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 آشنایی مختصر با ناپلئون بناپارت

 

 

 

 بیوگرافی

 جزیره این که افتاد اتفاق آن از بعد سال یک وی تولد. شد متولد کرس جزیره آژاکسیو شهر در ۵۶۷۱ اوت ۵۱ در ناپلئون

 بره بزرگترر برادر یک بود، آمده بدنیا پرجمعیت ای خانواده در که او. بود شده خارج جنوا جمهوری کنترل از فرانسه توسط

 و پرراولین الیررزا، هررای نام برره کرروترتر خررواهران  نیررز و جررروم و لرروی  ،لوسررین هررای نام برره کرروترتر برادرانرر  ،جرروزؾ نررام

 کررس جزیرره بره شرانزدهم قررن در کره بودنرد ایتالیرای  بلندپایه تندان نه زادگان نجیب از اصالتا   او خانواده. داشت کارولین

 .بودند آمده

 نراپلئون مرادر گیرانه سرخت تربیت.شد منصوب شانزدهم لوئ  دربار در کرس نماینده عنوان به ۵۶۶۶ سال در کارلو او پدر

 بره آژاکسریو جرامع کلیسرای در سرالی  دو تولرد از قبرل انردک  او. داشرت کرودک  های سرال در او شخصریت برر ای عمده تأثیر
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 زمران آن در کررس سراکنین بره نسبت وی ،بناپارت خانواده مناسب روابط و موقعیت دلیل به. شد داده تعمید کاتولیک عنوان

 .بود برخوردار بهتری تحصیل  های موقعیت از

 

  بیوگراف : 

 ۵۰۵۱-۵۰۸۱ :دوران
 کوتک سرجوخه:(ها)لقب

 ۵۶۷۱ اوت ۵۱ :زادروز
 فرانسه ،کرس جزیره ،آژاکسیو :زادگاه
 ۵۰۱۱ مه ۱ :مرگ
 هلن سنت جزیره ،وود النگ:مرگ محل

 سرطان :بیماری
 پاریس ،اینوالیدس الس :آرامیاه

 دوم ناپلئون از پیش
 نداشت وجود از پس
 (پادشاه آخرین) شانزدهم لوئ 

 لوئیز ماری -(۵۰۸۱-۵۶۱۷) بوهارنه ژوزفین :همسران
 بناپارت خاندان :دودمان

 بوناپارت کارلو :پدر
 رامولینو لتیسیا :مادر

 دوم ناپلئون :فرزندان
 روم  کاتولیک :دین

        امضا
 

 

 یرک بعرد مراه تنرد و رفرت فرانسره در مرههب  مدرسره یرک بره فرانسروی زبران یرادگیری برای ۵۶۶۱ سال ابتدای در ناپلئون

 بره قرادر هرگرز و کررد م  صرحبت توجه  قابل کرس  لهجه   با را فرانسوی زبان وی. شد پهیرفته فرانسه در نظام  مدرسه  

 از پرس. شد م  واقع استهزإ مورد آموزان دانش دییر توسط بارها تحصیل طول در دلیل همین به ،نشد کلمات صحیح هج 

 تحصریتت مدرسره ایرن در او. شرد پهیرفتره پاریس معتبر نظام  مدرسه در وی ۵۶۰۱ سال در مدرسه آن در تحصیل اتمام

 بره سرال یرک در را دوسال به مربوط دروس ،وی درآمد کاهش و پدرش فوت از پس. داد ادامه توپخانه آموزش در را خود

 .آمد در سنا مجلس عضو به ناپلئون توسط بعدها که بود الپتس معروؾ دانشمند مدرسه این در وی ممتحن. رساند اتمام

 

 ۵۶۰۱ سرال در فرانسره انقتب از پس. پیوست ارتش به توپخانه دوم ستوان درجه با ۵۶۰۱ سال در التحصیل  فارغ از پس

 بره زمان این در او. نمود سپری کرس و پاریس در را خود اوقات و کرد گیری کناره نظام  خدمت از سال دو مدت به وی

 از پاول  پاسروآل به ۵۶۰۱ م  ماه در در که ای نامه در که طوری به بود کرس در و گرایانه مل  تحرکات طرفدار شدت

