیشخب یو هب ار ریبکریما بقل ای مانرب و دیزگرب یریزو تسخن هب ار ناخ یقت

داد ماجنا ریبکریما هک ینیهِم یاهراک *
نونغلاراد ییاپرب -
هیقافتا عیاقو ی همانزور شخپ و ییاپرب -
یلام یاهراک هب یگدیسر -
نیوانع و باقلا نتشادرب نایم زا -
یعامتجا ای ینامزاه یاهراک هب نداد ناماس -
)هناخ لوارق( یناب هدید ییاپرب -
اه هناخراپاچ نداد ناماس -
نداد هجنکش اب زیتس -
نایشروش ندرک شوماخ -
 مدرم شیاسآ و روشک ینادابآ یارب یرگید رایسب یاهراک … و -

 هب یزارد تسد زا ناشتسد هک ییاهنآ هژیو هب .درک تسرد رایسب نانمشد دوخ یارب ریبکریما اهراک نیا ی همه ماجنا اب *
 ایلعدهم ،ریما ی هدروخ دنگوس نانمشد زا یکی .دنتخادرپ ینمشد هب وا رس تشپ رد ورنیا زا .دوب هدش هاتوک یتلود یاه ییاراد
.دنک رانکرب یریزو تسخن زا ار ریبکریما ات تشاداو ار هاش ندیلارصان رایسب یاهدنفرت اب هک دوب شنز ردام
 هاتوک نامز نیا رد اهنآ ی همه تفگزاب هک تسین ات ود و یکی ریما اب روشک ناراوخ تفم رگید و ایلعدهم یاه ینمشد ناتساد
 هب ار شنادنزرف و رسمه و ریبکریما ماجنارس .دجنگ یمن
دندناتسزاب وا زا ار اه هاگیاپ و اه هاگیاج ی همه و دنداتسرف ناشاک ِنیف

 یم ار هاش یتعلخ و ریما ترازو نامرف هک دیسر دهاوخ نارهت زا یکیپ هک دندناسر ریما ی هداوناخ یهاگآ هب زور کی دادماب -
.دروآ
 .دور یم هبامرگ هب ریما .دنک یمن رواب ار کیپ ی هتفگ و دوب نارگن رایسب وا رسمه هلودلا تزع



.دروآ
 .دور یم هبامرگ هب ریما .دنک یمن رواب ار کیپ ی هتفگ و دوب نارگن رایسب وا رسمه هلودلا تزع
 ِرد رگید ِنارودزم .دنکن هاگآ کیپ ندمآ زا ار ریما ِنز یو هک دََرب یم هبامرگ هب دوخ اب و هتفرگ ار کیپ تسد شارف ناخ یلع
 .دوش یمن هتفریذپ هک دنک یم ار هلودلا تزع شرسمه اب رادید تساوخرد ریما .دنَدنب یم نورد زا ار هبامرگ
 .دندرک هاتوک مدرم شیاسآ و روشک ندرک دابآ زا ار شتسد ،ریما یاهتسدِ گر ِندیرب اب دیشروخ ۱۲۳۰ هام ید ۲۰ رد ماجنارس -
درک ناریا یارب درم گرزب نآ هک یکین یاهراک و اه هجنر شاداپ دوب نیا و
 رد و هدرب البرک هب ار شدبلاک شرسمه یراشفاپ اب هام دنچ زا سپ .دندرپس کاخ هب ناشاک نامه رد ار درم دار نآ کاپ رکیپ -
.دندرپس کاخ هب یهاگمارآ
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