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 تاجردنم و بلاطم تس رهذ

 تسادنمشهوخ دنتسهیبلطم ناونع یوجتسجرد هک یمارک ناکدنناوخ زا
 و لیذ تسرهف هب دنباین باتک نتم تسرهف رد ار دوخ رظن دروم ناونع هکنانچ

 مجنپدتسیب ٌةحفصردهرابنیارد . دشیامرف هعج|رم همیمشتمسق تسرهفهب نآ زا سپ
 زاشیپو «تاجردنموبلاطم تسرهف ناباپز|سپ ًانمض ۰ تساهدیدرگ هراشازبن همدقم

 حیحصت یاضاقت ناوارف شزوپ ضرع اب . دراد رارق همانطلغ هحفصكب , همدقمزاغآ

 . دیامنیم ار طالغایلبق

 (تمکع رشعایلع یافآ بادج ةءاخب) همدقم

 تابآ زا یخرب هب دانتسا اب نایسراف و سراف لئاضف و فاصوا هب یتاراشا

 و ناسانش ایفارغجو ناسیون هرکذت هچنآ زا یتابختنمو اههنومنرک ذوجا رک نآ رق
 هرابرد رکید یاهروشک مدرمو یناریازا فلتخم ناک دنیارسو نادرگناپجو نیخروم

 نآرب هک حناوس یضعب زا اهنآ نمضو دناهدورس اب هتشون اجنآ لهاو سراف نیمزرس
 ول - فلا .... تسا هتفر زفن یئاهنخس زین نایزاریشو زاریش فیصوتو هتشذگ رابد

(۳۱۰-۱) 

 هحفصود (ییامه نیدل(لالج داتسا عبطرثا ) بانک خیرات هدام

 هب تمکحیاقآ بانج باصتنا و ءالع نیسح ناورداش تشذگ رد رب ینبم ) راک لق
 هحفص ود ( یلم راث۲ نمجنا ناسسّوم تئیه تسایر

 هچابید
 یاهنیمزرس رد یزاریش ناداتسارنه - سراف یخبیراتو یسانش ناتساب هنیشیپ

 و یناتساب ران آ ءدنیآ هب یهاگن مین - نآ زوفن یکنوگچ و سراف زا نوریب
 نامدقشیپ زا یداب - ناک دنناوخ هجوت یارب هتکن دنچ رکذ - سراف یخیرات
 ششویس-كاب - یرازگساپسو

 باتک نتم

 زاریشهب نابفعا زا - لوالصف
 ۸-۱ تاناوبو دیب هد - وقرباو هداب آ - تساوخدزیا
 ۲-۸ داک راساپ فلتخم راثآ



 نادیسودن ویسیخب رات راث1-فلتخمیخب راتلبقامیاههبت :تشد ورم ودات_راساپ نیب

 تخت - بجرشقن - دیشمجتخت - رختسا یاههناری و : تشدورم یخی دات راث۲

 زا شییراث1- هاگمدق - دابآیجاح یولپب یاههتشونو هدکشتآ- سرت

 (ناخلپ -ریمادنب-رختس هعلق) تشدورم ةکلج ردیمالساراث 1- تشدورم ٌگلجخبرات

 زا ریش - مود لصف

 -هاگنابرق-یقرشم-ینامرک یوجاوخر بق-نآ رق؛زاورد:ذا ریش رهش یخی رات راثآ

 و یلع ضاترم هاچ - یبارض تختونت تفه و نتلهچ - ظفاح هاگمارآ - یهوک اباب
 هکر ا- یدعس ٌهمسج» - هزمحنب یلعریمهاش ةعقب - یدعس هاگمارآ - دضع هبنک

 -ناخةسردم - لیک ورازاب - لیک و مامح - لیک ودجسم - سراپ ءزوم -یناخمی رک

 عماج دجسم - دمحهریمدیسعقب - غارچ هاش ٌهناتسآ - یدعسخیش ٌهناخ - وندجسم
 -هن اخن | وی د-هنم| را یاسملک-هلل ایل |یعادءاش -تمام#نوتاخ_نیدل |ءاللعدیس هناتسا|- ی یسع

 كراپ - تختغاب - امنناهج غاب - ریشمهینیسح - كلملاریصندجسم - ماوق ةينیسح
 داب [فیفع غاب - یلیلخ غاب - مراغاب - اشکلدغاب - یدعس

 مارهب شقن - كلد مرب - رصنوبا رصق : ذاریش رهش نوریب یخی دات راث۲

 باثبریپ - یدرب دجسم - میوک رد عقاو

 سداف قرشمو یقرش بونج یحاون یشیراتراثآ - عوس لصف
 ۳:۳۹ اق اهر لن  سمح ارصف - ناوککحلت ) ناکتشمرف - راوک

 (یناتسورس فسوی خیشرازم - یناساسخاک ) ناتسورس -(ناودات راثآ- بساماجربق)

 (چیااب کگنیا) تانابطصا- (نایلک هیت - مرک گنت) اف - ( عماجدجسم) زیرین-
 ۳ (نابراک )مرهج هنگ یک دحسم - متسرشقن - هیحد ةعلق)درگب اراد-

 دودح نآءدنک ارب فلتخم راثآ - روشیف یقاطراچ -(هبرصیق)

 یابناتسرهش یحاون یخربو ) دابآ ذوریف یخیات راثآ - مراپچ لصف
 (سراف جیلخردانب

 ًةعلق_باکنت ةناخدور رانک رد یتاساس دهعلپ و ناکباب ریشدرا ٌهتسجرب شوقن
 -ناکباب ریشدرا خاک - (هدکشتآ و هرانم) - (روک) دابآ زوریف میدقرهشراثآ - رتخد
 (سراف جیلخ و دابآ زوریف نب) یناساسدهع هداج - نیزراک رد لدلد مسو هاگمدق
 یناساس دهع ءداج - یناساس دهع یاهارسناوراک - هایس رانک# هکررب هدکشا
 (ناکمیس) ناکیمص هدکشت (درگبارادو دابآ زوریف نیب)

۱۸-۲۰ 

۲۱-۹ 

9۰-5 

۷۷-۲ 

۸۳-۷ 
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 سدان یبرف یحاون یخیرات راثآ - مجنپ لصف

 -هرجهگ رزب ةدکشتآ- نورزاک ةدکشتآ - نورزاک- هنیگبآلب ٌهتسجرب شقن

 هکر زب ةتشبنو مود مارهب ةتسجرب شقن) دهشمرس یخیراتراثآ - دنبشارف ةدکشتآ

 روآ ارم زارف ؛دکشتآ - هنیزخ و رتخد روک - ناجدنخ یاههناریو - یولهب

 ددعتم ةتسجرب شوقن) ناک و چدگنت - رتخدٌملق - روپاشیب رهش یاههناربو (ایاذخ

 شقن "لوا مارهب هتسجرب شقن - مود مارهب یزوریپ ٌةتسجربشقن - نیرلاوو روپاش

 یخبرات راثآ - ( روپاش تفکش و همسجم - (فاتک الاوذ) مود روپاش هک رزبهتسجرب

 هدازماما - ردرک و رتخد ردام یاههناریو - دابارون جرب - مار-هب شقن) ینسمم

 ٌهنجرب شوقن - ناورسرد یشنماخه خاکیاههناریو -زدیپس - نامک راف- نینهآ برد

 ۱۰۸۰ (طولورگنس هخبو دیپس|لت - رتخد واد - نوگناروک

 كراخ ةریزجو رهشرب یخیراتراث ] - مششلصف
 یاههنارب و ) دلراخ رب زج یخبراتراث آ "ِ رهشر یاههناری و ( رهشوب

 ۱۱۷ (مالسا زاشیپ یاهناتسروگ - دمحمریه ٌةعقب - یناتساب یاههاگتدابع

 باتک ن تمهب طوب رم ریواصت

 ۵-۱۵۰ تاناوبو وقرباو تساوخدزیا یخبرات راث آ رب واصت

 7 داگ راساپهب طوبرم ریواصت

 (ددادرارق ۱۵۷۱ 1تاحفصنیب داگ راساپ هشقن)

 ۱۹۹ نادیس رد یشنماخه دبع راثآ ربواصت

 ۹-۱۰۷ دیشمج تخت هب طوب رمرد واصت

 (دداد دارف ۱۱۹ و ۱۸۰۸ تاحفص نب دیشمج تخت ُهشقن)

 ۹-۲۱۰ متسر شقنو بجر شقنهب طوبرهریواصت

 ۳-۲۷۰ تشدورم یناتساب راثآریاسهب طوبرم رب واصت

 ۰۵-۲۲ زاریشرهش یخیراتراثآ ریواصت

 ۱۱ زاریشرهش جراخ یخیرات را آ ریواصت

 ۲۷۱۸ روشیفو درگباداد وزبرینو ناتسورسو ناگشمرف یخیراتراثآ رب واست

 ۲-۲۸۲ یرافجیلخو دابآزوریف نیبیحاون یخربو داب آزوریف هپ طوبرم ریواست

 ناک وچ کگنتو روپاشیب و دوشمرسو هرجو نورزاک یخیراتراث آب طوبرم ریواست

 ۹۷۳۰ ینسمم و

 ۳۷۱۳ كراخ ءربزج یخبرات راثآ ریواصت



 لسیذ
 9 داک راساپو وقرباو هداب آیخبرات راثآ یضعب ءرابرد یتاعالطا

 ۳" یغورد یایدربو زیبماک یاههاگمارآ

 من سن نسب رهورف شقن ءرابرد یحیضوتو نایشنماخه بیت ٌهلسلس

 ۳۵۱-۳۳۹ دیشمجتخت رگیدطاقن یخرب وشویرادكچوک خاک ردفلتخم یاهراک داب واههتشبن
 ۱ عاجش هاش ءاگکساراا ککسو بوی |همشچویلع خیشرازم کس یاههتشون

 ۳۵۹۹ یناخلب|ربق گنسراعشاو دمحمریم دیس ًةعقب ٌةقيَتتبنم قودنص

 ۳9۷۳۱ هفیلخ ةعقب

 رد عقاویناتساب راث آ و نک ام|یخرب؛رابرد فلتخم تاعالطاو یرافین اتسابیاههار

 ۰-۳۹۱ . دیبهدو بارادو افیحاون

 ۳۹-۳۲۱۷ رال ٌهبرصیق رازاب - رالو مرهجنیب یناساس دسراث

 -هناخهراقن) دهشمرس ٌهيحان رگیدیناتساب راث آ و رتخد روگ هراب ردرتشیب تاعالطا

 ۳۹۱۹3۳۷۵ (غاب تانق وکار نادشتآ

 - یلافشلت - رهسب هل - نامیلس هاشنهد - یریطخرب -یکییابابرب-نیمزرواخ
 ۳۷۵۳۸ نه تیکشوک  یفدنخ ات

 ۳۸۸-۳۸ زاریش جراخرد ناشوپزبس هاگترابزو زارشرد ناک رزب زایدنچیاههاگهار]

 ۳۸۹۳ نورزاک كربتم عاقب

 ۳۹۵-۳۹۳ ۰ (ینسمم - دابآرون كيدزن) نیدلاءالع هدازهاش ُهعقمو ننه آ برد هدازمام|

 الاقمو (هایسبآرس - ناوبکنت - ناک دنبون) ینسمم ٌهيحاننوماریپ یتاحیضوت
 ۳۹۹ هیحان نآتیمها ءرابرد رولاس رهچونم سدنپم یاقآ

 ۰۸ داک راساپ راب ردرتشیبدیفم تاعالطا

 ۹-۰۹ ديشمجتخت یلک حاولا ثرابردیرصتخم

 ۰۵-۱۹ یراف یخیراتراث آ زا یضعب رابرد هدنک ارب تاعالطا یخرب

 2-۲۵ ۲۹ كراخ هری زجو ربشنآ راثو رهشوبكربتم نک اماو اپهاگترابز ءرابرد یتاعالطا

 ۳-۲۹ یرافرگیدرظانمو یخیرات راثآزا ریواصت یدادعت هب طوبرم تاحیضوت

 باتک لیذ هب طوب رم ریواصت

 2۷۸-5۳ (هریغورظانمو اهاسلکو دجاسمو اپهاگترابزو یخیراتراث زا فلتخم لاکشا یواح)

 همیمض

 ۰-4۷۹ همیمض نیودت ببس هراب رد حیضوت

 یکیدزنرد یمیدق راثآ- دابآ زوریف یبونج ةکلجرد خیرات زا شیپ ندمت ُهنیشیپ
 5۲ یرهاطردنب یکیدزن رد یناتساب ناتسروک - ناردون

 ۸۲٩ دنبشارف ٌةکلج رد دوجوم ةدکشتآ جنپ هب طوبرم تاحیضوت



 2 ۸۱- تسا هداهن داینب یسرترهم هک یئاههدکشت ] ءرابرد حیضوت
 3 . تساهدش فشک ناربا بونجرد یک زاتب هک رگیید یاههدکشتآ
 باراد عماج دجسم

 ٩۳-۲
 0۰۰-۹1 دوبهدنام هتفگ ان هک یراف دجاسمو كربتم نکاماو اههاگترابز یخرب رکذ
 .هیدیعس ةسردماب |دیعس هسردم -الابدجسم - عماجدجسم) ناجنسرا یخی راتراثآ

 ( لاحض تنکش
0 

 -(نآ كيدزن خیراتلبقام یاههیت)ساپس- یراف لامشیخب راتراث 1رابرد یتاعالطا
 یسهعلقشاد - ناخراتخمٌهملق , (یربزولت - یهاشلت)هم وک « (ولجگنت) زان همشچ
 ال « (جرباٌقطنم) نیئام , كحو وفربا « درز كشوک « مریمس « نمپب ژد اب
 ۹-۰۳ بوبا هوک , كکشوک (رتخد هگنت لیم ؛ نزدورد دس , زوریفماک كولب)

 ۳-۵۱۰ تاناوب رد عقاو (ع) هزمح هدازماما عقب ؛رابرد رتشیب حیضوت
 0۱۳ 6 ینسمه هیحان یناتساپ راث آ زا یخرب رابرد یتاعالطا
 6۱-6۷۵  (ناربا كاخ رد) یراف جیلخ یاههنارک رد یناتساب راثآ یخرب زا یلمجم
 9۲۵ ریدردنب راث آ هب یاهراشا رصتخم
 2 باتک ُهميمض ناباپ

 باتک ٌةمیمض هب طوب رم ریواصت
 ه۲۸۵:0 (  هجوتلباق رظانمو هینبا یضعبذا یدنچ ریواصتد )

 ۵ ۱-1 نخ ام تسرهف
 تاحفص نیب ۱ ناربا مامتیخیرات راث آ رادومن ُهسقن
 99:۳۲ یسراف ناتسایخیرات راث | رادومن ُهشفن
 6 ۵-۵۳ مالعا تسرهف

 ۵-۵۹۱ نک اما تسرهف

 یاقآبانج هماخب هک ) همدقم رد روک ذم یاهمان تسرهف

 1-۵۸۸ ( تسا نیزم تمکحرغصا یلع

 ۹-٩۹۷ یلمراث | نمجنا تاراشتنا تسروف

 هجفص کای هسنارف نابزب سراف ناتسایلامجا هشت
 هحفصتفه یسیلکناوهسنارف یاهنابزبیلامجا یاههمدقم

 (بانک پچ تمسزاغآرد (



 ۳ دسو

 رزم. وجنععح 2 مو 0۰ 7۳
۱:50 

 و ۱9:1۴ دز

2۱۸ 



 همانطلاغ

 یئزجهچن آهک داد خر یطالغا دمآ لمعب باتک بلاطم پاچ تحص یارب هک یششوک ٌهمهاب

 رظنب هچن آ ,هیقب و داتفینروک ذم تشادنیمارگ ناک دنناوخ یارب صوصخم حیضوت هبزاینو دوب
 : ددرگیم ضورعم ریز حرشب « دیسر

 حیحص طاغ رطس هحفص

 دراد داد ۹ (هچابید)راهچ

 ۷ هرامش ه ؛رامش ۱۸ (هچاسد)هدفه
 ۸ ک 1 2 (( ی ))

 هتشون هقشون چ ۲ )ی

 (۱۰4۳ ات ۱۰۲۱) (۱:۳ ات ۱۲۱) ۲۳ 1۸
 دومحم دمحم ۱۸ ۱

۸۳۸ ۸۳۸ ۲۰ ۱ 

 یرجه یزاریش ۱ ۷

 مراهچ مرامچ ۸ ۹۰
 قاحسب اش قاجساش ۲ ۱۱

 (قحساوب هاش)

 كيدزا هاثپرد ۷ ۳
 ورب ور -۳ ۱:۸ ۱ ۱۸۲

 رتخدواد رتخد دواد ۰ ۳۳۵۰

 راب داب  ۳۲

۹ ۹ ۱ ۰:۰۷ 

 ٌهبعج ٌعمج ۱۹ ۳۲
 ۷۲۵۱ش ۵0۲۱ش ۱ 1۲

 مرومس ۳ ۳ فن
 تشدورمالا تشدرمالا ۳۱ (مود نوتس) ۷



 ریزم» _ ععام العاخسن
 و مو حد ۸عععو510» ۰ ۳۳

 0۱81 ۱ هوا ۴ 55۶
۰۱۸ 



 همدقم

 تمکحرفغصا یلع یاقآ بانج ًةماخب

 درشو ناج دنو)دخ مانب

 نابزسراپ ناک دنبوک و ناگ دنسوننایب و نانبهک مادام ار «سداپ میلقا»
 تشذگ ردو مایا رورملوطرد |ریز .« تسینرهد بیسآ ذامغ » « تسارادیاپ ویقاب

 نآ فاصوا « تعامج نیا ٌرمتسم ششوک و لیمج یعس هشیمه , ماوعا و نینس
 دوخ ناف كلکو راخس نابز ابو هدرک شقنراگ زور ٌهحفصرب ار رورپ رثه روش

 دّلخم « شو مظن ناب زب « زیوالد تاملکو نیریش تاجهلب ار نیمزرس نآ بقانم
 . دن |هتخاس

 تشذگ رسو هدن زا رب یلصف سراپ فاصواو دماحم «ناریایگنهرف خب راترد
 یاهناوید و اههرک ذتو خیراوتو یفارغج بتک لیذرد هک هداد لیکشت اریربذپلد
 تنطلس سیسأت ودب زا هک یروطب . تسا روک ذمو روطسم رشت تاباور و رعش
 یپایپ زورما ات ۰ ناریا ثک رزب هاشنهاش (شروک) ورسخیک نامز ینعب ؛ نایسراپ
 ٌهلسلس نآ ام راک زورب اتو هتخاس لفتنم فالسا زا فالخا ار كرابم ةمانسراپ نیا
 . تسا هدش هتسویو لصته نیرز

 نییارد هک تسا هديسردنمرثه ناسانش ناتساپ هبتبون ءرضاح نامزرد كنیا
 نادبواجدوخراث آ تاحفصرد ارنیمزرسنآ یخیرات راث تبث هد وشک نی ون یلصف باب
 رد « تسا هبامنا رک یداتسا هک یوفطصم یقتدّمحم نایم نآ زا یکی . دناهدومرف
 نامهو هدنگفارظن نیمزرس نآ رب شنیب وشناد ؛دیدابورنعو ملع مشچاب مّبنیا
 ناقبقحت و دتمه تامل اطم لصاحهد ومرف تعب اتمارهنب ریدةدب دنسب شور و ی



 یراپ میلقا ب

 روتسدو شرافسب « دوب هدروآ درگ فیرش ملع نآ رظن دمزا هک اردوخ ینالوط

 عماج یسکعو تسا هتخاس جردنم هعومجمنیا روطسو قاروا رد یلمراث7نمجنا

 ی رورپشناد ناهوژیدرخ رظن رباربرد «سداپ ميلقا»زا لماک ییامنرودو

 ۱ دش یّمسم قباطممسا و

 )ار ۹تا شاتسروخ رد ی نیاز «تاطتسم تاتکزن یا هدنس مت

 ملقب هتسرگن تفرعمظناپاب و هدیدرس مشچب هچن آ و هدومرف هیکتدوخ تادهاشمرب

 تم وا هعانو هدرکف افتک | تاعومسمربرکدد ترابعب. تسا هدروآرد قیقحت

 هک یقیقدتو یفاکشوماب اراهنآ فل ومصخشاب هک تسا دمتعمو قثوم تاعلاطمرب

 تاعالطا و رابخا هیایرباب ؛ هتخاس نشور , تسا هدیزرو سانش ناتساب كب روخرد

 دمجو ناوارف دجهب فلتخم ءدیدج عباتم زا هک تسا قثوم تادنتسمو مکحم

 . تسا هدرو | عمج ناباپیب

 یاوهو هدشعقا و هلزلز ثودح ٌهقطنمرد سراف كلاخهک ببس نآ زا ًاصوصخم

 یسایس تابالقناو تامحازت ٌهطساوب نینچمهو « تساناوارف نآ بآ و بوطرم نآ

 ۳ ناریا یحاون رگید زارتشس رایدنآهشاو راث | «راصعاو نورق لوطرد

 نآ رد هدرک «سداپ ميلقا» باتک فوم هک یتمدخ . تسا هدش عقاو انفو لاوز

 هدناماجب و ظوفحم تاّیابو ثداوح بس" و تاف آ و لزالز دنزگ زا هجنآ هک تسا

 یدنس ناک دنیآآ و باقعا یاربو هدرک تبثینایب نیرتنشورابو یفصونیرتقیقدب
 . تسا هدومرف مهار ف مکحم یعجرمونقتم

 اجن آزا فْلّوم صخش تناماو تقادص یاهتنم نارگید تاملکلقن هبتبسن

 عیاضار سکچیه قحوتسا هدرک رک ن مسرومساب ارعجاررمو عبانم هک تسادوهشم

 هدهاشمفی رش عورشمنیارد یراکمهو یرابیبهباملدنا هک سک رهزاو هتشاذگن

 یاپسو رکش میدقتو هتشادروظنم «مزالذح زا رتشیب هکلب ,تناماتباهنب « تساهدرک

 . تسا هدرک

 هکلب . تسا یملع صلاخ بلاطمو ضحم قیاقحب دودحم طقف هنوا باتک

 تّذل ار هدنناوخ هک یروطب « ناوروریذیلد یئاشناكبسو نشورو هداس یشوراب
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 تاصخشمو مئالع رک ذابو هتعاارد فیلأت هتشرب دبازفا شاد ار هدئنادو دشخب

 یرود صقان و یم رقت بلاطمناییزاو هتشاد مولعمو صخشمار تاکننآ یبابفارغج

 تسا هتفای تصرف عقومرهردا رب . تسا یسراف رنهخیراتكب وا باتک تقیقح دو هتسج

 همههک نآ ربغو راک تنمو رامعمو راحیحو زاسیشاک و طاطخ و شاقن زا ارْن دیتاسا

 ربهنلاءادوام و ناسارخ نوچ « دالب رگیدب و دناهتساخرب «سراپ میلقا» زا
 هدنز ار نادنم رنه نآ مانو هد را راد بقلو ناونعو مساپ دنا هتفرء ناتسودنه د

 یخب رات را ۰ فب رظ یاهسکع و اسزربواصت باتک رخ آ ردو : 0۱( تسا هعشاد

 باتک و فک و قوذ )و هقیلسنسحب 1 دراد تعادب و یینات اهن آبلغا هک

 . تسا هدیشخب تشز ار

 دات عالطاباتک ٌهمدقمرد بلطمنیاهب:راشازاهک یماکنع, یلامه نیدل |لالج داتسا (۱
 زادوخٌتنک دییأتردو تسادوجومزین ناهفصا یخیراتةینباردیزاریش ناداتسامان هک دندومرفراهظا
 ساپس ضرعاب هک دندراذگ باتک ءدنراگن رابتخاب ار ریز تمسق ود ناشیاپبنارگ یاهتشاددای
 : دیامشیملقن نادنمهقالعو یمارک ناک دنناوخ عالطا یاربهنامیمص

 تشپردعفاو) ناهفصا عماجدجم رو ربعافص هبقورعم ناتسبشبارحم یالابهببتک رب - فلا
 فیعضل ادبعلا لمع 3 : تسا هتفر موقرم نزچنآ راکیشاکو انبداتسا مان (روبزمدجسم یقرش ناوبا
 طخ یکچوک و یرود تلعب الاب ٌبیتک ندناوخ _ ؟انبلا یزا ریش باهول ادبع نبرخف نبجات نا نسح
 هدنس ون مان هدنراگن یصخش یاهتشاددایرد . دن |هتفاب ارنآ ندن اوخقیفوت دن |هدادیم جرخبتامدخ هنوگ نیاردهک یقوشوروشاب ین اوچراک زوررریل مه داتسا .تساهدوب را وشدرایسب رابغزا|نآ یک دیشوپو
 1ریرحت یهوقربال رایهوکیلع هبنک» : تسا هدشلقن ینچنآ خیراتلاسو روبزم بارحم یاههبیتک
 ییامن رثهزا شیپنرف مينبيرف ینعی , یجه ۷۷۸ لاس رد رآرقنیدب 6۳ ستیسو ناب نامل ةنسیف
 هک یهاگنه (تسا روک ذم باتک هچابد هدو دن تاحفصردهک ) ناسارخ رد یزاریش ناداتسا
 . تسا هتفرگیم ماجنا یزاریش دنمرنه داتسا ٌهلیسوب ناعفصاعءاج دجسمرد قرعمیاپبراکیشاک ؛ دنتشاد تموکح نآربا یبونج طاقن رگیدو سرافو نایفصا رپ رفظم لآ ناهاخ

 رس ناینصاهاش دجس ( دبنک ولج هکر زب ناوبا ) هلبق نادیا یالاب ثک رزب ةبینک - ب
 مک اح یجرگ ناخرهچونم هل ودل ادعتعم ٌهلبسوب) راجاق هاش دمحم نامزرد رو زمیانپریمعت تیسانمپ
 .. دشابیم یرجه۱۲ ۲۱ لاسهب خرومو یزاربش فررشرقابدمحم یاضماب تساهتفر موقرم ( ناهفصا
 نارود یرثع راثآ رد یژاریش ناداتسا مهسهب طوبرم تاحضوتب ار یهارگ۲ ناگ دنناوخ هجوت)
 . (دیامنیم بلج تساهدش رک ف باتک ُهچابید هدجهوءدفه تاحفص یط هک هیراجاق

 نوتسود زا یکی یالاب یراکانیم یشاکنادلگ یوررب : دندومرف راهظا ییامه داتسا ًانمض
 موقرم ین امرکرپیشاک قازرل ادبع داتسا مان (هتسدلگ دبنگ) هاش دجم ییرغ دبنگ بارجم نیفرط
 .م. تسارگ هولج رابررهش نآ مظعم دجسمردزپن سابع هاش نارود ینامرک ناداتسارنهانومنو هتفر
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 راک زور نیارد پاچیارب هک رامشیب جنرورایسب مامتهالمحت زا هاگنآسپ

 یعسو لیمج ریصابو هدزننت هجوچیهب « تسا هیامنارگ ناگ دنسیون ریگ نماد

 نیرتوکینقحلاو « هدروآ ردپاچ ةلحب عوبطمیعبطو پسانتمیعطقب ارن آ «لبدب یب

 . تسا هتشاذگ یاجب دوخفب رظ ةقیلسو فیطل قوذزا یراک داب

 باتک نیا یمانک فلّوماب هک تسالاس یسزا شیب كنیا « روطس نیا هدنسیون

کیرد هک راب نیتضن زاو ماهتشاد یراکمه قیفوت اناتاو ااراتفا او
 ی

 قافتاناشیااب (سیلپسرپ) دیشمج تخت ٌةقصزارفرب ینعی « سراپ میلقا عاقصازا

 یرابتسدب و هتشادمکحم ارداحتا هلسلسودادو هتشر هراومه نونک اتداد یوررادبد

 یراکمهویمدقمه ةرودرد مهوفراعم ترازورد تمدخ ءانثا رد مهناشیا یدرمیایو

 : میاهدوب عسوزدقب یبداو یگنهرف تامدخ ءافیابقف وم ًقفْثم یلمراثآ نمجنارد

 قیفرو تفرعمقداص قشاعار وا , ماهتخانشو هدیدار درمدار نآهک زور نیتسخن زا

 زورماات هداهن مدقیسانش ناتساب ٌةتشررد هک تمدخ ز اغآ زا . ماهتفای ملعلها قیفش

 هد هدرکت زاورپ رکید یاهخاشب خاش نیزا و هتسجن یرود فیرش عف نیزا

 راثالاو یناحات یتیرات رحافم ندیناسانشو نتخانش فقو اردوخ خسار تی و دحاو

 ملع هاررد نینچ ندا هکز؟ هتسراش رمع یهز . تسا هدرک نا ریا یناتساب یاهبنارگ

 1 درذگب شنادو

 باتقا نیاو تماهدوم رف اقا لامک دحب قحلازینیمان مان نیا ردارهفیظ و نیمه

 یارادو هدوب یناتساب یاههمانسراف ٌهلساسزا هقلحند رخ آ نونک | میتفگ هجنانچ

 بتک رگیدرد هک تسا نایاپیبدئاوفو دنمدوستاعالظا و فیطل ردا ون و میدب بلاطم

 ۰ دوشیمن تفاب مبانمو

| هک تسا نآتسا فوصومو زیامتم نادب باتک نيا هک یّماخ زابتما
 افتک 

 یتحورضاح نامزرد هک هجن او هدشن ناقماس تادهاشمو فالسا ةتشذک تاققحم

 ناشن ار بلاطم نیرتهزات و روما نیرتدیدجو هدش فاشتک | باتک فیت سرم

 ینتموون یدنس تروسبارنآ و هتخاس دبزم لصاربباتک ٌةميمضو لیذرد « دهدیم

ف دو تاعالطاهنماد تعسو تسحزاهک تسا ۳ هزات
 73۲ ب و قحت و حب رد ت
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 روخآیش کام اره هک دو راث اواضک رکعت درد هک هر وطن اه 96

