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هداعلاقوف
دش حرطم تیحیسم طسوت

،نانزتمارک،یناسناتمارکدرومردنیا،لاثمناونعھب
،ناتسرامیبنتخاسونارامیبزانایحیسمتبقارمهوحن،تمحر
ویرادهدرب،یشککدوکوغل،ایلیفودپتیعونممنینچمھ
.تسارگیددراوم

ومینادیمیھیدبارتبثمتاریثأتنیازایرایسبامزورما
حیسمیسیعھکدندشنکمملیلدنیاھبطقفاھنآھکمینادیمن
ھبواناوریپودادشزومآودرکیگدنزدوخاراھشزرانیا
.دندرکادیپشیارگاھنآتمسزین

رییغتارناھجتیحیسمھنوگچدوخباتکردتیمشایجنیولآ
:دسیونیم،میتسھوانویدمارتاعالطانیارتشیبامھک،داد
یمنهارنیطسلفیکاخیاھنابایخردزگرھحیسمیسیعرگا«
وارگا،درکیمنمایقودرمیمنودربیمنجنررگا،تفر
ھبدوخمایپندناسریاربارنادرگاشزایکچوکهورگزگرھ
زایحطسنآبرغناھج،دوبهدادنلیکشتیدوھیریغناھج
دھاوخن،مینادیمیھیدبامھکارتیناسناوندمت،گنھرف
روضحاھنآردتیحیسمھکییاھروشکھبدیابطقفامش.تشاد
.دینیببارتوافتاتدینکهاگندرادنینادنچ

اریکرابمریثأتاتدنوشیمقیوشتهاگشیامنزاناگدننکدیدزاب
.دننکفشک،تساهدمآناھجنیاھبحیسمیسیعقیرطزاھک
اھ لسنلوطردعماوجوناسنااھدرایلیمیگدنزربریثأتنیا
.دبای یمشرتسگ

ینامز،تسایرورضنامزنیاردهژیوھبرمانیازایھاگآ
یماگنھ.دوشیمماندببلغاوهدشکردرتمکیحیسمنامیاھک
ھکمینادیمنینچمھ،مینکیمدیکأتتبثمیاھزیچنیاربھک
بوخلامعاوهدشماجناحیسممانھبدنسپانیاھراکزایرایسب
زیندراومنیاھبهاگشیامننیارد.تساهدشھتشاذگاپریز
مامتدوجوابھکتسانیاتیعقاواما.تساهدشھتخادرپ
هدناوخارفاریناوریپاھرابدنوادخ،نایحیسمواسیلکتاھابتشا
یاھھصرعردارمدرمیگدنز،دوخنامیاھجیتنردھکتسا

.دناهدرکینغوهدیشخبدوبھب،حالطصاھب،یلمع

خیراتلکھکتخیگنارباریدیاقعولامعاھیلواھقرجتیحیسم
ابمدرم،زورماھباتھکلبھتشذگردطقفھن.دادلکشارناھج
یگدنزدوبھبومدرمھبکمکیاربراکرددوخنامیاهزیگنا
.دننکیمتکرشایندنیارد

اھھنومننیازاناگدننکدیدزابھکتسانیانارادھفرغیوزرآ
ردارنآ،دننکرظندیدجتیحیسمنامیارداتدنریگبماھلا

یگدنزاربوخیحیسمیاھشزراودننکتیبثتدوخیگدنز
.دننک

زنرولدراھنیار
هاگشیامنرگزاغآ
دادرییغتارناھجتیحیسم-ھچخیرات

هاگشیامنرداریرایسبینیعیاھھنومن"دھدیمرییغتارناھجتیحیسم-خیرات"هاگشیامنزاناگدننکدیدزاب
ونوتمحیرشتھبروشوربنیا.تفایدنھاوخ،تساهدادماجناریخهارردتیحیسمھچنآوتبثمتاریثأتزا
.دنکیمدیکاتلئاسمنآربودنا هدشھئاراهاگشیامنردیدعب ھسیاھ بعکمبلاقردھکدزادرپ یمیریواصت



درکلوحتمارناھجلیجناھنوگچ
٢٠١٧AGBتقومامتنانکراکھنالاستسشنتبسانمھبترپیلکگناگفلوینارنخس

ھبتسارارقھکدنکیمتیامحسوتیتدوخراکمھزانانخسنیاابسلوپ
تردقدنوادخفطل.دنککمکاسیلکناربھرنییعتردترکیاھاسیلک
طیحمردھکلب،عامتجاودرفیگدنزرداھنتھنرمانیا.درادینوگرگد
ارناھجرییغتتیلباقادخضیفلیجنا.تسانایامنزیناھنآیحیسمریغ
ھلاس٢٠٠٠خیراتلوطردھکتسایراکنامھًاقیقدنیاو.دراد
.تساهدادماجناتیحیسم

یتامدقمنانخس
یمتبحصیفنمیموھفمابرتشیبتیحیسم،امیبرغنردمیایندرد
دوجواھنآزایمکدادعتعقاوردو.تساھتشذگناھانگرصقماسیلک.دوش
دوخاریزدننکیمفیصوتهدنامبقعونردمریغارتیحیسمھکدراد
.دھدیمناشنراکھظفاحمیشزرارظنزاار

ییاھ شزراابیزورمایقالخایاھ شزراویگدنزیاھ ھمانرب،عقاوردو
،امھکییاجنآزا.تساداضترد،تساھتفرگلکشبرغتیحیسمردھک
راشفیعفادتتلاحھبھکمینک یمساسحا،دھعتمنایحیسمناونعھب
اراسیلکوتیحیسمھفرطکییفنمریوصتمیھاوخ یمًاتعیبط،میا هدروآ
ھکمیھدناشنرالوکسیایندکیھبمیھاوخ یمنینچمھام.مینکحالصا
.تشاددھاوخندوجولکشنیاھباھنآدوخیتحیحیسمیاھ شزرانودب

ھبوھتفرگلکشلیجناطسوت،برغناھجهژیوھب،ناھجھکتسینیکش
نامیاریثأتنودبامیبرغگنھرف.تساهدرکرییغتندشرتھبیوس
،دادرییغتارناھجلیجنااھنتھن،لاحنیااب.تسینکردلباقیحیسم
-سدقمباتکیساسایاھ شزرا.دادلکشزینارتیحیسمناھجھکلب
ھطوبرمیبھذمویعامتجا،یگنھرف،یرکف،یسایستفابھبدیابیحیسم
.دوش لقتنم

هدادلکشارتیحیسملامعاوتایھلازینیتاریثأتنینچ،سکعربو
طقفبلغاھکتسایراکھانگدارفاخیراتنینچمھتیحیسمخیرات.تسا
ردصوصخھب.دندرکیمنیگدنزنامیاابیلودنتشادنیدتیاعدا

کیزایحیسمنامیا،دناهدشماغدامھابتلودواسیلکتردقھکییاج
رگیدیوسزااماتساهدادرییغتندشرتھبتمسھبارناھجوس
مک،صیرحوبلطتردقزیندندیمانیمیحیسماردوخھکیدارفا
زارتول.دندوبلداعانوبصعتم،ریذپانشزومآوتخسرس،لمحت
ھبتبسنودرکیمتیامحاھتسیتپابانآونایارگتیونعمراتشک
باتکابیلامشیاھییاکیرمآ.درکیمضیعبتویخلتزاربانایدوھی
نامھابدندرکیمعافدیرادهدربزاھکییاھیبونجابتسدردسدقم
تیحیسمھچنآھبدیاباھنتھنام،نیاربانب.دندیگنجتسدردسدقمباتک
ھبیگدنمرشابدیابھکلب،مینکهاگن،تساهدادرییغتتبثمروطھبار
دھدرییغتارناھجتسناوتیملیجناھنوگچھکمینکھجوتزینھتکننیا
!دناهدادنماجنایراکھچھنیمزنیاردنایحیسمو

دیاب،تساهدادرییغتارناھجھنوگچلیجنامیسرپ یمیتقونیاربانب
واضیفھکمینکرکشارادخلاحنیعردومینامبعضاوتموقداص

.تساهدشیلمعناھجتاجنیارب

.درکمھاوخلابنداراسیلکخیراتیلصایاھهرودنم،یشوررظنزا
تعرسھبهرونیاردناھجاریزدوبدھاوخھتشذگلاس۵٠٠ربزکرمت
ماجنارد.تساهدرکرییغتنردمنارودتالوحتوتاحالصاقیرطزا
طوطخمنکیمیعسومریگیمرظنرداریلصایاھھبنج،راکنیا
هدیداندیاباریدرفتایئزجواھھبنجزایرایسب.مھدناشناریلک
.دشابیمعوضومزایلکریوصتکینیاعقاورد.تفرگ

ھك ادخناگیارٔھیدھ
،تسا یعقاو تاجن انامھ
ٔھمھ سرتسد ردنونكا
 اب .دراد رارق مدرم
 ،یھلأھیدھنیانتفریذپ
ھكمیوش یم ھجوتم
تسنیا ام زا ادخ تساوخ
 راب ودنب یب یگدنز زاھك
یاھ ینارذگشوخ و
ومیشكب تسددولآ هانگ
 و کاپ یگدنز
نیا ردیا ھنادنسپادخ
.میشاب ھتشادایند
١٢،١١-٢ سوطیت



ییادتبایاسیلک
نیتناتسنکنامزات.دیگنجیمندشنتخانشتیمسرھبوارادمیاربینعی،اقبیارباھنتادتباتیحیسم،موریروتارپمانامزرد
.تشاددوجوھعماجلکربیراذگریثأتناکمایتخسھب٣١٣لاسرد

ودرکادیپھعماجربیاهدنیازفذوفنتیحیسم،نیتناتسنکلوحتابماگنھ
نیا.دنکیمادیپیرتشیبتیمھاتلودیاربیحیسمیقالخایاھشزرا
.درکیتلودنیدارتیحیسمسویسودوئتھکتفرگتدشینامزتفرشیپ

یحیسمیاھشزرامیلستدیمعتلسغزاسپ٣٩٠لاسردروتارپمایتح
سوربمآرباربردوا،ھتشک٧٠٠٠ابیکینولاستماعلتقلیلدھب.دش
زاسپیندرکنروابیفطعھطقننیا.درکھبوتیمومعرظنمردنالیم
.دوبموریروتارپماردنایحیسمھجنکشورازآلاس٣٠٠ًابیرقت

ھبلواھجردردنایحیسم،یسیعدرومرد"بیجعیاھهزومآ"مغریلع
یارب.دنتسھھجوتلباقدوخنارصعمھیاربدوخیگدنزکبسلیلد
یعرفعوضومکیبھذمھکدننکیمھبرجتیمورنادنورھش،رابنیلوا
ھکدنتسھرضاحنایحیسم.تسایگدنززاهدننکنییعتیشخبھکلب،تسین
مادعایدبایگدنزوزیخاتسرھبیا ھقباس یبدیماابوناشدیاقعرطاخھب

ھبدوخیقالخایالاویاھشزراھبهراشااباھنآ.دنریمبودنوش
ھکیفصولباقریغتبحماباھنآ.دندوبضرتعمتلودھبدوخیرادافو
یسیعدوخودرادتسودارمدرمھمھھکیردپیادخیبوخزاھتفرگرب
نتفرزانایحیسم.دنتشادمدرمندرکدعاقتمردیعسدوبنآھنومنحیسم
اھنآ.دندرکیمبانتجایزابساتوندیشون،رتائتھبنتفر،کریسھب
،ییارگسنجمھ،انز:دننکیمدراردوخنارصاعملاربیلیسنجقالخا