 ابتردای  های سرال در او. کررد بردگوی  و انتقراد آنران توسرط کررس تصرؾ و فرانسویان از شدت به کورسیرا جامعه رهبران

 پشرتیبان بناپرارت. کررد سرپری کررس گرایران مل  و طلبران سرلطنت ،انقتبیرون برا کشرمرش در و کررس در را انقرتب از بعرد

 توانسرت ۵۶۱۱ سال در او. داشت برعهده را کرس نظامیان شبه از ای دسته فرمانده  و بود( Jacobin) ها ژاکوبن مستقیم

 .بپهیرند ارتش در خدمت به مجددا را وی که کند راض  را فرانسه ارتش مقامات



www.asdownload.net      ,موبایلتم ,موزیک,نرم افزار ,فتوشاپ......ها مرجع دانلود جدیدترین  ای اس دانلود وب سایت    

3 
 

 (  ۳۹۷۱) تولون محاصره

 

 طرفردار کره بریتانیا نظام  نیروهای اختیار در عمتا  و بود کرده قیام جمهوری حرومت برعلیه تولون شهر ۵۶۱۱ سال در

 عنرروان برره نرراپلئون ،تولررون مجرردد تصرررؾ برررای جمهرروری نیروهررای نبرررد در. بررود گرفترره قرررار ،بودنررد طلررب سررلطنت جبهرره

 درآمرد جمهوری نیروهای محاصره به تولون ،شهر به مشرؾ تپه تصرؾ با و وی نقشه طبق. شد منصوب توپخانه فرمانده

 تصررؾ بره واقعه این. شدند بندر ترک به مجبور بریتانیای  های کشت  آن پ  در و انجامید طول به ماه سه محاصره این که

 موفقیرت ایرن اثرر در ،برود شرده نیز مجروح محاصره این جریان در که ناپلئون. شد منجر جمهوریخواهان توسط شهر نهای 

 .کرد پیدا درجه ارتقا ارتش در

 (۳۹۷۱) واندیمیر سیزدهم

 

 دو ظررؾ در امرا گرفرت قررار خرانی  بازداشرت تحرت دو آن برا ارتبراط دلیرل به هم ناپلئون ،روبسپیر برادران سقوط از بعد

 حرال در فرانسره ملر  مجمرع مواضرع سمت به و کردند شورش پاریس در طلبان سلطنت اکتبر سوم در. شد آزاد مجددا هفته

 ایرن بررای خرود تجربیرات از اسرتفاده برا او و شرد سپرده ناپلئون به مجمع از محافظت مسئولیت زمان این در. بودند پیشروی

 نیروهررای سرنیین هررای توپ از اسرتفاده بررا برود وانرردیمیر سریزدهم معررادل کره اکتبررر پرنجم در. کرررد اسرتفاده توپخانرره از منظرور

 مرابق  و شدند کشته طلبان سلطنت از نفر تهارصد و هزار سرکوب این جریان در. کرد سرکوب شدت به را طلب سلطنت

 بره را وی و آورد ارمؽران بره زیرادی ثرروت و شرهرت نراپلئون بررای سررکوب این در موفقیت. گشتند نشین  عقب به مجبور

 .رساند ایتالیا در فرانسه ارتش نیروهای فرمانده  مقام

 

 (  ۳۹۷۱-۳۹۷۹) ایتالیا به لشکرکشی اولین

  

 ارکول نبرد در بناپارت ناپلئون 

 

 امرروزه کره منراطق  سرر بر طرؾ دو و شد تشریل فرانسه جمهوری علیه بر اروپای  های قدرت از ائتتف  ۵۶۱۱ سال در

 اختیار در برای را پاریس ناپلئون بوهارنه ژوزفین با ازدواج از بعد روز دو. شدند جنگ وارد اند شده واقع ایتالیا کشور در

 در ،رانرد بیررون لمبراردی از را هرا آن و داد شرسرت را اتریش  نیروهای لودی نبرد در ابتدا. کرد ترک ایتالیا ارتش گرفتن

 پراپ حرومرت تحرت سررزمین و ایتالیرا جنروب سرمت بره و شرد پیروز آرکول نبرد در مجددا ول  خورد شرست کالدیرو نبرد

