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 ناریا یاھھچایرد

 

 ناردنزام یایرد

 ناردنزام و نالیگ ،ناتسلگ یاھناتسا :تیعقوم

 ھك تسا یتوافتم یتسیز عونت یاراد ایرد نیا .تسا رتمولیک ۴٣۵ ات ١٩۶ نیب نآ ضرع و رتمولیک ١٢٠٠ ات ١٠٣٠ دودح ناردنزام یایرد لوط
 .تسا ضارقنا ھب ور یرایواخ نایھام لسن زاجمریغ یاھدیص لیلد ھب ھك دنچرھ تسا یرایواخ یاھیھام نآ نیرتمھم

 ناردنزام یایرد دراو ار بآ عبرمرتمولیک ٢۴١ نیگنایم روط ھب لاس رھ ھک تسا اگلو دور اھنآ نیرتگرزب ھک دنزیریم ایرد نیا ھب ھناخدور130
 .دنسانشیم زین نیپساك یایرد و ناگرگ ،ھناكرو ،رزخ یایرد یاھمان ھب ار ناردنزام یایرد .دنکیم

 هاتوک روضح زا سپ و دنتخات ناریا نیمزرس ھب اھراب و اھراب ،نایناساس نامز رد ،زاقفق لامش درگنابایب ماوقا رگید هارمھ ھب ھك تسا یموق مان رزخ
یم هدنار نوریب ناریا یاھزرم زا یناساس هاپس تسد ھب  الومعم دوخ تدم  مالسا زا شیپ نارود یبرغ و یقرش نافلؤم یاھھتشون زا کی چیھ رد .دندش                                                 ً              
 .تسا هدش هدیمان مھ رزخ ،رگید یاھمان رانک رد ایرد نیا ،یمالسا نیفلؤم یاھھتشون رد .تسا هدشن هدید ناریا لامش یایرد رب ”رزخ“ زا یمان

 ھک هدش ھتفرگ یساک ای یپساک موق مان زا نیپساك اما تسا نایناکشا نینچمھ و نایشنماخھ دھع رد گرزب ھچایرد نیا مان ھناکرو یایرد ای ناگرگ یایرد
 .دندمآ یبونج یاھھنارک ات جیردت ھب و دناهدوب نکاس ایرد نیا یبرغ بونج ات یبرغ یاھھنارک رد اھییایرآ زا لبق

 
 رَ َ         ھ گ ھچایرد

 ناتسرل ناتسا :تیعقوم

و دراد رارق دورود و زردوگیلا یورھام و زز شخب نیب هوکنارتشا هدش تظافح ھقطنم رد ھک تسا ناریا رد یناتسھوک ھچایرد کی ر ھ گ ھچایرد  ھنالاس                                                                                                                   َ َ        
 نتشادن لیلد ھب ھك تسا یلاحرد نیا .دینك زین یریگیھام ھچایرد نیا شمارآ زا هدافتسا رب هوالع دیناوتیم امش .دننكیم ندید نآ زا رفن رازھ دصكی دودح
 .تسا هدنام رود ھب ناسنا تسد ھب یگدولآ و یبارخ زا یدایز دح ات ورنیشام هار

 ھک تسا یاهرخص یلحاس یاراد طاقن ریاس رد اما دنتسھ بسانم انش یارب دنراد یاھسام یلحاس ھک یقرش و یبرغ علض رد زج ھب ھچایرد نیا لحاس
 ھک دراد دوجو هوبنا یلگنج زین نآ یالاب تمسق رد .تسا یدوبان فرش رد ھک دراد دوجو هوبنا یلگنج ،ھچایرد نییاپ تمسق رد .تسین بسانم انش یارب
                                                   َ َ                اب ار ھچایرد فک نایھام و تسا مک نآ قمع .دیسر مود ر ھ گ ھچایرد ھب دوشیم یورهدایپ ھقیقد ۴٠ دودح اب .تسا یدوبان رطخ ضرعم رد مھ لگنج نیا
 .تسا ھچایرد نیا ھب رفس نامز نیرتھب دادرم و ریت یاھهام .دید یبوخ ھب دوشیم تقد یمک

  