 عینم ینٌأشو عیفریماقم ناریا ( یژلوُک را ) یسانش ناتساب فیرش ملعرد شیوخ

 . دسیوپن فالخب هار و دیوگن فازگب نخس تسا هدرک یعس زین اجنیارد ؛ دراد
 ۰6۱ رییامیزو نتفگ نجس تسا نیمه دح»

 و

 نآ مدرمرد ناهجراک دی رف آ هک یدادعتساٌیامرسو نایسرافو سداف لئاسف

 سئاصخ رگمد مامضناب ,تسا هتسارآقالخا مرک وعبطتفاطلبو هدان هعیدوبنیمزرس

 و اوه لادتعاو بآ یناوارفو نیمز یروزاب دننامم « ینامسآ بهاوم و یعیبط

 ناک دنسبون رثک او تسهو هدوبناهجناگ رزبهجوتدروم هشيمهلاخیزیگنا برط
 نیمزرس نآ دماحمومراکمزا ناراگن خیراتوناسیون افارغجوناح ای.وناک دنیا و

 دادرشو مظن هبفلتخم تاریبعت هبو نوگ انوگ ٌهنسلاب نآمدرم هدومخیم یاباجسو
 رتالاب ورتالاو همهزانآ لهالئاصخورابدنآ لئاضف رک ذ هک ییاجبات « دناهدادنخس

 یحو ناسا هک هتث آ رق ۸ن٩هسود لات ورد هکگانج  تسا هدم| یا نیبم باک رد

 دناهتفگ نارسفم « تسا هدومرف دابیکین هب اپن آ زاو هدرک هراشا برعریغ یمدرمب
 . دناهدوب نایسراپو نابناربا موق نآ زادوصقم هک

 اموق لدبتسی اول وتت نأو» : هفیرش ةبآ نیا لیذ رد هلمجنآ زا

 ریست رد گرشخمذ (۷:/۳۸ دمحم ) «مکلاثما اون رک م مک ریغ

 نینحمهو . .تساهتسناد سداف مدرعار هفد رش 4 1 نیارد روک ذم موق دوخ یاشک

 0 یلداات ًادابع مکیلع مجد

 فوسف هنید نع مکنمدن رپ نموق» : تیآ نیارد زینو (۰/۱ءایما)

 هژلالیبس یف نودهاجی .., هن وحی و مهبحب موقب هل ین

 تابآ ندا نارتفم طاق (ه:/۵-هدئاملا) ) ... مئال ةمول نوفاخب الو

 زا نوچ هک دناهدرک تیاورو « دناهتسناد سذاف مدرم نأش رد همه ار تاکرابم
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 ی هک موقنیا : ۱
 ها 9

 ول »::"تفگ سیع و هووذ و اذه » :دومفهتخاونیسداق ناماس فتک رب

نم لاجر هلوانتیل اب رثلاب اطونمم املا نا
 ۷« سراف 

قن داربالاعیبد, دگرشخمز یک یساوریانب
 3 » هعاعو هصاخو « 3 ل

 تاتز خ هدابع « 3 دودرف 4 تسا لقن ترضح نامهزا « دنا هزم
 ص نم هل قو

زاو « سرافلا مجعلانمو شی رف برعلانم هن ریخف
 ظاحل نیمه

 دناهداد بقل « نیت ریخلانبا » ار (نیدباعل(نیذ) نیسحلانبیلع ماما هک تسا

 « موسدرگ زی هون ردام تهج زاو یضترمیلع ةداز دنزرفردپ یوسزا یو اریز

 . تسا هدوب « یناساس هاشداب

 , باطخلانب رهع هک تساهدمآ بدالا نونفیف برالا ةيابرن ٌةعومجم رد

» : تفگ سداف مدرمشااتسماقمردیزور ؛مود ُهفیلخ
 "الوقع سداف لهال نا الا 

 ۰ « كلملانم هیف اوناک ام اوقحتسا

 نبللادبع ةبلغنامزرد هک تسباتک نامهردزنو
 ار هبعکهناخ هکم رب ریبذ

 دناوتب هک رورنه یرامعم نوچ . دندمآ رب تعرم ددصرد « دوب هداد یوریبارخ

 : تفگ هللادبع . دشن تفاب نابزات نایمرد دیارایب وتزا دیاب هکنانچ ار هّلاتیب

 . « سراف لهاب اونیعتساف برعلانم هینببنم اودجی مل نآ »

 دالب رگیدرب زاریش تایضفرب ناویحلا باتک رد ؛ برع دنمشناد ظحاج

 اما سداف یرق عیهج نم نسحا نا نا تسا تو هداد تداپشنینچ

 . « ةبیط ةتبت

 و

 سرا لها و سداف بقانم « برع نوفارغج بتک و یمالسا رابخا رد

ا. دناهتفگ اهنخس باب نیارد ودره شن ورعش نابزب و تسناواررف
 تسیود هلمج نآز

 نم لاجر هل ال ایرثل اب قلعم ملعل | ناکول»: تساهدش رک تروصنیدببتک یضعبرد الابمالک (۱

 . م 6 سراف



۹ 

 . دناهدرک لقن یدوعسملا و توقای هک تسا یناج رجلا ةباصعدمحم نبلیعامسا

 : دیوگیم
 (۲)ناطحقو ناساس «ناکلم كلملاو ۲۱)نادمغو ناودا« تارا تا

 ناسارخ اینذلاو ةکم مالسالاو لباب میلقالاو  سراف سا

 ۲۷۰یفوتم) یدونیدلا ةبیتق نبا فیلأت . دابخالا نویع باتک ردنینجمه

 نبمساق نبدمحم هبار ذاریش یانب هک تسا یسک نیتسخن ارهاظوا هک ( ق.ه

 زاریش لمج وهو» : تساهتفگ و هداد تبسن جاجح فرطزا سداف یلاو یفقثدمحم

 . ۲۲۹ص ۲ج «سزافلا ةالول "الزنمو ارکسم

 یفوتم ) یبوقعیلا حضا ونب بوقعب یبانبدمحا فیلأت نادلبلا باتک ردو

 فاصواو سراف لشفرد یراتفگ . تسبرع ییایفارغج بتک مدقا زا هک (ق ۸۶

 : رک را . سسراآ هزاا نا

 اهیف سیلنایتحتعس اهلو ةالولا اهلزنبةللجهنی دمیه . یمظعلا سداف ةنیدم زا ریش»
 و . نیتاسبلایف نوکیام لک و لوقبلاو نیحابرلاو رامثلا عیمجهیفناتسب هبحاسل هیفو الا لزنم

 ۰۲۰.۰ جلشلا اهیلع طقس, لابج نمیتأت راهنایفیرجت نویع نماهاها برشم

 بتک مامترد زا ریش رهش نآٌامصاعو سراف دالب فصوزا . یبوقعیلا زادعب

 كلامملا و كلاسملاباتک رد ,هکنانچ . تسا هتفرنخس ءانثتساالب برعیب ایفا رفج

 هبذادرخ نبا هب روسهشع « یناسارخلا هللادبعنب هللادیبع مساقلاوبا فیلأت
 عبط ) . تسا هدمآ نخس زاریش زا لیسفت هب (ق. ۳۰۰ دودح رد یفوتم )

 ۰ 4۲-6۱۷۱ ص لیرب

 یفوتم) یسلدناهبردبع نبدمحا فیلأت (۷۷۵ص مس دلج) دیرفلادقع رد

 بالگ و خرسلگ هلمجزاو هتفررایسب نخس نآ دالب ءسراف تکلممزا ( ق. »۳۷۸

 :تشا هتفگ و هدرک فسو ار دابآ ذوریف

 رد نم کلم سیقلب هب بوسنم رصق نادمغ و نئادم رد یرسک ناویاب هراشا ناویا ۱

 دندوب هدرک ینکس ناتسبرع رب زج لامش رد هک ناطحق ینب برعب تسا هراشا ناطحق (۲

 . دناهتفابباعشنا هشیر نآ زاشی رقو



 سپاس ۰ یراپ میلقا ح

 ۴۰۰۰۰)۱(۰ یروجلا درولءام بسنب اهیلاو (دوگب رعم) دوج اهل لاقب ةنيدماهنمو »

 ۳۲۱ یفوتم یلصوملادمحم ) لقوحنبا فلات كلامملا و كلاسملا رد

 : تساهتساا (ق.ه

 نمزاریشباراد ولخب داکی سیلو ءایملا ةريثک هبرس لزانم اهلةعساوةلیلج فا رهش ةنیدم»
 . «ةلیلج ةرماع ابفاوساو یرحت هایمونسح ناتسب

 قاحساوبا فلات عاقبلاو ةنكمالاءامسایف عالطالادصارم باتک ردو

 : تسا هدمآ لیرب عبط ۲ ج (ق.ه ۰ دودحرد فوم ) یرخطصالا دمحم

 .ارارح|مهوعدب برعل (تناکوتک وشمهدشاواکلم مظعارهدلا فلاس یفاوناکف سداقلها امان»

 زاریشب تیمسو مالسالایفتینوةیمالساةنیدم اهنافأ ریش ةنيدماما» : هدمآ ذاریش فصوردو

 . <... لهالا ةريثک ءانبلا ةكبتشمیهو داوساهلع سیلو ... دسالافوجب ًاهیبفت

 ۳2۹ یفوتم) یدوعسماانیسح نبیلع نسحلاوبا ۰ رهش خ روم ۰

 خزاملافرشلاوخماسل زملالهاوناکسرفلا» : دیوگیم فار شالا و هیبنتلاباتک رد (ق .

 یلا تداقناو تداقالا ممالا مهیلا تدا . اقللادنع اروبص یغولایف ًاناسرف « ةسایسلاو ةسابرلاو

 ۰ ۲... مهدونج ةرثک و ممنلوص ةيشخ موتعاط

 یسدقملا نیدلاسهش فیلات ۰ میلاقالا ةفرعم یف میساقتلا نسحا رد

 ج لا و . هد ۶ یفوتم) یراشبلا

 ۰ 2-2۳۳ ۲۶ ص «...رجاشم هلابجو نداعم هبارت میلقا اذع»

 ینادمهقحسا نبدمحا فیلأت نادلبلا باتکرصتخم : بتک رد ننجمه

 نبتوقای فیلأت نادلبلامجعم زین و میس نرقرخاوا ءاملعزا هیقفلانبا هب بّلم

 فیلاتلوالا داثآ یف لودلا رابخا د(ق. >۲٩یفوتم) یومحلایمو رلا هللادبع

 فوشکم رک هةتسجرب شقن دیدزاب یارب باتک ةدنراکن هک شا سس لاسراپبرد ۱

 هداد بلطم حیضوت باتک نتم ۸هوم 6 تاحفص رد) متشذگیم دابآیلع یدابآزا ناوکح ٌهیترد

 نورد ناتخرد یاس ریز هک مدید بالک ٌةتسبرس یاههشیش یيناوارف رادقم ًافداست ۳ تا

 بناجنیا راسفتسا باوج ردروبزم یداب ] مرتحم كلام نیرآلالج یاقآو دندوب هدیچ رازهزبس

 یحاونب نآ رودصهدوبلوادتم نیربد یاهنامززا سرافدلاخ دعتسم یحاونرد بالک هیت :دندومرف

 بالکا ٌةينو لگ شرورپ طاقن نیرتدعتسم زا یکی ) ۰ درادیخب رات ًةنيشيپ مه سراف جیلخ فارطا

 . م (تسا دنمیم سراف هلاخ رد



 ط همدقم

 سدافرک ذمه(ق .*۱۰۱۹یفوتم) یقشمدلا ینامرقلا یولجلا دمحا سابعلاوبا

 .تسا,هدم | لیصفتب احیا

 (ق . ه ۵۰۲ دلوتم) یناهفصابغاد هب فورعم دمحمنب نیسح مداقلاوبا

 ریذو تایزلا ککلملادبع نیدمحم یزور : هک دنکیمرک ذ ءابدالا تارضاحمرد

 «درکیم یا هتسرب یو زا نادلبو رابد فاسوا زا تومات ۲ نومآهرب

 :تفگآس

 ایفصتو ةوالحل|ةاغیفایفسن ةحافت زا ریشبو ... دلبدلپلک نمهیف» : لاق-:«سداف لفم»

 بیس» ار نآ ذاریش نانابغاب ام نامزرد هک تسا یبیس نامه نییاو):«تنومحل ان

 . (دناهداد مان «یرصم شرت

 هه

 فالساب نورقوراصعا لوطرد دوخ بتک رد زین نابز یسراف ناسانشابفارغج

 دناهتفگ اهنخسنآ هاگتختو سداف دالب لسف ردكت رهو هدازکب ات شرح نو

 تسا عییدب یاهردان ابفیطل یاهتکن نهضتم كبره هک راصتخاب دنچ یتابختنم امو

 : مينکيمركذ اجنیارد ناشیا مالک زا هنومن یارب

 نارپهت عبط) هدشفیلأت ۳۷۷ لاسب هک ملاعلادودح باتک رد هلمج نآ زا

 : تسا هدمآ سراف فصو رد:(ش.» ۵۶

 اههوک یوردن و,ناناک رزابیاجونوک انوک یاهتمسنابرگناوتو ناداب آ تسایتیحان سداپ»

 یاههدکشت آ یوردن او دندنمدرخو نادنخس تیحاننیا نامدرموهدوب ناورسخرةتسمو تساهدورو

 هکر زب یرهش تساسراف ٌهبسف ا رهشو دننک تراب زودن راد هک رزبار نایمیدقراثآ و تسنارک

 اد نآ و راوتسا تخسمیدقتسا زدنبفژد یکییوردناو ... رایسب نامدرمو هتساوخاب مرخوتسا

 هنوک كي یوردناو دنراد ک رزب ار نآ هک تسا هدکشت آرد یوردناو دنناوخ دبّوم هش ؛علق

 .«سگ رن نوچنایمو تسا نسوسهگر ب نوچشک رب « دننا وخسگ ر ذ نس وس , تساغرهسا

 نب دمحم نیدلا ثایغ ناطلس نامز رد هک« یفوتسم یخلبلانبا رگبد

 تاک سداف مانب یلفتسم باتک « تساهتس زبم (ق. ه 2٩۸ ) یقوجلس هاشکلم

 تنیز ۱۹۲۱لاسب جیربمک رد باتک نآ و ؛ تساهدابنمان همانسراف ارنآ هک هدرک

 هلمج نآ زا . تسا هتفگ لیصفت هبنخس دسلب نآ لئاذفرد فل و منیا . هتفای عبط



 یراپ میلقا ی

 ِ دیوگیم

 هچرهزابورحب مهورب مهولبج مهوتسا لهس مهكنانچ ,وکینتخس تسایتالو سراپ»

 سرافلا را رحا ارسذ اپ مدرعهشمحو ...دشاب سزاپ ردهلمج . دشاب اهریسمرگ و اهریسدرسرد

 ناثیا فرش مجعردینع, ؛ دنیوگ مجعلاشیرق ار نایسااپ و ... ناک دازآ ینعب یدنتسون
 ۰ و ها ص یتلبلا نیا ةءانسراف ۰... برع نایمرد شیارق فرش هک تسنانچمه

 دن | هدوتس ار سرا دوخ تادت رو هک ناز یسراف تلفک یادت نایمزازبن و

 هک قداذولاروتسد» مانب هلاسررد یو « تسا فورعهردزو ککلاملا ماظن هجاوخ

 نیدلا ماظن شدنزرف یارب ارنآ (ق . ه 450 ٌةنس) نالسرا بل[ ناطاس زاسپ

 نایسراپ ناشرد « دشاب وا راک روتسدات تشون دیسر ترازوب اهدعب هک تکلملارخف

 0 دسد ون یمنینچ ناشی الضف و بدا و

 و دنادنیبرع , یردص بحاص هصاخ ,یسکر گاو . دنشابالضف تمامت .. سداوف تالو»

 ۰۴.۰۰ دننک ازهتساو دنریگ بیع « دسیوننكيت طخو تشوندن | وتنیبرعب بوتکمو دیوگن

 )ق.ه ۵۲۰لاسب فوم صصقلاو خیداوتلا لمجم باتک رد نانجمه

 : تسا هدمآ نینچ 6۲۵ ص ش . » ۸ ناربمت عبط

 هک اهرهش ٌةمهزاو دن |هدرک دن امریش مکشبارنآ هک تسایربش سذاپ تیالورد زا ریش»

 نیدمحم نآ یانبو ؛ دنربرگید یاپهاگیاجب اجن"آزاو دنروآ اجنآتمعت , تسوا درک ادرک

 یاوهوتسا سراپ ناهاشداپ كلمل ارادو . تساهدرک جاجح معنبا . لیقعیبا نبمساقلا

 .« ... دشابن یدحار هوبمو راس تخردو دشاب خارفتمعن و درادشوخ

 نانادایفا رغج و ناخ روم زا هک .تسا ینیوزق یفوتسم هللادمح رگید

 ۵ب موسوم دوخ تا زد کر دشاسم ق . هه ۰ دسر یرحه متشه نرف

 نآ رحب وب عضاوم زاو هدرک رکذ زاریش نآ ٌمصاع و سداف زا بولقلاةهرن

 ۱3۳۱ تا هوم تست لظفت تکلمم

 دج رد ریاست رو شو دوم ناریا ناحاشداب كلملاراد سداق تکلمم »

 , هکنانچ ناشی| تک وشو تردقو دناهدناوخ سراق گل ولم « دناهتشاد مکحنار یا تمامترب

 ۰۱۲۲۷۱۱۲ ص تدفل عبط <... دناهدوب ناشناراذگ جارخنوکسمعبار ناهاشداپ رثک |

 رد هک کزاریش بوک رز ریخلایبا نیدمحا سابعلاوبا مان ذاریش رد



 سی

 اب هعدقم

 ؛ تسا هدش فیلأت متشه نرق طساوا رد نآ لاجرو زا ریش تلیضفو تّیزم رک

1 : 

 . غیدلره عبطقایرت شک اپلاخ . لیلغ لیلعره ناجحرفم شزیکناسوه یاوه ...»

 زا .هداشک رب مشچوا ةشفنبغاب یاشامتب یی انیمخرچو هداهنتنمیق اب تشهب میعن رب شراززاک تهزنراثآ

 هک شناتسمز لصفو ,دیآیم رد زبواراپب نوچفی رخ یاشامتباسآبهار كلقشعبر لادتعا تربغ

 ۰ درادیم سورحمو یمحم ناهدنانازخرصرص تفآ زا ... ارناج ؛رجحنوناک , دراب تسا یتمینغ

 .«..دب ایم راپبرد نازخ هک مربنامک ابص یکزان ز و اوه لادتعا ز
 (هو 6 ص نارهت عبط . همانزا ریش )

 نیدلا نیعم فلأت دازملا راوز نع داذوالا طح یفداژالادف ٌةمجرترد

 ینیوزقعبطیبرعنتم) ق ۰۸۷۹۱ لاسب وه یزاریش دومحم نبدینج مساقلاوبا

 ناونع هبو هتفرگ ماجنادینج نب یسیع فو. دنزرفماقب هک (ش ۰۸۱۳۷۲۸ نارپهت

 : هدمآ نینچ ریهشرهش نآ فصورد,تسا فورعم دازم رازه اب « زا ریش تارا زمد

 (۱) ناریپو نازیزع ماقمو لحمو ناراک زیهرپ یاجو تسادهشناکمو ایل واجرب ذاریش»

 هتشگ ناکاپ هاگندابعو ناملاعدصقمو هدشندیلپیتسرپتب هبزگ هو دنادرک انب ارنآ ین املسمرد
 .....الابجو الاجرلسرافیف نا لاترم قصدقاو ... تناکدیزگربو ناکرزب نکسو
 .. دنشابیم ریسو كولسابریخ بلطرد كبرات یاهبش هک یدابع . تساكباچو دلج ناراوس یاج

 .ِ خلا

 ۰ ق. ۸۳4 یفوتم (یرومیتخرهاشرصاعم) مهننرق خ روم ۰ وربا ظفاح

 هدرک نخس نآ لامعاو سراف زا هدوخ ریشدرا رک نرددوخیایفا رفجباتک روزی

 هک هتفک یبلاطمزا ریش یانب رک ذ رد اهنت . تسا ینالوطوا تاملک همهلقن هک تسا

 : دوشسملقن الابحا احنناردو تسا هجوتلب اق عزا

 نآ رب تبونکیلاسره مجع كولموراومهان هدوبینیمز هعطق مایا میدقرد ذاریش ره»

 نآ امدفو هدوبیمز نیا.د یاهععوص كیشمج دهعزا هک دنتنک ... یدندمآ یضاح رمز هتطت
 نی دمحم تفورداتدوب رخطصا ًةنطلسل داد تشد نآردو دنتسن ادیمكين لافدوخرب ارنیمز

 نیمز نآ ردو دندمآ نیمزب نامسآ زا كلف ٌاعموص نانثور هک دید باوخرد یبش یفقث فسوی

 یدادعت ۳۸۰9۳۸۶۷۱ ۷۰۵۱۱۵۱ تاحفصهلمجز | باتک فلتخم یامتمسفیعرد (۱

 روک ذم دناهدش هدرپس كاخب ذاریش یار نر رد هک ینازبزعو ناگرزب یاپهاگمارآ زا

 .م تسا هداتفا



 یراپ ملقا بی

 ... دوبده|وخ قیدصرازه نیدنچ > هاگمدق هک تساهرثادنمز هعطق نی |هک دنتفگیمو دنتشک مب .مج

 دعقرنآ رب مهككم هدعاقات دوءرف ارناسدنهمو ناداتساو تشک هجوتماجن اب رخطصا زا 0

 -هدزاود نآرودو ؛ دوب هلبنس نآءانب علاطو تشک مامت زا ریش ٌهطخلاسود تدمیو دنداهنساسا

 .< ... تسا هتشاد هژاورد هدزابو هداهن زک تشهراویدضرعو تاک زر

 هک , ریسلابیبح رد ریم دناوخ د افص)اةضور رد دناوخ ریم وا زادعب

 راید نابیاجعو زاریش و سداف زا « دنا نایدومیت رصع رخاوا نامروم زاودره

 دن اهدرک ۳1۹ لیصفتم دجاسمو عاقب دادعتو اوهتفاطل و

 یور تاقوارثک او لادتعاب ذا ریش یاوه » :دس ونمافصاا ةضور رد دناوخ ریم

 اینغاو دنشاب بغار ریسو ترشعو شیع هب اجنآ مدرمو دشابن یلاخ نیحابر زا شرازاب ماب

 نالومتمو عناق یزیچ ناب ودنشاب داهنشورد اجن ]مدرمو ... دنوشسلفم یتصرف كن اب راجت و

 تبحاص هک یبیارغ زا ۰«..:تفاب ناوت رتمکرادلام از ریش مشردو تاب رد کا اس

 تسایئارحص سداقتبالویبونجفرطرد» : هک تسنیا یکی دنکبم رک ریسلا بیبح

 ۰ تسا رفخ كولب رد هدارک هی رق دوصقم) . تساجن | میکحپساهاجربقهک یبهب رقب لصتم

 زا ییءراپ سک ره . هتخیر اههراپ نهآ ربق نآ ربو (۲ج یرصان ةمانسداقهب دوش عوجر

 شیاجب هراپ نهآ نآهک یتقورگم ؛ تفر دناوتن نوربارحص نآزاو دنک مگ هار « دریگ رب نآ

 دوش لوزعم لاس نآ رد مه هتبلا درذگب ربق نآ یحاونزا هراوس هک یبصنم بحاصررهو ... دهن

 *((۱)) درمیاب

 هتشاگن ار میلقا تفه روپشم رک ذت ق ۷ خم رات ردهک گزار دمحا نیما

 هک ؛ شیوخ باتک رد لضاف هدنسیون نیا . دنکیمداب ذاریش زادوختبونب « تسا

 ذا ریش « دشابیمییابفارغح میلافاربینتبمو نارعاش لاوحارد تسا یعماح 2 ازاتت

 ناوضر ٌةضور زاو یتیآ مرا غاب زا ... » : تساهتفگ و هدوتساوهو بآ تفاطل نسحب ار

 . تسا تا

 .«رثوک توالحشب ًابهتشرس اوع یبوطتوارط شک اخب هتفهنابص

 ۰ رارحاو هدنب زا . شمدرم ...» : تسنیادنکبمرک ذ یو هک یعیدب هتک مهر

 رگیدو دنربرسب ییاجردار زورره ار هتفه مایا هک دنراد مازتلاو دنلیام تبحصب « رازنو نیمس

 ۶۰ تسا هتشگ رک ذ یناحضوت بساماجربق ءرابرد زین باتک ۸٩ ةحفصرد ۱



 ج همدقم

 ۰۴ .. تسا هچغاپو غاب مامت تسا گگنسرفود بیرق کلا رد هوک اترهشزا هک (۱) ناجلخ ریس

 هب فورعم - یمقدمحا ریم یضاق . یوفص رصع ناگ دنسون زا رگید

 میل ربا هدازهاش ناسارخ یلاو هاگتسد رد ءاشناصنمب هک تسا - «یشنمریم»

 دودح رد و هتسیزیم دیشم دد لوا لیعمساهاش سپ اذریممارهب دنزرف اذریم

 یعیدب خیرات هک رنه ناتسلم باتک ردیو . تسا هتفاب تافو ق . » ۱۰۱۵ لاس

 -میها ربا هدازریمالاوحا لیذردوهدربمان زا رشزا , تسنا رب اناطاطخ و ناشاقن زا

 دجاسمو یرادمرد رایسیاههبیتک یو : هک تساهتشون یرومیت خرهاهنبناطلس

 مشچ ود ار انبود نیا هک ماتیالاراد و افصلاداد نوچ داهن دابنبزا ریش عاقبو

 نیدلاحلصم خیشء نیقشاعلاخیش ربقم ٌةَمص ردو «تسا هدیدن نآدننام راک زور

 : تساروطسم شارت یشاکب هرازارب لدب یب نآ طخب لزغ نيا « یزاریش یدعس

 .< خلا ۰... تسوز| مرخ ناهج هک منآ زا مرخ ناهجب»

 دد ,دوببدایب و هیامورفیدرم هک سراف نا رکحردقل و ذ بوقعی کسب راهانبنیاو»

 ارریبک سابع هاش منخدنسپانلمعنیا .... دنامنیقابنآززایرث|جیهو دندرک بارخ 4٩ ۸لاس

 ۱ج یرصان ًةمانسداق هب دوش عوجر) . « دندنناسر لثقب ار وا دومرف رماو دکارب

 .. (۱۲۳ ص لوا راتفگ

 ةينباهنوگچ هک د وشیمفْعتو فّمأت راچد هدنناوخ یخیرات تباکح نیازا

 سدافتبالو رد نونک ات مالساخیراتودب زا هک ریهشرهش نآ ٌةعىفر تارامعو هفی رظ

 دمآ دوجوب راگنعیاادب ناداتساو دنمرنه نارامعم تسدب و رادمان ناهاش نامرفب

 یانب زین ش . ه ۱۳۱۵ لاس ۰ تسا هداتفا یفاربوب ینادان ربت و تلاهج هشتاب

 دا زاب و دوب هدنام یقاب هیهییوب رصع زا هک ربکاهللاگنت رد ار نآرق ةزاورد

 .۲۲)دندرک با رختسا هیدفذرصعراث ]سئافن زاهک زاریش رهشردارلیک و ناخمیرک

 ملاع . تسا یرتستلایشعرم!اهللادونیضاق . مهدزاب نرق زارکبد فّلوم

 و « تشدلا رصق »و « غاب رازه » نوچنوک انوک یماساپ اهدعب هیحان نیا ۱

 . تسا هدش رادرممان «یدرب لجسم))

 ناراکوکینتمهب فی رظیاهیشاکورجآو هگتنساب ش . ۷۰۷ لاسرد نآرق ؛زاورد (۲

 . (ع  ضاحباتک ٩٩ و ٩۸ ریواصتو ۵۱ ٌةحفصهب دوشعوجر) تسا هدشانبدیدجت نامز



 یراپ میلقا دی

 دوخ شور و كابسب یو . ق. ه ۱۰۱۹ لاسب لوتقم * ثلاث دیش هب بّقلم یعیش

 تّوبن نادناخب نانآ صالخا و رابد نآ لها تدبقع یافص زا ۲ ای

 : دیوگیم و دنکیمدای
 و هدو زازتهارد تیب لها یالوو تحم مسن زا هشیمه زا ریش لحایلصا ترطف لا

 زارفارس «تیملا لها انم ناملس» : باطخ فرعب یسداف ناملس زاتمم ترطف نامهربانب

 نآ یلاعا دامن رد نامیارون تنسلها یاسٌورو كولم یالیتساببسب تاقوا رثک | رمالاةبقاع هتشک