ردیراجتقالخاھنیمزرد.یشککدوکوکدوکندرکاھر،نینجطقس
یتشیعمویعامتجایاھتیلاعف.دنتسیایمبلقتویتقادصیبلباقم
ارقفونامیتی،اھهویبزااھنآ.درادتیمھامودھجردرداھنآیارب
لاحرداراھنآرد،دننکیمتبقارمنارامیبزااھنآ.دننکیمتبقارم
تبقارمناینادنززااھنآ.دننکیمنفدارهدرمودننکیمیھارمھگرم
ھباھنمرژتالمحطسوتھکیدارفایدازآدوخھنیزھابودننکیم
.دنرخیماردناهدشھتفرگیگدرب
ھباریگدنززادیدجًالماکیشورنایحیسم،دوخھیاسمھھبتدارااب
:دنھدیمھئارادوخنایفارطا

ابھکدھدیمنارگیدھبیراکادفابیگدنزھباردوخیاجییارگتذل
گنھرفونیدھکیعامتجایاھ توافتیاجھب.دریگیملکشادخقشع
زارتارفھکدننک یمیگدنزیراکوکینویردارباب،دنک یمتیبثتارنآ
.تسایعامتجایاھ توافتھمھ

یگدنزودرکادیپروضحاجھمھرداسیلک،نیتناتسنکبالقنازاسپ
زیناھروتارپما،ریثأتنیاتحت.دادلکششیپزاشیباریمومع
ھبھجوتاباراسیلکودنریگیمهدھعرباریرتشیبیعامتجاتیلوئسم
متیر،هزور٧متیر،لاثمناونعھب.دنھدیماقتراتلودیمومععفانم
ات،دیآ یمنایمھبقالطزاتبحصیتقو.دنکیممیظنتهرابوداریگدنز
لابقردفلخت.دوش یمراتفرنادرمابیواسمروطھبنانزابیدایزدح
طسوتنادنزرفشورف۴۵١و٣٩١.درادینوناقدرگیپکدوکتمالس
ناونعھبارکیپملایاھیزاب٣٩۵.دنکیمعونمماررتریقفنیدلاو
.دوشیموغلیشزرودادیورکیناونعھبھنویتسرپتبدادیورکی

نایحیسمینوکایدویعامتجادھعت،موریروتارپمانوزفازورفعضاب
ییاسیلکیاھتیصخش،یروتارپمایشاپورفاب.تفایتیمھاشیپزاشیب
هرصاحمھبھجوتاب.دنتفرگهدھعرباریمومعویسایستیلوئسمزین

رباریسایستیلوئسملوایروگیرگپاپ،اھدرابمولطسوتمررھش
رھشرداریگدنزودادماجنانافلاخمابارحلصتارکاذم،تفرگهدھع
دنامیمیقابخیراتردلاوسکینیااجنیارد.دادنامزاسهدشهرصاحم
.دھدرییغتھشیمھیاربارمورناھجتسناوتیمتیحیسمھنوگچھک

نآابهارمھودشزاغآیدیدجًالماکنارود،موریروتارپماطوقساباما
ھبیبرغتیحیسم.دشزاغآینمرژدیدجناھجکییھد لکششلاچ
١۴۵٣لاسات،سنازیبیروتارپما،موریروتارپماهدنام یقاب.دمآدوجو
ناناملسمھلمحنافوطردھکینامزات،تسناد یمیحیسمًالماکاردوخ
.تفرگرارق

ییادتبا یاسیلک



یناسناتمارک
ودرکاطعرشبھبارنآوا.تساناسناتمارکعورشھطقندنوادخ
ھیبشزافدھوانعم.)1:27شیادیپ(تخاسدوخلکشھباراھنآ
اباھناسنالماعتتیاھنردوناسناوادخلماعت،ادخھبندوب
.تسارگیدکی

ردھکتسالیلدنیمھھب.درکیمراتفرمارتحاابمدرمابیسیع
نیدچیھرد،رگیدیاجکچیھرد.تساھجوتزکرمدرفتیحیسم
.دوشیمنھتفرگیدجردقنیااھناسناکتکت،یرگید
یمراکشآنآزابرغھکارایازلولستیحیسم،بیترتنیاھب

.دراذگیم،دوش

نانزتمارک
رثکا.دوبهدربماقمھبھیبشًابلاغناتسابنارودردنانزتیعقوم
یتحاھنآ.دندوبهدشعنمعمجردتبحصزاودندوبداوسیباھنآ
راکفاھبمھتماھنآ.دنھدروتسددوخھناخنامالغھبدنتشادنهزاجا

رد،برغرعاشنیتسخن،رموھ.دندوبدبیاھتینویناطیش
.»دمآایندھبنانزقیرطزارش«:دسیونیمدوخھسیدا

یساساتارییغتشوختسدیسیعقیرطزانانزیعرفتیعقوم
ھجیتنیبرغعماوجردنانزابنادرمھنانابرھمراتفرهوحن.دش
دوخنانز،نادرم":دادمیلعتیسیعاریز،تساتیحیسمتامیلعت
.)٢۵:۵.سفا("دیرادبتسودار
،تساهدششرازگلیجناردھکروطنامھ،نانزابیسیعراتفر
.دوبهدنزاساسیلکخیراتیارب،بولطمانتالوحتمغریلع

هداوناخوجاودزادیدجریوصت
دیابنناردپودنشابھتشادتسوداردوخرسمھدیابنارھوش
ردلوسرسلوپمیلعتنیا.دنزیگناربمشخھباردوخنادنزرف
.دشیگداوناخدیدجًالماکیریوصتھبرجنمھیلوایاسیلک
شنارتخدجاودزاایشورفیاربرھوشقلطمقحوتردقھبنیا
.تفایشھاکیرسمھکدوکمسر.دادنایاپ

رگا،لاحنیااب.دوبنوناقکییمورگنھرفردیرسمھکت
زینھقوشعمایھقوشعمکی،شرسمھربهوالعتسناوتیمیدرم
موسرمیقرشیاھگنھرفرد.تشاددوجوناکمانیا،دشابھتشاد
دنتشادنهزاجایتحنارتخد.دشابھتشادنزنیدنچدرمھکدوب

عانتما،دوبهدرکباختناجاودزایاربناشردپھکاریراگتساوخ
.دننک



هویبیگتسشنزابقوقح
یعامتجاتیعقومزااجنآرداھنآاریزدوبباذجنانزیاربتیحیسم
هویبرگایتح.دندوبرادروخربدوخیتسرپتبطیحمھبتبسنیرتالاب
١١٠لاسردیاھیکاطناسویتانگنیا.دندوبرادروخربییایازمزا،دندوب
یوسزا.تفرگهدیداندیابناراھهویب«:تساوخنینچدالیمزاسپ
رتدوزھچرھاتدنتشادرارقدیدشراشفتحتیدوھیریغیاھهویب،رگید
.دننکجاودزاهرابود

ارنآاسیلکودوبمارتحالباقیھاگیاجندوبهویب،نایحیسمنایمرد
.درکیممارتحا
زا،دالیمزاسپ٢۵١لاسھبمرردسویلنروکفقسازایاھمانرد
مان،دندوبیمورھعماجتبقارمتحتھکدنمزاینوهویب١۵٠٠زاشیب
.دوشیمهدرب
شزرانیاساساربتساهویبنانزنیمأتلماشھکیعامتجامتسیسکی
.دمآدوجوبیحیسمیاھ

یراتسرپ
راکراتسرپناونعھبیددعتمیاھھبھارونابھار.تشادحیسمیسیع
ناونعھبارنانزناجتنسروتسدقبط،مھدزاودنرقرد.دندرکیم
ینیتسوگآیاھ ھبھارهورگ،مھدزیسنرقرد.دندشمادختساراتسرپ
.تشادصاصتخایراتسرپھبصاخروطھبھکدشسیسأت

رداریراتسرپ)١٩١٠-١٨٢٠(لگنیتیانسنارولفیسیلگناناوجنز
حطسونأش،حیسمتبحمابعضاوتمنزنیا.تخومآثروسرزیاک
.دوبهدشنهدیدزگرھًالبقھکدروآناغمراھبیراتسرپیارباریکشزپ
.درکسیسأتندنلرداریراتسرپھسردمنیلوا١٨۶٠لاسردوا
دھعتمنآلوصاھبھکدراددوجویراتسرپهدکشنادنارازھهزورما
.دنتسھ

گرمزاسپیگدنز
یروتارپمایاھرھشزایرایسبرد.تفایعویشنوعاط١۶۵لاسرد
نامھرد.دنتخابناجتیعمجموسکیات.تشکاریرایسبمدرم،مور
یحیسمنامیاھبمدرمزایرایسب،ریگھمھیرامیبنیالوطرد،نامز
.دندیورگ

شسرپیاربیخساپنایحیسم،ناتسرپتبیاھھفسلفونایدافالخرب
.دنتشادگرمزاسپیگدنز
اریزدنسرتیمنوعاطزانایحیسمریغطقفھکدرکاعداسونایرپیس
نارداربھکمینادیمام:تفگوا.دنزیماررخآفرحاھنآیاربگرم
.دناھتفرگیشیپامزاطقف،دناهدشنمگام



نینجطقسرباربرد
یاھتسایسیاربعورشمیاھلیسوارنینجطقساھیمورواھینانوی

:دسیونیم،تیحیسمعفادم،نایلوترت.دنتسنادیمدلوتلرتنکیمومع
محرردارنینج،میاهدشعنمناسناکینتشکزاام،رگیدفرطزا"
".میربیمننیبزا

وهدرکعونممتدشھبارنینجطقسادتبانامھزایحیسمیاھهزومآ
یحیسمیاسیلکماکحانیرت ییادتبارداھ هاگدیدنیا.دنمانیملتقارنآ
دازونو،دیربننیبزامحرردارکدوک«:دنوش یمتفایلوانرقرد
.»دیشکنار

 کدوک ویلیفودپ ندرک ینوناقریغ
یرازآ
یمزینیمورتایبداردارلمعنیا.دوبنینوناقریغنانویردیلیفودپ
دوخیاھھتشونردھنامرشیب)م١٠٢/١٠۴-۴٠(رعاشلایسرام.میبای
.»یباوخمھلکیھشوخیرسپابوت«:دسیون یم

نکمم،دشیمنیمور-ینانوییتسرپتبگنھرفنیشناجتیحیسمرگا
.دشابھتشادندوجوناکدوکزایسنجهدافتساءوسنیناوقزورمادوب

.تسایحیسمیسنجقالخامیقتسمھجیتنیلیفودپزورماندش ینوناقریغ

یسنجقالخا
.دوبشزرایبیمور-ینانوییایندردیسنجھطبار
یقالخادب،دالیمزاسپ١٠٠لاسردهدشھتشون،سوتیساتھتفگھب

اجنآزا.دوبردانیرمانمادکاپرسمھکیھکدوبجیاریردقھبیسنج
ھکدشیمانزبکترمینامزاھنتدرم،دشیمبوسحمدرملامنزھک
ساسانیارب.درکیمرارقربیسنجھطباریرگیددرمھبقلعتمنزاب
.دوبنزھشیمھرصقم

ارجاودزا«:دنتفرگیدجارنایناربعنانخسنایحیسم،رگیدیوسزا
نانکشدھعیارب.دشابشیالآیبدیابجاودزارتسبوتشادیمارگدیاب
ثعابیحیسمیسنجقالخا».درکدھاوختواضقدنوادخ،ناراکانزو
.دوشموکحمیحیسمبرغردتاناویحتراجتوایلیفودپ،انزاتدش
.دروآیسنجتالیامتوجاودزاھبارتیمیمصزاتظافحتیحیسم



ھیریخروما
لبق١٨۵یفوتم(سوتالپ.دوبھتخانشانابیرقتھیریخ،ناتسابنارودرد
ھچنآ.دینکیمیدبادگھبیندیشونواذغندادابامش«:تشون)دالیمزا