 تسمروش ھچایرد

 ناردنزام ناتسا :تیعقوم

 اھنت ،تسمروش ھچایرد .دنربیم هوكداوس رد تسمروش ھچایرد زا دیدزاب ھب ار نادنمھقالع هزور ود و هزوركی تروص ھب یدایز یرگشدرگ یاھروت
 عقاو دیفس لپرھش یرتمولیک ۵/۵ رد ھچایرد نیا .تسا رتم جنپ نآ قمع رثكادح و عبرم رتم رازھ ١۵ نآ تعسو ھک هوکداوس ناتسرھش یعیبط ھچایرد
 تسمروش یاتسور ترواجم رد رھش نیا ھب فرشم تاعافترا رد و دیفس لپ رھش برغ یرتمولیک شش رد ،هوکداوس ناتسرھش یعیبط ھچایرد .تسا هدش
 .تسا هدش عقاو

 ناتسرھش رد دوجوم نکاما نیرتابیز زا یکی ھب ار نآ ،هدش هدیشوپ اکسوت تماق دنلب و لاسنھک ناتخرد زا ھک نآ فارطا لگنج اب ھچایرد نیا هرظنم
 رایسب تیعقوم زا نھآ هار و ھتلافسآ هداج روحم ود دوجو و لامش نارھت هارھاش رد نتفرگ رارق لیلد ھب تسمروش ھچایرد .تسا ھتخاس لیدبت هوکداوس
 .تسا رادروخرب یبسانم

  

 ولراھم ھچایرد

 سراف ناتسا :تیعقوم



 

 

 ھچایرد نیا تعسو .تسا ھتفرگ رارق نآ یكیدزن رد ھک تسا سراف ناتسا ناتسورس ناتسرھش عباوت زا ولراھم یاتسور مان زا ھتفرگرب ،ھچایرد نیا مان
 رد ولراھم .تسا هدنام یقاب نآ عبرم رتمولیك 600 اھنت و هدش كشخ 1387 لاس یلاسكشخ رثا رب ھچایرد نیا زا یاهدمع شخب ھك هدوب راتكھ رازھ 25
 .تسا ھتفرگ رارق ،هدش كشخ الماك زورما ھك ناگتخب ھچایرد برغ

 ندشریزارس لیلد ھب نینچمھ .دوشیم هدافتسا مھ سراف ناتسا عیانص کمن ھیھت یارب ھچایرد نیا زا .تسا وگنیمالف ھچایرد نیا هدنرپ ھنوگ نیرتمھم
 ،هزمح،کشخ ىاھبون ھناخدور ھس طسوت ھک تسا روش ولراھم ھچایرد بآ .دناھتفرگ رارق یدوبان رطخ رد دننكیم یگدنز نآ رد ھك ینایزبآ بالضاف

 .تسا رتم ھس ھچایرد نیا قمع رثكادح .دوشیم نیمات رواجم ىاھهوک ىاھبآ ناور نینچمھ و ناتسورس

  

 ناشیرپ ھچایرد

 سراف ناتسا :تیعقوم

 رارق نورزاک ناتسرھش هدالاب و هرج شخب رد ھک تسا ھنایمرواخ و ناریا نیریش بآ یاھھچایرد نیرتگرزب و نیرتابیز زا یکی ناشیرپ ای روماف ھچایرد
 .تسا ھتفرگارف هوک ار نآ رود ات رود ھك تسا راتكھ 4300 ھچایرد نیا تحاسم .تسا ھتفرگ

 یتادراو یھام ھنوگ دنچ نینچمھ و نیریش بآ یھام رام و کرپ یھام ،ھخرس یھام ،کدرز یھام یاھمان ھب یموب یھام ھنوگ راھچ یاراد ھچایرد نیا
 و درک ادیپ شزاس ھچایرد طیارش اب یلومعم روپک اھنت اما دناهدش دراو ھچایرد ھب ١٣۶٨ لاس رد ھک تسا رومآ و کلافوتیف یھام ،روپک یھام ریظن
 اھهاگتسیز ھلمج ھب یوانیدناکسا یاھروشك و یربیس زا یدایز ناگدنرپ زییاپ لصف زاغآ اب لاس رھ .دناهدروآ دوجو ھب ار یددعتم تالکشم رگید ھنوگود
 .دنروآیم دوجو ھب ار ییابیز رظانم و دننكیم چوك ناشیرپ ھچایرد دننام سراف ناتسا یاھھچایرد و

 نارازھ اھیزوس شتآ نیا یط رد .تسا رطخ ضرعم رد یزاسھار تایلمع تلع ھب شفارطا یاھرازین زا یگرزب شخب ندنازوس رثا رب ھچایرد نیا
 دنرواب نیا رب ناسانشراك .تسا هدش کشخ ریخا یاھ یلاسکشخ تلع ھب ھچایرد نیا مظعا شخب نینچمھ .دناھتفر نیب زا رجاھم هدنرپ و تشپ کال ھعطق
 .دشابیم ناشیرپ ھچایرد ندش كشخ لیالد نیرتمھم زا بآ یلوصا ریغ و ھیوریب تشادرب و یلاسكشخ ھك