 مدقب وجنیا تاداس ًاصوصخ تاجردل|میفر تاداس اجن [یلاحا هلمجزا هدوب ناهنیویفخم راید

 نامیا لها كلس رد میدق یاهنادناخزا ناشیادننامر هیک اخ ًةفلاط نینچمهو دنرورشم جت

 ۰ ( ۳۹ ص نارهت عبط نینمهلا ساجم) «... دنروکذم

 فلژم هک تسا یدیفم عماج نیرأتم ییابفا رنجو خیرات بتک زا رگید

 یوفصنامیل-هاشراب رد نایفوتسم زا یورهد ومحمنیدل | مجن یدیفم دمحم نآ

اتسودنه رد ق . ۱۰۸<ردو هدرک مقراردوخباتک ق . ۰۷۷ خیراتردیو .تسا
 ن

 روم نیا  تسا مهدزاب نرق ناخ رومریهاشمزا و هتفاتاف و
 تالاقمزا ریش باب رد چ

 رخطصا ریش باب رد هک هجن ]نابم در ار کر

 : تسن تعادب زا یلاخ هتشون (لیشمج تخت )

 نوریب ردو هدوبنامیلسكلمل ارادهک تسا ,وهشمو تساسرا3 ٌهمیدق دالب زا رخطصا »

 هتسویپو دن | هتخاسیلکیهتسا رخطصاب كی دزن هک یعوک فاکشردو . تسارابسب هبیجع ةينیارهش نآ

عو .تساهدرک سبحلکیهنآ ردار داب نامیلد هک دننروگ نآرباتبو دزوبم لکیهنآ ربداب
 ترام

 تنطلس نامزرد نهيب تفب امهر دیشمج نآ ینابو ت-اراک زور بلارغزا (۱) دانملمچ

 ۰۰.۰. دومرفرما نآ مادهنا رد دمآ سراق هب هک یمود ددنکسا و هدوزفا نآ رب تارامع دوخ

 مانب تسا یدنمشناد « مهدزاود هدس لیاوا یابدا و ناغآ وم زا ۹ ی

 باتک ار واو یریازج هب فورعم اع)ا ریشل | مساقدمحهیج اح نب نمّوم دمحم

 بداراتخم راثآ زاهک < لایخلا فیطا مانب ینادمهد یریرح كبسب تسایتاماقم

تا هدومن فلأت ۱۱۱۲لاسرد ارنآ ودوریمرامشببرع
 یک تاماقم نآ هامحزا 9

 نیاب هداد تحاصف داد قرار و تسا او ییست فاصوا صوصخم ؟ةینطولا ةماقم» مانب

 هراش| نادب زین باتک ۳۳ ٌهحفص ردهک میدق راک زور رد دیشمج تخت یاهمان زا ین 6۱

 م . تسا هدش



 : دوشم عورش تالمج

 دورسلل "یوأمو ملعلل اد اهتی[رفزاوعالا و صئاقنلانع شل اهذعا فا رهشیل | ةحایسل | ینتطفل»

 ارس هک مکیلارردمانبتسا یرگبد باتک ار وامهو «دوفغ بدو ةبيطةدلب»

 :ادبوکتم ۳و تا سد رحت (هطقن یب) هلمهم تاملکابباتک

 لامکلاسرحمو ملعلاراد هدلومو ۱۰۷ 6 ماعمرحمل|لواطساوا ررحمل دلو . دحال|لاوه »

 لا هحلصا هاوامو ررحملا دلوموه و مولعم مسا هلملعلارادو لاحل له طحمو مراکلا لهالحمو

 ممحدم طهر ملعاو لها مرک |هلهاو .ملاعل|له|اهحدم مورک هلو لادسرح رومعم مولعم رسموهو

 دومحم هئاوه . ءامرکلا ءارمالا لحمو امکحلاو ءاملعل| لاحرطحم ودو مهمولعل معلص هلالوسر

 هلو رورحالو هلمومسالءاحصاللدمم مال اللمدعم لمعلل حلسم عماوسلاو سرادمللواط حودمم هئامو

 تصرف موحرم مجعلاراث]باتک ٌهمْدَقم رد همامتب هطقن یب هبطخ نیا) .6 ...ءاوهلدعا

 ۰ (تا جردنم

 یفوتم « یل دگیب دذآ کگیب یلعفط) موحرمب تبون مهدزاود ؟دس ناباپ رد

 فی رش ٌهلساس رد هک دسریم هدشت7 رک ذن روپشم فوم ؛ ق . »۱۱۵۵ لاسب

 دنذ ناخمی رک سصاعم دد] : تسا هتسحرب یدرفو هتساش یبهقلح هرک ذت بابرا

 نیا ناگتشذگ تالاقم رارکع زا دعب ارش زک نود ادوات رو

 کد هفاضا ارتاملک

 لاحب یلک لالتخا نا ریادالب ریاس لثمنامز فیراصت تلعبهیلاوتم ُهنمزارد هکن آ زادعب»

 مکحم یوراب ناداتسانارد | وب دخ ناعذالابجا و نامرفب دهع نیادد « دوبهتفابهارهرخاف ؛دابنآ

 هیلاع تارامعو هدرک تسبگنس ار هچوک و هتخادرپ رهشدرگب قیمع یقدنخو هتخاس اجن آ رودب

 ی دندان اس اسنرد

 عبط اشگ یتیگ خیدات سیفن باتک رد ۰ زاریش رد یناخمیرک تارامعرکذ

 ق ۰ * ۱۲۰6 لاسب یفوتم ینایفصا یمان قداص از ریم فیلأت ش .۸۱۳۱۷ناربمت

 دد تاکرابم تارامع داینب رک ز» : دنکیم ناونع نینچ ارلسف نآ و « تسا هدمآلیصفتب

  (۱۵۸ ات ۱۵۳ ص اشگیتیل) «....نامز نآیگنوگچوذ ریش ادرپ مثه

 تسا هدرو | ملقب ۱۲۰۰ مرحم مکیو تسیب ثداوح ات ار هثدنز خیرات یمان

م یحرش ار دنز رگداد رادرک و راک و
 . هداد یفوتس

2 



 یراپ میلقا وب

 تاک وب هایداتک و راثاارد یزاتو یسرافب زین یرجه مهدزیسهدس رد

 ًةمانسداقدننام راث آنآ بلاغودوشیمهدید رکمزا ریش فصورصع نآس انشیفارغج

 هل روفغم مجعلا راثآ وروطسنیاةدن راگنیماذج ییاسف نسحاذریم یجاحموحرم

 و هدیسرعبطب روکم دناهدومرف فلات هناس لا رخ اما رد هک۴ تصرف یاقآ اذریم

 ۱۰۱۱ تارا رب ناسا زالقلو ۰ تساناگمه سرتسدرد

 تاشنمو لئاسر عومجم هک طافن ًةنيجنق رد هلمجنآ زا . تسا دوجوم باب نیا

 و رعاش و دوج بحاص ریزو هل ودلادمتعم یناهمغصا باهول ادبعازریم موح رم

 مزع هاش بک وم هک یلاس نا ردیو . تسا یهاش یلعحتف رصعبدا ةدنسون

 تاملک نیدپ تلاقع نآ زاغآ و . درادرهش نآفصو رد یتلاقم « تسا هدرک زا ریش

 : دیامن یم تاب | تحاصف

 شیازفناجیاضف . هدیشک اطخ طخز|رط ناورس یارضخ طخرب هک زا ریش یارضخٌهطخ»

 <... تسا زیگناطاشت شیاشگلد یاوهو زیمآب رط

 تسا هتفگ نایزاریش تلیضف ردسیسو

 رابدنآ لعاردو , ینادهنکنوشنادمشچ مدرمداوس ینکف|مشچ هک ریب « داماد رمز|»

 تسایناوج وربوخاب یریپ ریمش نشور ینک رانن سک رپ

 ی بابشلا یف هجو -ااباونح دق موقلا تیر امهم

 ؛بارطاتلاحرد « ؛ط باحصاءافرظو ؛ دنابرطرد « نکتسنن نیعرد « شنادولف بابرا

 تداع اجنآ رد ی هک دن |ناب رهمو فولاو نابز شوخو فیطل ناسنادب شمدرم , بدااب

 تعیبط و هتشرس مهب دیهان و سیج ربعبطیتفک . دننادن افج و روجمسر هداد تسدزا ناقوشعم

 ۸۲ ص نارهت عبط . طاش هنیجنگ .«.... هتشگ شنانکاس

 بقلم ربا یجاح موحرم ؛ هدس نیا رثآ بحاص کت زا 0۹

 ۱۲۳۷ لاسرد اردوخ باتک هک تساضگلدف رک ذت هم لمسب هب با باوژ هب

 (. تسادوجوم ناربرت یلم ٌناخباتک رد باتک نیایلتخٌهخسن) «هدرک فلأت ق. »

 هو تجار تسا هداد صاصتخا زاریش لاوحا رک ذردارهرک ذت نوا و

 : تاللمح نیاب

 و ءایلوانفدمو ناک دازماما دقارم ترثک ٌهعساوب ارهبیط هدلبنیا خیراوت وریس بایرا»

 جنکر ه رد ... دناهدناوخ ءابل وا جرب ناشوردوالنف زا لامک و لاح بابر|تیعمجو ناکر زب



 مس هم دقم

 ردقبو داقتعا كاپوشنم شیورد شقلخ ... نیکمیک اب شک اخفک ره ردونفد یجنگ شاهبارخ

 یتعفنم لیلقو ٍیبسکر تتکبو زاسمدو نابرهم ابرغاب و زاون بیرغ رثک | . داوجو میرک رودقم
 هقاف یالبب راثآدلخ رابد نیا یلاها رثک | هطساو نیاب « هدومن جرخهتسویپ لخورب هدایزومناق

 نهذ لامک رد كچوک و هک رزب زا شمدرم . تعانف كلم نشنریرس تعاجمورقف لامک اب ویلتبم

 ۳ انشادوزو جازم تماقتسا تیاهنردو ءاکذو

 .«...داب كاخنآ رب تمحر هک مدیدن دان یکاخ ژاریش ناکاپ وچ

 هدادزا ریشییابفارغج عضوواوهو بآ یگنوگچرد هک ینالوط حرشزادعبو

 : فک لاقممتخ تا رابعنیاب تا

 ورتوکینتاپجرثک ازانوکسمعبر نادلب رثک ازا واررهش تیمحو بست زایلاخ هصالخ»

 تل ود لا وززدمب . تواک:بحاصو تریسش هردو لامک بابر|بلاط . راظنموکین و ق)اخ|شوخشمدرم
 ییامرفن امرف فاطل ابنانملا كلمل|هلادمحب ناوانیارداتتفاب هارهبیط ةدلبنآب یلکییارخ هیدن ز

 هدیناسر مهب ینادابآ لاسک (۰ تساسراف یلاو امرفن امرفا زریمیلعنیسح هب هراشا)
 .«... تسا سیم توعس ماحدژآ ترثک ُهطساوب قاوسا رد ددرت هک یاهبترمب

 نرق طساوا راثآ بحاص یالشف زا یکی ۰ داگن عیاقورفعجدمحم ازریم
 موسوم یرفعجدا۲ مانب هک یکی رد « هدنام یقابدنچیبتک وا زاو تسا مهدزیس

 نآ زا یرصتخم خیراتو سراف یایفارغج ردو هدیسر پاجب ناربمت ردو دشابیم

 وانانخس نمضرد « نزاکد مالک متخدالب ۳ ییایفارغجعاضوابو عورش هبحات

 نامزب طوب رم یخیرات هتک كي « تسن |لهاو زاریش فاصواو دماحمرک نآبلاغ هک

 : تسا ماقم نیا رد تبثو لقن لباق هک دراد دوخ

 ؛ دشابیه داجاق هاشنیدلا رصان ... تنطلسمایاو یرجه ۱۲۷ نس هک نامزنیارد»

 یدنچهکو ری اٌهبسفو تسا بوتعبارع|فرستبهک نی رجب ءرب زجیاوس)كلمنی این او دقوقح
 عوضوم هک ز مرهمار تامجوتموتسا ناموترازه هاجنب ودصراپچ (هدش نابرفصا همیمضتسا

 عوضومغلبمنیزا هدیدرک دزپ دابعلارادوزج هک سورمر تا ره كوابوهد ناتسذوخوزجو
 زاو تسا هاشنهاش هک رابم ٌهکسب هلوکسمیالط دوخنهدجه لباقم نامزنیافراعتمناموت . دوشیم

 .6. تس| كوکسم میس دوخنودو لاقثم كي هبپوررع هک تسناموت كيهيپور ددع هد هرقن

 حس هک ««رابخالا ةهزن» مان 1 تسادوحوم فوم و مجاز و کس دان

 هان رایت بک (یوخا) یوق) هللا رصن دیس یجاح موحرم هناخب انک رد نآ یطخ ۰ ۳" ۰ ۳ 0 ۳ ۹

 . دراد یلصف سراف باب رد زین اجن | رد . دیسر

 - یجاح نارود فراعو نامز یفوص زا تسایباتک « هدس نیا راث | زا هم
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 «ةحایسلا ناتسب مان. ق . ۱۲۵۲ یفوتمهاشیلعتسم هببّملم یناوریشنیدب اع) نیز

 هدزیسنشلگ ردهلمجنآ زا ؛هدومن فصوهدرک تحایسدوخ هک اردالب ۳۹۹ دا

 9 ]0 هدومن ر۵ ار ذا ریش نیش ف ر> رد

 نوریب تسینیلاخنیحایرز|شرازابیور تاقوا رثک او لب امیمرگب وبیرق لادتعابش

 ۴ تسا داهدنق ررصم نشلک هکشر هکر اپب مسومرد هصاخ اشکلد تاغب رابد نآ

 زا دوخ باتک رد هک تسا یسک اهتت رگتحایس دیدن اهج نیا هکن آر داون زا

 شوخ وارب راید نآ رد تماقا یانثا رد [رهاظو تسا نریم

 . دشاب ی

 یزا ریشددصل بیانموصعمدمحمیجاح رگید
 یتقب رط بقلب هک ت سا

 تاقیطلاوحاحرشردهک ینلاقحل قلا رط باتک ردو دشابیمبّقام هاشیاع موصعم

 حبط) موس داجمرد «تسا هتشون مهدراهچ نرق لیاوارد تقی رطخیاشمو ماظع ٌةتفوس

ک زا ریش زا ش وخلاوح | ٌهمجرت لب رد (تهب ۲۲ ۱ص.ق.» ۱ ۸نا رم
 تسوانطوم ه

ت نتسرا رکت وا باتک ردوبشنآ فاصواو دماحمابلاغو هاب ور لار
 ناکت ب و

 ۰. تس فلس

 لباوااتهک دشابیم كارت نادنمشنادوابدازا. یعرپ یماس نیدلاسمش

ویک رتسوماق نیدنچ و تسا هدوب تایحدصق رد(. رد ۹ )مهدراپچن رق
 فیل اتهسن | رف

 زا تسا دیپشمان زا هک روطت امهدوخ مالعالا سوماق ریظن یب باتک ردیو تساهدرگ

 بل اطم ؛دیفمو رصتخم ؛دیدج یکبسب وهدومن ثحب یثابفل  مظنب یبایفارغجویخب ر

 : دسد وئنم ادتیا رد ۳۸۹۰ ص۲ ج) ذا ریش هملک لب درد تا هدرک ناب ار

 اتمالاعا

 یرتمولبک ٩ رد هک تسا ناردایاهرهش نیرتفورعمزاو سراف تلابا زک رم زا ریش»

 ۲۰و هجرد ۵ «یفرش لوطوهقیقد ۳+ وهجرد ۲۹یلامش ضرعردوخعسا یاههب |رخیبرغ

 . تسا یراجراهن او تاغابزارپ شفارطاو بوخشیاوه . هدش عقاد یاب زلحمر

ملمعب اجن ] ردلک نغورو بالک, یداب زر ادقملگ ترثک "هطساوب
 یاهب ارشند رتهب شی | رشودب ًای

|هکت سا هدوب املعوابد | ریهاشمژ|یرایسب یآرلا طقسمو ۰. دوشیم بوسحمایئد
 اهن ] نیرتروهشمز

مش جا وخ,یدعسنیدل حاصءخیش رگ زا ریشقاحساوبا
 :..کذآ ریش ظفاح نیدلس 

 . < تسا یسراف تاجهل نیرتحیصف نایزاریش نابزو دراد دوجو رایسب یاملعو سرادم ذا ریش رد

 طع 1م وء»ه:+ تداپمک ال سنارول رتکد .رصعنیاناگ دنسون زا رگید



 طب همدقم

 مانب هتشاگن یسیلگناب ناریا فورعم یاهرهش فصو رد یباتک هک تسایسیلگنا

 زا اصخش هک ابیز رایسب ریواصتو اپسکع ت ار نأو و هو 011168 01 0

 باب رد . هدیشخب ناوارف تنیز « تسا هتشادرب یخیرات ُهَممم زک ارمو بلاجنک اما

 .(۱۱۸ص) دناریم نخس لصفم زن ذا ریش

 فصو رالخ و زا ریش بارش زا یحرش 6 بلاطم رداس نمضرد 6 باتک نیارد

 زاارک یریٌمممر یرش» فورعم بارش ناگ دنسیونزا یضعب هکنب۱3:تسا هتفگ و هوومن

 بارش اب فیط) بارش نآ نایم هک تسا بیش نادب 5 دناهتفرگ ۵ زا ریش

 زا ریش مدرم فصوت رد لاقم منخ ةد رمان دنمشناد ۴ تسا راس تهاش زا ریش بات

 : تا هتفگ وهدرک

 و « دناهدیسر لامک دحب یضهبو دنتسه هنارءاش عبطو قوذ یارادرهش نآ له|تیرثک »

 هک تسایصاخینب ریشو فطل یاراد اهن !ُهجهلو دنالد هدنزو عبط فیل رایسباهب زا ریش مومع رولعب

 .<.... دشابیم ناشا ٌهنارعاش قوذاب بسانتم

 زا ریشزا و هدرک یرک ذ سدافروشک زا خیراتو ایفا رغجرد هک یئاملعزا سپ

 تبون «دناهدوزنا ناگتشنگر تاملکرب ینانخس رود فان تر د

 هدلبو رورپ حور روشک نیارب یرگمد هاگ رظن زا هک دسریم راک زور ناحاّیسب

 تا رطاخرد « دنآهدرب رس یتدهشنانک«اجنرارد دوخ هکن آ زا سیو تن رک هبط

 دوشیاجب"كاب ره هک دنا هتشاگن رابد نآ زا یحرش ذوخ یاههمان رفشاردا شوخ

 میا هتشاد سرتسد هک ناهجنادرگن اهجراث آ رادقمن آبامو . تسارایسب دئاوف نمضتم

 ۰ مينکيمافتكا یرصتخم ارنومن

 ینادميلانیسحلا نبدمحا لضفلا وبا نامزلاعیدب. یرجه مراهچ ؛دسرد

 : مانب صاخ یبهماقم دوخ تاماقم رد ( ق .» ۳۹۸:یفوتم ۳۵۸ دلوتم)

 : دوشیم زاغآ تاملک نیدب هک هدروآ ملقب «هیزا ریشلا ةماقملا"

 .«.... نطولاب تممهو نمیلانم تانق امل لاق , ماشه نب یسیع انئدح»

 نخس بولساو بداو لضفرد هک تاماقم نیا ؛دنسیون ینادمه ابآ هکنیارد

 یراکذت هرک ذت باب را «.یناب.تسا هتفرذا ریشهب دوخ , تسا قاف [؟رهش برعروثنم



 یراپ میلقا ك

 ناسارخ اترصع نآ ردذاریش ترهش هک تسامولعم دوخهماقم نیازایلو . دناهدادن

 . هتخاس لوغشم دوخب ار بیدا ةدنس و نا رطاحو تسا هدوب هدسر یفزغ و

 رعاش یبنتملا هب روهشم یفعجلا دمصلادبع نبدمحمنبدمحا بیطلاوبا رگید

 یملید ٌةلودلا دضعریما نامزردهک (ق . » ۳۵۵ یفوتم۳۰۳ دل وتم) برع کر زب

 ٌدحیدم رد تسوا نانخس ررغ زا هک اّرغ ةديصقودوا ناویدردو تساهدمآ ذا ریشهب

 نآ لحم هک هعرا تانح زا ناوب بعش فصو رد یکی « دوشیم هظحالمریما نآ

 (واو فیفختو اب مضب) ناوب هب لحمنآ ردنونک او (۱)تسا زا ریش ینسمم وب رد

 : علطم نیاب . دشاببم روهشم

 نامزلا نم عیبرلا ةلزنمب یناغملا یف ًابیط بعشلا یناغم

 یرتمولیک )٩۰ تژرا تشد رد . تسایمایدهاشنهاشهاگ راکش فصورد رگب دهدیصق و

 : دوشیم عورش تایبا نیااب هک (فاریش برغم
 ۰ نا و هلام لوقت ناب و الا دام

 لاوطلا نزرالا تشدل ابقس لاجالا ددع سوفتلا نا

 ج۰ لابئرا اورب زنخل ارواحم لایفالا و حیفلا جورملانیب

 رگ |) «دشاب عون نیازا باتک نیرتمیدقدیاش هک ییهمان تحابس نیرتمهم

 (ه رد روطت سا هدنراکت ضتب  تسا هدشهشوپ یبهمان رفس خیرات نیا زالبق

 فوم ۰ داصمالابثارغیفداظنل افت هب موسوم « تسا هطوطب نبا ٌةلحد انامه

 دوتم) یجنطل |میها رب نب دمحم نب هللا دبعنبدمحم هللادبعوب (اهبنارگ باتک نیا

 وماشد رصمد برغهدای دو هدرک لاحردش یصقابرغمزا (ق. »۷۷۹ یفوتمو ۳

 وجنیا قاحساوبا هاش تنطاس نامزرد ق .ه۷عهردو هدیدرون ردار قارعو زاجح

 ریمنلاءادوامدناتسک ر ت دنمید نیرحب هب هتشذگ اجت ۳ هدیسر سر اف كلمهب

 تافو شک ارم ردو هدمآ ژاب اقب رفاهب سیسو هتفر نیچ ناتسودنه دالب زا یضعبو

 :(۱۷۷ص)دس وئیم دوخر هش باتک رد یو . تساهتفا

 ةعینم,رک ذل اةریهش ,هاجرال|ةحیسف ءانبل|ةلیص | ةنی دم :یهوزا رهشةنیدم یلااهنم انیفاسمئد

 ةریثک یهو ,ةعيفرل|عراوشلام ةعیدبلا قاوسالاو ةقفدنملا راپنالاو ةقن ملا نیتاسبلااهل , ردقلا

 ۶۰ تسا هدیدرگ رک ذ یتاحیضوت ناوب بعش ءراب رد باتک ۳۹۷و ۳۹۹ تاحفص رد (۱



 3 همدقم

 قرشمل |یف سیلود..مهریغممطل خب الاقوسیفةعانصلک لهاو .بیترتلاةبیجع,ینابمل اةنقتم ,ةرامعلا

 .<.... زا ریشالا اهننک اسردصنحواهراهناو اهنیتاسو اپقاوسانسحیف قشمد ةنيدم ینادت ةدلب

 و حالص لها... سبالملا فاظن ,روسل |ناسح اهلهاو» : دیوگ ذاریش لها فصو ردو

 تاقدصلا نهلو تاعقربتم تافحلتمنجرخب و فانخلا نسبلب نهو اهءاسن ًاصوصخو ؛فانعو نید

 عماجلابةعمجو سیمخو نینئا مویلک یف ظعاولا عامسل نعمتجی نپنا نهلاح بیرغنمو راثیالاو
 رحلا ةدشنم نپسفنا یلعاهب نحورب حوارءلا نپیدیاب نافلالاو فلا نهنم عمتجاامبرف مظعالا
 ۰5.۰۰ دالبلانم ةدلپ یف نهددع لثم یف ءاسنلاعامتجا را ملو

 رابردو عاقبو دهاشمو دجاسمو نیتاسبو راهنا رکذ رد هطوطب نبا هجنآ

 . درادنترورضهّسلا نآ مامتلقن وتسا ینالوطهدرک ناب ذاریش ءاملعولاجروناطلس

 هبدزب ینعی دوخ نطوزا هک خیراتو بداناکرا ریهاشمزا یکیمهن نرقرد

 دوخ همان رفظ خیرات هک تسا گدزب یلع نیدلا فرش انالوم « تسا هتفر ذاریش

 هدومرف فیل ات زا ریشرد خ رهاشنب میها ربا ناطاس هدازریما رماب ,ق .ه۸۲۸ُكنسردار

 لاوحا خیرات رد باتک نآ وتسا «زاریش یففنص» ٌهلمج نآ فینصت خیراتو تسا

 رفطظملآ ضارقناو زا ریشحتف ناتسادو تسا هدازهاش نآذج ناکروگدومیت ریما

 : دیوگیمسپسو هدرک نایبار
 دن ز رفدزمان تلف هی اثمب راصم| ودالب باسحردو تساكلامم دقع ةطسا و هک ارسدافتکلمم»

 .(44*ص۱ح- ش۱۳۳۹ نارپمت عبط همان رفظ ) «۸۱...دومرفخیش رهعدازریمادنمجرا

 دومیآ ریما تاحوتف رد رد ار ؟همان رمت" روهشم یوذثم هک یماجیفتاه

 یجنگ نوچ یبحاصب زا كلم نآههرکچ هک ذاریش حتفباب رد , تسا هدروآ مظنب

 1 نرکق هداتفا ناد رو یباتفجریما هکتس ناگیاش

 درک ناتو شاراب یابج درک ذاریش کنهآب تمایق
 دوبرام تفلکیب جنگ نانچ دوب راخیب ذاریش ناتلک

 شرسرب نابغاپین هتسب ردهن شرب هدیسر یغاب هیامنارک

 نت

 یماظتناوشمارآ یوفصناهاشهباسردا رناریا تکلممهک مهدزاب ومهدنرفزا

 1 تفاب هماد | ؛دوب هدش عورشمهن نرفرد هک برفم كل اممابنا یا طب اور ؛دمآدیدپ

 رگیدکب یپرد یدنالوه و یسیلگناو یوسنارفو ییابلاتیاویزینو ناحاّیس



 نراپ میلقا ِک

 ذا ریش ملعلارادب ناهیفصا ُهنطلَلا رادزا یرذگ دوخ تبونب تب رهو هدمآ نا ریا هب

 هدلب نآزادوخ قاذموهقیلس قفاومكي رهو دن اهتفک نخسر یهش رهش 0

 نخس هّثبلامینک رک زكياكيار ناشیا تاملکمیهاوخب رگاا . هدرک یفسو ناشت می

 و مینک افتک | یمان نادرگناهج نآیماسا رک ذب هک رتهبنامه ؛ کر

 هتفایهمجرت یسراف ناب زب یضعب انایحا وهدیسر عبطب ناشبا یاههمان رفسابلاغ نوچ

 نخ نرو و نیر تاراع لا سا

 رایسبهدافتسا اههمان یفسنیازا .تشون دنهاوخابهتشون ار راودا نآآ خیرات هکر صع

 . درک دنهاوخو هدرک

 زاریشمانب یفیرظو بلاج ٌالاسر مر. میدسر کربدآ دوتدا دوفرپ

 اردوخباتک لّوالصفو (.0۱۹۰۰جیربمک) تسا هتشاگز نا ریا ءارعشو ءایلوارهش

 : دسب وذیمر اصتخا روطب اجن آ رد هداد صاصتخ | ناز اگرپ ها ۱ یوم

 ۰ تسینرگنا لحم , تسا هدوب یک رزبرهش زابریدزا فا رهش هکنیارد» (۷۹ ص ات س ص)

 . تسالیم هدزناپ رهشنآ رودارود :هک دیوگبم (سانش ینایر ملاع»و دومیت داون) ککیب غلا

 ار نآتاتوبو اههناخ ءدعو هتفک ار نخس نیمه (یزینو) (هواهجنصز ینیداتن وک

 ۲ د ددوام لقب لم تس ارناطحم 122و سورب راپ . تسا هدرک رک فرازهداتشه

 ار رهشرود ةرب ادوا زاد ۵ ارشیت یلو ؛تسا _010۷6۳ز بو سوی رو ولک دننام

 هک دیاشو دنس ونیمنانچمهز من 121 6 شیدان » 5:1: داکیس . دنگیم رک ذ لیم ۰۹

 ]0۱۰ ۳6:5۹:۵ یفاریادهب فورعم نا . دنشابهدرو | باسحب زین

 )ترا زار و هو یلانب و
 دنآ یلاوحردهق رفتمیاهغاب

 زه داتشه ار ژارهش هنکس

 ما« ناح اس یماسازا یرصتخمتسرپفدوخ سیفن و كچوک باتک ردیرب رایاقآ

 یاههمان رفسودن |هدوب زا ریشحدامكاب رهدوخب ونب اهن ] هک هدر وآمالک ولت رداریگنرف

 : مياهتخادرپ یماسا نآ لقنب الیذ ار هدیاف دیزم . دشابیم هجوت بلاج ناشیا

 (یزینو) سوربرابفزوژ , یمدهجزوز (یزنو) ینب راقتوک وب زوربما

 هینرب « 1زدیزءه(یوسنا رف) ارشیت , ن۱ن,می(یوسارف) رو ولت. ندا ده

 0 (یوسنارف)