. نمرود صرلح پیمران امضرای بره وادار را اترریش و رانرد اترریش سرمت بره را نیروهرایش ۵۶۱۶ مارس ماه در. کرد پیشروی

 بره ونیرز جمهروری محرمانره بنرد یرک طبق اما ،شد داده فرانسه به ایتالیا جنوب و شمال از بزرگ  های بخش پیمان این طبق

 .داد خاتمه ونیز استقتل سال ۵۵۸۸ به ،آن های گنجینه ؼارت ضمن و کرد فتح را ونیز سپس. رسید م  اتریش

 

 ،سرپتامبر تهرارم کودترای در وی. کررد پیدا تشمییری افزایش نیز فرانسه سیاست در ناپلئون نفوه ،لشررکش  این طول در

 .کرد وابسته خود به پیش از بیش را آنان عمل این با که سپرد خود حام  جمهوریخواهان به را سیاس  قدرت
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 شردید عصربانیت موجرب کره نمرود خارج فرانسه دست از را آنجا و کرد حمله ایتالیا شمال و آلمان به اتریش ۵۶۱۷ سال در

 نظرام  قروای شردن تشرریل ترازه بردلیل فرانسره جدیرد حرومرت ترون کررد را کرار ایرن دلیرل ایرن بره اترریش)شرد فرانسه مردم

 ارتشر  برا بوناپرارت دی نراپلئون ژنررال کره برود زمران ایرن در( کررد اسرتفاده سرو موقعیت این از اتریش و نداشت قدرتمندی

 ای هنرمندانره شررل بره( Arcole)ارکرول و(Lodi)لرودی هرای جنگ در و شرد ور حملره لیرا ایترا شرمال بره نفر ۱۸۸۸۸ حدودا

 سرال تاپایران و رانرد عقرب( اترریش پایتخرت)ویرن های دروازه تا را آنها و بودند او برابر تند که داد شرست را اتریش ارتش

 در را فرانسروی ژنررال عظمرت و شرروه که بود زمان این در کرد تصرؾ را اتریش خاک از قسمت  و ایتالیا شمال ۵۶۱۷

 ترام را او شرد مجبرور مرکرزی حرومت که شد تبدیل فرانسه مردم برای افتخاری الیوی و قهرمان تنان به او گرفت اؼوش

 .کند االختیار

 (  ۳۹۷۰-۳۰۸۳) مصر به کشی لشکر

  

 اهرام جنگ 

 

 دریرای  نیرروی برا مقابلره توانرای  از فرانسره دریرای  نیرروی کره رسرید نتیجره ایرن بره ناپلئون ،نظام  اوضاع بررس  از بعد

 بره ،خاورمیانره در حضرور و مصر تصرؾ طریق از گرفت تصمیم دلیل همین به. نیست برخوردار مانش کانال در بریتانیا

 .بزند ضربه هند در بریتانیا اقتصادی منافع

 

 همراهرر  مصررر در را او کرره نیروهررای  بررین در و درآمررد فرانسرره علرروم فرهنیسررتان عضررویت برره نرراپلئون ۵۶۱۰ مرره مرراه در

 جمله از. خورد م  تشم به نیز ژئودزی و شیم  ،طبیعیات ،ریاض  در متخصص دانشمند ۵۷۶ از متشرل هیأت  کردند م 

 .برد نام رشید سنگ از توان م  هیأت این کشفیات

  

 لونی توماس توسط نیل جنگ

 

 شروالیه ۱۸۸ فرانسروی اصرلیت دلیرل بره. داشرت قرار جان سنت های شوالیه دراختیار که رفت مالت به ابتدا مصر مسیر در

 کره طروری بره نیرفرت صرورت نراپلئون حملره برابر در تندان  مقاومت ،خود آلمان  فرمانده از آنان نارضایت  و گروه این

 .بود نفر سه تنها نبرد این در وی ارتش تلفات

 

 ژوئیه ۱۵ در. رسیدند اسرندریه به ژوئیه اول در نهایتا و ماندند امان در بریتانیای  نیروهای تعقیب از وی ارتش و ناپلئون