».ینکیمینالوطاروایتخبدباھنتویھدیمتسدزایرادھکار
ناشن،دنھد یمناشنشنکاوینارگناباھزاینندینشابزورمامدرمیتقو
.تساهدادلکشاراھنآرکفتزرطیحیسمیراکوکینھکدنھد یم

زایکییاربھچنآ«:دادمیلعتوتفگار»وکینیرماس«ناتسادیسیع
ھمھرد.)٢۵یتم(.»دیدرکنمیاربعقاورد،دیدرکاھنیرتکچوکنیا

.دناهدادماجناارراکنیانایحیسم،اھنامز
ھیذغتیلامیاھکمکزاھکدوبیفیعضھجدوبیارادًالبقھیلوایاسیلک
.دندشیمتیامحھجدوبنیاابنارامیبوارقف،نامیتیواھهویب.دشیم
.دشیمتخادرپ ارنیفدتمسارمھنیزھودندشیمدازااھ هدرب

لیطعت و ھبنشکی
321لاسرد.دوبنراکزایصخرمزورھبنشکیینالوطتدمیارب
ھتفھودرکمالعاتحارتسازورارھبنشکینیتناتسنکروتارپماھکدوب
.درکیفرعمارهزورتفھ
یبتاریثأتزایکیزادننکراکھبنشکیزوردنتسینروبجمھکیناسک
زینناسانشناوروناکشزپ.دنوشیمدنمهرھبیحیسمنامیارامش
.دینکعطقمظنمتحارتسایاھهرودابارراکھکدننکیمھیصوت

نایحیسم،درکمایقناگدرمزاھتفھزورنیلواردحیسمھکییاجنآزا
نیا.دندرکباختنادوختدابعتاسلجیاربزورناونعھبارھبنشکی
دارفازالکشتمًاتدمعاسیلکلوالاس١۵٠رداریزتساھجوتلباق
.دنتشاد یمھگنسدقمارتبسزورھکدوبیدوھی

یشکدازونتیعونمم
یداعیاهدننکنارگنزرطھبیمور-ینانویھعماجردنادازوننتشک
ارنینجطقسو)یشک کدوک(یشکدازوناھ یمورواھ ینانوی.دوب
.دنتسناد یمدلوتلرتنکیاربعورشمیرازبا

.دشیمهدیدتردنھبیمور-ینانویھعماجردتیعمجرپیاھهداوناخ
.دنتشادنرتخدکیزاشیبزگرھًابیرقتدنمتورثیاھهداوناخ

تفلاخمنآاب،دندشیمھجاومیشکدازونلمعابنایحیسمھکییاجرد
نینیتنلاویحیسمروتارپما،نیتناتسنکطوقسزاسپنرقمین.دندرکیم
ھکروطنامھ،یشکدازوندضنیناوق.درکعونممارنادازوننتشکلوا
تیحیسمگنھرفیلصاھتسھ،دوشیمارجااھروشکزایرایسبرد
.تسا



یروتایدالگیاھیزابوغل
رشبیگدنزیشزرایبوملظزاریگمشچیریوصتروتایدالگیاھ یزاب
هدزتشحواھروتایدالگیاھیزابزانایحیسم.دوبناتسابنارودرد
نیا،نایحیسمتمواقملیلدھب.دندرکهزرابماھیزابوغلیاربودندش
.دشعونمم۴٠۴لاسدودحردسویرونوھروتارپماطسوتاھیزاب

ردهزرلھبارامزورمااھ یزابملظھبندرکرکففرصھکنیا
نرقیارباریز.تساتیحیسمدیفمریثأتربیدنمتردقیھاوگ،دروآ یم
.دندوبھنایماعیاھیمرگرسنیرتبوبحمزایکیاھ



یطسونورق
روابھباھبولغمرواب.تسایحیسمنیدھبیناملآیاھتلملیدبت،تساھجاومنآاباسیلکھکیاھفیظونیرتمھمونیلوا
یمهدامآاھھعموصرددوخھفیظوماجنایارباردوخھکدنتسھینابھارنامیانیاناروآمایپ.دوشیملیدبتنادنمزوریپ
.دنوشیمپلآیاھهوکلامشردیناملآلیابقیھارناوارفتعاجشوخسارداقتعاابسپسودننک
.دنتسھیمورکیلوتاکویدنلتاکساوریآیاھاسیلکناغلبماھنآ
وسمھییاطسونورقکیلوتاکیاسیلکھباھنآیغیلبتیاھدرواتسد
زاھتساخربدیدجیسایسیاھراتخاسطسوتتیرومأمنیا.دشدھاوخ
ھبوهژیوھباھکنارفلماشنیا.دوشیمرتشیبموریروتارپمالد
لصاساسارب.تسایناملراش،هزاتیروتارپمادیدجروتارپماهژیو
ھب.دندروآیوریحیسمنامیاھبمدرمولیابقمامت،یرادافویناملآ
ارراکنیارابجانودبوھنابلطوادتروصب،یدراومدودعمیانثتسا
ناونعھبریشمشقیرطزاحالصاھباھتیرومام.دنھدیمماجنا
شرتسگ"یداع"شورھجوچیھھبودنامیمیقابانثتساکی
.تسینبرغبرغردتیحیسم

یحیسمنامیادرومردارمدرمھکتسانیااسیلکیلصاھفیظو
:تسانتفرنیبزالاحردناتسرپتبموسروبادآ.دھدشزومآ
و،تاناویحندرکینابرق،تافارخ،یتسرپتب،گرمیاھھقرف
تسارییغتلاحردیسنجقالخا.کدوکوناسنایاھینابرقهاگھگ
نیبزااراھسرتاناوتیهدنھدتاجنو.دوشمکاحیرسمھ کتات
طولب.دشخبیمییاھرگرمزاسرتوحاوراسرتزاودربیم
،داتفانیمزربرامزیگیکیدزنرد724لاسردسافینوبھکانود
.تسارییغتنیازایدامن

یایندناشنامیاتردقابھکدنتسھاھ ھبھارونابھارنیاهرابودو
زکارمناونعھباھھعموص.دندادرییغتاریطسونورقمدرم
قیرطزا.دنتفرگرارقزینیداصتقاویگنھرفیگدنزنوناک،یبھذم
ھبودننکیمجیورتاریزرواشکاھنآ،رتھبیاھرذبویرادماد
.دنشابھتشادیرتھبیگدنزاتدننکیمکمکریقفبلغاتیعمج

یارباریدیفمدیدجیاھیروانف،یروآونزکارمناونعھباھنآ
.دنھدیمھعسوتیگدنزیاھدرادناتسادوبھب

یطسونورقگرزبیاھالبلوطردودنزادرپیمیراتسرپھباھنآ
یحیسمھیریخرمارثاردرفننارازھ.دننکیمینابرقاردوخ
.دنھدیمتسدزااردوخناجاجنآردیراتسرپرددوخھناراکادف
اقتراارمدرمشزومآیمومعحطساھنآ،ھعموصسرادمقیرطزا
قیقحتنالماحاھنآ.دنزادرپیمیحیسمنامیاشزومآھبودنھدیم
لاحردیزاوژروبیاھهاگشنادھبیمھمهزیگناودنتسھملعو
ًالومعمهدرکلیصحتینابھریاملع.دنھدیمایلاتیالامشردروھظ
نیاھمھ.دنتسھنانارنخسییاپورادیدجیشزومآتاسسؤمنیارد
ماوقاردھکدریگ یمضرف شیپاریحیسمیاھ شزراتالوحت
.درک یمندشرزینیداعتروصاھبًالامتحاوتشادندوجوینمرژ

کی.دراددوجواجھمھردیطسونورقردنامیاواسیلکریثأت
شزراساساربھکدوشیمرادیدپتخاونکیییاطسونورقھعماج
ھعماجنیادامنریزووعماجیاسیلک.تساھتفرگلکشیحیسمیاھ
لالجاردنوادخاھنآردھتفایشرورپیقیسومورنھ.دنتسھدحاو
.دریگیملکشیحیسمیاھشزراواھرایعمساساربودشخبیم
ابھکتسایلمأتتایھلاینوردنایبیطسونورقیبتکمتایھالا
هدھاشمونتسیرگنیگنوگچویحوولقع،نامیانیبھطبارھلئسم
اھاسیلکھکتسایدنمتردقینوریبیورینپاپو.تساریگردناھج
.درادیمھگنمھرانکردار

یلمنامکاحابتردقگنجردمھدزناپنرقرداھپاپھکنیازاسپ
اپوراملعورنھزکرمھبارمر،دندروختسکشییاپورادنمتردق
دیابوتسانکممدنوادخبوخهدیرفآناونعھبناھج.دندرکلیدبت
دشرهدیانیازاسناسنریبرجتحور.دریگرارقذوفنوشواکدروم
ربایدنکهدافتسانآزادیابناسناوتساهدادادخارناھجھکدرک
،دنوشیمنیقلتداضتمھجوچیھھبملعونامیا.دنکتموکحنآ
.سکعربھکلب

ریذپ ناکماوهدرکقیوشتاریملعرکفت،ناھجھبیحیسمشرگن
ادخارناھجھکدرکدشرهدیانیازاسناسنریبرجتحور.دزاس یم
نامیا.دنکتموکحنآربایدنکهدافتسانآزادیابناسناوتساهداد
شرگن.سکعربھکلب،دنوشیمنیقلتداضتمھجوچیھھبملعو
.دزاس یمریذپ ناکماوهدرکقیوشتاریملعرکفت،ناھجھبیحیسم

سحندادتسدزاھعماجربتحیسممیظعذوفننیافعضھطقن
رظنزا،رابدربان،لوپساوسو،تردقھتفیشاسیلک.تسابسانت
کیتارکوروبرظنزا،طحنمیدودحاتیتح،کوکشمیقالخا
زااردوخ،راکنیااب.دوشیمجلفیسدقمرظنزاوریذپانفاطعنا

.دوریملاوسریزودنکیمادجلیجنازاوشتیونعمیاھھشیر
دننامینابلطحالصازااشیپایاھیسندلاودننامیحالصایاھشبنج
نتشادتسدردابایمھوبردسوھنایوناتسلگناردفیلکیوناج
طسوتاھنآھچرگا.دندادرادشھبولطمانتالوحتنیاھبسدقمباتک
زااھنآراکفااما،دنوشیمھتسکشمھردرالوکسوییاسیلکتردق
اب،لیجناھکدنکیمهراشاینامزھبوهدمآنوریبسدقمباتک
ھعماجواسیلکردرییغتودیدجتیریثأت،دوخهداعلاقوفییایوپ

ربنآینیوکتریثأتوتاحالصانارودھبارامنیا.تشاددھاوخ
.دناسریمھعماجونامیا



 یطسو نورق

یرامعم
ھتشاددوجوتیحیسمروھظزاشیپیھوکشابوگرزبیاھ نامتخاس
.دناهدنامیقابزورماھبات،نتآردسیلوپورکآدننام،یخرب.تسا
،درکمالعایتلودنیدناونعھبارتیحیسمنیتناتسنکھکنآزاسپ

یلصاھقطنمایرھشزکارماھنآ.درکادیپیدایزتیمھااھاسیلکتخاس
ھقطنملکرداھنامتخاسنیرتدنلببلغاودندادیملیکشتاررھش
.دندوب

.تسالالجراوازسدنوادخھکدنھدناشندیاباسیلکیاھنامتخاس
.دونشیمارزیچھمھدنوادخھکتسانیاروآدایبوخکیتسوکآ
ردھیفوصایا،مرردرتیپتنسیاسیلکزادنترابعاسیلکفورعمیاھانب
.ناملآردشریکنوارفندسردونلکعماجیاسیلکنینچمھو،لوبناتسا
یاسیلک،دشخبیمنیلربرھشھبییامنھکیرتدیدجیاھاسیلکزایکی
.تساملھلیورصیقدوبدای