 نا ریا هب برغكل اممزاهک لیناح اّیسیاههمان رفسهبد وشعوجراهنیا ربهوالع

ناشیا یاههمان رفسو دن اهدومن رذگ زا ریش هبو هورفک رس
 ۱ تسا هدیسر عبطب همه 



 رک همدقم

 ۰( ۳8 301 - 310 ) یرجه مهدزاب نرف 2,»زع هینروات ٌهمانرفس

 هبل اوشهمان رفس .(یدالیم ۱۹۲۸) یرجه مهدزاب نرق عبد مو ترب ره ٌهمانرفس

 همان رفس . مادرتسهآ عبط ۱۹۸ صا ج (یدالیم ۱۱۷۱) مو. »منم ندراش

 هک یدالیم ۱۹۵۷ رد یف وتم ییایلاتبا حس طزعات0 ۵0112 ۷۵116هلاوالدورتیپ

 رد اردوخ تادهاشم هک تساییاپورا نیتسخنو هدمآ زا ریشهب یدالیم۱۹۲۱لاسرد

 ظ. 06:۱ 52:۶ دادوتسا تربار همان یفس . تسا هداد حرش دیشمج تخن

 ۸۵26 ۰۷ ۵قسهزو اومدناو هردنا همان رفس ۰ ۷ ص ( یدالیم ۱۸۷۸ )

 ۱۹۰۸ 6 هوم یا راشب و ُهمانرفس . ۶ ۳ یدالبم ۱۹۷۳ )

 ۱۸۶۸ ۱ ]۰ 1 0دزم ی ًةهیروم سمیج همان رفس . ۱4۹ ص ندنل ( یدالبم

 اس ناریا» مانب 6. ۲۰ هدسعه» نزرکدرل باتک . مودو لّوا دلج (یدالیم

 هدرک ترفاسم ناریا هب (یدالبم۱۸۹۲)ی رجهمهدراهچ نرق لیاوارد هک « ناریا

 ۵۹۳-۱۰۲-۰۱۰۸ ص تسا

 دن

 ؛ تسا هدنامیقاب یرجه مهدزاود نرفزا هک« برع ناحاّتس یاههمان رفسزا

 هنسا رد هک تا یکهلا نیدلادون نب یلع نب سابع دیس ٌةمانتحایس یکی

 عبطب رصم ردو هدیمان سیفنلا ةينم و سیلجلا ةهزن ار نآ و دومن فیلأت ۸

 زاو تسا هتفر زا ریش هب ق ۰2 ۱۱۳۲ رد یو. تسا یلصفم همان رفس تر هدیسر

 و اوهو بآ زا هک یلصفم فصو نمض ردو هدرک؛ دان زا ریش یزاس هشیش ُةناخراک

 ِ نر شا حدمرد ار تیبدنچ نیا « تساهدرک نیحایرو اهاک

 یزازءاو یتحار اهب شرا ذا ریش برقب یل نم
 زا طلاب الا تو ۳

 یزارلا الو هبشم مپلامف اولمک دق مولملایف اهلعاو

 زامع رورش نم اهلعاو اهقلاخ هلالاب اهذیعا

 بحاص (ریبک)ناخیلعدیس همالعملاعربق غا رچهاشراوجرد :دیوگیم یو

 نرف طاوا ات راوک رزیدّیس نآ رازم ارهاظو تسا هدزکت رابز ار رصعلاةفالس

 نآدش بارخ غارچهاش عقب هک ق ۵ هل از ردو هدوب رارفرب و یقاب یضام



 یراپ میلقا دک

 .تسا هدیدرگ مدهنم زین ربق
 عهد

 ناحاّیس ءوع (یدالبم متسیو مهدزون) یرحه مهدراپچو مهدزیس نرف رد

 دناهدرک داب رهش نآ زا و هدرک یرفس زا ریش هب دوخ تبونب كب ره هک هناگیب

 هک اجنآ ات كنيا . ءاصحاو هرامش زا نوزفا ناشیا یاههمانرفسو « تسا رایسب

 قوف تسرهف رب هوالع «دوب لصاح ناشیا راث اب یسرتسد ار روطس نیا یار

 مان ناوتیم لماک قیقحتو ءارقتسا اب هّثلا . دیامنیم ناشا یماساب هراشا لامجاب

 : دومن هفاضا لمجم تسرهف نیارب ار یجراخ ناحایس زا یرایسب

 داتساو سو رپیهاشداپ ریفس 0. 11. 3:60 شک و رب شیره همان رفس

 ۰ 4۷۲ ص (۶۱۸۱۳) نب هاگشناد

 516۱669 هر -باتک رد ناریا ددناتسلگناریفس ملوکامناجرس همان رفس

 ۰۱۲۵ ص(ع۱۸۸۰) لّوا هلح« طمدوزچ

 مانب وداع 4ع 609:»عهد نا ریاددهسنا رف ریفس ونیبع ودتنک همان رفس

 ۱۱۱۱۱۱۱ سیراپ تاچ هدف هه همزم ایسآرد لا

 ۷۵۵ 1وحدطع» مانبیوسنآ رف فورعم ةدنسیون ط. 1.از یتول ریپ هما رفس

 ۰ سیداپ پاچ (ناهفصا یوسب)

 ندنلپاچ 1طعهبویط طعنه ماشب طعف هاب - 3:0 ترب یلدارپ همان رفس

 هه

 ۳6۲۰1۵ نا ریا مانب یا ۸۰۵14 ۲۷ :1:0» نوسایو دل ون رآ باتک

 ۰ ۱۱ ص

 مجنپ كيددرف فرطزا هک یک رامناد 25 زءادنار» رهوب ین ویسم ٌهمانرفس

 هدرک رایسب تاقیقحت و تاعلاطم دیشمجتخت ردو هدمآ ناریا هب كرامناد هاشداب

 (0 ۱۷۱۵) . تسا

 نایناریا نایم دد لاسکی مانب 5۰ 6۰ 8:0۰ نوربدرا ودا همان رفس

 ۹۳۲ ص(م ۱۸۹۳) ۱



 هک همدقم

 ۳6:12 ظهر نا ریایاهز ور مانب 00۱ ۸0: گرومآ یلپک مان رفس

 . ۷۸ ص (0 ۱۹۲۹) نتسب پاچ

 یسیلگترا فو نمهزاربانشار وا زر زر سرنسیئد رس ٌهمانرفس

 ۰ ۹۱2 ۹ ص ۰۶۱۹۳۱ ددوفسک | پاچ 16 مهتوزدهد نایناریا مانب

 نآ مدرم و ناریا مانب 1ح ۶ یسلکنا سکیاسالا ٌةمانرفس

 ۰ ۳۲۱۳۲ ص عود هه0 زا ۵6

 لاحوهتشذگ نا رپا مانب ۱۰ 0 ییاکیرمآ نسک اج مایلیو ٌمانرفس

 ۳ هفنه» ظ2خا هه ۲

 ۰ ۶ ۱۹۰۷ ندنل پاچ 2 یعهسادر ۱۷:ادنعب» مایلیو یاوارک ٌةمانرفس

 ۰ ۱4۲ ات ۱۲۳ ص من لصف ۸6205: ۲6:۵: نا ریازا روبع مانب

 نا ریادد لیمدا زههد مانب ۱۲۰ ۳۰ ۱2۰ 5۱16: سکیاس یسرپدوژام ٌهمان رفس

 ۰۳۲۲ ص (۲۱۹۰۲) عمو هود ام ره

 و اصحا دح زا رخاوا نیا رد دناهتفک نخس زا ریش زا هک ناحاّیس تسرپف

 ۰ دش رد دهک دوب نیمهاهنآ نر جراخ رامش
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 نآ .دناهتفرگ یاجنابارس هماچواوعشهمهزآ رتمهم« ذاریش ناحادم فصرد

 ناسانشابفا رفجوناسونهرک ذنوناع رومزا ش دوخت ون ی

 رد ارراید لها مراکمو راید لئاضفو هتساخرب- زا ریش - نآ هاگتختو سراف حدمب

 یتماسا:تمتررهف «:دناهدویرب وی تاتونشم ایو او هناست نر وات
 نخسدیتاسازا نتدنچرک ذب راصتخاب نایمنآ زا ؛ تسالّوطم رابسب ناک دنبوک نیا

 : دوشیم افتک | ناشبا تاملک زا یاهبخنو

 نیواود رد ار راعشا هنوگشیا یتسیاب « مالسا یبدا خیرات هوا نورفرد

 یناتسداخط درب نب داشب زا «تیب ودنیاتساهلمجنآ زا.درک وجتسجپرع یارعش

 رد یو . تسا هیبوعش یوگ یزات یارعش ریهاشم زا هک (ق .» ۱۹۷لاس را ]

 : دیوگ دوخ یسراف بسنو لصاب راختفا ماقم



 یراب میلقا و51

 مرکلا فنا انا ینف رعیل ادهاج یلئاسلا اهیا الا

 مجعلا شی رقیلصاو یعورف رماع ین مارکلا یف تمن

 (یناغا زا لقن)

 تسا سراف لعا انامه دش هتفگ "البق هکنانچ , مجع شیرق زا دوصقم

 کودعلادیّوم نبقاحسا مانبیرعاش زا فا رشالاو هیبنتلا رد ۰ یدوعسملا

 : دنکیم لقن ار تیبود نیا (ناطحق) ب برعرب سرف ؛رخافم ماقم رد

 ادوساو اهیلع یلعا انرخف یتا ددّس ًاموب ناطحق ترختفا انا

 اطرق نیس سیب لا با سداف ءانبا زعلاو اهمجو

 2۲۸ هب ِ دان یسراف نابز یبرع رعاش یهلید ًةيوزرم نب دایيمد

 و وه

 بقحلا سر قوف اوشم و یتف رهدلا یلع اولوتسا یموق

 ییا لثم با یانلا یف نیا هناویا یلع اکرسک یباو

 یبث رخ نم نیدلا تسبقو با ریخ نم دجملا تسق دق

 برعلا نیدو سرفلا ددّوس هفارطا نم رحفلا تممض و

 دوخ هدیصفرد یزاد یرئاضع هک یتیبزا , تار یسراف ءارش نامدقتم زآ
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 !؟درکا گارسک تختب قوفت تخت مادکک ؟ درب تقبس سرافز یتیگب كلم مادک

 بومنم رهاطاباب هبو هدش هدورس یلحم نابزب هک (تابوابف ) زا سرو

 : ژاریش لیضفت و نابمغفصا لهاب باتعرد « تسا

 یبافویب « متفرگ یراب ره هک ؛یباجدچ . من وهابس « منوهایس»

 ۶ رم یه رد ۴ زاریش یوسات مور « موشاو موش

 ۱ نرقرد هکن ات . دن |هدرک روآرعاشو رو پقوذ نمزرس نآ زا نخس ینابزب كره

 نایوگ نخس حصفا هک یدعس لجا خیش « یسراپ رحاسرءاش « هکر زب داتسا متفه

 ین ز کم شاوخ نطومرزا «دوخ فیطل تایل زغو زغن دیاصق نمض رد « تسا

 نیس هب یلامجا ٌهعلاطم اب ار تاعطق نآددع روطس نیا ةدنسون هد . هدرک داب

 ۱ ؟دیامرفیم هک تسا نیا یکی هنومن هلمجنآ زا . مدرک اصحا هموظنم

 زا ریش ربک ۱۵۱ انس رب هدینر زابمنیب هک نآ دشاب یمد هدییساشوخ



 ک همدقم
 را

 زاینو طحق روجهن درآیتمیا راب هک نیز یور تشبب نآ رگ دراب هدب دن

 زا رترضحو تسا هب نامی اس ءاگتخت هک میلقا نیا اب تستاملظ قیال هن

 زان و معنت رد و انب۹بعک درک هک سکن آو هبعک قحب

 زا هشام روش تسازاهیه اه روش 4۴ دیوک شوزورذآ ریش مغز گدعسوچ

 راصمالا ةيزجت خیراتفلژم «یزاریش هللادبع نیدلا فرش نرف نآ ردمه

 دابانک بآب هراشارد یلزغ ةرضحلافاصو خیراتب فورعم ۰ راصعالا ةيجرتو

 ها هدرک حرط فورعم

 ...داد انیم یابل ار نمز یور هنامز داشکب ابص ٌةطاشم وچ هجنغ باقت

 داشمش تماق فطلو نمس ضراع هب ملانر مت خرو هشفنب فلزو سک رت مشچب

 دابآییهعطق تسادلخ ةضور هچرک و ناورشخبهیام تستارفبآ هچرک هک

 دابادک بآیلصم یاوه اشوخ میوگ یمه سفن ره نانک هلان بآوچ

 دشاب هتفگ باوجاروا(ق. ۷۷۲تاف و)دعب نرقرد یناکاز دیبع هجاوخابوک

 : هدورس ننچ هک

 داب زا دربیم شوخ نطو ار بیرغ دابانک ر بآ ر یلصم لاخ میسن

 دابآ دبا ات شیلاء ٌهطخ داب هک یکلم ازفناج و یماقم هتسجخ یهز

 داهنن ورب لد هک منآ تمه مالغ دیبعوچیلو ,ناهجمیعن وزان تسشوخ

 زوسرب رک زا ریش عادو ترفاسم ماکگکنه رد یناکاز دیبع هجاوخ زین و

 عارصمودو دنکیم تاکحرپشرهش نآنوا هفالعو مات

 3 و 5 تسا هد راز نیش ار گدعس زا

 ! مرگج نینوخهچ , راچان نتفر نیزک هو هرطخ رد ناجب و ذارهش ُاطخ زا متفر

 ! مرسب دی آدچ و لاح دوش هچاتررفس نیز ! لک ردنا اپ ,یرسرب نانز تسد موریم

 مرذگ رد , مرذگ رب رگا یوک نیزا نم منکش رد « منکشرب رک ا رهش نیزا نم

 ؛مرگنیمافقب ترسحرسذو,م و ریم» نورب لا ریشز ,رابیب هو لدیب.و دوخیب

 «مربسیمنیمذدک .مرادن قاب ذا ربخ» مریگبم نانع وچ « مرادن تسد توف

 . مردق و اضق ریجنزب رهد دشکیم معاوخیمنمهک تسینیرفسنیا یج یا

 بیغل ناسل هجاوخو دیسر ظفاح نیدلاسمشهب تبون هدنخ رف رصءنآ ردسپس

 (هدنب نیا ءاصحاب) هموظنم هدزاب رد « دوخزیمآ قشع زیگنالد تابلزغ یواطم رد

 روکنملزغ ود نامه هلمج نآ زا: تسا هدرنک دیار شوخ رس سرم

 : تسا هتفگ باوج ننچ ار قوف



 یراپ ملقا تك

 ! داباداب هچن آره ۰ نادنر فصرب میدز !داینبیب راک - ؟ تسیچ ناهنشیع و بارش
 !؟دابرب مجتخَ تفرنوچهک تشفقاو هک ؟دنتفراجک یک و دیشمجدک تساهک آهک

 ! دابانک ر بآ و یلصم كاخ مسن رد هر رب ار تناجحا تهدید

 -هللا تمعت هاش باطقابطق وا رقفهاشوش وارد یالوم «نرف ندا رخا وا ردمه

 دهمو ءایلواحرب نآرادبد یاّتمتو هدرک زا ریش هب ترفاسم یوزرآ یلزغرد «٩ یی

 رد هنگ احو تا ۳ ورا نیدب ماجنارس هک او هدومرف ار نافراع

 -خیشرمع نب ردنکسا اذریم ترامانامزرد«ق ۰۸۱۳ لاسب «دنا هتشون وا لاححرش

 رارق ماعو صاخ تمرح درومو کر راید نادب هوکشریو لا یرفسرومیتنبا

 : دیامرفیم نینچ دوخ لزغ رد هاش. تسا هتفرگ

 زاورب نآ رد دنکیم ناجغرم زا ریش یوس دشکیم مرطاخ

 زاوآ شوخ هلمج دننالبلب ناتهر هیت ناتلکک رد

 زا و روس صف سنا رخ هناحم لات و یفاس سس

 ۰ ءار عسل | متاخ«نامزنارونخسد اتسا مانب رعشكام تنطلست ونهک «مهن؛دسرد

 نانطومهب ضیرعت ماقم رد راوگ رزب نآ ۰ دندزیم یهاج نمحرلادبع یولوم

 اعم ملاع دزنب ار نآ ارهاظو هدروآ مظن ةتشرب فیطل یلزغ زا ریشلیصفتو دوخ

 باوج رد یلزغ زین واو داتسرف یناود دعسا نیدلالالج انالوم . شیوخ نامز

 : هان وکی یهاج تسادتشاد مدقت یوب و هدورس

 مینک زانط دهاش رظن رد اههقرخ شک" زاب مدق هک هب نآ هعموص رد زا

 مشک زان وزا « و میآ فکب ینینزان دنشک زان ام رس رب ناشنم شوخان دنچ

 منک ذزاریش ًاسورحمب تخر ات زیخ یماج ناسا رخهبدهاشویم طحقتسه

 هو

 تصش « تفکشاریپ برق رد دوخهک هرثا هب ام «رعاش یامعا کاعیفش

 زاتمم قوذابو فیطل حب رقاب ناگ دنیوگ زاو هدش هدبیاز زاریش یبرغ یرتمولیک

 زاریش زا نتفرو دوخ ۹ هک یزفن یونثم رد « تسا یوفص رصع رخاوا

 : هدورس نیذچ « تسا هتفگ نابفصا هب

 ژا ریش داب زارگم , لک دنیچن زاب مرا ریس رد دش سکرپب
 !تساراک زور غارچومشچ نآهک ترش لاو سکرن ضوجز



 طک همدقم

 شرادلبوحت كب تسا زوروت هک شراهب ناطلس تسا یناماسب

 تساتشپب رد دهاز یاج دجسمب تستشرس یناحور هکسب شیاوه
 افوغ هتسدلک سس رک دوم اجنآ دراد نابیلدنع شوجز

 تسهیربلدرا گن رقوشعمیموچ تسد یا ار ِغ تسد اجتآارد

 دوو

 دنز نیناوخ كرات زا ار سداف تنطلس جات راک زور تسد هک ینامز رد
 زب رنوخهاشداپ نیتسخن «ناخدمحماغآ مکحب .داهن راجاق ناهاش قرفربو هتشادرب

 یراسح هک ار یناخمیرکیودابو هعلق و مکحم یانب , هلساس نآ ار

 كاخ زا ار نآ قیمع قدنخو ؛ دندرک ناریوو بارخ ؛ دوب عیفر یراویدو مینم

 دوخ هک (ق . » ۱۲۳۸ تافو) | رعشلاكلم یناشاک ی ابص ناخ یلعحتف . دنتشابنا
 نیا زا ار شیوخ ینورد زوس « تسا هدوب زیگنامغ ةرظنم نآ رظانو دمهاش

 ناروجهملدء | و نارودصم ٌهنیس ةثفننوچهک هدادنیکستیعاب ر كيب لئاهیراکهابت

 : تسا راک زوسرب

 غیرد تخیب مع دلاخ هنامزب نودرگ

 غیدد تخیر مهب ذاریش ؛زاریش تشرس روج كلف رود نیک زا

 غیرد تخیمآ رد رهز برط دپش اب

 ده

 ۱۲۷۰تافو) ین 8 بیبج اذریم « مهدزیس ةدسزارونخسد تا

 یسراف ناک دنیوگ رخافمزا یکیو ریپش رهش نامه دییاز دوخ هک تسا (ق.۶

 ازسب یحدم و هدرک اویش ینصو دوخ نطومزا | رغ هموظنمود رد یو . تسنابز

 ۰ کت یکیرد ۰ تسا 7

 داید كاب « راید نآ نوچ دنیبنیم هک راید هتسجخ نآ , سراف زا نا كرابت

 راید هتسجخ نانچ انیب دید هدیدن كاخ هعقر یورب . نودرگ ةبق ریزب

 راهب یاوه زا رتمرخ همه «وا یاوه تشهب میسنزا رت شکلد همه , وا میسن

 .. رایسوارد « دنک رکفت محو هچرهز دوجوم وا رد , دنکروصت لقع هچرهز

 نونفومولع عاوناو عیانصو فرح فانصازا عیدب و حیصف ةدصف نیآ ۳

 اردوخرصاعم یارماو لاحر نینچمهو تسا هدرک زاسنخس زاریش هدلب رد جیار

 : تساهتفت ی رد ؟دیصقرد . هدرب مان



 سراپمیلق| 1

 دن | رکشو شامقگنت زحهت سرابرد + مهب شیب نیزادنتفک

 ۵. ره5۴ جنکک رس رب لب ییوک هگنجیپز دیآ رد زا ریشهبهکس کر ح

 ..؟دناارظنرد اغو تابرا یتخس یک شایع لد كزان همی برط تسم نیز

 روآتعزن یاضفو زیگنالد یاوهزا |رعشزا یضعب ؛دوشیم هدهاشم هکنانچ

 هدرک فصو ار نآ مدرم یونعم لئاضف و تالامک رک رگبد یضعب و هتفگ نخیس زا ریش

 .دناهدومن تبحص یخیرات رث ًامو همیدق را و فرح و یانسزا رکید يیمج

 نرف رخاوا ءارعشزا مه « كلامملا بیقن دمحا ازریم یجاح ِ نآرد

 ؛ژا ریش فارطا لابج هتمادو ۳ ة رد هس زا ( هم ۲ فا وتم مهدزیس

 ۳ عیدب دئاصف رد « دن رادزاتمم یزادنارظن و یلاع یهاگ راکش هسره هک

 تانعا تعنصاب لکشم رحبو هبفاق ود ردو جور لّزفت دوخ حودمم دا هاش حدم

 ومب هو فعوب یک زد  تسا هتفس راوسهاش ی رد هناداتسا و هدرب رایسب جنر

 : دوم ذاریش اه یخسررف هس

 ومرخ یانف نآ رد مچب « ناد تمینغ مد ومب هوک تحاسرب یرذگب رک ابص یا

 ومر ناتسهوک ز ادناگنلپ هد ,كدت | كلدت | ماد یامرف ار تشد ناوهآ ., كمرن مرن

 «,ومعیازیرکب »هک هدول اخبنمزامایپمع «بیبحاب لبقا» هک ,نبوهآب اب نمزامالس اس مه

۰ 9 ِ ۳ ۰ ۰ 

فهسودرد نی زپ هب رقهاک راکشزا«یمودردو
 :تسا هد رک فصوزا ریش برفم یخسر

 ! نیز! نیز نی زمالاو بک و م زا نی رب دش نیزب ناتسورس غاب «الاو یالاب زا دش نوچ

 «نیجل نم دوطک» الاب نآ رد الاو میخ بانط ردنا بانط « اهقدارس اهلت رسرد

 یخس فود هب تا یراس همشج هک «بآنب ریپ» و رد یموس ردو

 یوذثم رد روک ذم) عطقا خیش نفدم دنیوگ و زا ریش یقرش بونح
 رد (یولوم

ک بیقن .(۱)دنیوک «ونبریپ» یزا ریش ُهجهلب ار نآ و ؛ تساجن
 : دیو

 ودب وه آ «ریگب یزات دشریجخن رپ تشد ونبریپ دوریم « نویامه لظ بک و م

 وشهدن زات ید هدن زات «سرفیاشناررد ز شابهدننات « یبهدنبات رمقیا شاکررد

 ...ولغمهو الغ مع,دزب رگ یوزا ملامع دوجماگنه یونعن وازا :واوالو,لنوچ

۱۳ 

 ۳۹3 بانب ریپ اب عطتا خیش ء ةربقم ءرابرد باتک ۲ و ۸۱ تاحفص نمض ۱

 . تسا هدش



 ۳ همدقم

 هک دبایم رظنب یراعشا شب اّمک زین یبیایورا نایوک نخس راثآرد اقا

 0 درک ناوتن اهنآ سر زا رظنفرص

 رظنب زا ریش فصو رد هک یسیلگنا رعش نیرتمیدق هّیوفص رصعرد هلمجزا
 زا ریش عادو رد 5: 1. 1۱:۲6:۱ ترب ره سامطرس هک تسا یاهعطق هدسر

 هارزا سیلگنا هاشداپ لوا لراش فرط زا شیلگن ّیفس»هکرینامز رده

 رد ۰ ۱۱۲۸ زورون مانا رد زور ٩۲و هدمآ زا ریش هب دال و (نورماگ) سابعددنب

 زین سامظرس . تسا هدوب سراف نا کت ناخیلق ماما نامهسمو هدنام ۳

 نادب قوف رد هک تسا هتشاذگ یاجب یبلاج ٌهمانرفس و هدوب ترافس نآ وزج

 : دوشیم عورش بیت رتنیدب وا هعطق . دش هراشا

 1طوت هطفس10 هستم قنفوساع هاطعم ظعص ۶

۳۵۹ ۹ 
۱ ۷۵ 
۱ 

 زن (.۱۸۵۲-۸۱۷۷۹) 1 طمصدع ۱1006 دومسامط یدنل ریارعاش و

 هدورس زا ریش فدرعم ریمادنب و رک دود رانک رد هک دوشیم هدید یفیطل ُهموظنم

 زانااردو هتخاس موسوم ؟1.ه]12 1مه» خر هلال» ناونعب اردوخ ٌهموظنمو تسا

 : دیوگ نآ لا دنب رد . دیوگیم نفس لبلپو لگ زا رپ یفاب
 ]طعم دف قب طمع مق دموعق طرز قم عمو هاتهح

 ۸۸ص هطع هنوطنصعملع هنصوع دهه ذوب هلل طع ]مصعم

 زه طع انصع هق در هناقطممبذ۶ هم لنانع ج جد

 10 ونا ذس طع دموعو هه طعفح اطع طنتلم یمجع»

 ٌهمجرت رد فورعم سانش نارباقرشتسم ملاع ۰ 6۰ 8:0۰ نوا ربدرا ودا

 : علطمب ظفاح لزغ زا هک یرزغن

 شلاوز زا رادبگن ادنوادخ شلاثمیب ضد و زا ریشاشوخ

 : دیوگیم نینچ « تسا هدورس (نایناریا نایمرد یلاس) دوخ همان رفس رد

۱ 
0 000 ۳۶656۷۵ 11 ۳0۱۱ 



 ء
 : فدعس تب همجرت رد زین و

 شنطوزا رفاسهدرم لد تک اکو
 زا ریش رد هصاخ زورون جرفت اشوخ

 : دیارسیم نینچ مود دلج ناریا یبدا خیرات باتک رد

 0 ]هر هابو 270 یقرب رک ۱6 ۵۵-۲6 هقر هه0 ص گطنت 22 دمت( ۵۶ 1۱

 ]۷۵ اطع هنهصوم 1078615 طزع طمصع جص0 طعمه او (طعح)]

 1 هخ

 راوگ رزببیداو ثکر زب داتسا (یرجه مهدرامچ نرف) ام نآ رصاعم نایمرد

 « دوب رضاحرصعرد بدا ها ةلجازادک (ق . ه ۱۳ع۵یف وتم) یرواشیپ دمحا دیس

 لززلا گم عزا رک دوخ فورعم راکهاش «همان رصیق» هب مو وم یونس رد

 رحمب رایسب تایبا سداپ ناتسرپ نطوو ناریلد زا شاتسرد , تساهدورس یناپج

  تسا هلمحن ۱ را هک دیامرفدم براقت

 .ار هداز یسداپ مروآ راثن ار هداجیب و لعل « ناکو ابردز

 داب رونرب هداز یسداپ خر

 وش راز فدص ناسین ربا یا وت

 سداپ ناربش قرفرب راب یبک

 مسراز روش رتسک اش

 ریشدرا و مج زا راک دابیبوت

 اپ ناکان زا راک دا ییوت
 داب تاب لاخ , یوسوم فک"

 یرس وت و نت ناریا كاخ همه

 یایب تربغ خاک امش زا دش وچ

 متسارآ روز ام تعن رز

 ! داب روس همو لاس رد ژا ریش هب

 ؛ وش راب نبک وک اوه زا فدص

 ۱ سراب ناریلدرب نیرفآ رازه

 ,مسداپ ربنق یمشاه یکی
 ! رید لاس نامداش یزب نودیمه

 ؛كاخو زرم نیرب مه نابساپییوت

 « داب تارحص داب ؛ یوسع مد

 « یدورب نکش رگشل ناریش هک
 ؛ یاس ما رب داب امش هالک

 متساریپب وهم و هام خر

 -پیدا یریما موحرم ,مهدراهچ نرف لئاوا نایارسنخس دمآ رس ناویدرد

 * داگرازاپ فسو رد تسا ییابیز عطف « (ق ۰ ۶۱۳۳۹ یفوتم) یناهارف كل امملا

 ار یشنماشه هاشنهاش شروع رسبقو « تسا هدناوخ درگاسداپ ار نآ هک

 : دیامرفیم تشذگ ناوتیمن نآ لقن زا « هدرک رینعت «ثلثم قاور» هب

 تسادرگ اش لقع .و داتسا اجن | قشع هک تسا درگ اسدایز یراسحسدراپ درکب



 جل ۳ همدقم ۱ :

 تسادرک لدوناجوشوهو درخزایهورگ

 تسادرک وک ناکو توقابندعم سرا(9هک

 زادد راک زورب ثاثم قاور نآ رد
 سراف هر زا یدرکب مناتسن ار تشپب

 ءارعشلاكلم مو> رم «ینادنخس ناتسوبلگ ون و یناتساببتکم ءارعش مناخ

 زا ریشفصورد « تسارختفموادوعسه دوجوب ام نرق هک یناسا رخ داهرب یقتدمحم

 . مینکيم لقن دنچ یتیب لاقم نیا تشز یارب كب رهزا هک دراد دنچ یتاموظنم

 : دیوگیمو دنکیم زاریش داب یر زا « فیطل یلزغرد هلمجزا

 ؟مسر زا ریش هب رابرک د هک ای آدو»
 مرک ناه افصءار ید ز هکناب ادوب

 موش زیخبرط رهشنادب و یاج زا مزیخ
 دوب هک یئابدا یمارک تاقالمب
 ناهن زا ریش لد رد یلزا یزار تسه
 تساادعس ماقم هک گدعسدقرم رسرب