 برا کره گرفرت در دییرر طررؾ از عثمران  امپراتروری نیروهرای و مصر ممالیک و طرؾ یک از فرانسویان بین اهرام نبرد

 فرمانرده  بره نیرل نبررد در شرد موفق بریتانیا دریای  نیروی سال همان اوت ماه اول در اما. یافت خاتمه فرانسویان پیروزی

 یرا ؼررق ناوگران ایرن مرابق  کشرت  دو از ؼیرر بره که طوری به ،کند وارد فرانسه ناوگان به سنیین  ضربه نلسون هوریشیو
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 ۵۶۱۱ سررال اوایرل در بعردا. کشرید ترالش برره را مصرر در قدرتمنرد حضرور بررای نرراپلئون رویرای شرسرت ایرن. شرد تصررؾ

 ،عریش بندری شهرهای تصرؾ به موفق خود امر تحت سرباز ۵۱۸۸۸ با و راند دمشق سمت به را خود نیروهای ناپلئون

 مهمرات مصررؾ در جوی  صررفه بررای کره طروری بره برود بیرحمانره بسریار یافرا تصررؾ میان این در. شد حیفا و یافا ،ؼزه

 .داشت ادامه روز سه تا شهر این در ؼارت و کشتار و شدند ؼرق یا رسیدند قتل به سرنیزه با اسیر ۵۱۸۸

 

 عقرب مصرر بره مره مراه در و نشرد عررا تصررؾ بره موفرق ،برود شرده وارد ناپلئون لشرر به بیماری اثر در که تلفات  دلیل به

 هرتنرد. شرد داده زهرر بیمرار سرربازان بره او دسرتور بره مصرر بره بازگشرت راه در ،تر سریع نشین  عقب جهت. کرد نشین 

 عثمران  نیروهرای توسرط فرانسروی جامانرده و بیمرار نیروهای شرنجه از جلوگیری برای اقدام این که باورند این بر گروه 

 روبررو شرسرت برا  ابروقیر در را عثمران  خراک  آبر  حملره ،ژوئیره ۱۱ در مصرر در مجردد حضرور هنیرام در. گرفته انجام

 .کرد

 

 

 

 

 

 

  فرانسه حکومت

 

 ناپلئون تاجیهاری 

 

 بره باشرد، داشرته مرورد ایرن در دسرتوری که آن بدون ۵۶۱۱ سال در ناپلئون

 مررردم بررین تنرردان  محبوبیررت از دیرکترروار زمرران ایررن در. بازگشررت فرانسرره

 ایررن در. برررد م  سررر برره برردی مررال  وضررعیت در کشررور و نبررود برخرروردار

 آن از تر ضرعیؾ دیرکتروار نراپلئون، توسرط نبررد میردان ترک باوجود شرایط

 برا سرال همران( برومرر ۵۰) نروامبر ۵۱ در. کنرد تنبیره را وی بتوانرد کره بود

 کودتررا یررک طرر  لوسررین، برررادرش و دیرکترروار اعضررای از بعضرر  همدسررت 

 جدیرد اساسر  قرانون تصرویب برا کودترا، ایرن از بعرد. کرد منحل را دیرکتوار

 ایرن در عمرت. برود نفرره سره شرورای  کره رسید فرانسه های کنسول به قدرت

 .داشت اختیار در را قدرت اول کنسول عنوان به ناپلئون شورا

 در کرره های  سرررزمین ایتالیررا، برره مجرردد لشررکشرر  بررا نرراپلئون زمرران ایررن در

 تصرؾ مجددا را بود شده تصرؾ اتریش توسط مصر در وی حضور مدت
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 ۵۰۸۱ از کوتراه  صرلح دوره انیلریس، با آمیان پیمان انعقاد با سپس. کرد تحمیل اتریش به را لونویل صلح قرارداد و کرد

 .شد ایجاد اروپا در ۵۰۸۱ تا

 دفاع دشواری و فرانسه بد مال  وضعیت به توجه با زمان این در. بود لوئیزیانا خرید دوران این دییر مهم اتفاقات جمله از

 در. گرفررت متحررده ایرراالت دولررت برره مسررتعمرات ایررن فررروش برره تصررمیم نرراپلئون شررمال ، آمریرررای در فرانسرره مسررتعمرات از