  

 ھیمورا ھچایرد

 یبرغ ناجیابرذآ ناتسا :تیعقوم

 عبرم رتمولیك ۵١/ ٨٧۶ھچایرد نیا تعسو .تسا ھتفرگ رارق ناریا تالف برغ لامش رد ھک تسا یبرغ یایسآ یمئاد ریگبآ نیرتگرزب ھیمورا ھچایرد
 ھچایرد نیا بآ رد لولحم کمن نازیم ھك تسا نیا یعیبط ھبذاج نیا هرابرد بلاج تاكن زا .دریگیم ربرد ار روشک لک تحاسم دصرد ھس دودح ھک تسا
 و دنزیمن خی تقوچیھ نآ بآ ،دننکیمن یگدنز نآ رد ناتسوپتخس زا ییاھھنوگ زج ھب ینتمرن و یھام چیھ ،لیلد نیمھ ھب و تسا اھسونایقا ربارب ود
 .دننامب روانش نآ یور دنناوتیم زین نارگانش

 لپ لیلد ھب ھچایرد نیا ھك تسا یتدم .دناهدش لیدبت هوك كی ھب اھزور نیا یشاد مظاك هریزج دننام اھنآ زا یخرب ھتبلا ھك دراد هریزج 102 ھیمورا ھچایرد
 یلاسكشخ رطخ رد دندركیم ھیذغت ار ھچایرد ھك ییاھھناخدور یور دس تخاس و ینوناقریغ و دایز رایسب قیمع یاھهاچ ثادحا ،یرتنالك دیھش رذگنایم
 .دراد رارق دیدش

  

 راویرز ھچایرد

 ناتسدرك ناتسا :تیعقوم

 تسا راتكھ 720 ھچایرد نیا تحاسم .دراد رارق ناویرم یرتمولیك ھس رد ھك تسا روشك برغ یاھھچایرد نیرتمھم زا یكی راویرز نیریش بآ ھچایرد
 ھچایرد ینعم ھب یدرك نابز رد ھك ”یرز“ هژاو ھب ،تسا لوادتم ھقطنم رد ود رھ ھك رابیرز و راویرز ھیمست ھجو .دراد قمع رتم شش رثكادح ھك
 .تسا راوھچایرد ینعم ھب راویرز ای رابیرز و یھیبشت دنوسپ ”راب“ و ”راد“ دنوسپ .ددرگیم زاب ،تسا

 ھچایرد نیا رد .دراد ھچایرد یاھبآ ریز رد نوفدم یرھش دوجو زا تیاکح اھنآ نیرتروھشم ھك دراد دوجو یددعتم یاھھناسفا ھچایرد نیا هرابرد
 راویرز ھچایرد ھب رگا .دنكیم یگدنز رجاھم ویموب هدنرپ ھنوگ 31 روط نیمھ و یھام سورع و یلومعم یھام هایس ،رادلاخ یھام هایس نوچ ییاھیھام
 .دنزاسیم ناتیارب یبوخ تارطاخ متح روط ھب نآ یور ینارقیاق و دنوشیم ھتخپ ھچایرد نیا رانك ھك ییاھبابك یھام ،دیدرك رفس

  

 ناوا ھچایرد

 نیوزق ناتسا :تیعقوم

 800 و رازھ عافترا رد ،دراد تحاسم عبرم رتم رازھ 70 زا شیب ھک ھچایرد نیا .دیربن دای زا ار ناوا ھچایرد دینیبب ار توملا ھعلق دیتساوخ یزور رگا
 دوشیم نیمات یگدنراب ماگنھ نآ زا یزیچان شخب اھنت و ھیذغت ھچایرد رتسب رد دوجوم ینیمزریز یاھھمشچ بآ زا اھنت و هدش عقاو ایرد حطس زا یرتم
 .تسا هدش ھچایرد بآ یلالز و یفاص ثعاب نآ یمئاد نایلغ .مک و یحطس تروص ھب اما



 

 

  