 شددمزو , مبلط ظفاحتبرتزا تمه
 سفن مین نر گنت نیزا هک اب آدوب

 دامب تسناهج نادنر ةدنب اظفاح

 رهمب ریگ مرپ ریز .مرپ هزاتیکغرم

 مانی برافتم رحم ییهموظنم « دسریم زا ریش هب نکات دعب ؛ سپس

 : تا ه ده هدو رسیسمش یرجه۱۳۱۱لاسردراعشانآ ودرو ایم ناغمرا زا ریش بده

 رس زره و زین زا ریش دانامب

 بالک نوچمه بآ, شردنا غابب
 راید هتسجخ نآ داب سودرف وچ
 شیدعس و ظفاح هکنتنخ ز

 دابم یلاخ تشک زا « شموب و رب
 دابم یتسپ یور « ار شاگرزب

 یرب تنحم ز ۰ شنارتسک نخس
 طاشن تسم هتسویپ ۰ شناناوج

 داب دیما و یعس ناشراک ددم
 ناشرهش نارگمتسا زا داب یبت

 تسا هدروآ نینچ دیفمچ تخت ٌهفص یبونج راوید ٌهتشبن گنسردزین کرزب شویراد -۱

 مسر زاب دوخ لد دارمب رگید راب

 سرزآ ریش ًةناخب رطب ناهافص زا

 مسر زاتمم ُهطخنادبءو قوش زا مزات

 مسد زاجعا یلات لزغو لوق ار هلمج

 مسر زارنآ لدرب نم هک ز ورنآ مرخ

 مسر زاسمدق ههبج,وبدا تسد هتسب

 مسد زازعا هک واست نام و ته

 مسر زاوآ شوخ ناغرم تبحص سب

 مسر زاسمد هجاوخ یکیب ات یتمه

 « مسر زاورپب وت لابو رپ شیفب ات

 ریبو انرب هلمج نورد شمارب

 بان گشمنوچلاخ ,شردن |یوکب
 « راهب هثیمه و مرگ هن و درس هن »

 شیدرب دجسه ات شیف ناور
 (۱)دابم یلاکشخو یراوخ خام
 دابم یر « ار شلامنرک

 یرتسک نخس مرگ هزور همه
 طاسب شمارب و نشجب هدنگف
 داب دیواج هتسر مغز ناشناور
 ناشرپب همو لاس شد و داد ز

 :هک

 ۶ ۰ دراد ظوفحم غوردو یلاسگشخو نمشد زا (تسا سراپ هب هراشا) ار روشک نیا ادزمروها»



 
 داب رود الب نس رز و درج زر

 رد یزآ لات

 ۳۳ ام
 سراب ٌهقلح رد

 و
 دید هک یرتشگنا كيب کار

 یارب یکی (۱)یهوکت عقب یز

 مالس رب ()شیدرب تحاس رب

 باک زر 0
 (؟)بایس[ هس یز یرحس رذگب

 مس و هلال ور لک سکع زی

 (*)ثیلورهع ناریو دجسم یز

 نحص نورد ار شاهدک نآ رق

 مارخ رس ید نفدم یز

 نعآ داوس و اهککتشا

 وش هیظفاح یوب اجنآ ز
 غیدد یا هک , نکسب كاخ نآو

 ناهیآرب ()وجاوخ تبرت یز

 رذگ نک ()قحسب دقرم دژ

 دورد هد (۱)دادهد ٌدجاوخ ۳

 یرتشگتا

 

 ترس اب

 راپ میلقا

 تا هدورس نینچو هدومرف حدم ار زا رط

 داب روس سلجم ییناخ رهب

 نیکت نوچ هقلح نآ درب زاریش

 نیم یرهوک دوب زاریش

 نیدرمز هک , و نیتوقای هک

 نیرف نینچ درمز و توقای

 نیر-+ دوب یتشهب هعقب ناک

 نیشنلد تسا یمالس ود رب ناک

 نیبگتا رد یشون ۳ ات

 نیب ارب دوخ هک ب اجنآو

 نیمز زا روخ دیآرب هدنمرش

 نیبج شرد رب هنب و یارکب

 نیب یانش نآرق دید اب

 نیشنرب هلپ نآ نب ردنو
 نیا تسا لد هار هک سیونب

 نیزک رب كلاخ ینک هطخ ناز
 نینزان عبط نآ و ظفاح وک

 نیه لانب «۷)یلها نفدم رب

 نیچب وا ناوخ زا نه هزیر

 نیمز نآ لاخ زا بلط تمه

 ونیم زا ریش « ناسارخ نایارس نخس كسب ارغ ییهدیصق

یرد یزا ریش رصاعم نابب نیرش ناجنس هردان هک نا نحس زادیاق
 رصع ن

 . تسشن لفاع دن هدورس فرصوت رد اب هرخافم ماقم رد دوخ نطوم یاش

 ج روم ود هجنآ و دنآهدورس « دنلامک یاب رد ردیرهوگ ككب رههک ,لاصو نادناخ

 هچنا

 ود رد تصرف و ییاسف ینعی دناهدوب هیامنارگ یرعاش ود ره تک زاریش ریبش

 تشدل | رصق اب یدرب دجسم-۲ . زا ریش یلامش هوک رد یهوک یاب اب ربقهبهراش| یهوک عقب -۱

 یاههاگچرفتزایلامشهوک رانک رد یئاتهس بایسآ-ع « دابانکر بآ-۳

 ۰ تساهتفر نام زا هلعف هک" زاربش
 ۰ زا ریش برغمناتسغاب

 نآ قلا تیب و یرافص ثیل ورمع یانب : زا ریشقیتع عماج ۵

 . هتفاب |زسب یریمعتو تمرم هک تسا یعبرم یانب نآ طسو رد

 . تس| ظفاح راوج رد یلها ربق -۷ ۰ .تسا زا ریشربک |هثبا گنت

 . تسا زاریش ملس برد هب نوفدم ماظع ءافرع زا ,رادهددومحم هجاوخ .  ٩ تسا نانتلیچ

 رد ین امرک یوجاوخ ربق ٩-
 ٌهیکت رد هتعطا قحب دقرم -۸



 هل همدقم

 اهن آلقن زا و تسارایسب «دناهدومرفنایب مچعلاداث۲ و همانسداف دوخ سفنباتک

 : دوشیم افتک | هنومن ودب نایم نآ زا . دشک یم ازاردب نخس

 رد زاریش نارعاش داتسا تعنص ریو یتفو عیدب لزغ زا یتیب دنچ تسخن

 اجنآ , میروآ یم هدیدوش یقت دمحم كلملاحیصف یتعب « مهدراهچ ؛دس لئاوا

 : دیوگیم هک

 دمراین هد آ زابهتفررمعهک مهاوخیمهنم دیاین, دیآ زارف یزور مردزاوربرپ نآ
 خلا..دبایندی آ زا رطنیلعذ ریش زاییوب یو مدرم دابن زو , ید ٌهطخ یاوهزا

 هدورس لاص و نبینادزی نب یناحوراژ ریه موحرم هک تنم 9 ةدصفمود

9 
 شراختفا دوب ناريا كلم وزک شراید خرف و زا ریش رهش اشوخ
 شراز هزبس همه تعیبط تسدب درهز شرف هدرتسب یبوک وت

 راکت رز یه دعاسب ات فک ز هماج زبس نبجنران هدرک رم

 شرابد زا دنکرب لد زورونب رفاسم ییوگ دنتفگ هک ناسنادب

 یرانک رد یروشناد هشوگ رهب ناهوژپ شناد دهم « وا كاخ دوب
 یراممخززا « جنگ ره تسانورب یجنکب یجنک وچكي رههنذگ ناپن
 شرازهزا یکد درامشرب ات هک" شنصوزدمآ یفاحود ,زجعردوچ

 شرادد دنام دابآ هراومه هک دهاوخب نادزبكاب زا هک هب نامه

 یانث رد اّزغ یبهدیصق ءرصاعم رعش داتسا ؛یزا ریش؛دازتمشحدمحا یاقآ

 : تم نآ عطقمو علطم هک دناهتخاس سراف

 سدافیاوهوبآ, شکلدو تسارورپ ناج
۱ 

 سداف یافص و حورب تسین دلخ رازلک

 نامسآ یاهالب رود سداف لاخ زا
 سداف یالب ناریا نمشد ناجب دیآ

 ۱ مینکیم لاقم متخ نابارس نخس لاوقا لقن رد تیبود نیدبو

 هچ

 باب رد هک ناگ رزب تاملک زا یتاحبولتو تاراشا زا رصتخم یحرش دوبنیا

 راصتخاروطب اجنیاردو دناهتفک نخس ینابزب كي ره زاریف رهش سخالاب سراف



 یراپ میلقا ول

 و عبانمب دوخ دنهاوخرگ او دیامن یربهر ار ناگ دنناوخ هک دشاب . دمآدرک

 ۰ دومرف دنناوت هعجارم لیصفتب رداصم

 سراپ میلقارومان ةدنسیونمان راختفارپ تسرپف نیا نایاپرد هثلادمحب كانبا

 زا . تسا هدنام یاجب سانشناتساب دنمشنادنآ زا رخ راک دابنیاو هدیدرک تبث

 هدنناوخ و رشان و فوم یارب و یتخبکیت و قیفوت کک رزب راک هتلی

 9 ام
 یر هاو هد

 عزا ریشتمکح رغصایلع

 ۱۳۳ تشپبیدرا - نارهت



 ۳ تا وفطل عبطرثا ْ باتک خب رات ٌءدام

 ییامه نیذلالالج داتسا یمارگ دنمشناو

 انس هب صلختم

 ۳ ام , 4 ۰ 2 س 1

 /۳اک تر 2 کرم انس,

 1 امد نو

 نی ارج
 رب و 3 ۳

 7 و یونس َج
9 

 ار کی

 ته 2 اب

97 

0 

 سا

 طناب بت اضعا
 اس

, 0712 
 اتو رو اول

 "اصلا ضرر

 9 ِ 2م

 " جا ره و وب ابرو رل

 37-1۳ را ورا

۰ 
1 

 "اچ 2

2 3 0 9 14 
 ۰ کر ۳

 یلمران"آنمجنا هریدم تثیه سیئر یلواقآ حرف دیپپسراسیت (۱)



 انیس یلعوبا سی رل اخیش هاگما رآیانبو یدعسلجا خیش مسجمو ه اکمارآ ثادحا ,تامدخ

 یلمراث آ نمجنا ةريدم تأیهتسایر نامزردکگ دزب میکحنآ ةرا زهنشج یراز رب ووا امسجمو

 لوبق نسحو یلواقآ دبهپسراسمیت داهنشیپ هک دوشیم كرد یبوخب «تسا هتفریذپ ماجن | هل مظعم
 تمدخ قحهب تبسن موقناک رزبیراذگ جراویسانش ردقسح نیبموکینهچ ناسسقمتأیهءاضعا لیلک

 ةماخروی زب نآةمدقم « باتک پاچناباپ ماگنه , بیترتنیدبو . دوبدناوت ناتوک شیپو ناقباس
 - تا هتشگ هتسارآیلم راث|نمجنا ناسومتأیه مرتحمتسایر

 نمجن| نآیاهفده هار ردیراختفا روطب و المع هک یلمراث آ نمجن |ناسومتأیه ءاضعامان

 باتک ةچابیدكایویسو,یس تاحفصیطروب زمنمجن ثرابردیرگید تاعالطااب دنیامرفیم تمهلذب

 هراب نیاردحیضوت ,سدقم تامدخنینچ هارردرتشیب قیفوتیوزر | هب «ظاحل نیدب وتساهدیدرگ رک ذ

 - دشخبیم نایاپار
 ۱۳6۳ هام رهم

 یوفطصم یقت دمحم دیس



 هچاید

 اتمهیب یادش مان
 هب شومارف « وت دایهن هچره هب شوماخهوت یابوگ هن هک ره

 دلاخو بآ نیا نادنزرف رتپبو رتشیب یئانشآ و ناریا یخیرات راث | یفرعم
 نادنمقالع یک نیریدیاهفده مجزا شیوخناک این یرهویگنهرف یاهراگ دایهب
 ششوک هراب نیارد یلعراث [نمجناو هکنهرف ترازوآهوصخم هدوبطوب رم تاماقمو
 صوصخلایلعریخا یاهلاس رد تمدخ نیا ماجنا یاربو دنروًیمو هدروآ لمعب رایسب
 هنایهام تاسلجرد ناریا یخیرات راث آتهج بسانم یاینهار بتک هیت هب تب
 . دوشیمو هدش ناوارف دیک اتو هرک اذم یلم راثآ نمجنا نیسسوم تئیه

 تسا ءدیدرک هعهتروظنمنیدب درذگیم دنمجرا ناک دنناوخ رظن زا هک یبانک
 فارتعا ابو دشاب هدش هتشادرب یک فده نیاب لیث هاررد اسران دنچره یماک هک
 سقاون عفرو تامدخ هن وگنیا لیمکت یارب هدنبآ رد دراد نانیمطا نآ صقنهب
 ةمزال هک روطنآ زیزع نهیمروشرپ و دنمشناد ناناوج یتایرشن نینچرد دوجوم
 هلحرمبار نیشیپ صقان یاهراکهدرامک ته تسه ناشر وشک یناتساب راث آهب تمدخ
 یتروصب تسه هار نیارد هک ار یناوارف یاههدرک انو دومن دنهاوخ كايدزن لماکت
 . داد دنهاوخ ماجنا رتاسر ورتهب

 ناربا شکر زب یهاشنهاش نیتسخن دهم هکتنآ رب هوالع سرافروانپپ نیمزرس

 نی رتمبدقزا تسا هدوب دالیمزا شیپ مشش نرق طسا وارد یشنماخه یهاشنهاش ینع

 یرنه راثآ و دوریمرامشب لاس نهک روشک نیا یناتساب یاهندمتزک ارم نیرتمهمو



 یراپ میلقا ود

هک خ یراتزا شییراودآ عیانص یاههنومن و
 دالابمزا شیپ مراپچ ةرازه هب طوبرم 

ونا راسهوک لدواهه ٌةنیسردتسا دعب هب حیسم
 هک دراددوجو نآ نوماهوتشدناماد

) هنآهدروآ تسدپ نوک انوک یملعیاهشواکرد اراهن ]زایی
 اایمالنآ رودرد ,۱۱

 روشک یقرش تمسق (نآز کر مو یبونجویبرغ یاهتمسق لقاالب) نیمزرس نیمهزین

 یلاعنذمت طسب هاوک (۲)سراپ یاهناتسهوک رد نامزنآ ةتسج رب شوقن هدوب مالیع

 . تسا ناماس نآ رد روپزم یمیدقسبو یناریا آ

 و اپنامتخاسو دیشمج تختو دار اساپرد یشنماخه مظعم یاپخاک یاباقب

قن ورختسا یاههناری ورد نارود نامه نوک انوکیاههاگمارآ
 یضوب|صقو متسرش

 زا یکتا یئاههناشن و (دهشمرس)رتخدروگ و (ینسمم كاخ) ناو رس و ناگشمرفو

 هدنک ارپ طاقترد دهعن آ یاهن امتخاسو اتتلاعف
 سراپنیمزرس هک دن اسریم (۳) سراف

 و هوکشو ینادابآ هار هنوکچ هلساسنیا نارود رد یشنماخه ناهاشنهاش و

 ۰ تسا هدومنبیم ار لالج

 راث"آنایناساس یهاشنهاش ةعیلطاتدیشمج تخترد ردنکسا یزوسشت آ زا سپ

 نونک اتیناکشا دپعزا هک یمهم یانب - دوریمن غارسسراف كلاخرد یدابز ٌةینباو

 دی ًایمربنئارق یورزا هجن ]و تسا داب آ رونحرب مياهتخانش یخییرات ناتسا نیارد

 ۱۰۲ ٌةحفصرد روکذ ع) نیزراک ٌةبحانرد عقاو هاگسدقرد دوجوم ةَتسج رب شقن
 نتم

 را قلعت یناکشادپع هب "الامتحا رب اکو

 یاهیسررب و دیدزابدروم قوذاب رصانع ٌةقللعو یششوکا اب سراف ثدنام هدیشوپ و سانشان

ر هتشذگف الخرب نآ عضو هتفرکر ارق یملع
 : ددرگ نشو

 رگبد یاهتمسق رد ونک ات هک یناکشا دهعراثآ و هینپ | یایاقب هکشیاب هشوتاب

دع جنپاب راپچزا شیب تسا عاللتادروم ناریاروشک"
 ینادنچراثآ ندوبن ًاعبط تسیند

 ۱ و ۱11-۲۰۱۸ و ۱۶ تاحفسب (۱)

 . دوش هعجارم
 6۱ و 2۰۰9 ۳۳۶ - ۸ و و ۱۲ ۸-۱۳۷ و 2و و تاحنفسب (۲)

 . دوش هعجارم

 ۰ دوشهعجانم "۷-2۱۹ و 2۱ 6و ۳٩۵ هو ۱۰۱و ۶۳۶ ۱۹ و ۱۷ تاحفسب (۳)



 هس هچابید

 ار صوصخب هتکت نیارک نودوبددهاوشن رو آتفکش یرما زین سراف كاخردنآ رودنآ زا

 رثا (۱)تساهدش هدادحیضوت باتک نتمردهک یحرشب داب آرونجربهک دنادیم درومب
 رامش تشگنا دادعتنایمزا تفگ ناوتیمو دوریمرامشب یمهمسب درفبرصحنمیخبرات
 یداتساو نامتخاس رد تقد ظاحل زا دابآرون جرب ناربا كلاخ رد یناکشا دهع راثآ
 لا ٌهجرد یخبرات یانب تسا هتفرراکب اهن آندوب مزجو اهگنس هتختشارترد هک
 رد هک مه ناربا لخادرد دوجوم یناکشادهع ٌهتسجربرثا نینچد ددرگیم بوسحم
 نیمه هب زین زایتما نیا هرخالابو درادرارقسراف لاخرد تسا عالتا درومرضاح لاح
 . دباییمقعت نیمزرس

 یهاشنهاش نوناکسراپ موبو زرمرگبدرابکی یناساس یهاشنهاش نارود رد
 شوقنو اههدکشت آو اهخاکو ددرکیم مقاو ناوارف یداب آو نارمعزک رمو ناریا
 ةراب رد باتک تاحفص ولترد هک تساینعم نیمهزا یرادومن فلتخمیحاون ُهتسجرب
 . دسریم دنمجرا ناگ دنناوخرظنب یتاحیضوتدوخ لحمرد اهن آ مادک ره

 نابناساس دهعردنیچ و ناتسودنههب ثی دزن رواخیاهروشک وناربایئابردءار
 شرف هگنس هوا هلیسوب هک (یرهاطردنب كيدزن) فاریسردنبو دوبسراف جیلخ زا
 روبزم هار یاههاگییاپ نیرتمهم زا (۲) دیدرگیم طوب رم یراف ثلاخ لخادب میدق
 ناراک زور رد( ۳۱ كراخ#رب زجءارزا برغوقرشیناک رزاب طابترابهجوت ابو تساهدوب
 .درب یپ شیپ زا شیب سراف كاخ تّیمهاب مهتباب نیازا ناوتیم یبوخب میدق

 و یشنماخه تمظعاب راودا ناوارفو ميخفراثآ یها وگبو تشذگ هجن آبانب
 رثهو ندمت كرد یارب هک تفابرد ناوتیم یکد اسب سراف كلاخرد دوجومیناساس
 هک تسا یتیمها نانچ هنار سراپ میلقا ناریا مالسا زا شیپ یهاشنهاش یاهنارود
 یناتساب بت و نوتسیب هتسجربشوقنو اههتشبن گنسیانثتسابو دب آرد فصوو حیضوتب
 ةمانچنلک هب موسوم یاههتشبنو شوش یاناداپآ یاههنا ریوو (نادمه) هناتمگه
 هدگشتآ و ناتسزوخرد نامیلس دچسم یخبرات ٌهفصو دنولاهوک رد (همان گنجاب)

 باتک نتم ۱۰ 4 ُهحفص هب (۲) . بانک نتم ۱۳۱ و ۱۳۰ تاحفص رد (۱)
 . تسا هدش هراش| نادب ۱41 ٌهحفصرد هک (۲) . دوش هعجارم



 یراپ میلقا راهچ

 ناتسهوک زارفرب هک یئاویش یرج آیانب و ناجیاب رذآ ردنامیلستخت بسنشگ رذ۲

 كناسارخ هاگتسیا كيدزت نه آهار ریسم یالاب رب یکاحضهعلق ها ولوم لرد

 روپهاش یکیدرنرد یتخت ناخ راسهوک ٌةتسجرب شوقنو تسقاو هغارمو هن ایمنیب

 یشنماخه ناهاشنهاش زا هچن ]۰ ناتسب قاط یخیرات راثآ هرخالابو (ناجیابرذآ)

یراف نیمزرسرد تسا عالتا درومو هدیدرک داینب ناربا ینونک روشک رد یناساسو
 

 . داد رارق

 ودوب نراقم مالسا وترب روهظاب هک یتاساس ٌهلسلس طاطحتاو فعض زاسپ

نرفدنچ لوطرددی درگ جنم هدربمان هلسلسیهاشنهاش ضارقنا هب
 یرافزب زع نیمزرس

 هک ی اهموجه و تالمح رثاربو تفرگر ارق یهاجن | رسیب و یناتهاسب ان نشوختسد

 ناهاشنهاشدهمبسراف جیلخو ناّمع یابردهارزا هاوخو برغمو لامش بناجزا هاوخ

 یعضو نینچرد ًاعبطودوبن امرفمکحراید نآ ردشمارآ درو ًایمور ناربا ردقن رک

 تسا عامتجا هافرو تینماو شیاسآ نآ ٌةمزال هک نهم ٌةینبا یناداب آو ثادحارما

 یمیدق تمسق دننام یدنچ ْمهم یخیراتراثآ نیا دوجواب « تشک نام نیا تار

 (تسیفاب نآ زا دجسمیبرغ بونج ناتسبشزا یشخب هک) زا ریشقیتع عماج دجسم

 مراهچ نرقب طوب رمیملید هل وذل ادضع یاهراگداب زا ریما دنب د رختسا اعلق و

هاوگ نرقنامهرد ناریاهبنبا نیرتمهمزا زیرین عماج دجسم و
 رادبایو هدنزحور 

 . دوب دناوتیم یناواجراث آ و هینبا داجی ارد سراف مدرم

 دروم هک یرک ذ لباقرثاو هینبا (یرجه مششو مجنپنرف) یقوجلس دهعزا

 دجاسم ریظن نارود نآآز اتممٌینباهجبتن ردو (۱)دوریمن غارسسرافلاخرددشاب عالطا

 و مکحتسم دجاسمرگیدو ناکیاپلگ و هراوزو ناتسدراو نیورقو ناهنسا ٌهعیج

 و ناسارخ فلتخم طاقنرد هچن آدننام یئاههرانمو اهجرب نینچمهو دهعن آیاویش

س دبنک نوچ یهینبااب دراد دوجو هریغو هتئاضرو ناهفصاو ناغماد
 و هغارم خر

 نیرتهب زا وقربارد یلاع دبنگ اب یلع دجنق راوتسا یانب هکتسا حیضوتب مزال (۱)

 نیمزرسبن آداتتب تلع ظاحلزا ءاوخویرامعم كبسرظنزا هاوخیرجه مجنپنرف ها نیرتاویشو

 یراف یموب ویلحم ٌهنبازا ارنآ ناوتیمن تهج نیدبو دراد کوب (نالیک بونجرد) ملید

 ۲ دروآ رامش



 جنب هچابید

 و داتفین هدن راگن عالا درومسراف نیمزرسرد اهنآرثاظنو نامرک ُهّیلبج دبنک
 دوهشم مهسرافزیزع كاخردراثآ لیبقنیا زا رتشیپ قیقحتو ستجتاب هک تسینرود
 و هینبا هنوگنیا دقاف سراف ناتسا هک تشادنپ نینچدباب تروصنیا ریغردو در
 نورقو مالسا زا شیپ یخیرات راودا مظعم یاهراگ دابنب ًاعبطو دشابیم هم راثآ
 یقوجلس زا دعب راوداب طوبرم یخیرات راث آ زا هچن آ اب سراف كاخرد یمالسا هلو
 . (۱) ووب دهاوخ نایمرد یلصاف دح تسا دوجوم روبزم ناتسا رد

 لک ر بد افش نیدل|عاجش یاقآشراگن) اقيرفاهب طوبرمرصتخم شرازگ رد هچنآققبط (۱)
 نایناریازا یرایسب ناریاب بارعا ُهلمحزا سپتسا هتفر موقرم (ناربا یتنطاس یگنهرف یاروش
 تمسقرد هکنآرب هوالعو دندروآیور اقیرفا یقرش یاهتمسق هبدنه یابردو یرافجیلخ ءارزا
 ءدازهاشكی یرجه مراهچنرف طسا وارد دندشداب ز تامدخءاشنرگیدروماو یناک رزاب یناریتشک
 ناهارمه یدابز ءدعو دوخرسپ ششابزاریش ةدازهاش نسحنب یلع مانب هیوبلآنادناخزا یملید
 یروتارپماكبو درک فرصت كياکیار لحاوسوردانبو تفریقرشیاقیرفاب یتشک تفهابیراف حیلخ زا
 ۱۰ ءرد (72»1611 - 16151721) یناویس یک اولیک نآ تختیاپو تفای ماود لاسدصنای بیرق یروطارپمانیا دنیوکیم «چذ» نادباهبرع هک دادلیکشت اجنآرد «شگنف» مانب اقیرفایزاریش
 تسایباشک یروطا|رهمانیاهب طوبرم تاعالطامهم عبانمزا « دن|هدیمان «اولیک » یروتارپما نآ تختیاپ مانبار یروطاریما نیا یئاپورا یاهباتک رد تهجنیمهب . دوبیلعف مالسلاراد بونج یلیم

 ةسخیرات نآیط هتشون یدالیم ۱۵۷۷ لاسرد (26 1322709) یرابد مانب یلاقترپ
 . تساهدومن رکن ارروبزم یزاریش ُهللس ناطلس هنولهچمانو اقبرفا یزاریش یروتاریما

 دوجو یدالبم ۰ ات ۱۰۰۰ یاهلاس هب قلعتم هکس ٌهعومجم هسزن ایناتیرب ٌهزومرد
 . تسا اقیرفا یناریا ناهاشداپ هب قلعتم هک دراد

 دجسم یایاقب راث آنا مجزا , دوریم رامشباهنآ هبقلعتم هینپاورانآ یاههبارخ (رک ذلاقباس یناربا ُهلسلس هب طوبرم یاههمانرفسو اهباتک رب هوالع) روبزم ُهلسلس ةرابردرکید عبانم
 ۵۷ هان )۵٩ نسحدنزرف نامیلس ماذبهدرممان هل ناطلسنیرتک رزب طسوت هک تسا «اولیک
 و راثآ یاباقب نینچمه - تسا هدش هتخاس (یدالیم ۱۱۷۹ ان ۱۱3۱ اب قیاطم یرمق یرج»
 . دناهتخاس یناریا یرامعم بولسااب ار همه هک اسابموم و یدنیلام و وتابموت ءربزج و دابگنذ رد فلتخم یئبا

 روصقزایکیبارهاظ هک تسا (166072) اینک رد یخاک یاههنا رب ورات آ نیارگید یاباقبزا
 نتم هب تسا نکمم هراب نیارد رتشیپ تاعالطاب نادنمهقالع) دنمانیم «ا رهش» تسا هتشادرارف نآرردرک ذدروم خاکهک ار یرهش مانزین اجنآیلاها هدوبروبزم نیمزرس داژتیناریا اساس یتنطاس
 رک نا قباس بلاطمو هدیدرگ رشتنم نآزایئاههخسن ۱۳4۲ ءامریترد هدوب عوضوم نیارد رتدایز تاحیضوتو بلاطم یواح هک افش نیدل|عاجش یافآ شراگن ءاقیرفا هب طوبرمصتخم شرازک»
 تحت یئابطابط طیحم یافآ مرتحم دنمشناد ًهلاقم هب نینچمهو تساهدش سابتقاو لقن نازازین
 . دنبامرف هعجايم 5۲/۰/۱۷ خروم ۲۷ ۲ ؛؛رامش (زاریشپاچ) یراپ ٌةمانزوررد «یقرشیاقب رفا یاهب زا ریش»ناونع