 دالر میلیرون ۵۱ مبلرػ ازای در فرانسه، ادعای مورد های سرزمین از مربع کیلومتر میلیون دو از بیشتر معامله، این جریان

 .شد واگهار متحده ایاالت به

 

 کلیسای در سال همان دسامبر دوم در و شد شناخته فرانسه امپراتور عنوان به سنا توسط ۵۰۸۱ مه ماه در ناپلئون سرانجام

 .کرد تاجیهاری نوتردام

  آن از بعد وقایع و اروپا به حمله

 خرراک ضررمیمه را اتررریش از قسررمت  و سرروئیس ازپررروس قسررمت  بلژیررک هلنررد و داد جنررگ اعررتن اروپررا برره ۵۰۸۱ سررال در

 وقتر  امرا داد شرست را روسیه( Borodino) بورودینو جنگ در و شد روسیه عازم نفر هزار ۱۸۸۸۸۸ با و کرد فرانسه

 زیررا بمانرد انجرا در زیراد نتوانسرت امپراطرور انرد کرده فررار و سروزانده را شرهر و ها اهوقره هرا روس کره دید رسید مسرو به

 در بسریاری ی هرا جنگ در کره قردیم  سرربازان و کررد نشرین  عقرب خفرت برا او داشرت وجرود کمر  گرمرای  وسایل و اهوقه

 و اتررریش و روسرریه زمرران ایررن در مانررد برراق  نفررر ۵۱۸۸۸ فقررط نفررر هررزار ۱۸۸۸۸۸ ان از و مردنررد جنییدنررد م  او رکرراب

 را نفرر میلیرون ۵ برر بالػ ارتش  و شده متحد هم با سوئد و پروس و بود ایتالیا جنوب در مستقل حرومت  که ایتالیا پادشاه 

 بره را او و دادنرد شرسرت( قردیم المران)پرروس پایتخرت بررلین شرهر نزدیرر  در الیپزیرک دشرت در را نراپلئون و داده تشریل

 کرد فرار ماندن انجا در ماه ۵۸ از پس او کردند تبعید ناپلئون زادگاه کرزیرا نزدیر  در فرانسه جنوب در واقع البا جزیره

 بره کره سرابقش هرای ژنرالِ   از یرر  پراریس بره امدن راه در بییرد پس دوباره را حرومت تا کرد حرکت پاریس سوی به و

 ترا مانرده دقیقره تنرد فقرط قبرل برشرد یرا دهرد تحویرل پراریس بره و گرفتره اورا ترا شرد او راه سد بود امده در جدید دولت خدمت

 را پیرراهنش و امرد سرابقش سربازان جلوی او کنید صبر گفت که بود بناپارت فریاد این رسید گوش به فریادی جنگ شروع

 خرون کره برود زمران همرین در برشرد را امپراطرورش بخواهرد کره هسرت کسر  ایرا هسرتم شما امپراطور من گفت و کرد پاره

 در گرفرت پرس را حرومرت سپس او دادند سر امپراطور باد زنده فریاد و انداخته را هایشان اسلحه و امد جوش به سربازان

 برا بلرره نرداریم جنرگ فرانسره برا مرا بود این انها شعار بود جنگ اعتن ان متن که دادند پیام  اروپای  کشورهای موقع این

 عشرق امپراطرور بره دل تره از فرانسره مقامرات و مردم اما بخوابیم اسایش با توانیم نم  ما است زنده او تا داریم جنگ ناپلئون

 موقع این در بدهد دستور انها به امپراطور تا بودند منتظر و کرده حمایت او از بلره ندادند تحویل را او تنها نه ورزیدند م 

 برود شرجاع بسریار فرمانرده  کره( ولینیترون دوک)ولزلر  ارترور فرمانرده  بره را نفرر ۰۸۸۸۸ برر برالػ ارتش  ها بریتانیای 

 انهرا تعرداد کره بلوشرر فران گبهرارد امپراطورشران فرمانرده  بره هرم هرا پروس و کردنرد واترلرو منطقره در فرانسه شمال عازم