 نیمخت رتم 20 ات کی نیب ار ھچایرد قمع نالوئسم زا یخرب ھتبلا تسا هدش عقاو نآ یقرش بونج رد ھک دسریم رتم 5/7 ھب ناوا شخب نیرتقیمع
 ھچایرد نیا ناتسبات رد .تسا نییآ و کشوک یاھاتسور نازرواشک هدافتسا دروم نآ بآ ھک دوشیم لیکشت یکچوک دور زین ھچایرد بآ زیررس زا .دناهدز
 نآ حطس ندز خی و اوھ تدورب ھب ھجوت اب ناتسمز رد و یباغرم ،زاغ ،وق دننام رجاھم ناگدنرپ نمأم ،زییاپ رد و ینارقیاق و ینتبآ ،یریگیھام لحم
 .تسا یراوسیکسا لباق

  

 ناطلس ضوح ھچایرد

 مق لامش :تیعقوم

 .دننزیم ناطلس ضوح روش بآ ھچایرد ھب مھ یرس ،دنوریم مق ھب )س( ھموصعم ترضح ترایز ای و ناشاك ندید یارب ھك یرگشدرگ یاھروت بلغا
 و بآ دورو اب بسانتم ھچایرد لکش و تعسو .تسا عبرم رتمولیک ٢۴٠ یبیرقت تحاسم ھب و مق لامش یرتمولیک ۴٠ رد ناطلس ضوح کمن ھچایرد
 هدوزفا یدورو بآ نازیم رب نوچ ،فارطا تاعافترا یاھفرب بوذ و یگدنراب عقاوم رد .تسا توافتم لاس فلتخم لوصفرد نآ یگدنراب نازیم
 زا ادج ھلاچ ود زا ھچایرد نیا .تسا ناسون رد ھتسویپ ھچایرد بآ حطس بیترت نیدب .دوشیم مک نآ تعسو ،مایا نیا زا ریغ رد و دایز نآ تعسو ،دوشیم
 .تسا هدش لیکشت مھ

 دراو ھچایرد نیا ھب یددعتم یاھدور .دنوشیم لصو مھ ھب ھھاربآ کی ھلیسوھب ھک تسا هرم ضوح مان ھب یقرش ھلاچ و ناطلس ضوح مان ھب یبرغ ھلاچ
 .دش لیکشت مق نارھت ھسوش هداج تخاس رثا رب و یدالیم ١٨٨٣ لاس رد ناطلس ضوح .دننکیم روبع فارطا یکمنو رازهروش یضارا زا ھک دنوشیم

  

 تشلو ھچایرد

 ناردنزام ناتسا :تیعقوم

 رد ھک تسا روشک نیریش بآ ھچایرد 10 زا یکی تشلو ھچایرد ،هدش عقاو دابآنزرم رھش ،جرک سولاچ هداج 25 رتمولیک رد تشلو یناتسھوک ھچایرد
 یاھیگژیو رگید زا زین تشدرالک یروناج و یھایگ یاھھنوگ .تسا هدرك مھارف نایزبآ و ناگدنرپ یارب ار یبسانم تسیز طیحم و هدش عقاو ھقطنم نیا
 .دنتسھ نآ

 یطابترا روحم و ناودنک قیرط زا و سولاچ رھش زا نآ ھب یسرتسد ریسم .دراد رارق رزخ یایرد حطس زا یرتم رازھ کی عافترا رد ھچایرد نیا
 روضح .دباییم ھمادا ھچایرد رانک ات لگنج یاھچیپ و اھییالابرس زا رذگ و روجک لپ زا دعب و رتمولیک 23 یط زا سپ و زاغآ نارھت ھب سولاچ
 یاھهدنیالآ دورو ھلمج زا .تسا هدرک نوگرگد ار نآ یعیبط متسیسوکا و ریذپبیسآ ھقطنم نیا تعیبط ھتشذگ یاھلاس یط تراظن نودب نارگشدرگ
 .دھدیم رارق دیدھت ضرعم رد ار اھنوتگنالپ و اھکبلج یتح و یلوک هاش ،یھام کدرا ،دیفس یھام نوچ نایزبآ عاونا تایح ،یطیحم

  

 روئِ         ن ھچایرد

 لیبدرا و نالیگ نیب زرم :تیعقوم

ھچایرد روئ ن ھچایرد  یقرش بونج یرتمولیک ۴٨ رد ھچایرد نیا .تسا لیبدرا ناتسا و نالیگ ناتسا نیب زرم رد لاخلخ رھش و لیبدرا رھش نیب ام یا          ِ        
 ۵ طسوتم قمع و راتکھ ٢١٠ رب غلاب یتحاسم اب ایرد حطس زا یرتم ٢۵٠٠ عافترا رد و وریغاب ناتسھوک یاھهرد زا یکی رد لاخلخ فرطھب لیبدرا
  .تسا رتم