یروانف و ملع
نامزنآاتھکدندوبیطسونورقیاھ ھعموصردیحیسمنابھارنیا
دشھتسناوت یمبآیورینزا،لاثمناونعھبھکدندادھعسوتاریروانف
لیاوارد.دشهدافتسااھ نیشامیزادناهارنینچمھوتالغبایسآیارب
Bernhard،مھدزاودنرق von Clairvaux وروشاب)١١۵٣-١٠٩٠)
یغابد،ندرکبایسآیاربھکبآیورینابیاھبایسآدرومردقوش
نرقرد.تساهدادشرازگدشیمهدافتساهریغویرگنھآ،ندرک
.دشجیاریتسدخرچزاهدافتسامھدزیس

نیرت نتورفیتحھکدریگ یمتأشنیحیسمروابنیازااھ نیشامعارتخا
رامثتسازایرازیبزایشانملع.درادییالابرایسبشزرازیندوجوم
ھکییاھ گنھرفردیروانفزا،لباقمرد.دوبتخسراکقیرطزامدرم
،دنتفرگ یمرارقریقحتدرومناکدوکونانز،ناگدرب،اھ تیلقاابنآرد
.دشیفیعضلابقتسا



یعقاونانامرھق
وویالکنوفدراھنربو)١٢٧۴-١٢٢۵(سانیوکآساموتاسیلکناردپ
موکحمارزیمآتنوشخحالطصاھبیدرمناوج)١١۵٣-١٠٩٠(
اھنآو»هدیمانھیلاوش«ارلوئسمنادرماتدرکشالتاسیلک.دندرک
جیاتنزایکی.دننکادیپتسدھیلاوشماقمھب،اسیلکتمدخابدتسناوتیم
ردنارئاززاتظفاحمھفیظوھکدوبدبعمیاھھیلاوشسیسأت،شالتنیا

ناونعھبهزورمادارفاھنوگنیا.دنتشادهدھعربارسدقمنیمزرس
.دنتسھلاعفنانچمھراتسرپویکمکیورین

ھبنامرھقییاطسونورقنامرآوناھجحتافکیسالککردسدقمباتک
ناونعابینامرھقاھنآیاجھبودادرییغتارعاجشھیلاوشکیناونع
ھبارقشعیسیع.دمآدنکیمنارگیدریخیادفاردوخھکیصخش
ھبیبایتسدیاربیطیارشناونعھبھناراکادفتمدخویرگیشحویاج
.درکھظعوم،یربھرماقم
شتمدخاتدماینزینناسنارسپھکنانچ":تفگودرکیگدنزنآدوخوا
.)10:45سقرم(".دنکتمدخاتدمآھکلب،دننک

نادنملاس یارب تاناکما
سوناینیتسوژروتارپمانامزردنادنملاسیاربیحیسمیاھھناخنیلوا
ھناخدوجوربلادیکردمچیھ.دشھتخاس)دالیمزاسپ۵۶۵-۴٨٣(
نیادوجوهزورماام.درادندوجوتیحیسمزاشیپنارودردنادنملاس
یمزابتیحیسمھبتیاھنرداھنیاداجیااما،مینادیمیھیدبارتاسسوم
.دندرگ

دننام،دراددوجونادنملاسیاربیحیسمتاسسومزایرایسبهزورما
ینوکایدلئونامیا."نلزتولردیحیسمدنملاسنادنورھشیاھھناخ"
ناکم۶۵ردارنسمدارفاوناداتعم،تیلولعمیاراددارفا،اھکینیلک
،CaritasوDiakonieتاسسؤمریاسدننام،اجنآرد.دنکیمهرادا
تسوداردوخھیاسمھ:دوشیمارجاصاخیشورھبیسیعنامرف
!رادب

اھناتسرامیب
گرملاحرددارفاونارامیبزایمکتبقارمیمور-ینانوییایندرد
دنوشیمرامیبھکاریناسکناکرشم":دسیونیمسویبزوا.تشاددوجو
اھنابایخردناجھمیناراھنآ،دندرکرارفدوخناکیدزنزا،دنناریم
اررامیبدرفزاتبقارماھیمور".دندرکننفداراھهدرمودنتخادنا
.دنتسنادیمفعضھناشن

تلاحنیرتھبرد،تشادندوجویناتسرامیبچیھتیحیسمروھظزالبق
.تشاددوجوحورجمنایوجگنجیاربیھاگنامرداھنت
زلبطسوتدالیمزاسپ٣۶٩لاسردھیکوداپاکردناتسرامیبنیلوا
.دشھتخاسیحیسمیاھیرصیق
رد.دندشانب٣٩٠لاسردمرردو٣٧۵لاسرداسداردرگیدیخرب

سیسأتاھهاقناخرانکردیدایزیاھناتسرامیب،یھاقناختضھننایرج
.دش



یزاسیسارکومد
روتارپمایلاعماقمنآ،موریروتارپمارد.درادیلاعماقمکییاھعماجرھ
.دندوبییاھنرادتقایعدماھپاپ،یطسونورقرد.دوب
حرطمارلاؤسنیاھکدندوبیدارفانابلط حالصا»ناراذگ تعدب«حالطصاھب
تازاجماھنآزایرایسب.ریخایدرادیقلطمتردقنینچاسیلکایآھکدندرک یم
اھنآ.دنتسنادیمیلاععجرمارپاپایروتارپماھنوادخمالکاھنآاریزدندش
حیحصیزیچھچدنمھفباتدننکهدافتساسدقمباتکزادیابھمھھکدندوبدقتعم
.تسا

لدنیتمایلیو،)١٣٨۴-١٣٢٨(فیلکیوناجسدقمباتکنامجرتم
سدقمباتکدنناوتبھمھاتدندرکشالترتولنیترامو)١۵٣۶-١۴٨۶(
.دنھدلکشاردوخرظنودنناوخبدوخنابزھبار
ھنیمزردار»ھقبطیبھعماج«ھبھیبشیزیچاھنآ،راکنیاماجنااب
یزیریپاریسایسیزاسیسارکومدساساوھیاپودندرکداجیاینید
.دندومن

اھ هاگشناد
نینچمھووطسراونوطالفا،طارقسدننامینافوسلیفناتسابناینانوی
سوکرامایورسیس،اکنسابدننامینافوسلیفلاثمیاربزیننایمور
ینانویھکدناهدیسرھجیتننیاھبناخرومزایخرب.دنتشادارسویلروا
ناشنرتشیبقیاقح،لاحنیااب.دندروآدوجوبارهاگشناداھیمورواھ
.تساهدوبیحیسمیاھھعموصاھهاگشناددھمھکدھدیم

هاوخ-برغیاھ هاگشنادھمھ،مھدزوننرقاتاھ ھعموصنامززا
یحیسمتاسسؤمناونعھب-دندرک یمسیردتیکشزپایتایھلا،قوقح
هدشسکعنماھنآمانردرمانیازورماھباتبلغاھک.دندشسیسأت
.تسا
دنناوتبنایوجشناداتدندرکمھارفارییاھهاگشنادهژیوھبنابلطحالصا
.دنوشانشآتعیبطردواشقنوادخمالکاب

یشکدوخنتفریذپن
نایحیسمرگیدیوسزا.دنتسنادیمزایتماکیاریشکدوخاھیمور
واطقف.دنتسنادیمدنوادخبناجزایاھیدھگرماتدلوتزااریگدنز
.درادارنآھبندادنایاپقح
.دشموکحمهانگکیناونعھبیشکدوخ،مراھچنرقرداریولاعمجمرد

)١٢٧۴-١٢٢۵(سانیوکآساموتو)۴٣٠-٣۵۴(وپیھنیتسوگآ
:دندرکفیصوتھناگھسیھانگاریشکدوخ
دوخیعیبطروطھبیسکرھاریز،تساتعیبطرباربردهانگکینیا

قلعتنآھبدرفھکتسایاھعماجقحردهانگکینیا.درادتسودار
ردو.دشابیمدنوادخھیدھھکیگدنزرباربردتسایھانگنیا.دراد
.دیوشنامیشپنآزادیناوتیمنرگیدھکتسایلمعنیا،تیاھن



تاحالصاهرود
یاربعقاوردوا.درکیفرعماپوراخیراترداریدیدجرصع،دوریمنراظتناوھتساوخاندعبنیازاھکرتولنیترامبھار
شورفلمعردوتساهدشنرکفیتسردھبتایھلارظنزا،تسایحطسدحزاشیباسیلکیاھخساپ.دگنجیمدوختاجن
.تسافرحنمزینتیفاع
صخشھئربتھکدھد یمصیخشتوا،سلوپیاھ ھتشونھبهراشااب
.درککردادخضیفبناجزایلمعناونعھبدیابًارصحنمراکھانگ
الوس،دیفالوس،ایتارگالوس:دنک یمھلومرفارھناگراھچ»الوس«وا
یاهدنیازفروطھباسیلکزاواداقتنا.سولوسسوتسیرکوارتپیرکسا
ناگدازھاشنویدمارتیعقاونیاوا.دوشیمیساساوراکشآ
لابنداراسیلکحالصاهاراھنآ.دندرکتیامحوازاھکتسایددعتم
ھبلیامتودننکیمداجیااردوخیناتستورپھقرفھکاجنآاتدننکیم
.دننکیملابندمجنپلراکیلعفروتارپماابیماظنیریگرد
دشزاغآیاھقرفرصع،١۵۵۵لاسردگروبسگآیبھذمحلصاب
.دشداجیا١۶۴٨لاسردھلاسیسگنجنایاپزاسپماجنارسھک

ویلگنیوزشیاردلوھ.تشاذگریثاتزینسیئوسیورربتاحالصا
شبنج.دنشخبیماردوخصاختیوھنآھباجنآردنیولاکسناھوی
رھزاشیبو،دنک یمنییعتاریمھمیاھ ھجھلنینچمھتسیتپابانآ

رتارف.دنک یمحرطمدیدجدھعھعماجتیھامهرابرداریشسرپزیچ
یگرزبیاھ شخبلیجناھبیبلط حالصاتشگزاب،سیئوسوناملآزا
وناتسلگنا،دنلتاکسا،دنلھ،ھسنارف:دریگ یمربرداراپورازا
یریگلکشثعابھکدوش یملیدبتییورینھبھکییاج،یوانیدناکسا

.دوشیمھعماج

یمرییغتارناھجلیجناهرابودفشکویناتستورپرکفتنیاھنوگچ
:تساهدشهراشانآیساسایاھھبنجزایخربھبھمادارد؟دھد

.دشھعماجکیژولوئدیااھدعبویبھذمزیامتبجومتاحالصا//
.دننکتابثااردوخدنتسناوتنناتستورپفرطھنوکیلوتاکفرطھن
یگدنزتوافتمیبھذمیاھهاگدیدابھکتفرگیمدایدیاباپورا
دوخنامیاھکدوشیمهدادقحنیادرفھب.دشابھتشادزیمآتملاسم
یگدنزدنادیمتسردھکیلکشھبنادجومیمصتکیناونعھبار
نیادیابصخشھکدوشیمتیعقاونیاھبرجنمنیا،تیاھنرد.دنک
زگرھنابلطحالصا.دشابھتشادنیروابھکدشابھتشادزینارقح
ھعسوتیاربیموھفمیانبماھنآاما.دندوبنلئاقرفکیاربارقحنیا
واسیلکابھکیسکرھ.دندرکمھارفارنردملمحتونادجویدازآ
.دربیمهرھبیدازآنیازازینزورما،تسافلاخمنامیا
نامیاھنیزھدوبروبجمھک،ریامبوھراساتلابدننامییاھ تسیتپابانآ

تیناسناوارادمنارادفرطنیلوازا،دزادرپبدوخناجاباردوخ
ابشمادعالحمردیدوبدایحولابزورمانیورھشنادنورھش.دندوب