 در بدهنرد شرسرت را نراپلئون اتحراد برا و ادؼرام ولینیترون ارترش با تا کردند حرکت بلژیک سمت به بود نفر ۰۶۸۸۸ حدودا

 ارترش دو ادؼام از مانع تا راند بلژیک سمت به را بودند نفر هزار ۵۱۸۸۸۸ حدودا که را فرانسه ارتش بناپارت زمان این

 ۰۶۸۸۸ ان از شرسرت هرم در را پروس ارتش( Ligny)لین  در و دهد انجام را کار این شد موفق او شود پروس و بریتانیا

 منراطق در امیدی نا با شنید را خبر این که ولینیتون( کردند فرار و زخم  کشته بفیه) ماند باق  نفر ۱۸۸۸۸ فقط نفر هزار

 و گرفت سنیر انجا کشاورزان خانه و زراع  های زمین کنار در( mount sainte jean) ژان سن مون به موسوم مرتفع

 ۱۸۸۸۸ فقرط هرا پروس از و برود داده شرسرت را پرروس که ناپلئون گهاشت خود عهده بر را جنگ مران انتخاب رو این از

 را( Grouchy)گروشر  نرام بره را خرود هرای نرالِ   از یرر  نراپلئون رفتنرد شرمال طررؾ بره و گریختره بودند مانده باف  نفر

 ترا رفرت واترلرو سرمت بره راحرت خیرال برا و نرشرند دسرت تعقیرب از انهرا کردن نابود تا کرد تاکید و فرستاد انها تعقیب برای
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 مشرریل بررا را هررا توپ شررلیک و حرکررت و گرفررت باریرردن برره شررروع برراران جنررگ از قبررل شررب امررا دهررد شرسررت را ولینیتررون

 .شود م  خراب و کند نم  کار خیس باروت زیرا کرد رو روبه بزرگ 

 

 

  واترلو نبرد ۳۰۳۱ سال ژوئن ۳۰

 

 خانره تنردین را جنرگ میردان ترپ سرمت انرد گرفته قررار هرم مقابرل در فرانسره و بریتانیرا ارتش دو است ظهر ۵۵ ساعت در

 از بخشر  و باشرد م  دفراع بررای مناسرب  موضع که(Hougoumont)گویند م  هوگومونت ان به که دارد وجود کشاورزان

 بخشر  کره(lay hay saint)دارد قررار بوتره ردیرؾ تند را جنگ میدان مرکزی قسمت. اند گرفته سنیر ان در انیلیس قوای

 فرانسروی سروارن حملره از شردن مرانع بررای و اند رفته فرو زمین در که تیزی های توب تره پشت در انیلیس  سربازان از

 سرربازان کره( papelotte)دارد وجرود کشراورزان مخصروص خانره تنرد میردان راست سمت اند گرفته سنیر است شده تعبیه

 مارشال شود م  شروع جنگ امپراطور فریاد با. میشمارد حمله برای موضع بهترین را ان ناپلئون و نیستند ان در انیلیس 

 و ها انیلیسرر  از کرره دشررمن سررپاه مرکررز برره حملرره برره شررروع اسررت نظررام سررواره فرمانررده کرره نرراپلئون فرمانررده دلیرترررین نرر 

 جنررگ از سرراعت نرریم. گیرررد م  هرردؾ را بریتانیررا ارتررش تررپ جنرراح توپخانرره کنررد م  بررود شررده تشررریل خشررن های اسررراتلندی

 شرنود م  واترلرو منطقره از را ها توپ ؼرش صدای است بلوشر تعقیب در که گروش  ژنرال هست ۵۵:۱۸ ساعت گهرد م 

 بره و رفتره نراپلئون سمت به دشت میان از و برداشته بلوشر تعقیب از دست که کند م  اصرار ژرار نام به ها ژنرال از یر 

 برا ترا فرسرتد م  واترلرو بره و کررده تقسیم قسمت تندین به را پروس مانده باق  ارتش بلوشر زمان همین در بشتابند او کمک

 و داده شرسرت را او گروشر  کررده برخرورد گروش  با راه در ها دسته این از یر  دهند شرست را ناپلئون ولینیتون کمک