 یراپ میلقا شش

 شاربو دوب لوغمدهعابنامزمهو یرجه متفهنرقابنراقم هک ناکباتا نارودرد

 زوسن امناخٌهنتفزا یداب زنحاتسراف كلاخ یگنز نبدعسنبرکبوبا كاتا واسط

 ثادحا سرافرگید طاقن و زا ریشرد یمهم یشیراتو كارتم ها دنام نمیا لوغم

 و اههاگترابز هک فای همادازین یرجه مهنو متشهنرقود ردنآ ٌةلابندو دیدرک

 كلاخ یحاون ریاسرد فلتخم ًهينباو ناتسورسرد فسوب خیش ٌهعقب وزا ریش فورعمعاقب

 . دوریمرامشب راثآ و هینبانیمه ٌهلمجزا سراف

کن یرجه مهدات متشه نورقرد زاریش یخیرات ٌةينباوراثآ رابرد
 هتک ودر

 : دنادیم درومب ارریز

 دحمریم دّیسو غارچءاش عاقب رهطم یاهمرحینامتخاسعضو هب هّجوتاب -۱

 نیشن هاشراهچاب یعلضراهچ مرحثادحا هک دوشیم هظحاام نیل اءالع دیس ُهناتسآ و

 یاههاگنرابزو كبتم نک اما یرامعم صوصخم ویش نآ بناج راهچ رد یبالوط

 ردزین یرامعم كبس نیمهو تساهدوب یرجه مهدو مهن و متشه نورقرد زا ریش ربتعم

 هب فورعم یانپ وامن ناهجغاب طسورد عقاو یانبدننام هیدن ز نارود ٌةينبازا یضعب

 رد هک تسنامهانب حرطنیاو دروخبم مشجب "الماک (سراپ هزوملحم) یگنرف هالک

 ۱۵۳ هر (نورزاک روپاش) روپاشیب یتنطلس میظع خاک فکر زب رالات

 لاس هب حر زارش قبتع عماج دجسمنحص طسورد هناخادخ یانب ۷

 تسن | بناجراهچرب طاحم یئاپناوباو طسوردیعت رم قاطارب لمتشم (یرجه ۲۷

 دارتس نوتسراهچ تروسب یگنسر ودم میسج ٌةیاپ راپچانب یجراخ شوک راهچردو

 داینپ تساانب یاهتممقریاس یدنلباب زارط مهابنآ یدنلب هک اتوک اتم راهچاب
 بجوم بناجراهچ یاهناوبا یاهقاط هنل نتشاد راوتسا نعرد هک (۲) نا هدومن

 تو
 تهابش ناوتیم یناساس دپعرد ناربا یاههدگشتآ مه هب یئانشاآ رصتخماب

 نآ ةشقنوروک ذم ۲ ًةحفصرد نآرالات فیصوت (۱)
 باتک ۳۰۳ ٌةحفص -۱۸۱ لکشرد

 . تسا جردنم

 . دوش هعجارم ۲۵۱و ٩٩ و 0 تاحنس (۲)



 تفه هچاسد

 یانبرد هکنانچ تفایرد یئاههدگشت آ ننچ یزک رمتمسق ٌهشقنابار هناخادخ ٌهشقن

 یبرغبونجردعقا و ناکباب ریشدرا نارودببوسنم ٌهينبازا) هوکشت] مانب هدکشتآ
 تسد یعرف هارزا روامین هب ندیسر زا شیپ تالاحم هبناجیلد ُهداجزا هک ناجیلد

 نامتخاس هببش نآ بناجراهچ یا هزیلهد و یزک رم قاطا (دنسریم اجنادب پچ
 یکم یاههرثادمین تروصپ زین قاطا ٌهشوگ راهچ یاههیاپ اب اهنوتس هدوب هناخادخ

 .۲۱)تسا هدش هام کم هی ایهب

 هک دی درک" یزانعفیموب ءاهتع یدعت.نورفارد-هناخ)اع یانب رکبد فرا
 ثادحا هینبا یضعب ةشوك راپچ زا كب رهرد یدنلباب هاتوک هرانم نآزا یوریپهب

 ناتسودنه یمالسا ددعتمراث آرد یناریا ناداتسا ٌةلیسوب یرامعم كبسنياو دندومن

 هنومن ودش لوادتمو لومعمرایسب (ناتسودنه) | 7 مو یلاعرایسب ًةبنبا صوصخب و

 (ینارهطدتحمنبذلا ثایغاز ریم) هل ول ادامتعا هاگمار آناوتیماراهن آمامتزا رتزراب
 (لّوا ساّبع هاشرصاعم) ناتسودنه نارابرهش زا ریگناپج مظعا ردصو راد هنازخ

 ناهجرون شرتخد نامرفب یرجه ۱۰۳۷ ات ۱۰۳۷۲ یاهلاس لالخرد هک تسناد
 تفگ ناوتیم تئرجبو (۲) تساهدشثادحا ارگ آرد (رک ذلا قیاس ریگناهجرسمه)
 رانمراهچودراد ریگمل اعترهش هک ارگ آرد لحمحات یظن یب و ابیزو فرگش یانب
 نیا هدننک هریخ تمظعو یئابیزربوتسا هتشارفا نامسًآبرسنآ ٌهشوگ راپچرددنلپ

 ز (۳)دیا زفایمسب ناجی رنهداکهاش

 نکمم هوکشتآ یانب هلمجزاو اهنآ ُهشقنو ناریا یاههدگشت آ رابرد عالطا یارب (۱)
 - موس دلج - هسنارف نابزب یسانش ناتساب لک ةرادا نیشیپ ٌهيرشن) ناربا راثآ باتک هب تسا
 . دنیامن هعجارم ( ۱۹۳۸ ملراه پاچ - لوا دلجم

 دجسمهب طوبرم تاحیضوت هباردنمجرا ناک دنناوخ هجوت دنادیم بسانم درومنیارد (۲)
 . دیامن بلج تسا هتفر موقرمدعبب 4٩۳ تاحفصیط هک باراد عماج

 (ریگناهجرسپ) ناهجهاش نامرفب یرجه ۱۰۵۸ ات ۱۰4۰ لاسزالحم جات یانب (۳)
 هلودلانبع رتخد ناتسودنه روهشمو لصالا یناربا یونابهش لحم زاتمم شرسمه هاگمارآ یارب
 هجنآقبط « تساهدش هتخاس ( ریگناهچ مظعاردص رک ذل|قباسینارهط هل ودلادامتعا رسپ) ناخفصآ
 «ناربا جراخرد یناریارثه - لحمجات» ناونعتحت یاهلاقمنمض موس هرامش گنابلگ ٌهلجمرد
 یزاریش یسیعداتس) مانبیناریا دنمرنهرامعم كي ٌُهلپسوب» لحمجات یانب حرطتسا هتفر هراش|

 (دعب ٌهحفص رد یفرواپ ةیقب)



 یراپ میلقا تشه

 . تسا هدیدرگ رادروخرب اویشرایسبو
 دیسو غارچ هاش كّربتم عاقب ناک دنزاس هن هک تسا هجوتروخرد هتکن نیا

 هک ) روپاشیب ةدگشت آ ةشقنزا دنز ناخمب رک نارود نارامعماب هریغو دحمریم

 ناراذگ ناینب ن وهتشا دععاللتا (دوب نوفدملاخلدردیسمش۱۳۱۲لاساتنآ یاههنارربو

 رگبد یاههدکشآ اب هوکشتآ یانب ینامتخاس تئیهو حرط زا هناخادخ یانب

 ناتسا نآمالسازا شیپ یرامعمراث آ ابسراف یمالسا ٌهينبا تهابشنیاو دناهدوب ربخاب

 روطب هک تسا هبنبا تّسهو حرط یاقبو یرامعم تّنس تموادم لیلدب اپنت

 هدنامیقاب یسرافو سراف نادنمرنهو ناداتسا یدامتم یاهلسنرد هنیسب هنیس

 ۰ ۱ تسا هدیدرک اهیدنتامهو اهتهایشنینچاب ةيثبا هنوگنیا داجیاب

 زاتممویلاع هداعل|قوفكبشم یرءرمرجحم نورد یلاعومیظع دبنکر یزرد نآلخاد « . دش هتخبر

 هک ی ربق هکنسرانک رب «تسابصن عصرم رمرم یوکسود یالاب ربابیزیرمرععصرمربق کنسود

 تیفوت لحمزاتمم هببطاخم گییوناب دنمجرا رونم دقرم» تساهدش هتشبنننچدرادرارق طسورد

 ینایشآسودرف ترضحیلعارهطمدقرم» : دناهتشاگن نینچزینرگیدربقهکنسرانکر ب«۱۰ 6 ه ةنسیف

 هنس بجررهش مششوتسیب بشرد - ۱۰۷۹ ٌهنس , هارث باط هاشداپ ناهج هاشیناث نارقبحاص

 فارطا ةيشاح یاهتنارد ۰ «دندرک لاقتنا ینادواج هاگمزببیناف ناهجزا یرجهششو داتفهورازه

 یزاریشلاناخ تناما ریقحلاریقفلا هبتک» : دوشیم هدناوخ تاملکنیا لحمجات مرح یدورو برد

 . «كرابمیولج مهدزون ةنسقباطم یرجح تشهو لهچورازه ُهنسیف

 كلرتشم یرامعمرنه یاهبنارکر هوک نوریبو نوردزالحم جاتیانب هک تفک ناوتیم الامجا

 هوالعو تسا هدروآدیدپ ارنآدوخ یونابهش هب دنهراب رهش ناوارفروشو قشع هدوبدنهو ناربا

 و طابترا یگید یونعم لماوعو كارتشم خیراتو تایبدا قیرطزادنه اف هبشو ناریانیب هچنآ
 روشک و تلمود نیرید قئالعو یگتسبمهرکید ًةمشچزين یرامعمراث آتسهو هدوبلصاحیکتسویپ

 . دوریمرامشب یناتساپ

 یقرش بونج یرتمولیک لهچ بیرق تفاسمب ناتسزوخرد لیبنزاغچ هیت یکسدزنرد (۱)

 فورعمرای رهش (821-178:25۳) لاک شاتنوا هلیسوب هدوبمالبع نارود میظع دبعملحم هکش وش

 هکدادرارق مئاصدیس مانب یدیدجعقب تساهدش هتخاس دالیمز| شیپ مهدزیسنرف طساوارد مالبع

 یلک تثیهو یجراخ رظنمو تسا هیحان نآمرتحم تیصخشو كلام مرک دیس یاین مئاصدیسنفدم

 رظنردو دنشاب هتخاسیقاطراهچ تروصب هک تسا یناساسدهع یاههدکشت آدننام ًانیع هداس ةعقِبنيا

 دنبابیمرد دنورنآ لخادبو دنوشكيدزن نوچیلو دشاب اهیقاطراهچ نامهزایکی دوریمروصت لوا

 یلحم ناداتسا نهذرد میدقینامتخاس یاهکبسوننس یاهیٌجیتن تهابش نیاوتسا هزاتیئانب هک

 و یقاب هنو نیمهب یلحم یاهنابزرد مه یردو یناتساب یسراپ تاغل هکنانچمه دشابیم رمعمو

 . تسا هدنام هدنز



 هن هچابید

 زارود یئاهنیمزرسرد هتشذگ نورق "یط یزاریش نادنمرنهو ناداتساراتآ
 لحمحاتو هلودلادامتعا هاگمارآ یلاع نا ةرابرد الامجاهچن ]هبرصحنمسرافلاخ

 ۶ راق هبش هب نایسرافو سراف رنهزوفن زا شییزارد نایلاس هکلبتسا هدوبندش هراشا

 رد نآ زا رترود طاقنو سدقم دهشم رد یئاویش سب سیفن ٌةيئبا ناتسک اپو دنه
 یگمه هک تسا هدبدرگ ثادحا یزاریش تسدربز ناداتسا ُهلیسوب ناسارخ ُهطخ

 رامشب ناربا یرنهو یگنهرف و یمو ینیدرهاظم نیرتناشخرد و نیرتهبزا اهنآ
 : تسا زادنذپ یبوخب ددرگنهلق البد هک یئافهتشون زا نآیاههلومنو دوریم

 دجسم ءروصقم ولج هکر زب ناوبا نیفرط یاههیاپ نیئأپ تمسق رد ۱
 یدروجالنیمزرب دیفس قرعم یشاکابثلث طخب نحص فرط ٌةهبجربدهشم داشرهوگ
 : دناهتشون نانچ

 بجد كدابملا هللارهش لئاوایف اهریرحتقفتا : تسار بناج ُهباپرب
 . هثامنامثو نیرشع یدحا هنس بجررملا

 نمحرلا كلملاتیانعل جاتحملا فیعضلا دبعلالمع : پچ بناج ُهیاپرب

 - لاخ ینعمب - نطزا قتشم ناّیط هملک) نایطل اینا ریش نیدلانیزنب نیدلا ماوق

 هک روطنامهو تسا یراکیشاک و یزپیشاک رثهاب ماوت یرامعملغش نآ زا دوصقم هدوب

 رد اردوخ یراکیشاک و یرامعمررنه یزاریش نیٍلا ماوق داتسا دی ایمرب هملک نیزا
 .۲۱) (تسا هتسبراکب داشرهوگ عماج دجسم

 نوردنحصرا وبدیورربماجتبرت عقب دنلبو ثک رزبناوباتسار بناجرد -۷

 : تسا هدش هتشاکن نینچ یدروجالنتمرب دیفس ثلث طخب قوعم یشاکیعلض هد ٌهحول
 عماج نیذ () (دومحم) یجاح داتسا فیعضلادبعلا لمع ةدامعلاهذه

 ًةسردمو هاش دجسماهنآ ُهلمجزا ناوتیم هک تسه دهشمرد مهرگید یخیرات یاهانب (۱)
 مان هدش هتخاس داشرهوک دجسماب نامزمه هکدرب مانار دازبرپ ةسردمو رد ود ةسردمای خرهاش
 ٌةتخادرپو هتخاسمه هینبانیا اتو تسادوجوم اهن ]یاههتشو یضعب ردزین یرومیت خرهاش ناطلس
 . دشابیم داشرهوک دجسم راکیشاکو هدنزاس ناداتسا نامه

 هتفر موقرمیجاح هملک یالابربو تاملکر یاسزا رتزیر طخب هحول یوررب دومحم مان (۲)
 یلصا داتسا تسدریز هکیداتسا ماناب طخ هدنس ونمان نآزا دوصقم هک دومن نامک ناوتیمو تسا

 . دشاب تسا هدرکیمراک



 را فا 1

 . هئامنامثو نیعبداو عبدا ةنسیف هل هللا رفغ گزا ریش

 حول یور هسردم دورو برد یوربور ناوبا راویدرب درک رخ ةسردمرد -۳

 : تسا هدش هتشوننینچ یدروجال ُهنیمزرب دیفس ثلث 1 یشاک

 داتسا موحرملا دبعلا دی یلع هیئایغلا ةکدایملا ةسددملا ةذ-ه تنب

 ۰ یذا ریش نیدلا ثایغ داتسا لمعب تمتو گزا ریش نیدلا ماوق

 نیدلاماوق داتسا الابٌبیتکح رشبنآ ؛دنزاس داتساهک درک رخ ُةایغ ٌةسردم
 تسا هتف ریذپنایاپنآ نامتخاس یذا ریش نیدلا ثایغ داتسا ٌلسوبو هدوب یزاریش

 .تسا هدیسرمامت اب یرجه۸4۸لاسرد هتفرموقرمروب زمٌةسردمردرس ٌةببتک ردهجن آ قبط

 - ماجتبرت نحصو ناوبا - داشرهوگ دجسم ) رک ٌدلا قباس یانب هسره
 ( یرجح ۸۵۰ ات ۸۰۷ ) یرومیت خرهاش ناطلس نامزرد ( درک رخ ُةیئایغ ٌةسردم

 یانب و تسا هدیدرگ ثادحا (یرجه ۸۰۷۲ ات ۷۷۱ ) ناگر وک رومیتریما دنزرف

 نیدلاثایغ هجاوخ نامرفب هک تسا یراث |هلمجزا (هیئایغ ةسردم) رک ٌلاریخا

 ۳ مان ت تسانم نیمهبو) دوب تک هاو ناطلسرب زو یفاوخ دمحا ریپ

 هدننکک ۳ یزا ریشنیذل اثایغ داتساماناب ًافداصت هک دناهدراذگ هیثایغ اسددم

 . (تسا هدومنیمقیبطت زین هسردم نامتخاس هدنهد نابایو

 رد یفاوخ دمحاریپ نیل اثایغ هجاوخنامرفب هک مه یرگبد ٌةتجربرثا

 یخرب هک ناتساففا زرم كيدزن) دابیاترد انالوم دجسم یانب دناهتخاس ناسارخ

 ششوپاب میظع ناتسیشرب لمتشم هک تسا ( دنسیونیم تابّیط ارت آطلغ هب تاقوا

 نیّلانیز خیش دقرمرانک رد هدوب میفرو یلاعسب ناویاو دنلب یرجآ یدبنگ

 مانبو دشابیم رومیتریما صاعمیمان یناحور ملاعو یناّیرفراع یدابیات یلعرکبوبا
 هچن ] قبط مهیلاع یانب نیا نامتخاس مامتاخیرات .(۱)تسا هدیدرگ انبراوک رزب نآ

 1 دجسم ناوب| ولجرد یدابیات یلعرکبوبا |نیدلانیز خیشدقرم (۱)

 تشادرارق ثک رزبسابع هاشنامزب قلعتم گنر ءایس کنسزا 9 نآفارطا هتفرک رارق

 لهرودیاب ًاعبطودننکیم یرادهاگن ناویارانک یاهقاطا زایکی نورد | رنآ تاعطق نونک | هک

 ناو ولجرد بیت رتنیمهب زین یماجدمحا مالسالا خیشدقرم , ددرک بصنشخب نانیمطا یعضوبدوخ

 هبلومعم دشابن فقسربززو مرح لخاددقرم هک هاگترایز كبسنیاو درادرارق ماجتبرت یانب دنلب

 , دیامنیم تقباطمرتهب ننستلها هديقعو هیوراب هدوب ناتسناغفا دلاخو ناسارخ قرشم



 هدزاب هچایید

 یور زاو تسا یرجه ۸4۸ لاس تسا هتفر موقرم نآ ناوبا ییونج ٌهندب هتک رد

 یبوخب نآ یراکیشاک تانیئزت و ناوبا حرطو نامتخاس یلصا عضو فلتخم نئارق

 ةسردمیانب هک هدوب یزاریش نیذلاثایغ داتسا نامهنآ ةدن زاسداتسا هک دب ًایمرب

 .۱)تسا هدیئاسر مامت انار درک رخ هی

 ناوارف تاعطقاب مت قّرعم یراکیشاک هک تفگ ناوتیمرتمامت هچره تنرجب

 مافهزوریفقّرعم یراکیشاک و (۲)انالوم دجسم را زا لکشیسدنهرمررم هگنس كچوک

 ارن آیاویش ثالث ٌةتشون طوطخ هک روپزم یانب ناوبانوریب ٌةيشاح کر زب ةبيتک

 یاهبراکیشاک عاوناو دناهدرک بصن کگنر هزوریف قّرعم یشاکنورد هدیشارترج آب

 دناهتسب راکب یلاع یانب نیا ناوبا لخاد ددعتم یاههبیتک رد هک رگید قّعم

 یانب نیارد هک هداعلاقوف یئامن رنه لامجاروطب و نآ یلّقعم یراکیشاک یاهحرطو

 ًققیقحو دوریم غارس ناریا یخیرات یانب رتمک رد دنهتسبراکب ایزو مظعمیخیرات

 یرجهمهن نرفرد زا ریش راکیشاک ورامعم تسدرب ز ناداتسارنه همشچككب كرد یارب

 ماج خیش تبرت عقب , داشرهوگ دجسم یانب راپچ هک دراد تبسانم تهجرهزا

 یسررب و دیدزاب دروم دابیاتدد انالوم دجسم صوصخب و درگ رخ ًیثایغ هسددم و

 . دریگ رارف

 داتسارفن دنچ دوجوایآ هک دنکیم هجوتبلج هتکننیاالاب بتارمب هّچوتاب

 داتسا - عماج نیز یجاح داتسا - نیذلا ماوق داتسا) یزاریش دنمرنهو ردقیلاع

 ثعاب یصوصخم لماعاب هدوبیقافئا رما ناسا رخرد مهن نرقلّا ةمینرد (نیذلاثایغ

  تساملش هطخنآ هب نامز كب رد روب زم ناداتسا نداد قوس

 یزوریپ زاسپ یناکروگ رومیتریما هک ت فک دیاب شسرپ نیاب خساپ یارب
 زا ار هتشرره دنمرنه ناداتسا ریغص یایسآ و ناربا فلتخم یاهرپشو یحاونرب

 ودره نامتخاسب لاغتشاو یک دیسرالمعو تسیندایز نادنچدابیاتو درک رخنب تفاسم (۱)

 . دسریمظنپ یقطنمو نکممرمارکذ دروم یانب
 هدنراگن لاقم هب تسا نکمه انالوم دجسم ءرابرد رتشیپ تاعالطا هب نادنم هقااع (۷)

 یافآ لیذو ( ۱۹۳۸ ملراه پاچ - مود دلجم - موسدلج - هسنارفنتم ) نارباراثآ بانک رد

 . دنیامرف هعجایم پاتک نامهرد روبزم ُلاقمربرادک



 سراپ ملا هدژاود

 عیانص بتکمو یرثه عمجم هلیسونیدب و دروآ دنقرمس هب نامزن آ یرنهزک ارم
 یرجه متشه نرق ددعتم ٌةينباو داهن داینب دنقرمسرد دوخ نارودزا یلاع ٌهفیرظ

 - ریماروگ یانب هک دوریمرامشب یرنه بتکم نیمهرهاظم هلمجزا دنقرمسرد
 ۱۱ ریمیم  رومتت رسما هاگمارآ

 دارگ نینلژاتیمرا هزومرد یسمش۱۳۱علاسبهک نازیا یرنهراث آ هاگشیامنرد

 ار دتقرمسرد رومیتریما نارود ٌهيثباقرعم یاهیراکیشاک زا یتاعطفدوب هدشسسأت

 مان رفظ یاپباتک زا ینیماضمراث | ناب طوب رم تاحیضوترد هدراذگ ش یامن ضرعمب

 ریماو رومیتریماراب رد رد ایناپساریفسو حس وخب والک و هاشبرعنباو نیدلافرش
 هدومن همجرتو لقت ریماروگ و دنقرمس دجسم ةرابردار مدرم یاههتفگ و بلاطوبا

 زا یناداتسا رومیتریما» هک دوب هدشلقن بلطم نیاروب زم نیماضم هلمجزا دندوب
 نامرک و سراف ٌهنبارد هجن آدننام اردجسم یاهشرف حرط هک روآ دادغب و هرصب

 زا یناداتسا و دئدرک تسرد تسناربا هینبارد هجن | یظن یئاهشرفو دنتخبر تسا

 ماگنهردو دندادبیت رتبلح یاهانبزرطب اردجسم یاپعمشو اپغارچ هک دروآ بلح

 . «درکیم ادیپ یک دنزورف هام نوچ بش
 زک رم دیسر خرهاش ناطلس شدنزرفب تنطلس تبون نوچرومیتریما زاسپ

 مبن نرقرد تاره بتکم ٌدعسوتو تّیمهاو تفاب لاقتنا تا ره هب دنقرمس یرنه

 او لات هک ٌمهمسبو هناگ ادج یثحب ددعتم ٌةفیرظ یاهرنه ظاحلزا یرحه

 هکر زب بتکمدوجو تفگ ناوتسم رادق نیمهو تسن همدقم نیارد نآارک ٌهلصوح

 خاروم غارچ هاش ُةناتسآ یطخ یاهنآ رق هک یرجه مهنومتشه نرقردزا ریش یرنه

 ٌةحولرب نآ هدنژاس داتسا مان هدوب یرجه ۷۷۳لاسب خروم ریماروک فورعم یانب (۱)
 انبلا دمحم نب دومحم لمع : تسا ءدش هتشون هنوگنی دبانب یدورو برد یالاب یشاک
 زینتسا هدیدرگ ثادحا الاب حرشب یرجهمتشه نرقرد هک دنقرمسرگید یاهانبزا . یناهصا
 نیکتوگلوتاغآ ناکرت یاههربقم و (یرجه ۷۸۸ هب خروم) هدازریما هب موسوم ةعقب ناوتیم
 یارب انمض - درب مانار هدنز هاش دجسمو ( یرجه ۷۸۷ ) اغآ كبب نیربشو (یرجه ۷۷۷)

 ششوکب ) هیدنق باتکب تسا نکمم دتقرمس تارازمو هدنز هاش دجسم ءرابرد رتشیب تاعالطا
 ( ش ۱۳۳۶ هام ریت - نارهت پاچ - یروهط ةناخباتک تاراشتنا زا - راشفا جریا یاقآ

 . دومن هعجارم



 هدزیس هچابید

 یلاع هینبا یاپیراکشاک و ( باتک نتم ٩6 ٌهحفصرد روک ذم) یرجه ۷219۷۵ هب

 مهس دوریمرامشب نآ ةدنياپ یاههاوگ و اههنومن نیشیپروطسرد روک ذم ناسارخ
 رد نآ ٌةلابند ردو دنقرمس یرنه عمجمردزآ ریش دنمرنه ناداتسا کار یاهدمع

 هک تفگ ناوتیم تئرجبو (۱)دزاسیم نایامن دناهتشاد تاره عیسو یرنه بتکم

 رد یرجه مینو متشه نورق یخیرات ُهینباب تبسن كيدزن زا یقیقد یسررب رگا
 بیهذت هب نئزم یطخ یاههخسنو دب | لمعب اهن | یراکشد اصوصح تآرهودنقرمس

 ناداتسا مهس ظاحل زا تسا هدنامیقاب تاره یرنه بتکمزا هک نامز نآ روتاینیمو

 هراب نیا رد تفرهراشا هچن آز اش وزفسب تاعالتاددرک عقاو هّجوتفرط (۲)یزاریذ

 یلوغم نارابرپش هلسلس هک رما نیا ندروآ رظنزد ۳ (۳)د هم آ دهاوخ مهارف

 ةمانزوررد جردنمربخ قبط هک دشاب درومب اجنیارد مهیفداصترما كيب هراشا دیاش (۱)

 یاههاگشناد یزک رمیاروش ةسلج نیمهدزناپرد (۱۳2۲ هامریت ۸ - ۱۱۱۲۷ رامش) تاعالطا

 هاگتشنادنآ تسابرب ًاددجم دهشم هاگتشناد قباسسیئر اعذا ریش یکیبلیعمس|رتک د یاق [ناربا

 . دناهدش باختنا

 پاچ هیدنق باتک زالقن) تسا هتشاد دوجوزاریش مانپ دنقرمس یلاوحرد مه یاهبرق (۲)
 هچ دناهدوبناجن ] مدرمزا یزاریش تسدربز راکیشاک ناداتسا ًاعبطیلو (ش ۱۳۳6 هامریت نارهت

 نارارف یاههبینک ردو تفابشرورپ دنتسناوتیمن یرنهزک رمو هکر زبرهشردزج دنمرنه ناداتسا

 دن|هدومنیمرک ذاردوخببوسنمرهش ماننآ لاثماو رامعماب ربجگ اب راکیشاک ناداتسا اجهمهیخب راتراثآ

 تیبرت ار راکیشاک ددعتم ناداتسا هک تسا هدوبل یطئارش دجاو دنقرمسزاریش هبرقو ار هیرق هن

 . دیامن هضرع رثه ملاعبو

 ناداتسا ٌرابرد هک یئاه (شیف) هکر بنمض ءاکذیبحب یاف آدنمجرا هدنسیونو ققحم (۳)

 هتشاد موفرم یزاریش نیدلاماوق داتسا مانب هک ربتفه دناهدومن میظنتنیشیپ فلتخم نادنمرثهو

 تاعالطاربهفاضاروب زم یاههک رب ٌهظحالمابو دناهدراذگ بناجنی رایتخابار اهن ]یراکمهوفطلهارزا

 بلغاودوب هتخاستارهرد مهیددعتم ٌهینبا هدربمانداتسا هک دب ًایمربننچ هتشذگر وطسرد موقرم

 یسمش ۱۲۹4 لاسرد هک ) تارهیلصموزبس دبنک نینجمهورهش نآرد داشرهوک کلم تارامع

 دروم مهینامزو تسا هدوب داتسا نیمه یاهراکزا ( دیدرک ناریو ناخ نمحرل ادبعریما روتسدب

 انشآ داتسا نوچو دشن هدادواب تمدخروشح ؛زاجا لاسکب تدم و تفرگ رارق خرهاش یرهمیب

 روضحب رابرد ناکرزب هبلسوتاب نآةضرع یاربو درک جارختسا یمیوقت دوب زین موجن ملع هب

 هدرک یمسبت یو یجارختسا میوفتو نیدلا ماوق داتسا ندبدزاسپ خرهاش ناطلسو دیسر خرهاش
 : دناوخ ارتیب نیا

 یتخادرپ زین نامسآاب هک یتخاس وکن ار نیمز راک وت
 (یرجه۸4 4 لاسب یلوقبو) یرجه ۸4 ۲لاس نابعش هام ؛رغرد یزاریشنیدلاءاوق داتسا