.دننکیملیلجت"لھاستینیدموھفمراذگناینب"ترابع

نامیایاربعبنمکیناونعھبسدقمباتک//
یمارتصرفنیادرفھبدنوادخهاگشیپردییاھنعجرمناونعھبو
دیابنپاپواسیلک.درببلاوسریزارتاماقمنیرتگرزبیتحھکدھد
هداسبھارکی.دننکلمعلقتسمروطھبادخمالکنتفرگهدیداناب
باتکزاودھدرارقلاوسدروماراھاروشواھپاپتسانکمم
رمانیاھجیتنرد.دنکهدافتساناشتاھابتشاندادناشنیاربسدقم
.دوشیمھعماجندشکیتارکومدھبرجنم

نانمؤمیمومعیشیشکموھفمطسوتیزاس یسارکومدنیا//
.دوش یمینابیتشپ
»یگدنیامنقیرطزایربھر«لصاهژیوھبیسیئوسنابلطحالصا

ھبھعماجیوسزاناگرزب،ناملعم،ناشیشک.دندرکیمجیورتار
هارزینیسایسشنکھبلصانیا.دنوشیمباختناناگدنیامنناونع
دوختردقزاھکینامکاحلباقمردھکدراددوجوقحنیا.درکادیپ

ھبمازلاتاقوایھاگیتح،درکتمواقم،دننکیمهدافتساءوس
مسینارتولرباربردبلط حالصانامیاھکدوبنلیلدیب.دوبتمواقم
ودنلتاکسا،دنلھردلاثمناونعھب،اپوراردیسایسرت طاتحم
.دروآتسدھباردوخهاگیاج،سیلگنا

یمزابهرمزوریعقاویایندھباھھعموصزاارنامیارتول//
.دنادرگ
لکشاھنآرددیابنامیاھکدنتسھییاھناکمراکوهداوناخ،جاودزا
.دوش یماسیلکمسارمکیھبلیدبتهرمزوریتمرح یبیگدنز.دریگب
کیودنکیمکمکییاوژروبیگداوناخیگدنزھعسوتھبرمانیا
یگدنزیمومعدرادناتسانیاربانب.دنکیمداجیااردیدجیراکقالخا
.دبای یمشیازفایسوسحمزرطھبهدش حالصایاھروشکردهژیو ھب
تیلوئسموییوجھفرص،ششوکمزلتسمدنوادخلالجیاربیگدنز
وداصتقاھعسوتیاربیمھمیاھهزیگنازیناجنیارد.تسایعامتجا
.دراددوجویعامتجارکفت

یمناسکیینابزناملآھبسدقمباتکزادوخھمجرتابرتول//
.دھد
ھبنینچمھروطھبوکرتشمتیوھجیورتثعابدوخھبونھبنیاو
درفنمقطانمواھنیمزرسماغدامیقتسمریغروطھبونآلابند
ناتستورپناھجیدعبتیرومأمیارباریمھممیاداراپنیا.دشناملآ
اھروشکھمھیاربسدقمباتکھمجرتونابزقیقحتینعی:درکداجیا
ھشیمھیاربارھعماجومدرم،اسیلکتاحالصا.ناھجنامدرمو
.دادرییغت

تاحالصاهرودزاوتیحیسمتاداقتعازایشانھکدریگیمهرھبدوختایحیاربیمھمیساسایاھشزرازایزورماھعماج
.تساسدقمباتکربینتبم



تاحالصاهرودزاوتیحیسمتاداقتعازایشانھکدریگیمهرھبدوختایحیاربیمھمیساسایاھشزرازایزورماھعماج
.تساسدقمباتکربینتبم

انارود
تاحالص



ھیاپمولع
ارسدقمباتکھلیلاگورلپک،کینرپوک.تساھتفھنتیحیسمردملعھشیر
ھبداقتعا.دننککردتساهدیرفآادخھکاریناھجدندرک یمیعسودنتخانش یم
تساینالقعنیناوقیارادناھجھکدناسرھجیتننیاھباراھنآدنوادختینالقع
.دشلیدبتیملعتاقیقحتدیلکھبضرفنیا.درکقیقحتاھنآدرومردناوتیمھک

زلبھبناوتیماھنآھلمجزا.دندوبیحیسمنیتسخننادنمشنادزایرایسب
لدنمروگرگونادکیزیفنوسیداساموت،فوسلیفونادیضایرلاکساپ

.درکهراشاسانشتعیبط
ملع،دینکرکفیفاکهزادناھبرگا":تفگ،کیمانیدومرتراذگناینب،نیولک
"!دیشابھتشادنامیاادخھبھکدنکیمروبجمارامش

یشاقن
دوجوسدقمباتکنیماضموعیاقوزایرامشیبیاھهراگنوریواصت
هدھاشملباقاھاسیلکفقسواھراویدیوررباھنآزایرایسبھکدراد
نیرتگرزبزایکی.درادیناھجترھشژنآلکیمرثامدآشنیرفآ.دنتسھ
-١۴۵٢("رخآماش"مانبیچنیوادودرانوئلرثا،یراویدیاھیشاقن

.تسا)١۵١٩
نادنمرنھزازیننیارنودناربماروسنبورلپرتیپیدنلھناشاقن

.دنتسھیاهدشھتخانش

عوضومھبرتشیبدوخیحیسمتاداقتعالیلدھبنادنمرنھزایرایسب
ردیبآهالکابیدرم،دناربماریشاقنرد.دناھتخادرپندشبولصم
دوخدرمنیا.تسابیلصبصنلاحردھکدوشیمهدیدریوصت
ناھانگرطاخھبزینحیسمھکدنکنایبتساوخیموا.تسادناربمار
.درمدوخ

پاچرنھ
عارتخا١۴۵۵لاسردارکرحتمبرسابپاچرنھگربنتوگناھوی
ھبدرواتسدنیا.دوبسدقمباتکهدشپاچباتکنیلوا.درک
تعرسھبارسدقمباتکزادوخیاھ ھمجرتاتدرککمکنابلط حالصا
کمکرایسبسدقمباتکشرتسگھبرمانیا.دننکرشتنمنانیمطاابو
.درک

ردتفرشیپھبرجنمیردامنابزھبسدقمباتکیاربدایزیاضاقت
ردتسناوتسدقمباتکمودشیاریوھکیروطھب،دشپاچیروانف
ارسدقمباتکمیناوتیمامهزورما.دشماجنایرتگرزبرایسبھخسن
.مینکپاچنازرارایسب



یقیسوم
صاخکبستعرسھبنایحیسم.دنناوخیمزاوآدوخشنیرفآنامززااھناسنا

روطارپماھبناوجینیلپ،دالیمزاسپ١١١لاسرد.دندادھعسوتاردوخ
مھدرگدیشروخبورغزالبقینیعمزورردنایحیسم«:دادشرازگناژارت
.دنناوخبییاوآدضیاھدورسدوخیادخناونعھبحیسمیارباتدنیآیم
یاهدنیازفروطھباسیلکھکروطنامھ.دوبنایدوھییاھرومزماھدورسنیلوا
ردنآھبًالبقھکتخاسزیناردوخیاھگنھآ،تفریذپاریدوھیریغنایحیسم
.تساهدشهراشادیدجدھع

یقیسومتخاسردھکلب،تایھلاهدننکحالصاکیاھنتھنرتولنیترام
ھمجرتیناملآھبارMassنیتالوا١۵٢۶لاسرد.تشادھتشررسزین
.تشونیرایسبیاھھنارتودرک
نامیا.دروآردادصھبارلیجنا)١٧۵٠-١۶٨۵(خابنیتسابسناھوی
.درکادیپدومنرگیدراثآزایرایسبویتمبئاصمردوایحیسم
نمهدنھدتاجنھکمنادیمنم"ایرآو"حیسم"لدنھشیردرفگروئگ
.تساھتخاسار"تساهدنز

یبھذم یدازآ
سویسودوئت.دندیورگتیحیسمھبدندوبروبجممدرمھکدوبییاھنامز
.دنوشیحیسمدیابتلودنادنمراکھمھھکدادنامرف٣٨٠لاسردلوا
هدیقعیدازآ.دندشتراشبھبروبجماھنوسکاس،یناملراشنامزرد
هداتفانادنزھبتسردانیاھهزومآلیلدھبدارفاھکیدراومردنینچمھ
نایرجردھکروطنامھ،دشیمضقن،دندشیمهدنازوسشتآردایو
.دشیملمعنینچزیندیاقعشیتفت

.دندرکیگداتسیاهدیقعیدازآیاربھکدندوبنایحیسمھشیمھ،لاحنیااب
ادخدیابسکرھھکدیمانیساساقحکیارنآ)٢١٢یفوتم(نایلوترت
.دنکشتسرپدوخدیاقعساساربار
،ھلب":درکمالعاناناقھدگنجردحلصھبدوخھیصوتردرتولنیترام
،دنشابدنکروابودھدشزومآدھاوخیمیسکھچنآزاعنامدیابنتاماقم
».غوردایدشابلیجنیھاوخ

سدقمباتکھمجرت
لاسردزولوتیاروش،اھراتاکواھ ییایزندلاویاھ تیلاعفھبشنکاورد

زالبقرتولنیترامیتح.درکعونممارسدقمباتکندناوخ١٢٢٩
.دوبهدیدنارسدقمباتکزگرھدوشوجشنادتروفراهاگشنادردھکنیا
ھلاس٣٠٠تیعونممضقنیانعمھبسدقمباتکزاوایناملآھمجرت
.دوبیداعریغدارفایاربسدقمباتکندناوخیارب

دیابھمھھکدوبهدشدعاقتمھناعطاقنابلط حالصاریاسدننامزینرتول
کردارادخراکفاوهدارادنناوتباتدنناوخبدوخیاربارسدقمباتک
نیمھھب.دننکهدافتسادوخلامعایاربییانبمناونعھبنآزاودننک
.درکھمجرتیناملآھبارسدقمباتکرتولھکتسالیلد



تایبدا
تاساسحاوراکفاودنک یمسکعنمارھنامزتارکفتوتاساسحابلغاتایبدا

هراومھیحیسمتایبدا.دنک یملقتنمفلتخمیاھ لسنھبییاھ یدنب بلاقردار
.تساھتشادیدایزریثأت
بوبحمباتکنیا.تسانارودمامتیبدارثانیرتگرزبکشنودبسدقمباتک
نابز٢۴٠٠زاشیبھبسدقمباتکزاییاھشخبایسدقمباتک.تسانیرت
.تساهدشھمجرت

یراتشوننابزکیرابنیلوایاربرتولنیترامطسوتلیجناھمجرت
هزورماھکیرامش یبتاحالطصاوتارابع.درکداجیاناسکییناملآ
ریاس.دنرادسدقمباتکردھشیر،دنریگ یمرارقهدافتسادرومزونھ
ھک،تافارتعادننام،دنتشاددوخنامزربیدایزریثأتزینیحیسمراثآ
ارتیحیسمھبدوخلاکیدارندیورگ،نیتسوگآ،اسیلکردپنآرد
.دنکیمفیصوت

یراک قالخا
ردرمانیمھ.دوبداضتردیمومعگنھرفاببلغاتیحیسمیاھ شزرا
ناینانویونایموریارب.دنکیمقدصزیناھراکماجنایبایزرادروم
ناگدربیارباھنتیندبراک.دوبریذپانبانتجارشکیلماع،رمانیا
دادعتنتآردھکدوبلیلدنیمھھب.دازآنادنورھشیاربھنودوب
.دندوبدازآنادنورھشزارتشیبرباربجنپناگدرب
دروموھنامرتحمیزیچًاساساراک،نایحیسمیارب،رگیدیوسزا