 ولینیترون بره پیوسرتن حال در پروس ارتش اینره از ؼافل پیوست خواهیم ناپلئون به فردا گوید م  و پردازد م  استراحت به

 دسرت در کره جنرگ میردان مرکرزی قسرمت همتایش ب  دلیری با ن  مارشال سمت ان از. است استراحت حال در او و است

 برا او دهرد م  فرراری و شررافد م  دییرردی از بعرد یرر  را انیلیسر  های صرؾ و( lay hay saint)گیررد م  را بود بریتانیا

 خرود نظرام سرواره های دسرته اخررین نیرز نراپلئون کنرد م  نظرام سرواره درخواست ناپلئون از شده رو روبه نظام سواره کمبود

 زور بره را سرربازان( ولینیترون دوک)ولزلر  ارترور نمانرده پیرروزی به تیزی دییر فرستد م  او کمک به را میلو به ملقب

... ناگهان نمانده تیزی دییر شده نزدیک ولینیتون به خیل  ن  مارشال فرارند حال در اکثریت داشته نیه ها صؾ در تهدید

 کردنرد حملره فرانسرویان بره محابرا بر  هرا پروس رسرید گروش بره واترلرو منطقره ؼرب سمت از نفر هزار تندین فریاد صدای

 گرارد از نفرر هرزار ۱۱۸۸۸ میدانرد نراپلئون سرمت بره پرروس ارتش از بخش  اورده روی حمله به دفاع حالت از ها انیلیس 

 فرانسره ارترش شردند نراپلئون شدن کشته از مانع و گرفته مربع  ارایش امپراطورشان دور سریعا صحنه این دیدن با محافظ

 گریزنررد م  همرره و شرسررته درهررم فرانسرره ارتررش زنررد م  مرروج فرانسرروی سررربازان میرران در وحشررت و ترررس و شررده فلرر 

 نظرام  دادگراه در و گرفتره را او ها انیلیسر  برود نر  مارشرال او و داد ادامره جنییردن بره و مانرد باق  نفر یک فقط:مییوسند

 اعردام بره او سرپس و بجنیرد کشرورش بررای داد وظیفره فرردی هر گفت کلمه یک فقط خودش از دفاع در او و کرده محاکمه

 و او از کرردن حمایرت قرول برا و امپراطروری مقام در ماندن بر مبن  مردم زیاد اصرارهای وجود با نیز ناپلئون شد محروم

 او وفرای برا سرربازان شردن کشرته و شرسرت)کرد تسلیم انیلیس  کشت  یک به را خودش و نررد را کار این جنییدن دوباره

 اشررک سررربازانش برررای دائررم و کرررد ایجرراد او در شرردیدی افسررردگ  جنییدنررد م  او برررای افتخررار بررا پرریش سررال ۱۸ از کرره

 پهیرنرد م  لندن شهر در کردن زندگ  بر مبن  را او پیشنهاد انها اینره امید به کرد تسلیم ها انیلیس  به را خود او( میریخت

 از پرس و شرود انیلریس وارد طلرب جنرگ موجرود ایرن نبایرد کره شرد اعرتم او بره لنردن به ورود محض به انیلیس  کشت  اما

 در او شرود تبعیرد( saint helena)مقردس هلرن نرام بره اطلس دریای در ای جزیره به را او که شد این نتیجه ای جلسه تشریل

 ۱۱ سرن در او میراورد یراد بره خرود وفرای برا سرربازان برا همرراه را خرود افتخرارات و خراطرات بسریاری ای روز هلرن سنت
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 بره ای کشرت  بوسریله دهره تندین از پس او جسد و درگهشت بیماری و جسمان  بد شرایط علت به ۵۰۱۵ سال در و سالی 

 ایررن برررای قلبشرران کرره فرانسرره مررردم از نفررر هررا میلیون شررد رو روبرره فرانسرره مررردم نظیررر برر  اسررتقبال بررا و بازگشررت فرانسرره

 بوناپرارت دی نراپلئون بره فرانسره مرردم قلبر  عشرق و محبت نشانه این که بودند امده استقبال برای تپید م  رویای  امپراطور

 مردانر  قلرب در همیشه برای او خاطره و یاد خواست م  را تیز همه. خواست م  زیاد که مردی سرنوشت است این. است