 یالاب تمس ھب ار رتمولیک هدزیس لوط ھب یاهداج تسیابیم سپس .میسریم ولالادوب هد ھب لاخلخ رھش تمس ھب لیبدرا رھش زا رتمولیک لھچ یط زا سپ
 تلافسآ ھچایرد نیا ھب ندیسر یارب یناتسھوک هداج .دشابیم نامک نیگنر یالآلزق مان ھب یھام یعون یاراد ھچایرد نیا .دیسر ھچایرد ھب ات هدرک یط هوک
 .درادن دوجو ھچایرد رد یھام ھک تسا لاس ود ھب کیدزن ھنافسأتم .دشابیم یکاخ ھچایرد رود هداج یلو ،هدوب

 و دننامب هدنز ناتسمز رد دنناوتیمن اھیھام نیا ھچایرد ندز خی رثا رد اریز دنوشیم یروآعمج و دیص ناتسمز زا شیپ لاس رھ روئن ھچایرد یاھیھام
 نوماریپ رد زین یھام شرورپ رختسا یدادعت ،ھچایرد نیا بآ زا یریگهرھب اب .دنوشیم اھر روئن رد یشرورپ کچوک یاھیھام هرابود ناتسمز زا سپ
 .تسا هدش تسرد لیبدرا

  

 نالبس ھلق ھچایرد

 لیبدرا ناتسا :تیعقوم

 و )هوکملع و دنوامد زا سپ( ناریا دنلب ھلق نیموس نالبس .دراد رارق لیبدرا ناتسا رد و روشک برغ لامش رد ھک تسا ناریا عفترم یاھهوک زا ،نالبس
 یعیبط یاھمرگبآ رطاخ ھب نالبس .دراد رارق یکچوک ھچایرد نآ ھلق یالاب رد و تسا رتم ۴٨١١ هوک نیا ھلق عافترا .تسا لاعفریغ یناشفشتآ هوک کی
 .تسا نارگشدرگ ھجوت دروم سراولآ یکسا تسیپ و ابیز یناتسبات تعیبط ،هوک ھنماد



 

 

 نآ یبونج یاھ ھنماد و ییاچرھا و وس هرق دور هرد ھب نآ یلامش یاھ ھنماد .دشاب یم ناجیابرذآ یاھدور یمئاد ریگبآ مھم یاھ نوناک زا نالبس ناتسھوک
 یاھ ھنماد رد دنک یم نیمات ار ھیمورا ھچایرد و سرا دور ھضوح یاھ بآ زا یا هدمع شخب نالبس نیاربانب .ددرگ یم یھتنم یاچ یجآ ی اھ ھخاش ھب

 رد .دریگ یم رارق نارگشدرگ و رھش نیکشم یلاھا هدافتسا دروم فلتخم لوصف رد ھک دراد دوجو یندعم درس بآ و مرگ بآ ناوارف یاھ ھمشچ نالبس
 .دوش یم رھاظ مرگ لصف رد یا ھچایرد تروص ھب هزورما و تسا هدوب نالبس ناشف شتآ ھناھد ھک دراد دوجو یا هرفح نالبس ھلق یالاب

   :۵/٢/٢٠١۶ رد سابتقا - رامآ عبنم
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 ینوخواگ قالتاب

 اجنآ ھب دورهدنیاز ھک دراد رارق دزی ناتسا رد یقبام و ناھفصا ناتسا رد نآ زا یگرزب شخب ھک ناریا یزکرم تالف رد تسا یبالات مان ینوخواگ قالتاب
 .دزیریم

ھب ناریا یزکرم عفترم  ھگلج رد روھشم یاھبالات زا یکی ینوخواگ بالات  ار عبرم رتمولیک ۴٧۶ تعسو ھب یاھقطنم یتایح بالات نیا .دیآیم رامش                     ٔ                 
 رتم ١Æ۴٧٠ ایرد حطس زا نآ عافترا .تساهدش عقاو ینش یاھھپت ترواجم رد و ھنزرو رھش رانک رد ناھفصا قرش بونج یرتمولیک ١۶٧ رد و هدناشوپ
 قالتاب نیا .دراد طیحم ھب تبسن ھک یرگید یاھتیلاعف مامضنا ھب ھتبلا دراد یا ینغ یتسیز عبانم روکذم قالتاب .دشابیم رتمیتناس ١۵٠        ٔ         نآ قمع  ھنیشیب و
یگژیو نیا  ھمھ اب ھک تسا رجاھم یاھهدنرپ یارب یھاگھانپ نینچمھ  .تسا یرگشدرگ یاھھبذاج زا یکی اھ          ٔ                       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C 

 