.دوبدنوادختیاضر

اراھراکھمھھک،دشلصاحرتولنیترامبناجزازینراکزاینادردق
یمارفادخاربھارایشیشکاھنتھن:تسنادیمادخیاربیتمدخ
ھفیظوکیراک.دناوخیمارفزینارراکتمدخوشافکھکلب،دناوخ
.دوبیحیسم
لکشتیحیسمھکییاھروشکرداتدنک یمکمکیحیسمیراکقالخا
.دوشادیپقنور،دنا ھتفرگ

یرابجاشرورپوشزومآ
اھنتناکمانیا،لاحنیااب.تساھتشاددوجوتاحالصازالبقسرادم
.تساهدشھتفرگرظنردناکدوکزادنچیھورگ
اھنآ.دندروآدوجوھباریگرزبتارییغتنوتچنالمپیلیفورتولنیترام
ودنناوخبدنناوتیمنییاتسورتیعمجزایگرزبشخبھکدنتفایرد
وسرادمیزادناهارراتساوخاھنآ،تیعضونیاعفریارب.دنسیونب
.دندشیرابجاسرادمیفرعم

وریقفناکدوکھبشزومآھبعورشھکنارفنامرھتسوگآ١۶٩۵رد
یتاباختناتازرابمیرابجالیصحتیاربودرکاھلاسردنآھلاھردمیتی
.دادماجنایدایز
دوبیاهدازھاشنیلوا،دیورگنیولاکنییآھبھکنکوربیاوز-زتلافکود
.درکیفرعمدوخنیشنکودرداریرابجاشزومآھک



یعامتجاھمیب
یرادفرطوا.تشاداریعامتجاھمیبمتسیسکییفرعمهدیاًالبقرتولنیترام
درکبیغرتاراسیلکعماوجودندادیمتبقارمقحارقفھبھکدرکیمارینامکاح
.دننکمالعاناریقفیارباریھوجوحالطصاھبھک

،)١٧٠۵-١۶٣۵(رنپسابوکاژ-پیلیف،»اوقتردپ«،ساسانیارب
ھناریقفمظنودرکنیودتنوناقیانبمربیگدنزنیمأتیارباریحرط
.درکیفرعمتروفکنارفونیلربرداریرھش
مظعاردصطسوت١٨٨٣لاسردناملآرسارسردینوناقینامردھمیب
.دشھئاراناملآردکرامسیب

شرورپ و شزومآ
تسوگآ.دریگیمھمشچرساوقتزاشزومآیاربیوقیاھهزیگنا
سیسأتارقفیاربیاھسردمادتبارد)١٧٢٧-١۶۶٣(کنارفنامرھ
ردھلاھردرقفربھبلغیاربوارازبایدامیاھکمکوشزومآ.درک
ارملعمتیبرتهدکشنادنیلواوناتسریبدیلاعحوطسًادعب.دوباھلاسنآ
.درکانب

ار»یعقاویگدنزیاھسرد«حالطصاھبھکدوبیسکنیلواھکنارف
رتمک.درکیروآعمجیزاسریوصتیارباریشنارازھودرکیفرعم
ھناخدصرکینینچمھ.تشادندوجوواسرادمردشارتهاگتسد٣٠زا
تیعقاونیازااروایشزومآتاحالصاتیمھا.دشیزادناهارھسردم
.دشیفرعمھکنارفداھنشیپھبیرابجاھسردمھکتفایردناوتیمزین

اھهاگشرورپ
اھنآ.دشسیسأتاھھناخمیتینیلوادالیمزاسپ٣١٣لاسدودحرد
نرقرد.دندشیمھتخاساھناتسرامیبواھاسیلکرانکردًالومعم
سیسأتنیطسلفردنامیتییاربییاھ ھناخدادروتسدنویبیلص،مھدزاود
.دنتفریذپارنامیتیزیناھھعموصزایرایسب.دننک

وشزومآ،یرادنیدرگزاغآ)١٧٢٧-١۶۶٣(ھکنارفنامرھتسوگآ
کیوا.درکزاغآاردوخراک١۶٩٨لاسردھکدوبناکدوکزاتبقارم
ینوکسمیاھنامتخاسوھسردملاس٣٠ضرعردوتخاسھناخمیتی
.دندرکیمیگدنزکدوک٢۵٠٠اھنآردھکدندمأدوجوب
ھتخانش"لوتسیربمیتیردپ"ناونعھب)١٨٩٨-١٨٠٩(رلومگروئگ
.دوشیم



نردمرصع
یاھ یگژیویارادًاعطقیحیسمنامیاوتسایا ھقرفدنچاپوراھچرگا.دبایھمادانردمناروداتدناوتیمنونکاطخنیا
.تساهدنھد لکشھتینردمیریگ لکشردنآریثأتاما،تسایلم

نیدکیردتیحیسمشرتسگھبیھاگنًاتیاھنھکنیازالبقنم
ردمنک یمتسرھفنونکاھکارییاھ ھبنجومزادنیبناھجهدنھد لکش
ھکارھبنجدنچطقفمھاوخیم،مھدرارقتیحیسمیناھجریثأتھنیمز
،تساهدادلکشیحیسمیساساتاداقتعاساسارباریبرغیاپورا
.منکباختنا

تیبرتوشرورپوشزومآ//
رادروخربنآزایرایسبھکدوبیزایتماشزومآ،اھنرقیارب
یاھینارگنزایشانھمھیاربیمومعشزومآکیهدیا.دندوبن
ارسدقمباتکدنناوتبدیابھمھ.دوبالابردهدشرکذتاحالصا
.دنھدرییغتولکشارھعماجدیابهدرکلیصحتنایحیسمودنناوخب
.تسا)١۶٧٠-١۵٩٢(سوینموکسومآناھویکیسالکھنومنکی
لیصحتوزیمآحلصیاپورایوزرآردوا،ھلاسیسگنجزاسپ
متسیسکیزاهدافتساابتساوخیموا،روظنمنیایارب.دوبهدرک
ودنکتیبرتیحیسمیاھشزراحوراباریدعبلسن،بوخھسردم
)١۶۶٣-١٧٢٧(ھکنارفنامرھتسوگآ.دزاسبادخلکشھبارمدرم
رییغتقیرطزاناھجرییغت"یوزرآردوا.درکلابندارواهار
اریدیدجشزومآ،دوخیحیسمینیبناھجساساربوا.دوب"دارفا
ھمھھکنیایارب.دشلیدبتدیدجیشزومآیوگلاکیھبھکدادھعسوت
،دبایھعسوتھعماجردتفرشیپوهافرودنشابھتشادیمھسدنناوتب

ینعی،ھمھیارباریرابجاھسردمھکدرکدعاقتماردوخنامکاح
هدرتسگشزومآزایھباشمهاگدید.دننکیفرعمھلاسراھچناتسبد
زینییاپورایاھروشکرگیدردیحیسمیاھهزیگناساساربھعماج
.دشحرطم
رگنشوریاھوریننامزنامھردھکدرکنامتکدیابن،لاحنیااب
یگتسباوزاارمدرمدنتساوخ یماریز،دندرک یمجیورتارشزومآ
.دننکاھراسیلکییارگردپھبهدننک لسک

،مویھدیوید.ناملآردنینچمھوناتسلگنا،ھسنارفردصوصخھب
یرگنشوررصعمھمیاھ تیصخشزامانھساھنتگنیسلایرتلو
وھتفایاراھ نآھکدندرک یمداقتنانامیاواسیلکزاًالماکھکدنتسھ
یتیصخشاباناوتوهدرکلیصحتدرفکیهدیا.دندوبهدرکھبرجت

یحیسمیاھشزراوناسنازایحیسمریوصتساساربراتخمدوخ
.تسا

ھیریخیاھراک//
ھتسیزتیناسناهزادناھبیرگیدھلوقمچیھردتیحیسمتبثمریثأت

ییاھھنومناجنیارد.دروخیمنمشچھبنارگیدھبقشعراثآوهدش
فیعضدارفایاربکشزپناونعھبوا.تساحیسمیسیعزاینیع
و.دوبتمدخواھتساوخھکلب،دنکتموکحتساوخیمنوا.دوبهدمآ
.تسینودوبنلئاقمدرمنیبیقرفچیھ

یارباریراکشآھنیمز،دوبندشیتعنصھیلوالصاحھکیتخبدب
.درکمھارفتیحیسمھیریخهزیگناابھقباسیبیعامتجایاھتیلاعف
،یرامیب،رقف.تساناتسلگناردمسیدتمندشریگردنآزرابھنومن
مغتیعقاواھنیاھمھ،لتق،یدزد،لکلاھبدایتعا،نامیتی،یراکیب
رییغتلاحردمسیدتمیایحا.تسامھدجھنرقردناتسلگنازیگنا

بالقناکیزاقیرطنیازاًالامتحاھک،تسارتھبتمسھبھعماج
دھعتزایرگیدھنومنیراگتسرشترا.درکیریگولجنینوخ
ھیبشیزیچ.دوبلفاحمرگیدسپسوتسیدتمیندرکنروابیعامتجا
تیرومأم:دننام.دوبندادخرلاحردزینناملآردنامزمھنیاھب
،ثروسرزیاکردنانزھیریخھسسؤم،نرچیوشیرنیاھینورد
کیلوتاکساتیراک.دلف ھلیبردBodelschwinghschenتاسسؤم
دادعتلیلدھبھکیرامش یبینوکاید-یعامتجاتاراکتباوتاسسومو
.درکهراشااھنآھباجنیاردناوت یمنناشدایز

حیسمنھذزایھاوخدوخنودبوھناراکادفیاھراکاجھمھرد
یحیسمنامیاطسوتھکتیناسنانیا.دریگیمھمشچرسرازگتمدخ
رامشببرغیایندیاھیگژیوزایکیمھزونھوتساھتفرگلکش
.دوریم

لقادحنارگرامثتساھکدرکنامتکارتیعقاونیادیابنزیناجنیارد
تیناسنازارتالابدوساھنآزایرایسبیاربھک،دندوبیحیسمًامسا
.دوبمکرایسبناملآردیراتخاستارییغتءایحایاربنیاودوب
واھکدندمآدیدپلیلدنیاھبًاتدمعکرامسیبفورعمیعامتجانیناوق
ھبرتمکنیاودروآرداھتسیلایسوسنابدابزااردابتساوخیم
.دوبیعامتجاتیلوئسمھبتبسنشایناتستورپھناھاگآشرگنلیلد

نوناقتیمکاحویسارکومد/یرباربویدازآ//
ویرباربویدازآنردمیاھ هدیاھعسوتربتیحیسمیاھ شزرا
ارنآناوت یمیتخسھبھکتشاذگریثأتنوناقتیمکاحویسارکومد
رتشیبھسنارفرشبقوقحھیمالعایدنبلومرف.تفرگمک تسد
کیهدیانینچمھوکیلوتاکیاسیلکابھلصافتیاعرزاھتساخرب
ردیبھذمیدازآھکتیعقاونیا،لاحنیااب.تسایمومعتیناسنا
تنسوبارلپناژونگوھریثأتزایشانتساهدشرکذتحارصھبنآ
.تسا)١٧٩٣-١٧۴٣(نیتا

ربینتبمھناھاگآ،اکیرمآرشبقوقحھیمالعا،رگیدیوسزا
رباربردمدرمھمھیرباربهرابردتیحیسمیساسایاھ شزرا

لھاستهدیازیناجنیارد».میرادنامیاادخھبام«.تسادنوادخ
.تساراوتساامنردمیساسانیناوقردًاساسایبھذم



ملعوشھوژپ//
ناھجردشھوژپوملعیزاتشیپھکدرکهراشاھتکننیاھبدیابتیاھنرد
یحیسمنامیاطسوتھکتساتیحیسمینیبناھجربینتبمزینبرغ
ناوتیم،تسادنوادخکینقولخمناھجھکییاجنآزا.تساھتفرگلکش
رباربردناسناتیلوؤسم.تسناد»یگدزنوسفازااھر«یانعمھبارنآ