 ۰ تسا هتشذگ رد



 یراپ میلقا هدراهچ

 -نامجهاشر ریگن اهمجوربک او نویامه) دن هدوبرومیت ریما باقعازا زین ناتسودنه

 بیترت هب - دش هتخاس شدوخو شرسمهنفدم یاربوا نامرفب لحمجات یانب هک

 ةبنجزا هاوخ ناریااب ناشیا طابتراو (دناهدوبروب زم یاشگناهج مهدات متفه فلخ

 رک هاتمو یلاع ٌةهينبا داجیاو یرنهرا آ رظنزا نآ زا شیب و یتموکحو یسایس

 یزا ریش ناداتسا رتهریثاق ةمادا ًاعبط تسا هتشاد قنور هباپ هچات هفیرظ عیانص

 و تاره و دنقرمسیرنهراثآ رابرد هجن | زا سپ) دنهیلوغم ناراب رهش راث آرد

 .دوب دهاوخن یرظتنمریغرما (دش هداد حضوت ناسارخ

 راودا رد سراف نیمزرس هک دوزفا دیابار هتکننیادش هداد حیضوت هچن آب

 یتراجت طباور دوبرادروخررب تّینماتمعنزا هک یماکنه صوصخب و یمالسا فلتخم

 اقی رفاو ناتسب رع لحاوسوسرافجیلخ شوحولوحیحاون ابنوگ انوگ یاهدتسودادو

 نیازا و تشاد هّیسونایقا ریازجات رود رواخ یاهروشک یّیح ناتسودنه نیمزرسو

 اهرازتشک رد نآآ راثآ هک دوبیناگ رزابو یزرواشک یوکینیاهتسل اتف نوناکززینتاب

 دشابیمرادیاپو نایامنسراف فلتخم یاپبداب آ و یعرف یاههّاجو ناریو یاهطابرو

 رهاظ و یلمع رتپب تمسق نیا یوفص نارودرد تموکح تردقو ۳۱۳ کت ۳

 هتل نیر

 صوصخب و دوبسراف نیمزرس یناداب آ وقنور راودا زادوخ ٌةبونبیوفص نارود

 سراف جیلخرب ناربا تّیمک احزا هتسیاش هدافتسا هب ریبک ساثع هاش ناوارف هوت

 ینارمع یاهراک شیازفابجومای رد هارزا رگیدیاهروشک اب ناربایناک رزاب ٌهعسوتو

 هک دوجوب زین یدذعتم یخبرات ٌةبثبا نارود نامهردو دیدرگ سراف ناتسارد

 لیمکت وزا ریش عماجدجسم فلتخم یاهتمسقو ناخ ٌسردمورال هر صقیارسنا وراک

 هلمج زا (تشدورم ةگلج رد) ناخ لپ ثادحاو نیّلاءالع دیس هناتسآ نیئزتو

 ۰ تسا اهن

 دوجوب ثعاب تشذگ هک یحرشب دنهو ناربا یرنهویگنهرف طابترا شیازفا

 یهوکشاب و مظعمسب ٌهینباودش ناتسودنهرد نایناریازا یدایز یرنهراثآ ندمآ



 هدزناپ هچابید

 ثادحاریخا راق هبشرددنهو ناربا كرتشم یرامعمابنا ریایرامعمشورو ثابس هب

 لصاح هک دی آدوجوب ناربارد مهیئاهانباتدش هلبسو طابترا نیا یفرطزا ۰ تشک

 و تفریم رامشب یطابترا نینچ نادرگ ربو ناتسودنهب یناریا یاهتّتسخش ترفاسم

 ناریارد هّیوفص دهعرخاواب قلعتم شم یانب ود مراد الا هدن راگن هک یحات

 یرگیدو ناهفصارد میکح دچسم یکی تسناد هینیآ هنوگنیا ةرمزرد ناوتیم ار

 سوصخمگشزپ دواد میکح فرطزا ناهفصا میکحدجسم « باداد عماج دجسم

 راب رد یرهمیدرومروبزم هگشزپ هکنآ حیضوت « دش هتخاس مودساتع هاشو یفص هاش

 یرایسب دننام اجن آرد و تفر ناتسودنه هبدوخ ناج میزاو دیدرگع قاو یوفص

 دنهب وررتشیب تبثم یاهتیلاعفورتهب یناگ دنزتهج نامزن آرد هک یرگید نایناربا

 تاعفدپ ودیدرک ناخ برقت هب بّیلمو تفاییفاو ةرهب بصنمو لامزا [۱)دندروآیم

 رد یومانب میکح دجسمو داتسرف ناهفصاب شناسک دزن ارشیوخ یئاراد زا یمهس

 ناتسروک تروصب نآ ُهوحم هدش ناربو هک نایملید دپع رتمیدق دجسم لحم

 اسب ناو یاههبیتک رد روب زمدجسمخیراتو دش هتخادرپو هتخاسروب هدمآرد

 .(۲) تسا هدیدرگ رک ذ ق . »۱۷۳5 ۱۰۹۷ یاهلاس یماما یاضد دمحم

 یاهراک زا یرثا هدوب هئوفصدهع دجاسم دننام میکحدجسم نامتخاس كبس

 راک ناداتساو نیرشابم هچدوشیمن هدید نآ رد دنه رد نابناریا یرامعم یصاصتخا

 ناهفصاب دواد میکح فرط زا دجسم یانپ نیزه طقفو دندوب ناهفصا رد یگمه
 . تسا هدشمم هداتسرف

 هک ینعمشیدب ددرگیم هدهاشم بیت رتنیا ی باراد عماج دحسمرد

 یاهتیلاعف تهجزا ناشی یاهفدهو هبوفصدهعرد ناتسودنه هب نایناربانتفر ؛رابرد (۱)

 هک یدنمجرا ناک دنناوخ تخادرپ لیصفتو حیضوت هبدروم نیارد ناوتیمن ًاعبط هریغو یناگ رزاب

 لیعمسا دمحم یافآ عتسم ًلاقم هب تسا نکمم دنشاب هنیمز نیارد رتشیب تاعالطا هب دنمهقالع
 یامنهار ٌهلجمرد یسدافیاههتشون رد یسارکو مدرک ذ نیرتمیدق ناونعتحتیناوضر

  دنیامرف هعجارم ۱۳۶۱ دادرخ ؛رامش باتک

 هیرشن - ناریاراثآ باتکب تسانکمم ناهفصا میکحدجسم رابردرتشیب عالطا یارب (۲)
 ملراهپاچو (یسرافنتم) یسمش ۱۳۱۸ نارهت پاچ موددلجزا لوا ءزج - یساشناتساب لک ادا

 . دومن هعجارم (هسنارف نتم) یدالبم ۷



 یراپ میلقا هدزناش

 ناعما و هظحالمابو (۱) تساراادبدپ نآ ردیبوخب دنهو ناربا كلرتشم یرامعم كبس

 یوام كيدزن رایسب طابترا راثآ زا یکی ناوتیمیبوخب هّجوتلباقیانب نیا ةرابردرظن

 نامزب رصحنم یطابترا نینچو تفایرد نیشیپ راگ ز وررد ار دنهو ناربا یونعمو

 شیپلاس نارا زهزا هکلب دوبنیرجهمهدزاب نرقینعم باراد عماجدجسم نامتخاس
 زین ریخا نورق یط هتشاد دوجو نا توا و عح 2راقف سم نا سا مویفزارم مدرمنیب

 و یقاب هراومه شخب رمث یاهطابترا هنوگنیا یک دنیاپ لماوعو تسا هتفای همادا
 . تسا ینادواج

 سرافیخبرات ناتساردنا ریا لاسنپک روشک تختیاپرگیدرابکی هیدن ز دهعرد

 زا ریشرهش (یرجه ۱۱۹۳ ات ۱۱۹۳) دنز ناخمب رک لداعرایرهشو دب اییمرارقتسا

 یقاباجت آ رد دوخزا یددعتم یاهانبو دنیزگ یمرب شیوخ یهاشداپزرقم یارب ار

 رهش مه زونه اپن آ زا یدادعت روآ فئأتو درومیب مادهنا دوجواب هک دراذگیم

 هندنز دهع یاوبش یرامعمو رنه عبمو یلصا نوناک زارش یازفا حوروابز

 . دوریم رامشب

 رد هیدن زدهع یرامعم هک دیامنب مه هتکننیاب یلامجا ةراشا دنادیم درومب
 یحرشهب و تسا رت رصتخمو هبا ریپ یب و هداسیت روصب هئوفصدپعیرامعم نامه تقیقح

 دجسم دتفا یمروک ذمزاریش یناخمبرک ُةنبا حیضوتنمض باتک تاحفص ولترد هک
 دوریمرامشبیوفص دهعزاهبنبا هنوگ نیمه نامتخاسكسلابندلیک و ماّمحورا زابو

 ناویادروخیم مشجب یتنطلس هينبارد هیدن زدهع یرامعمرد هک یصّحشم لماع

 هناختسپ یمیدق یانبرد نآزا یاهنومن هک تسا بسانتمو اببز رایسب ینوتسود

 نآ یلاعولماک عونیاربو تساهدن امرادیدپناخمب رک نارودهدن امیقاب راثآ زا زا ریش

 دئز لاحمب رک تامرفب نآساسا هک د ومن رک ذ ارناربط رهرم تخت یانب ناوتیم

 نامرفب دوب رتیم نارپتب زا ریشزانآ لمحهک هّجوتلباق حلاصزا هجن آ و دشهتخیر

 تاحنص نامهب طوبرم ریواصت و +٩1 ات 4٩۳ تاحفص باتک ٌةمیمض تمسقب (۱)

 . دوش همجارم



 هدفه هچاسد

 ۰ (۱) تفرگ ر ارق هدافتسا درومروب زم یاب ردراجاق ناخدّمحم اقآ

 خاک هلمجزاو ناردن زامرد هّیوفص یتنطلس ٌهینبا زایضعب هب هجوتصتخماب

 ینوئسود تک ناویا اصوصخم ناهفصا نوتسلپچخاک و ۱۱0 یراسردلواساّیع هاش

 ناوتیم یبوخب دهدیم لیکشت ارنآ گ رزبرالات یلصالخدم هک رک ةلاریخا خاک

 اهناویا هنوگنیایوریپزین هیدن زدپعینوتسود ناویا یابیزرایسب ثويش هک تفایرد
 هیدن ز نارود رد دایزدادعت هبو بسانتمسب یعضوب هک دوریم رامشب هیوفص دهعزا

 رپش زا یصخشم یرامعم تروص ۳ هدیدرگ ثادحا هث راحاقدهعرد نآزاسو

 نارهط یتنطلس ام ًهشاردو (۳) تا هدمارد دنزراب رهشزآ یراگ داب وزاربش

 نارودرد هک ز اربش یلومعمو طتوتم یاه هناخیتحو اهغاب و اخاک و اههینیسحو

 دوشم هدید ناوارفروطب ینوتسود یاپناوبا هنوگنیازا تساهدش هتخاس هیراجاق

 . دشابیم دوجومو اپ رب اهن آ زا یرایسب مهزونههک
 هجن آ زا هدافتساب رصحنم نا رپطیتنطلس هشارد هندنز نارود یرامعم نوفن

 رک لا قیاسین وتسودیاپن اویاثادحااب دناهدروآ زا ریشزا رمرم تخن نامتخاسیارب

 لیک و تارامعین امتخاس تاقلهتمزاهدافتسا رب هوالعراجاقناخدٌمحماق ] هکلبتسین

 تسد ربز ناداتسا هک ار یزاریش نادنمرنهزا یرایسب نارهطرمرم تخت یانبرد

 تخت یخبرات یانب ؛رابرد هک یتالاقم یط ءاکذیبحب یافآ یمارگ ققحمو دنمشناد (۱)
 1 هرامش و ۱۳۲ تشهسدرا -۵ ءرامشو ۱ هامنمهب 4 ةرامش) مدرمورنه ٌةلجمردرمرم

 ناخمیرکب طوب رم ) اشک یتیک خیرات یاههتشونو نقنملبالد دانتساب دناهتشاگن ( ۱۳۹۲ دادرخ

 دنز ناخمیرکرظنو روتسدبرمرم تخت یاذب ُةيلواساساو حرط هک دناهتشاد مولعمیبوخب (دنز
 تاقاحلا هدادرییغت ارنآروبزم ُهلسلسرگید ناهاشوا زا سپوراجاق ناخدمحماقآ ًادعب هدش هتخبر

 . دناهتسبراکب نآرد یتانیئزتو
 (۳6۲۵۱ ۸ 8 880) نارب|یاهگشوک واهغابباتک ردخاکنیایمیدق ربوصت 5

 (یسیلگن| نابزب) ۱۹5۲- ویک و ت پاچربلیو دلانود یاقآ فیلأت ( عه:0عح ۷۵۵5

 نارهط رمرم تخت یانب هب روبزم خاک تهابش یبوخب نآ ةهظحالم ابو تسا جردنم ۱۲۹/9 سم
 . دشابیم رادیدیو راکشآ تهجرهزا

 رد و تشاد ناهفصا فرشا رالات ٌةشقن ریظن [بیرقت یاهشقن نیورق رد یردان ناویا (۳)

 راکز ور حناوسرئارب هک دوبراوتسا روطقو هچراپكيو مکحتسم یبوچدنلب نوتسودربولج تمسق

 هعطق هدیرب ارروبزم سیفنو میظع یبوچ یاهنوتس یناهج مرد کنج ثداوحردو تفر یناریوبدد

 . دشزاسون ناتسریبد یاضف ٌهمیمش نآلحم هتشک مدهنمزینانب یایاقب دمب یاهلاسردو دندرک هعطق



 یراپ ملقا هدحه

 نارهطب زین دندوب نآآ لاثما و یراک هنییآ و یربچگ و یراّیحو یشاقن و یزپ یشاک

 ما نآرهطرد هیراجاق نارود دعتم ةينبارد یزاریش ناداتسا هنوگشیا مانودروآ

 هاشنیدلارصان نامزان ناکرزب تارامعو یتنطلس یاهخاکو کک زیتمعاقبو دجاسمزا

 !رناشماف دوخلمعب هراشااب یمیدق یوکین تئسوط هک (ی.ح۱سرس اع ببو)

 دوشیم هدید دعتمروطب دناهتشون یرنهرگبدرثااب یشاتناب یشاکر ب یبسانملحمرد

 . دزاسیم نابامنشتهبزا ریش یرنه بتکمزا ار نارهطرفاو یدنم هرپبو

 سرافراک و کین ناین ابر ناگ رزبیخرب ته هی راجاق فلتخمناه اش رود رد ًانمض

 اههیذیسحو ابیزدجاسمنیئزتولیمکتاب نامتخاسو ك تم عاقب یایحاوریمعت هارد

حور ینکفا وترپٌهمادارادومنزا ریشرد اهکش وک واهغابثادحا اب ین اداب ]و
 تسودرنه

 تایلجت هنوکنیا ممه لماوع یتساک و مک دوجو اب هک تسا ناماس نآ مدرم

رد ار هجن آ هتشذگ دنن امزا ریشرپش دنا هتساوخ
 یرهاظو یونعم یافصو فطل روخ

 ۰ دشاب هتشادربرد تساسراف داهنوکبن مدرم ٌهَتساشو نآ

اخو زا ریشریشرد نامزریدزا اهنآ ندوب ریادو اهاسلکدوجو
 ردنبو نآ حر

 ددرگیم بوسحم سراف مدرم حور یشنمدازآ و یگدازآ زا یرگبد هاوگ ر پشوپ

 روخارفزینراصعا و نورق یطرد یرثه یاهراکهاشو هتسجرب ان آندروآدیدپ هک

 ۰ دوبدناوت یونعم یرظن دنلبودازآ هَیحورننچ

ره هیراجاق نارودرد هک دامن هتکننیاب هراشا دن ادیمدرومب
 یزبمآ ن

 یزآ ریش تسدربز و قوذاب ناداتسا ٌةلبسوب گنر تفه هب فورعمیتشخ یاپیشاک

 نآ یلاع یاسههنومن هکتانچدوب هدشرکولج رتمامت هچره یدنسیلد و یئابیزب

 یالابو(۲)ككلمل | ریصندجسموا ۱)ریشمةتنیسح 4 دزبناوبایالاب یناشیپیاهب راکیشاک

وصخم یعضوب ی اعونهنیا مهزونهوتسن آ لاثماومراغ بناویا
 ةهلیسوبدرفب رصحنموص

بیز یاههنحصو میدق ناهاشریواصت هکنانچ تسهربذپ ماجنا یزاریش ناداتسا
 یئا

هن امتخاسزا یرایسب زارفرب هنر تفه یاهیشاکاب هک
 هدیدزا ریشرد ریخاراودا یا

 تا یا اعراتم ةنومتوتسا فی رظو اویشررنهنیا ندوب هدنزورادیاپ ءاوک دوشیم

 ۳ ایم
 باتک نتم ۷۳ ًةحفصردروک ذم ًاسی۷(۱) . باتک نتم۷۳ ٌةحفصرد روک نم (۱)



 هدزون هچابد

 . دروخیم مشچب یدعس هاگمارآ ناوبا یاههندب یاهبراکیشاک ردزین نآ

 هتوریت یاهفقسرب هک یئابیزو حرط شوخ یاهیشاّت ةرابرد هتکننیمه
 یبونجویلامش یاهقاطاردنآ یاههنومن و هتفاب ماجن زا ریشیمیدق ةينب |یضعبمظنم

 هکر روطب - دیامنم قدصزینتسادوجوم (۱)كلملا ماوقین وردنا هبفورعم ترامع

 راجاق هاشنیدلارصان نارود رد نارپط یتنطلس یاپخاک یضعب ریواصتو اهشاقنزا

 - هلوج رم ارتآ فله هک ) مهفقسراگنوشقن هنوگ نیاو فی رظ رنهنیا دم ًایمرب
 با ردیزا ریشناداتسا ةلیسوب رگبد فی رظیاهرنهدننام (هنمانیم.كمدرمنزورب
 .تساهدوبهتشگ عقاو هدافتسادرومو لوادتمنا رهط رگید هم یاهنامتخاسویتنطلس

 زارشلاخ هب رصحنمو صوصخم هک هدنزرا یاهرنهنیا ظفح یاربدراداج
 رتیم هلسوزهو هاررهب تسا یزا|نیشراکتفا ظوهشبنا گز ان ناداتما وار ط ,تنجب
 یرگ راگنو یزاسیشاکو باعل ویزیمآ گنرننچو دب ] لمعب شخب رم ششوک دشاب

 غیردلاجم یراگ زور هدرک ان یادخو دنامبیقابورارقرب یزا ریشوزا ریش صوصخم
 . دب این دروم فی رظ یاهرنهنیا یتفزومر ندنامشومارف

 هدنب اب یهاگن مین
 هبامنارگ یناتساب یاهراک داب هک تشادنپ ناوتیم تشذگ هجن اب هّبوتاب

 دنمجرا ناگ دنناوخ هب -نآ یئاسرانوصقت ٌةمهاب -رضاح باتک ولتردسرافنیمزرس
 ینادواجیاههاوگ و خب راتیابوک تاحفسنیازاكب رهءراب ردو دیدرگ دهاوخیفرعم
 دهاوخ ضورعم تسا هدمآ مهارف هک یبلاطم نيمز ناربا ُهتشذگ رنهو گنهرف
 و یخیدات یراکهاش نینچ ندوب اداد مال هکت شاذگ ناوتن هتفگ ان یلو داتفا
 . تسا اهمنآ دوخرد فیلاکتو فیاظو ماجنا یگنهرف

 یونعم یورب و راشرسقوذ یاهرادومن لاس نارازه لوطرد هک یمدرم
 و یشاکو سمو نهآ و میسورزو غرفمو ناوختساو هگنسو لافسرب اردوخ دادادخ

 دناهتفای وکینرثه یلجت یارب ارنآ هک رگید زیچره و ذفاکو هچراپو هشيش
 رویاشیبو داب آ زوریفو ی داگ راسابن اوچیراث آ هدروآ دیدپ

 دجاسمو اپنآ اظن رگید یرایسب وهایسرانک و هرج مظعمیاههدکشت آ و ناتسورسو
 . باتکنتم۷ ۲ ٌحفصردروک ذم (۱)



 یراپ میلقا تسیب

 یک رزب ددعتم دجاسمو لیک و یناطلس عماج و زاریش قیتع عماجو زیرین عماج

 نیذلا ءالع دّیسو دّتحمریم دّیس و غارچ هاش ًهناتسآ نوچ یئاههاگترابزورگرد

 داجیا هریغ و اهاسناوراکو اهلپو اهخاکو كّربتم نک اما ریاسو هزمحربم هاشو

 یندشنشوما رفیاهراگ داب سراپ میلقارسا سنوماهو تشدوناتسهوک ردودن | هدومن

 یاپئاریم هارمه تسا ادیوه ناشا خیراتو رتهو یک زر بشن و زارف زا

 تشاد وکین وینابهگنو یرادساپ سقم ةفيظو شیوخ ٌهلاسدص دنچابهلاسرا زه دنچ

 رد تشرس كاپینا ریارهو دناهداهن ناگ دنی آ و دوخنادن زرفتپج زین اررخ افمنیا

 . دوب دهاوخو هدوب اشوک لدو ناح زا یتمدخ ننچ یارجا

 - مهدزناپ لف (۱)یسانش ناتسابیاپشرا زگ موس دآجمردر وطسنیا دن راکت

 ٌراب رد هجن ] زا یاهیش هدنی [ هبدیماو یلم داث[هب تمدخ هادرو شالت ناونعربز

 تسا هدیسریمرظنبیدنم هقالعد رف رهراظتن او وزرآ دروم ناربافلتخمیخب راتراث [

 زا یخرب مهاوخ یم هزاجا دنمجرا ناکدنناوخ زا كنیا و ماهتشاد روک ذم

 روبزملسف یلهکا ارسراپ زی زعنیمزرسیناتساب رخافمو اهراک داب هب طوب رمتا رظن

 : دیامنلقن درومنب | ردتسا هدشهتشون

 یناوارف تامدخلبمکترد 25 تا سانش ناتساب نانک راکیوزرآ و دیما»

 دسرارف یزور .... تسا هدمآلمعب(۲)داک رازایو دیشمج تخت راثآ ظفح هارردهک

 وردوخیاههتوب وداب و ناراب و باتف آبیسآ زا دیشمجتخت و داک رازاب راث | مامت هک

 لئاسواب هک ینونک یاهنابیاسو دنامب ظوفحموگبید لماوعواپکنس فاکش یلکنجو
 ست ۱

 :ش ۱۳۳ نارهط پاچ یسانشناتساب لک ثرادا ةبرشن (۱)

 تساوخردباین آ و راهظایرظن داگ رازاپ مان #رابرد قنش هداز اضر رتک د یاقآ بانج (۲)

هب شیپ یاهلاس»: ددرگیم لقن اجنی ارد آفیعیرا زگساپسمیدقت اب هک دن هدومرف موق رمباتک هدنراک
 رظن 

 داژنو نیمزرس یعشم هک دشاب هدوب «هدگهسراپ» لصارد «اداگ رازاپ» ٌةملک تسنرود هک یسر نم

 مدومن راهظا دوب هدمآ ناریاب هک (0620::01) دتسلا یئاکیرما خرومب اررظن نیا تساسراپ

 لوا نرفینانوب خروم هک دش هجوتمدروآ اجب اکیرما رد هک یت اعلاطم رد دعب و درک تشادداب وا

 هدرک طبض .«هدک هسراپ» نارگید فالخرب مه ((نعنادع 1۳5) سوفود سویتروک یدالیم

 ۹61۰ ص ۱۹۶۸ وگ اکیش پاچ - ناربا یهاشنهاش خیرات)

 زر سئافن ةيجنك واشراب اش مانبیگنس ُةتعبت حول ادیپهک دراد تبسانمزین بلطمنیارک
 (4۰۷ ٌةحفصرد روک ذم) یسیلکنا یملع تیه ۳۲ لاسزیئاپ یاهشواک نمض یشنماخه نارود

 زک ارمزا مهریبک شروک زاسپ نادنمشناد یضعب رظن فالخرب روبزم لحم هک دناسریم دار اساپرد

 . تسا هدوب یشنماخه یهاشنهاش میم



 هکیوتسیب هچابرد

 و فیرظ ینهآ یاه هیاپ اب مظعم یاپنابیاس هب تسا هدش هتخاس دوجوم تاناکماو

 و قیاعاپنوتسو اههرجنپو اه هناتسآ و یگنس یاههیاپ یالاب رب و درگ لیدبت دنلب
 و ددرک ثادحا بسانم نابیاساب دوش قاسلا کنس یوررب برس ٌهقرو زا یظافح

 سیفن وزیزع تروصب یراٌچح زیر هدرخرهو کگنس هعطق رههک دشاب مولعم الامجا
 یا لئاسورب هوالع تامدخ هئوگنیا,رد قیفوت ٌةعزال هثبلاو دوشیم یرادهگن
 اشوک روبزم راثآ ظفحرد یک رزبو درخزا هک تسا نانپیممهرتشیب شاد جاتحم

 بیترت « دشیامن تدضاعمو یراکمه یخیرات راث [نارازگتمدخو نانک راکابو دنشاب

 راث"آهب طوبرم تاعالتا هک بسانم تارابعو راعشاو تاحیضوت یواح دنچ حاولا
 اجتآ فلتخم یاهلحم رد دامن نایب یّلم تاساسحااب مأوت ار دیشمج تخت مظعم
 زا یرشق نتشغآ - ددرگ یلمع رتدوز دوریم دیتا هدوب اهفده نیمه ٌهلمجزا زین
 یخ راتشوقن ریاسو دیشمج تخت ٌةتسجرب شوقن یوررب هشيش هیبشیکیتسالپ هوم
 اپبیسآ زا یرایسب زا اهنآ ظفحروظنمب هدنیآ لومعم و یراج تامادقازا یکم

 یاربیرتپب یلمع یاهآ>هار دیدجیاهش امزآ ٌهجست رد هک تسین رودو دوب دهاوخ
 لماوعریاسوباتف آ ونارابوداب لب اقمرد شوق هن وگنبا رتشیب تماقتسا و نتخاسمکحم
 (۱)«دشابنشیپرد نآ ریظن یتامادقاو نابناس ثادحا هب یزاینو دی آتسدب یعیبط

 راشآ اپنآ ٌهلمجزا. و ناربا یناتساب یگنس ُةهتسجرب شوقن ظفح عوضوم
 یلامش یاهناکلیو اناداپ ]خاک یقرش یاهناکاپ لدبیب شوقن صوصخب و دیشمجتخت
 نارود رد اپنآ ندش رادبدپ و یرادربک اخ زاغآ زا (هزاورد هس) یزک رم خاک
 درادو هتشاد رارق ناوارف یاهیسررب درومریبک هاشاضر دیقف هاشنهاش ترضحیلعا

 ۱۳۷۵ و ۱۳۲۳ یاهلاس رد اناداپآ خاک یفرش یاهناکلپ یوررب دوجوم یاهنابیاسو

 دیدرک ثادحایتقوم لحهار تروصب ۱۳۷۹لاسرد یزک ره خاکیاهناکلپ یوز ریو

 ارنآ دیآ مهارف نآ زا رت هتسباش یراک ماجنا تابجوم و رتهب حرط عقوم ره ات
 تاماقمریاسوسسانش ناتساپ لک راد فرطزا , دنیامینونک یاهنابیاس نیزگیاج
 درادوهتشاد تموادم هرابنیارد فلتخم یاهششوک و اهشالت دنم هقالعو تّیحالصیذ

 . ٩-۵ تاحفص - ۱۳۳4 نارهتپاچ -یسانشناتساب یاهشرازگ موس دلجم (۱)



 یراپ میلقا ودوتسیپ
 حج ُ - - 

 هب وکسنوب ناسانشراک راب ود تامادقا هنوک نیمه شارب ریخا یاهلاس رد هکنانچ

 یئاهشرازگ و دیدزاب ارنوتسیو متسر شقن و دیشمج تخت راث آ و دندشما زعاناربا

 ناتساب ناریا ةزومهاگشیامزآ تظفاحمراداودن |هدرکط وب رمتاماقممیلست و هیت

 و میظنت تسا هلاس نیدنچ یاعسررب زا یکاح هک عماج یاهشرازگ زین

 جین اهششوک نیا همه تسا راودبما هک دناهتشاد میلست تّتحالصبذ تاماقم هب

 تر هاتوک ترفاسمردمه باتک ةدن راگن انمش .دروآ رابب شخبتیاضر

 یخیراتراث ]تاریمعت یزک رم ٌةسسوم هب (۱۳ع۷ ءامرهم ۱۵:۱۰) ایلاتیارد دوخ

 ] نرد الاعا
 ین هکر

 مدومن راسفتسا ار الاتیا روشکآ ییاتبماب ًةتسح رب شوقن ظفح هب طوب رم تامادقا

 روشک ناوارفیناتساب یگنسراثآظفح هارد هک زید یئایلاتبا تاماقم دش مولعمو

 یعطقةجیتن هبهراب نیا ردزونه دنیامنیمو هدومنرایسب ششوک ز ارد نایلاس ۱

 یاهشیامزآ و فلتخم ٌاوم نابمزا الا ردو دن اهدسرن

ت هام روب زم یاپگنس یوررب نتشغآ یارب نوگ انوک
 (۷هبهزعم مانب یبیک ر

 روخآرفب هک تسا هدشهتخانش نووعه 11020۷6 7,4, 18612 ب0 طزلبمصم)

 اریبیک رت دام هدرک ستمک ایرتدای زا رت آ عیی ٌهوامرادقم کنس وب یتشلو رم

 دادعترب نآر تشیب تق د ءازاب و دنیامنیم هدامآ رت فیفخاب رت قیقر فلتخم تاجردب

 یاپلاسرد هجن اب تهابشیب لمعنیاو دنبازفایم دنن زیم هگنس یور هک یتاعفد

 ةزومو دیشمج تخترد یشنماخه ٌةتسج رب شوقن یوررب نتیتابرتو موم هک هتشذگ

م بس رک لا قیاسیبیک رتهقامنونک اوتسد دندزیمناتساب ناریا
 ۳ ۶ ست

 . تشاد هدنیآ یاهشیامزآ زا اررتلماکو رتهب جیاتن راظتنا دیاب ًاعبطو

 متسد شقن رد حیحصو یساسا یاهشواک و یرادربک اخ هبلصف نامه 9

 هاگتدابع نیا نوفدم ٌةينباو هطّوحم عضو» هک تسا هدشیراودیماراپظاو هراشا

آیخیراتو یملعوح ناوتبو ددرگ نشور میدقنامزردمظعم
 ًالابندردو «دومنادا ارن

 : تسا هتفر موقرمنینچ دابآذ وریف ممدایسب یخیداتلحم هبتبسن نآ

تث رجب ناوتیم ارداب آزوریف یخی رات را »
 تسناددیشمج تخت راث آ فیدرمه 



 هسوتسب هچاسد

 تمرمو ریشدرا یاهخاکیرادربک اخ - تسا ناکباب ریشدراراک داب هک فالتخا نیااب

 یاههرفح ندرک ریو یگنینمیظع یاهدبنگ ٌهتخرورف یاهتمسق دیدجتو اهراوبد

 یعلضراهچ اپ ریمعت واجن آ میظع ةدکشت آ واهخاک نورد ًةطّوحم تفاظنواهراویدریز
 نادشتآ نورد نآ زارضفرب ینادابآ راک زور رد سئقم شتآ هک یگنس مظعم
 هک ی اولا تشو هکینوراشنحا »مو ناتهکت ندوامک 2۵ سا هد نا
 یپییدب یاهراک زا دشاب هدشررک ذ اهن آ ردیناتساب مهملحمنیا فلتخم ةینبا ٌهجخی رات