 ...ماند خواهد باق  جنیند م  افتخار برای که

   ناپلئون اشتباهات

 

 را وی هرا جنگ در کره نراپلئون متفرق و دیررین یرار) اسرپانیا تسرخیر یرر  نراپلئون اشرتباهات ترین بزرگ مورخین، گفته به بنا

 نیررز و وی ارتررش از بسرریاری شرردن کشررته و وی ضررعؾ موجبررات کرره بررود روسرریه برره لشررکشرر  یررر  و( نمررود م  یرراری

 تسرخیر بررای ایرران خراک از که نمود امضاء را معاهده یک ایرانیان با همراه ناپلئون. آورد فراهم را فرانسویان نارضایت 

 عمرل خرویش های گفته به او. کند کمک ایرانیان به( گرجستان دربرگیرنده) قفقاز برگرداندن برای مقابل در کند، استفاده هند

 امرا. نمود وارد فرانسه از باروت  های تفنگ و متحرک های توپ آنها برای و داد، م  نظام  آموزش را ایران ارتش و نمود

 سرر وی با جنگ در ایران به کمک از فرانسه امپراتور تزار، به ملقب اول الرساندر با تلیست صلح نامه   عهد امضا از پس

 .شد متوسل بریتانیا به وی خیانت از بعد قاجار شاه فتحعل  و زد باز

   ناپلئون انجام سر

 

 برار بره هرای  خراب  جنرگ میدان در او تهاجم. بود ناپلئون آینده   ناگهان  تؽییر نشانه   ۵۰۵۱ سال در روسیه به فرانسه تهاجم

( Leipzig: انیلیسر  بره)زینرگ لیرپ در او اجبارهرای مروقت  اتحراد ششرمین ۵۰۵۱ سرال در. نیافرت بهبرودی هرگرز که آورد

 او بعرد سرال یرک از کمترر کردنرد، تبعیرد(elba: انیلیسر  بره) البرا جزیرره   بره را او فرانسره بره حمله از پس و ساخت مؽلوب

 ۷ نراپلئون. شرد مؽلروب ۵۰۵۱ سرال ژوئرن در( battle of waterloo: انیلیسر  بره) واترلرو جنگ در سرانجام و بازگشت

 آنجرا در و کررد سرپری(saint Helena: انیلیسر  به)مقدس هلنای جزیره   در بریتانیا نظارت تحت را خود زندگ  آخر سال

: انیلیسر  بره) فورشرود استین.سپرد جان معده سرطان وجود دلیل به که داد نشان او بدن تشریح. سپرد جان ۵۰۱۵ سال در

sten forshufvud )نیرز شرواهدی. اسرت شده مسرموم آرسرنیک توسرط او کره زدند حدس ۵۱۷۸ سال در دانشمندان دییر و 

 برود صدد در و کرده زندگ  مخف  طور به مردم میان در و کرد فرار نیز هلن سنت از ناپلئون دهد م  نشان که دارد وجود

 .شد کشته شناخت نم  را او که نیهبان  گلوله اثر بر که برساند قدرت به را پسرش تا

   پایانی جزئی موارد

 تروان نم  هرگرز اما کشانید پیرار و جنگ به را وی او، طلب  جاه اگرته. بود آگاه مداری سیاست و بزرگ سرداری ناپلئون

 و[ منبرع نیازمنرد]کررد م  رفترار مهربران  بره مرردم برا نراپلئون. آورد حسراب بره تیمور و تنییزخان مانند جهانییر یک را او

 .بود کشور یک عنوان تحت اروپا اتحاد وی خیال

 انقرتب از بعرد مررج و هرج از را فرانسه توانست شخص  کاردان  و لیاقت سایه در و بود تدبیر با و باهوش بسیار ناپلئون

 نظرام  نبروغ بره اینرره برر عرتوه. اسرت مشرهور او قصار جمتت و گهاشت م  احترام دانشمندان به. کند متحد و داده نجات

 مرورد امروزه شد مشهور ناپلئون قوانین به و کرد وضع ۵۰۸۱ سال در که مدن  حقوق قوانین مجموعه دلیل به بود، شهره

 .است توجه