نردمیعیبطمولعنانامرھق.دنکیمتموکحنآربھکتسایدنوادخ
ھبتعیبطهدشفشکنیناوقردارادخلالجودنتشادنامیایگمھ
لالجتھجرددیابلصاحینفیاھدرواتسد،نیاربانب.دنسانشیمتیمسر
.دوشهدافتسامدرممومععفنھبودنوادخ

.دادرارقلباقتردارنامیاوملعنویسازیرالوکسعورشاھنت
ییاھھنیمزھمھردیاهدنیازفروطھبھکدرادیشیارگنویسازیرالوکس
یحیسمنامیا،نامزلوطرد.دشدھاوخراکشآمدرکتسرھفنمھک
یساسایاھ شزرا.دھدیمتسدزااردوخهدننکنییعتومیقتسمریثأت

تیناسنازاھکلب،دوش یمنکردتیحیسمنامیازارگیدامیحیسمھعماج
ھکدریگ یمتأشنییاھ شزرازاتیاھنردودوش یمکردیمومعملعو
ردتیحیسمیدودحودحھچاتھکنیا.تساحیسمیسیعلیجناساسارب
یریگیپشزراًانئمطمھکتسایراوشدلاؤس،درادشقنتفرشیپنیا
.دراد

وناسنازاتیحیسمریوصتردھشیرامیبرغھعماجیساسایاھشزرا
:تساهدشحرطمثحابمنیادعاقتمودھعتمنایحیسمطسوتودرادادخ

تساهدشرکذاجنیاردسروفربلیوونتوین،یلسویرادهدربیاغلا·
ناتسلگناردییادتبایرگراکیاھھیداحتاویرگراکقوقحھعسوت·
هدحتمتالایاردهژیوھب،نوناقتیمکاحوکیتارکومدیساسانیناوق·
.ناتسلگناواکیرمآ

ع
 رص

دم
نر

یسارکومد
،دنک یم یریگولج نیناوق قیرط زا رتیوق تردق ھنایشحو لامعا زا
 نامکاح ھک ، دریگیمرظنرد ار مدرم ھمھ یربارب ھک ینیناوق قیرط زا
 ار داسف و تردق زا هدافتسا ءوس و دنراد ادخ ربارب رد ییاھن تیلوئسم
.دنک یم رتراوشد

:زا دنترابع لاثم یارب اھنیا
ھنالداع تاباختنا //
اھ تردق ییادج //
لرتنک یاھمتسیس //
دودحم یرادا طیارش //

 و ناھج یاھ تلود زا یرایسب ساسا هزورما کیتارکومد تلصخ نیا
.تسا دحتم للم نامزاس دننامیللملا نیب یاھداھن ساسا



اھکدوکدھم
ھبوا.تسا)١٨۵٢-١٧٨٢(لبورفملھلیوتسوگآشیردرف"ناتسکدوکردپ"
ردتعیبطوناسناھکدوبهدیسرروابنیاھبًاقیمع،دقتعمیحیسمکیناونع
.دوشلقتنمناکدوکھبدیابنیاودنتسھلصتممھھبادخ

رالوکسویحیسمنایبرمطسوتیحیسمهزیگناابلبورفیروآون
دوجویتعنصیاھروشکمامتردًالمعاھکدوکدھمهزورما.دشھتفریذپ
.دراد

یکشزپناور تاناکما
ییاھ ناکمردًاتدمعیناورلالتخایاراددارفا،یطسونورقنایاپات
دوبنیاربداقتعا.ھناخاتدوبلاچ هایسھیبشرتشیبھکدندش یمیرادھگن
.دروایبدوخھباراھنآدناوتیمریجنزولغویندبھیبنتھک

ھکدوبهدشدعاقتم)١٨٢۶-١٧۴۵(کشزپوناد یھلا،لنیپپیلیف
یچیپرساب،نیاربانب.دنتسھرامیبدارفاھکلب،دنتسینمرجم»اھ ھناوید«
زایخربوتفر)ھسنارف(Bicétre"ھناخھناوید"ھب،رھشتاماقمزا

تشادیسیعزاھکیقشعاباھنآابودرکاھرریجنززاارناینادنز
.درکراتفر
ردوگلارییغتھبرجنمیناسناریغ"یاھھناخھناوید"ابواهزرابم
.دشهرابنیارددارفارکفت

اسیلکوتلودییادج
تلودزااسیلکییادجھکدروآتسدھبارروصتنیاناوتیمیتحارھب
ردقیمعییاھھشیرعقاوردوتسارالوکسًالماکدرواتسدکی
وازاھکددرگیمربنایسیرفھبیسیعخساپھبتیاھنرد.درادتیحیسم
ایتساتسردمورروفنمناروتارپماھبتایلامتخادرپایآدندیسرپ

ھچنآورصیقھبتسارصیقنآزاھچنآ«:دیوگیمخساپردیسیع.ریخ
.)٢١:٢٢یتم(».هدبادخھبتسادخنآزا

:درکھلومرفنینچیھاشداپودھلاغمردرتولنیترام،١۵٢٣لاسرد
تلودھکیلاحرد،درادهدھعربارادخیھاشداپشرورپھفیظواسیلک"
".تساناھجیھاشداپلوئسم
قباسروھمجسیئرنوسرفجساموتھب»تلودزااسیلکییادج«ترابع
تالایاسیسأتیاھزوررد١٨٠٢لاسردھکددرگیمزابهدحتمتالایا
.درکراکاکیرمآیساسانوناقیورربهدحتم



هراشانابز
لاسردونیرفلوسردحورجمنازابرسیتخبدبدھاشتنانودیرنھناژ

ھکاریناینابرقنامشچزگرھ«:دسیونیمیاھمانردوا.دوب١٨۵٩
لاسجنپ».منکیمنشومارفمدرککمکاھنآھبنوچدندیسوبارمناتسد
.درکسیسأتارخرسبیلصوادعب

:تفگگرمرتسبردوا.دوبزیچھمھوایاربحیسمیسیعھبنامیا
وایحیسمنامیا».رگیدزیچھنومتسھحیسملوانرقدرگاشنم«
.تخیگناربارناحورجمھبکمکهزیگنا

لیرب طخ
مراھچھس.تسنادیمھنالداعویلمع،یعیبطاریرادهدربوطسرا

یرابجاراکماجناھبودندوبهدربمرتیعمجزایمینونتآتیعمج
.دندشیمروبجم

Via Apia،هزاسزایرایسبونتآردسیلوپورکآ،ناھجھناگتفھبیاجع
.دنتسھناگدربنیمھراکلوصحمرگیدفورعمیاھ

یحیسمیاھروشکردیرادهدربسناسنردھاشمھدفھنرق،ھنافسأتم
.دوبایناپساوناتسلگنادننام
سلجمردیحیسمورادمتسایسکی)١٨٣٣-١٧۵٩(سروفربلیومایلیو
١٨٣٣لاسرد.درک یمهزرابمیراد هدربوغلیاربھکدوبسیلگناماوع
ردیمسرروطھبیرادهدرب،١٨۴٠لاساتودشعونممیراد هدربا
.دشوغلایناتیربتارمعتسممامت

ناکدوکراکتیعونمم
تراجتویتسدعیانص،یزرواشکھبمدرمرتشیب،مھدجھنرقطساواات
ھکییاجنآزا.درکرییغتعوضومنیاندشیتعنصاب.دندوبلوغشم
،دننارذگباردوخیگدنزنادرمدزمتسدابطقفدنتسناوتیمناھهداوناخ
گنسلاغزنداعمردراکیاربیناسناریغطیارشردزینناکدوک
.دندشیمهداتسرف

یریذپانیگتسخروطھب)١٨٨۵-١٨٠١(رپوکیلشاینوتنآنیتسیرک
بیوصتارینوناقتسناوتوا.درکشالتناکدوکراکھبندادنایاپیارب
دودحمھتفھردتعاس۴٨ھبارلاس١٣ریزناکدوکراکتعاسھکدنک
ھکتسانیامھاوخیمھکیزیچاھنت":تشونرابکیرپوک.درکیم
".مشابدیفممروشکوادخیارب



خرسبیلص
ودھباتیحیسمداقتعاھباھلالونایاونشانھبهراشانابزشزومآهدیا

واونشانناکدوکیاربھسردمنیلوا١٧۵۵لاسردوا.ددرگیمربیپال
.درکسیسأتھسنارفردارلال

.دزومایباھلالورکھباریسیعلیجناھکدوبنیاریزونیاهزیگنا
زا،دنکنامردارنازومآشنادییاونشانتسناوتنواھکنیاھبھجوتاب
.درکهدافتسااھنآھبھملاکمونتشون،ندناوخشزومآیاربهراشانابز

یراد هدرب وغل
رد،انیباننادازوندننام،تیلولعمیاراددارفا،میدقیاھنامزرد
راچدًادعبھکییاھنآ.دندشیمھتخادناایردھبایدندشیماھرتعیبط
.دندشیمھشحافایوهدربایًابلاغ،دندشیمییانیبان
تیحیسمیاھ ھناخوداد یمافشارنایانیباناھرابیسیع،رگیدیوسزا
شالتمھدزناشنرقرد.دمآدوجوبمراھچنرقلیاوازانایانیبانیارب
.تفرگتروصنایانیبانھبندناوخشزومآیاربییاھ

لیربییولطسوتلیربطخعارتخاابیگرزبتفرشیپ،لاحنیااب
اریمتسیس،دوبانیبانیکدوکردھکوا.دمآتسدب)١٨۵٢-١٨٠٩(
رداردادعاویشراگنمئالع،ابفلافرحرھتسناوتیمھکدرکداجیا
ادخهدنباردوخودوبیحیسملیرب.دھدناشنیاھطقنششھکبشکی
.تسنادیم

ھعسوتھبکمک
لاسردیتلودریغھعسوتھبکمکیاھنامزاسسرزابسراپویتم

ھجیتننیاھب،تسیئتآکیناونعھب«:تشونزمیاتکرویوینرد٢٠٠٨
یحیسمیلحممدرمھکییاجردطقف!درادزاینادخھباقیرفآ:ماهدیسر
،دادرییغتارھعماجًاعقاوھچنآ.درکرییغتًاعقاواقیرفآھعماج،دندش
زاسرت،درکرییغتیلحممدرمرکفتھکییاجنآزا.دندوبیحیسمناغلبم
امریوصت.دنشخبدوبھباردوخطیحمدنتسناوتوھتشاذگرانکارحاورا
».تساھفرطکیتیرومامزا



رشبقوقح
عفادمھبفلاخمکیزاھک،یسیلگناراگن ھمانزور،جیرگومموکلام
ھکمینکشومارفدیابنام«:تشون١٩۶٩لاسرد،دشلیدبتتیحیسم
،یناسنارھ،تیحیسمرد.تسایحیسمنامیازاھتفرگربامرشبقوقح
قلاختبحمدروم،تشزایابیز،قمحاایشوھاب،ملاسایرامیبزامعا

.دریگیمرارقدوخ

:دنکیممالعاوایتقوتسالئاقشزرادرفرھیاربحیسمیسیع
رھاتداداردوخھناگیرسپھکدرکتبحمنانچارناھجادخاریز"
انحوی("دشابھتشادینادواجتایحھکلبدوشنکالھدروآنامیاواھبھک

١۶:٣(.

یداژن ضیعبت ھیلع
ضیعبتاما،تفاینایاپ١٨۶۵لاسردهدحتمتالایاردیرادهدرب
هرمزوریگدنزیاھھنیمزمامتربرمانیا.دوباجرباپنانچمھیداژن
،یمومعیاھنامتخاس،اھاسیلک،سرادمرددیفسوهایس.تشاذگریثأت
ویتشادھبیاھسیورسیتح.دندشادجمھزااھراطقواھسوبوتا

.دندوبادجمھزینییوشفرظیاھکنیس

ھکدوبیحیسمیربھرسنارفنکناراذگناینبزایکیگنیکرتولنیترام
یماتنالتآتسیتپابشیشک.دوبیداژنضیعبتھبندادنایاپنآفدھ
تنوشخمدعوتیعطاقابھکدننکدیلقتنایحیسمنیلوازااضعاتساوخ
.دندادرییغتاردوخطیحم
گنیکودادنایاپیداژنضیعبتھبیندمقوقحنوناق،١٩۶۴لاسرد
.درکتفایردارلبونحلصهزیاج

راکلباقمرددزمتسد
یمراکھکیدرفرھھکدوشیمیقلتملسمرمانیا،زورمایایندرد
.هدوبنروطنیاھشیمھھتبلا.تساقوقحایدزمتسدقحتسم،دنک
ھبًاتدعاقودننکراکامشیاربناگدربھکدوبلومعمیناتسابعماوجرد
.دندرکیمنتفایردیدازامھجوھنوگچیھشاعمرارمازاریغ

نوناقھبھکدشیفرعمنایحیسمطسوتنارگراکھبقوقحتخادرپھیور
لوا(دندشلسوتم"دراداردوخدزمشزرارگراک"سدقمباتک
.)۵:١٨سومیت
.تساسدقمباتکلوصاساساربزینیلعفدزمتسدھفرعتنینچمھ
ریثأتتحتدننکیمرکفیرایسبھکھچنآزاشیبیداصتقایاھشزرا
.دنتسھتیحیسم



یناھجنیدویناھجتلاسر
دوخذوفنزینتیحیسم،تساھتفایشرتسگناھجھکروطنامھ.تساهدادرییغتاردوخھطوبرمناھجھشیمھیاربتیحیسم
ییایفارغجرظنزایحیسمنامیاھکتفگناوتیمھکتسا١٩و١٨نرقزااھنت.تساهدادشرتسگناھجرسارسردار
.دشلیدبتیناھجنیدکیھب
روط ھبرتشیبوتیحیسمدوخردرتمکًاساسا،ھعسوتنیایاھ هزیگنا

ییوجارجامنیا.تساھتفھناپورایھد لکشتردقردمیقتسمریغ
،یچوپسووکیرمآ،سوبملک:تسایدرونایردگرزبتافاشتکا
یماراپوراکیرابقفااھنآ.رگیدیرایسبوکوک،اماگادوکساو
تاسیسأت:دوشیمهارمھیداصتقاعفانمابھلصافالبنیاو.دننکش
،نیتالیاکیرمآدننامییاھروشکرامثتساوشزراداجیا،یراجت

یاھییایناپسازاسپھک،یرامعتسایاھیروتارپماواھتیامح
ردیاهدنیازفروطھبزینناتستورپیاھروشک،یلاغترپوکیلوتاک
.سیلگناھمھزارتالابوکرامناد،دنلھ:دننکیمتکرشنآ

ھتفرشیپیروانف:دھدیمناشنارھعسوتنیاجوامھدزوننرق
یمراکراخبروتومابھکییاھیتشک.دندشیمومعودنتفایھعسوت
مھارفاریقطانمردتماقاناکماییاوتسابط.دنداتفاهارھبدندرک
دنمتردقیاھروشک.دوبراوشداھنآھبیسرتسدًالبقھکدنکیم
ساسحاکیابنیا.دندرکمیسقتتارمعتسمھبارناھجھیقبییاپورا

یدایزیاھزیچبرغیایند:تساهدشبیکرتتیرومأمزایلاع
وتسارتربینفویماظنرظنزا.درادناھجھیقبھبندروآیارب
زا.درادرارقیرتھبتمسردیبھذمویقالخارظنزانینچمھ
.تشادیمھمشقنزینیحیسمنامیا،زاغآ
ارمھدزناشنرقرداھیلاغترپواھییایناپساطسوتناھجمیسقتپاپ
ھبارمدرمھکدرادراظتنایحیسممدرمنیازاودنکیممیرحت

ویراجتیاھیتشکرداھشیشک.دننکتیادھیحیسمنامیاتمس
رتشیبورتشیبناغلبمدادعتاھدعبو.دنرادروضحیگنجیاھیتشک
یرایسب.١٩نرقگرزبیایحایاھشبنجزاسپهژیوھب،دوشیم
ھتسیاشدنھدیمماجناناھجردیبرغیاھتردقھکییاھراکزا
.لھجورورغ،یتسرپداژن،یگدرب،رامثتسا:دنتسینیحیسمنامیا

راتفر:دوشیمماجنایگبرجتیبلیلدھبتاھابتشازایرایسب
حور،یحیسمنامیایزاسھنیمزنادقف،یبھذمناغلبمیرامعتسا
ویحیسمیاھھقرفواھتیرومأمیوسزاتباقر،یحطسیبای
.رگیددراومیرایسب

نیاھبتعاجشاب١٩١٠لاسردگروبنیدایناھجناغلبمسنارفنک
تیحیسموتساینالوطھتشذگناھانگھلسلس.درکفارتعاتاھابتشا
هدادرارقیبولطماندیدضرعمردیرایسبیارباریحیسمنامیاو
و.دندشناربجوحالصاًادعبھتشذگناھانگزایرایسب.تسا
ھکدننکرکفنیاھبیتقودنزرلیمدوخھبنارصعمھزایرایسب

.تساهدرکهرطیسارناھجیحیسمبرغ

.تساهدادرییغتندشرتھبتمسھبارناھجلیجنا،لاحنیاابو
یاھروشکھمھردًابیرقتتیحیسمنامیایاھدرواتسدواھشزرا

دنھدیمحیجرتھکییاھاجردیتح،دنتسھندشیگدنزلاحردناھج
.دننکراکناارنآ

اراھنآمتسینروبجمنمو.منکهراشادرومدنچھبمھاوخیمطقفنم
اما،دنتسینیدیدجیاھزیچلصارداھنآاریزمنکفیصوتلیصفتھب
:دناهدادلکشارتیحیسمبرغھتشذگرد
مایلیو.دندادماجناینابزتاقیقحتھنیمزردیندرکنروابراکناغلبم·
گنھرف.درکھمجرتیلحمنابز٣۶ھبارسدقمباتکدنھردیرک
یاھھمانرباھاجزایرایسبرد.دوشیمداجیانابزروتسدوتغل

یاھھمانرب.دنکیممھارفرمانیایاربارطیارشیزومآداوس
اھنآ.دنتسھهارمھینابزتاقیقحتنیاابلیصحتداھنشیپویشزومآ
ردودنرببالابارشزومآیمومعحطساتدناهدشھتفرگرظنرد
رتشیب.دننکداجیایگدنزطیارشردیمومعدوبھبیاربیاھیاپھجیتن
ارمدرممومعھکلب،دنھد یمنرارقفدھارناگبخنیحیسمبتاکم
ھبرجنم١٨۵۴لاسردایناتیربھسردمنامرف.دنھد یمرارقرظنرد
دشدنھردیرامشیبیاھهاگشنادوسرادمسیسأت

زینیحیسمنامیاوبرغگنھرفاباجنآمدرمنایمنیاردھتبلا.
ردیمومعدوبھبساساوھیاپھمھیاربشزومآاما.دندشانشآ
ویعامتجارکفتھعسوتیاربنینچمھویگدنزیاھدرادناتسا
.تساکیتارکومد
.دننکیمجیورتاریگدنزیاھدرادناتسایاقترایبرغیاھیروانف·
یمکمکھیذغتءوسویگنسرگابهزرابمھبیزرواشکیاھهژورپ
یاربھکلب،ناگبخنزایکچوکهورگعفنھبدیابناھنیاھمھ.دنک
.تسامدرممومع
یاھدرواتسدزینیعامتجایراکددمویکشزپیاھھنیمزرد·
یاھھمانرب،اھناتسرامیب،اھهاگنامرد.دشلصاحیندرکنرواب

یحیسمتمحرهزیگنازااھھناخمیتیویتشادھبیاھتبقارم،ماذج
نارگیدھبیحیسمقشع.دنریگیمتاشنیسیعھنارگراثیاھنومنو
وا.دوشیمفوطعمنامورحمویاھیشاحیاھهورگھبهژیوھب
.درکیمتیلاعف"صخشھبھجوتنودب"
تیحیسمنامیا،کیتارکومدیاھشزراورشبقوقحھبھجوتاب·
ھبندادنایاپھبناوتیملاثمناونعھب.درکمھارفاریمھمهزیگنا
هویبوغل،بونجیاھایردردیراوخمدآواھناسناندرکینابرق
.درکهراشایرادهدربوغلیلکروطھبودنھردیزوس
یساساتاروتسدیارادناھجیاھروشکزایرایسبهزورماھکنیا·
باتزابویبرغتیحیسمریثأتلیلدھبزیندنتسھکیتارکومد
.تسالیجناتاروتسد

هدادقوسهدنزیادخابطابتراھبارمدرملیجنا:مینکنشومارفو
ویتسرپتبزا.دناهدرکھبرجتاردوخناھانگششخباھنآ،تسا
طباوراھنآدندروآتسدھبهدنزدیماکیاھنآ.دنتفایییاھرسرت
ھبرجتلئاسمیرایسبنینچمھوهداوناخوجاودزارداریاهزات
.دندرک

سپو.دشماجنازینیگرزبتاھابتشا،دشرکذالابردھکروطنامھ
ردیرایسبدزناردوخیقالخارابتعاتیحیسم،یناھجگنجودزا

تساراکنالباقریغ،لاحنیاابو.تساهدادتسدزاناھجرسارس
رھردناوتیمارنآریثأتوتساهدادرییغتارناھجتیحیسمھک
.درکساسحایاهراق



یریگھجیتنکی
شزراًالومعم،منکفیصوتمدرکیعسنمھکیتالوحتنیاھمھسپرد
.دراددوجویحیسمیاھ

:درومدنچطقفندربمانیارب
درادتسودارواادخھکیدرفناونعھبناسنا·
یریوصتتروصبھکیناسناهدشهدیرفآبلسلباقریغتمارک·
دشابیمدنوادخزا
ناشقلاخیادخرباربردمدرمھمھیربارب·
دنوادخھناقالخروتسدناونعھبناھجنیاھبندادلکش·
ادخرباربردمدرموتقلخابھنالوئسمیدروخرب·
حیسمھبیرازگتمدخھنومنزاھقدص·
ابدروخربهوحنیاربییوگلاناونعھبیراگتسرولضف·
رگیدکی
ییایوپھجیتنردودیدجییایندعولطیاربیتخانشترخآدیما·
.لیجنارگنهدنیآ

اردوخهاگیاجرتشیبورتشیبامروشکردتیحیسمولیجناھکیلاحرد
نامیاذوفن،دریگیمباتشنویسازیرالوکسدنورودنھدیمتسدزا
یحاوننآرداردوخدیفمریثأتوهدرکدشرناھجطاقنریاسردیحیسم
.دشابیمراکشآ

یدایزیاھتصرفنینچمھ.دراددوجویداقتنادوخیاربیدایزلیالد
ھکدراددوجوروابنیاربیرتشیبرایسبلیالداما.تساھتفرتسدزا
یاربارناھج،تیحیسملاس٢٠٠٠لوطردادخهدنھدتاجنضیف
:مھد یمنایاپسلوپنیزاغآلوقلقناب،نیاربانب.تساهدادرییغتھشیمھ
ودروآ یراگتسراھ ناسناھمھیاربھکتساهدشداجیاادخضیفاریز«
رصعردومینکراکنااریویندتاوھشوییادخ یبھکدزومآیبامھب

».مینکیگدنزھنادنسپادخوتلادع،تناتمرضاح

ترپیلکگناگفلو
رداسیلکخیراتسردم
تسندیوردسدقمباتکتایھلایمداکآ