 <. ۲) دربگ تروص دابآ زوریف وان آ رددیاب هک تسا یرورضو

 راث اب طوب رم تامدخررباس هرابرد هّیرشن نامه یدعب تاحفصو روطس "یط
 راثآ هب مجار تسا هدیسررظنب بسانم هچن آ هنیمز نیمهردو داب آ زوریف یخیرات

 دویاشیب رهش یاههناریوو رصنوبارصقد كلد مرب یخی راتراث ]و ناتسورس مظعم

 اهینیب شیب واهب را ودیما راهظاسرافیناتسابیاهراک داب ریاسو ناوچ یگنت شوقن و
 رود, اید یدنیا رد دوره واظتنا اطط ها هیت ی

 شو ةماجروشک رضاح عضورگید شخبرمث تامدخو تبثم یاهراک روخا رش

 یاهراگ داب وراث [ نینچ عضو نوزفازور دوبهبرظانو دهاشناریادنمجرا نادنزرفو

 لصف هبتسا نکممزین ثحبمنیاب نادنم هقالعو نارادتسود « دنشاب شیوخ ناکاين
 . دنیامرف هعجارم هدربمان هیرشنرد روک ذم

 تنایصرظنزااپنت هناهن آ شاظن و داب آزوریفو دیشمج تختراث | هک درادنیقی

 و یتسرپرس دروم اپن آ دوجوم ردقنارگ یاهتمسف و هتسجرب شوقنو هینپا یایاقب
 هکلب دیدرک دهاوخ عقاو نوگ انوگ یساسا یّنف تامادقاورتشیب یاه یزوسلد

 نامتخاس دیدجت یتحوراث آ نینچ یناداب آ راک ز ور (تک ام) كچوک ی اههنومن
 مادک ره كيدزن بسانم یاهلحم رد یعیبطو یلصا سایقم هباهنآ زا یئاهمتمسق
 ناکدننک دیدزاب یواکجنک سح ببترت نیدب و تشک دهاوخ ریذپ تروص

 یرورضرایسب تاریمعت یخربورک ذلاقوف یانبریمعتو یدنبیپ یسمش ۱۳۳۹ لاسرد (۱)
 رابسب تامدخ ٌهیقِب دوریم دیماو تفرک تروص یلمراثآ نمجنا ُهنیزهب داب آزوریفرد ریشدرا خاک
 . ددرگ یلمع دوزابرید مهمیظع یناتسابراثآ نیارد راد هنمادو مهم

 . 4٩۰ ٌاحنص - ۱۳۳4 نارهط پاچ - یسانش ناتساب یاهشرازک موس دلجم (۲)



 یراپ میلقا راهچوتسیب

 فرگش یاهیراک دابهنوگشیاناوارف نادنمهقالعو یناربا ریغویناربا نوزفازور

 . تفاب دهاوخ شمارآ یذحات یناتساب

 ۱۱۱ یراق مر س فلتم یاهتمسقرد فک ددعشمیاههدک

 و یتسرپاتکبرب یهاوگ و خیراتزایگ رب مادک ره هدناماپربزونه ناربو همیناب

 یاهیدنبیپرثآرب تسا موب وزرمنیامدرم تّیونعمو یرادنید هب هّشوتو ادخب نامیا

 ینارمع یاهراک نمضاسب هچو دتام دهاوخ رتراوتسا بسانم تاربمعت و حیحص

 تامدخ ماجناو دوجوم یاههار حالصاو هزات یاپهار ثادحا لیبقزا نوگ انوگ

 یاهتْیلاعف رگبدو اههناخراک ویردنب تاسیساتداجیاوین اگ رزابو یزرواشک ویتعنص

 مهیرتشیب هخوت (تسا مادقا و لمع تسدردسرافناتسا رد هک )هدنخررفرصع نیا بسانم

 تشادوکین هبتبسن هتشذگ یاهراگ دابهب دنمقالعوقبالنایّصتمو نر یدم فرطزا

 هتساشو یرورض تامادقا ناکما ثحاتو اهنآ تمرح ساپو دیآ لمعب راثآ نیا

 ۰ دریگ ماجنا یخبرات یابوگ دانسا نینچ یدنمورب آوریمعتو یرادهگن یارب

 رد هک روطن امهسراف مظعم یاپهاگترابزو یخبرات دجاسم قنورو یناداب آ

 یهاشنهاش نویامه ترضحیلعا كرابم نامرفب غارچهاش كّبتم ةناتسآ دبنک دروم

 رد هک دوب دهاوخ یرگید یاهماک زاداتفا ۳ دوهشمو دبدرگ ریذپتروص

 لمعتسدرد سرافرد دوجوم یمالسا یاهنارود یخب رات ویبهذم شا هرابرد هدنیآ

 نکفاوترپو ناک دیدشخب ینشور هک س ّدقم ٌةينبا نیا عضوو ۱)تفرگ دهاوخرارق

 و تمرح ةتسیاش هک هنوگنادب تسا دنمزابن و صالخااب مدرمرا زه نارازه یاهلد

 نیا هک ذود نانچ یوذدآ و راظتناهب . دمآ دهاوخرد تسا اهنآ یونعم ماقم

 نا ریایخی دات فاتخم داودایناتساب ویلمو یبهذمرثا هن وگ ره فا رباههتساوخ

 . دشخبیم نایاپ اد هداب نیادد ثحب دیآ رد لمع ًالحرمب

 دجاسمجراخولخ اد یاههطوحمو اهبارحمو اهناوباو اههراثمو اهدبنک ی ئانشوررابرد (۱)

 رد میقتسمریغ یاهیئانشور بیترتو اهنکفارون وتربرد ناربا كربتم یاههناتسآ و اههاگترابزو

 پاچ) یسانشناتساب یاهشرازک موس دلجم مهدزناپ لصف نامه رد باتک ةدنراگت هینبا هنوگشیا

 زاو ماهتشاد روک ذم ماهدید بسانم هک ار یبلاطم ۶۷۲ و ۷۲ تاحفصولت (۱۳۳ - نارهط

 تسا هدش هدرب مانزینزاریش (ع) نیدلا ءاللع دیسو دمحمریم دیسو غارچ هاش كربتم یاههناتسآ

 . دنیامرف هعجارمروبزم ٌةیرشن هب تسانکمم یبلاطمنینب نادنم هقالعو



 : دوریمریذ ًةتکندنچ هب هجوت یاعدتسا یما رگ ناگدنناوخزا

 یخبراتراثآ ءرابرد یدامتم یاپلاسنمض هک یبلاطم باتک پاچزاغآ رد -۱
 روب زمبلاطم هک یتدم لوطرد ۰ دش هدرپس هناخپاچب ونیودت دوب هتشاد مها رفسراف
 دمآبجوم یرگبد تایفشک و تاعالتا تشگیم هدامآ مهنآ ربواصت هدیسر پاچب
 نیا نوچو ددرگ هدوزفا هّیلا بلاطمرب نآ طوب رمرب واستاب لی مانبیتمسق هک
 ارمّوس تمسق دومندمآ شیپ عضونیمهآددجمو دیماجنا ازاردب فلتخمللعب مهرما
 درومرما نیا ًاعبطو دادرارقلبذ ٌهلابندرد ناب عجار ریواصتاب همیمض ناونع تحت
 یواح یباتک نیودت هک اجن آ زا یلودوب دهاوخو هدوب نارظن بحاص یرایسبداریا
 رما سراف دننام ینیمزرس یخبرات راثآ رابرد لامجاروطب یّتحو یفاک تاعالا
 هسن آ هزات تاعاللثاو تاقیقحت جین زا متسن داور هدن راگن تساینالوطرایسب وراوشد
 نایلاسزاسپ هک ار یراک متساوخو دتفینروک ذمرضاح باتک رد تسا بسانم هک
 نیاردرکا « مراذگ صقانرتمک ناکمالایتح مدیدیم لمع ٌةلحرمب یدنموزرآ زارد
 دسرب نانیب كزان و هشدنا نابحاصرظنب تافل ات هنوگنیا بیت رتفالخ یرمادروم

 مراد شزوپدیما تسا هدوبشیپرد باتک نیودتزا هک یلصا فدپب هّجوت یاضاقتاب
 یدعب تارشنرد تسهدراو باتک نیارب ًاعبط هک رگید یاهداربا یرایسب دننامهو

 . دیدرگ دهاوخ عفترم نآ ریظن
 ةقلعوروم هک یبلطمب مجاراب یلحم هرابردرگ | بیترتنیا نتفرک رظنرداب

 نآ لامتحا دشاب هدشن رک ذ یعالتا باتک یلصا تمسقرد تسا دنمچرا ةدنناوخ
 هنوگنیارد تروصرپب و دشاب هداتفاروک ذم همیمض تمسقابلیذ تمسقرد هک تسه

 هب هعجارم درادرارق باتک زاغآ رد هک بلاطم تسرپف هب هعجارمرب هوالع دراوم
 رک ذ الامجاو دسریمرظنب دیفمزین باتک ناباپرد نک اما تسرهف اب مالعا تسرهف
 یروآ عمجرد نکمم یاهتدهاجمو اهشواک همهدوج واب هک دنادیم هتسیاشار هتکننیا

 مظعم ناتسا نیا یضیرات راثآ یفرعمو سراف یناسساپ نک اماب طوبرم تاعالقا
 باتک , راثآ و نک اما هنوگنیا ٌرابرد قیقحت هار ناگ دنبوپ یارب درادنیفب مهمد
 یاهراسهوک و رو اهتشدو تسا یتمدخ نینچ ناتسخن ماگ ویودب ٌهلحرمرضاح
 نوریب اریمیدف یاهندمت یاهراک دابو هینپ یایاقب رایسب هچسراف موبوزرءرسارس



 یراپ میلقا ششوتسیپ

 اهستجت راظتناب هدیدرگنروک ذم اهن آ زا یعاللاویمان هک درادلدرد هتفهناب كلاخزا

 . تسا هدنام هدیشوپ ناینیشیپ رطاخورظن زا ناریا نادنزرف هدنب آ یاهشواکو

 دروم دنچرد باتک ًهمیمضاب لبذ تمسقردروک ذم یدعب تاعال[ا نوچ -۲

 (۱)دی امن یمنتقباطم الاماکتساهدیدر گر ک نباتکل وا تمسق ردورما یدابردهجن آب

 باتک لّوا تمسق پاچزا سپ هک تسنادیتاقیقحتو اهشواک نامهدیاب ارتآ تأع ًمبط

 لحمرد دراد یئانثتسا تروص هّیلا هک بلاطمهنوگ نیا ءرابردو تسا هدم آ تسدب

 . تسا هداتفاضو عمر تشیب حیضوت دوخ

حفصرد هک ) غارجهاش ترضح هناتسآیاثپ زا جردنم یاهسکع ۳
 هدید ۲ 4۸

 نوزفازوررطخو تسکشرثارب - تساهدش هتشادرب نآدبنکد یدجتزا شیپ اوشم

 دبنگ زا ریشلها ًاصوصخسرافراکوکین مدرم ٌةنیزهو ته هب شیپ لاسدنچ زا دبنک

 یساسا یزرطبنهآ و حلسمنوتب یاهفالک و اههباپاب هزاتیدبنک و دش هدیچربقباس

 عضوب نآنامتخاس دیدجتونیشیپ دبنک ندیچرب راوشدرایسبراکو دیدرگراوتسا

 تروص زا ریش تّیحالصابو دنم هقالعو علم یاهتیسخشزا یتتیهرظنربز ينونک

 یهاشنهاشنویامه ترضحیلعانامرفب زاس هزاتدبنگ ی انب ةمتاخزا سپو (۲)تفرب ذپ

 روشک یابیز یاهرنه ٌهلیسوب (ع) اضر ترضح تم ةناتسآ ف رطزا نآ یراکیشاک

 یابیز یاهرنه ناتسرنه دنمرنهو قیالسیئر یرداهبیسیع یاقآ هک ی حرط قبط

تفرگ ماجنا یلاعو فی رظو اویشرایسب یعضوب دناهدرک هثهت ناهنصا
 . تسا ه

 ناشفیرش مانو هدافتسا ناشتاقیقحت و اههتشون زا هک ی مرتحم رصانعو ناراکمهزا یضعب -ء

 تمسو ناونع لیدبتای عضورییغت باتک پاچ تدم لالخرد تسا هدش رک ذ باتک تاحفص ولترد

 ماچتدم ندشینالوط نآآ تلع هتبلا دیسررظنب تسردانیبلطم تیابنیا زارکا نیاربانب دناهتفای

 ۰ تسین باتک هدنراکن هجوتم یرگید ریصقت هدوب بلاطم لیمکت یاربتسرف موزلو ریواصتو

 حس

 تاحفصرد هک تسناد ناوتیم اریسرنرهم یاههدگشت [عوضوم یرمانینچزراب ةنومن (۱)

 . تسا هدش هداد حیضوت 2۸/۸ و ۳۷۲ ۱۷۰ و ۹

 طسوت یلمراثآ نمجنا ةنيزههب غارچماش دبنک حلسم نوتبو یزلف یدنبناوختساع )۱

 ناورداش دیقف دنمشناد دنزرف تسا ر . ۱ سدنه» یاقآ ٌهلیسوب نوحیس سدنهم یاقآ ینفرتفد

 طوبررم یعامتجاو یرادا و یملع دیقم تامدخرد ار دوخ رمع یدامتم نایلاس هک ) تسا رالکبن

 . تفرکر ارق رک ذلاقوف تثیه رایتخابو دش میسرت (دوب هدینارذگن یمزرس نآآ ردوسراغب



 تفهوتسب هچابید

 و مود یاشدایاشخ زا یشنماخه ناهاشنهاش مانرک ذ نمض باتک ۳۳ ۳ٌهحفصرد - ۰
 مود شوبراد و لواریشدرا تنطلس نیب هام تشه تدم ًاعومجم هک )لواریشدرا دنزرف نایدعس
 (011)۳6۲۵6:)دیشمج تخت باتک رد هک تسنی |تلع تساهدماین نایمبیرک ذ (دناهدومن تنطلس

 رابرهش ود مان تشادرارق هدربمان ناهاشنهاش مان تسرهف كالم هحفص نامهردروک ذم حرشب هک
 رد نایدفسو مود یاشراباشخ مان هک رگید بنک یاه هتشون نیاربانب دوب هدیدرگن ناونعروبزم
 . (۱)تسا هدوبن هدافتسا دروم تسا هدش هدرب اهنآ

 یرصتخم حیضوت شوی راد كچوک خاکرد یراگ داب یاه هتشن دروهرد -

 : ددرگیم ضورعمریز حرشب
 ات ۳۳۹ تاحفصیط باتک لیذ تمسقرد هک -رکذ دروم یاه هتشبن پاچمامت| نایاپزاسپ

 یگنوگچب ۳۳۹ ٌةحفص نیئاپ رد) هدنراگن یصخش یاهتشاددابزا یئاهتمسق - تس|جردنم ۰
 یشومارفوتناماب دنمشنادو هب امل ارگ سب یتسود دزنزاردنایلاس هک ( تسا هتفر هراشا اهنآ ٌهيهت

 ةعجارمابوتفرک رارق مسرتسدردو دش ادیپ فداصت بسحرب هلمظعم تسود ٌةلیسوب دوب هدش هدرپس
 تیمها هیقب اهنآ درومودزج هک دیسررظنب اههتشبنیخرب حیضوترد یتافالتخاصتخم اهنآب ددجم
 : دیامنیم رکذ الیذارروبزم درومود كنياو درادن نادنچ

 رد عقاو ,یگنس ةجفاط لخادرد (۳ 4 ۱ُحفصردروک ذم) ٩ هرامش یراک دای هتشون - كي
 موقرم ۳ 4۱ُحفصرد هک یلحمو تسا هدیدرگ رقن « شویراد كچوک خاکلرزب ناوبا یقرش ملض
 . تسبن تسرد تسا هتفر

 هرجنپنیمودیبرغ ٌةندبربزین ( ۳۵۰ ٌحفصردروک ذم ) ۲۵ ةرامش یراک داب ةتشون - ود
 حیضوت و تسا هدیدرگ رقن ( رالات یلصا دوروردرواجم یقرش ةرجنپ ) ناوباورالات نیب یکنط
 . تسین قداص تسا هتشگ رکن ۳۵ ۰ ٌهحفصرد هک نآلحم هب طوبرم

 هی رشنهنوگ ر هوتالاسرو بتک هیت ءرابرد هک یعیسو نادیم هب هّجوتاب -۷
 رضاح باتک تسه شیردزی زع نارباردقنارگ یخبراتراثآ ٌةراب رد تاعالطا یواح

 دارسا هدوب دابز صقاون یاراد عبلتلابو دوریمرامشب یتمدخنینچ هلو لحارم
 هک یلمعو دیفم یاهیئامنهارو رک ذتو داربا هنوگ ره , دی آیمدراو ناب ناوارف

 یاهراگ دابورخافمب هتسیاشیتمدخ دشاب هدنب آرد یئاهراک نینچ هارارفیغارچ
 . دوب دهاوخ ابن | نارا مد تو نوک ناریا
 یتنات ام ۳م آخ اس ها هاب مس باس ها بد سا حس

 كنهرفترازوقفحم نابصنمبحاصزا دمحاینب دمحا یاق آمدنمشنادو یمارک تسود (۱)
 و ناهاشنعاش مان رب لمتشم یعماج باتک ناری|یهاشنهاش یاهنشج یزک رم یاروش شرافس هب
 یرجهخیرات یاهلاس یواح هک یئاهلودج هدومن نیودترضاحرسع ات دام ةلسلسزاناریا نارایرهش
 سبرثا ًاعبط ودن| هتشاد میظنت نآرد تسا نارایرهشزا كيره تنطلس نارودب طوبرم یدالیمو
 باتک پاچ دامآ سن ٌهظحالم اپ هدنراگن - دوریم رامشب ناریا خیرات تهج یاهدنزراو دیفم
 یرازگساپس بنارم هلیسونیدبو مدید بسانمارنآیروآداب هتفایرک ذتو هجوت قوف نکن هبروبزم
 . مرادیم هضرعرک ذ دروم باتک مرتحم فلومزا اردوخ



 نامدقشرزا یداب

 دنمجرا ناراکمه و عارگ نارورسزایرازگس ایسو

 لضفلا قادصمب و نوب رقملا كعلوا نوقباسلا نوقباسلا ةمیرک مکحب

 نوا هد ورد اوست دنادبم دوخ ةهذضرف هدنراگن تمسقنیا زاغآ رد مدقتملل

 یلاسفنسحاذریمیجاح ناورداش - دبامن راثن سراف دنمورب دنزرف ود ناور هب

 1لودلا تصرف نا ورداشو (ق ۱۳۱۳ نارهط پاچ ) یرصان ةمانسداف باتک فلوم

 تاناکماو طئارش اب (ق ۱۳۱۵ - یّببمب پاچ ) مجع راثآ باتک فلوم یزاریش

 هک دناهداد ماجنا یراوشد هداعلاقوفو ْمهمو هدنزراسراکافاصناو ًاّتح دوخ نامز

 تسناوتیمنیرگید ٌهلیسولماع ناشیندشن شوماخ قشعوربذپان یگتسخ تمهزج

 ود زا رضاح بانک بلاطم هیت یارب فلتخم دراومرد - درو آ رابب یاهرمث نانچ

 روک ذمباتک ود نا رد هک تسه یمیدق ٌةنکما سح هدیدرگ هدافتساروب زم باتک

 زیچان یتمدخ قیفوت هدنب نیا رگ ا « تسا هدشنیرک ناهن ]زا باتک نیاردو هداتفا

 هلاس دنچ تماقازا هتشذگ مشاب هتشاد بیصن سراف _یخب راتراث ] صقان یف ّرعمب تبسن

 نوک انوگ , یخیرات راثآ یسرربو دیدزابواجت اب ددعتمیاهترفاسمو دیشمج تخترد

 شخبماهلا تاعّبتتو تامحز ةجيتن زا یئزج كردیرثّوم دحات - سرافزیزع نیمزرس

 تتیز و درومنیارد :یرازگساپس رصتخم ضرع زج هک تسا هدوب دیقف راوگ رزبود

 متشا دنین هتخاس دوخ ءدهعزا ار یرگبدراک ناشریوصتهب باتک ٌحفصود ندوشخب
 و

 قیرغ یلاعت راک درورپ « دیاطبم درومنیا رد ار بلطم قح یادا یئاسران شزوی

 . دیامرف ناشتمحر

 هب ار دوخ تعمهورمعیلمراثآ نمجناردزارد نایلاس یطهک یزی زع نارورس
 ۱۱۳۱۰ قم وراع آه طوبرمآفلتخم تامدخ هاررد مامت صالخا

 تشاددایرد ناریایلمراث ]نمجنا ناراذگ ناینبزا یکی قیدص یسیعرتک د یاقآ بانج (۱)

ثآ نمجنا سیسأت دناهدومن تمحرم بناجنیاب هک ی مش ۳۰ هامدادرخ ۱ خروم
 ار یلمرا

 ۱۳۲۳ نارهط پاچ) یلمراث]نمجتا یامنهار ًهلاسررد ء دن |هدومرف موکرمیسمش ۱۳۰۱ لاسرد

 (كی ویس هحفص رد یقرواپ ٌهيقب)



 یرصا ةمانسراف باتک فل قم (زاریشرد ق .۵ ۱۳۱۳ردیفوتم) یئاف نحازریمیجاح ناورداش

 نسح اژزریم یجاح ناورداش  تمکح رفصا یلع یافآ بانج هب قاعتم ةعومجم زا ده رز
 1 هدوب تمکح رفصا یلع یاقآ بانج یردام یاب یئاسف



 مجع را ا باتک فل قم (زاریشرد

 - زاریش- سراپ هزوم هب هک تمکح رفصا یلع یاقآ بانج هب قلعتم ةعومجم زا سکع )

 تسا هقشون نآ تشپ رد هلودلا تصرف موحرم دوخ هک ی حرشب قوق سکع - دناهدومرف ءادها
 «.دش هتفرگ زاریش رد ۱۹۱۹ یم هام لیاوا قباطم ۱۳۳۷ نابعش هام لیاوارد»



 لب ویس هچابید

 هب تمدخرد ششوک و شالت هنوگ رهیا ربیونعم نابیتشپ و قشمررسنی رتهبهراومه
 و قيوشت هنوگ همهزین ضاح باتک هیت هب تبسن هدوب هتشذگ یگنهرف یاهراگ داب
 سیئر ءالع نیسحیاق ]بانج زا اصوصخممنادیم دوخةفیظو « دناهدومرف فطل زا ربا

 نواعم تیهیلعیاق آ بانج- هدازیقت نسحدّیسیاق ] بانج- نیسْوم تیهمرتحم
 - تمکح رغصایلع یاق آبانج هنازرف قّتحمو دنمشناد - نیستوم تنیهمرتحم
 ناناما دبهپس مهم ناراسمیت - قیدصیسیعرتک د یاق آبانج دوخ یمارگ داتسا
 دقحم رگشلرس - هربیدم تشیه مرتحم سیئر یلواقآ ةلاجرف دبهپس - ینابناهج
 دومحم رتکاد یاقاآ بانج - قفش ةدازاضر قداصرتک د یاق [بانج - زوریف نیسح

 یلمراث آ نمجن ان اهام تاسلج رد هاوخهک یغورفنسحمسدنهمیاق | بانج - نارهم

 بئاص یاهرظن اب هتشاد متیانع نیهر دوخ ٌهبونب مادک ره رگید عقاوم رد هاوخو

 یتروب اررصتخم تمدخ نیا ماجن |تابجوم دیفمو درومبیاهیئامنها روزیم | قیوشت

 ماجناو یسودرف ءرازه نشج یرازگ ربزاسپ یلمراث |نمجنا هک تسا هدشرم| نیدب هراشا (یسمش

 ۱۲ژورو دیئارگ لیطعتب (تفرگ تروص یسمش ۱۳۱۳ لاسرد هک ) سوطرد يکح هاگمارآ یاس

 انیسیلعوب| یاههاگمارآنامتخاس ,دادهمادا دوخیلم تامدخبو دشلیکشت هرابود ۱۳۲۳ هامرذآ
 روباشین رد راطع نیدلادب رف خیشو مایخ رمع ميکحو دهشمرد هاشردان وژا ریشرد یدعسخیشو نادمهرد

 رد رک ذلاباس ناکرزب هب طوبرم بتک رشنو یخیرات راثآ ناوارف تاریمعتب فلتخم یاهکمک و
 . دوریمرامشب نآددجم لیکشت ماگنهزا یلمراث] نمجنا یاهتیلاعف هرمز

 نسح ناناورداشزا ناوتیم روطسنیا شراگن ماگنهات نمجنا ٌةتشذک ردو نیشیپ یاضعازا
 مظعم رادرس ) شاترومیت نیسحلادبع - ( هلودلاریشم ) اینریپنسح (كلاممل| یفوتسم) یفوتسم
 زوریف - خرهاش ورسخیک بابرا - نیزرفیلع دمحم (كلملا ءاکذ) یغورفیلع دمحم - (یناسارخ
 (هنطلسا | مشتحم جاح) یرایدنفسا نسح (هل ودلاراشم) تمکح نیدل|ماظن - (هلودلا ةرصن) ازریم
 - ینیوزق دمحم دیقف ٌةالع - ( كلملا ءاهب ) ولزگ ارق اضریلع - (هلودلاراشتسم) قداص قداص
 روسفرپ - ( كلملا میکح ) یمیکح میهاربا - (هنطلسل|پید|) یعیمسنیسح - ینغ مساقرتک د
 هدزنایزا بک رم نیسسوم تثیه نمجنا ٌهمانساسا دافم پجومب . درب مان یلاملآ دلفستره تسنرا
 لک ریدم ۰ دنتسهنیسّوم تئیه یاضعازایکبشیوختمس _ یاضتقابتقو کگنهرفریزو هدوب رفت
 تامیمصتذخاو تارک اذمرد هتفایروضحنیسسوم تئشیه تاسلج رددوخلغشروخ |رف هب زین یسانشن اتساپ
 ناشدوخنیب زا لاسره هامنیدرورفردیسسّوم تئیه ۰ دنیام رذیم تک رشنمجن|فلتخم یاهتیلاعف و
 رفن ودو دنیامنیم باختنا راد هنازخ ناونعب اررگید رفنکییو هریدم تشیهسیئر ناونعب اررفنکی
 فئاظو و یراجروما رگید طوبرم نایدصتمو یرادباسح و هناخریبد نادنمراک یراکمهاب روبزم

 . دنهدیم ماجنا اریلمراث [نمجناب ٌهلوحم



 یراپ میلقا ودویس

 . میامن یرازگساپس هنامیمص دناهدومن مهارفرتپب

 یاروش مرتحمسیئر بیان (نویامهرریما) یرهشوب داوجروتانس یاق ]بانج
 ویراکمه ناوارف تئحمزاریااب هکنیانیعرد «نا ریایهاشنهاش یاپنشج یزکآرم

 تصرف ظاحل زا «دناهتشادمبوصنم یهاشنهاش یاهنشج یزک رمرتفدرومارد تمدخ

 تمدخ نیا ٌدمادا تلهم نآ فلتخم یاهراکرد تاقوا فرصو باتک بلاطم نیودت

 . دنا هدومرف مهارف ار ملماکیرازگساپسو قیفوت دبزم تانجومو

 یماس یلع یاقآ یکیژلب گر بدن او یئول روسفرپ

 یئولروسفرپنآ یخیراتراث آ و ناریا رادتسودودنم هقالعو ناوج دنمشناد

 دوخ ددعتم یاهترفاسم رد یکیژلب ( ۳:0۶, 1. ۷۳ه»۵ع» ظعمی»م) گر ثدناو

 یناتسابیاهلحمو تفریمسرافلاخب هبترمرهداد ماجن اریخا لاسدنچرد هک ناریاب

 دراذگیم مرایتخاب یدیفمرایسبیاهسکعو اهتشادداب تفرکیم غارسار یاهتخانشان

 ربواصت و باتک تاحفص ولترد هدش هدنراکن ناوارف یراذگسایس تابجوم هک

 : تسا هتفر نادب هراشازن نآفلتعم
 تحت یملع هاگنب نیشیپ سکر یماس یلع یاقآ مردقللاع دتمشناد راکمه

 زاغآ زا زاریش تاّیبدا ةدگشناد رد یسانش ناتساب رایشناد و اگر اساپ و دیشمج



 هتسو ین هچابید

 هچن آب هوالعوآدناهدوب طابتر او سامترد بناجشی | اب نآ ناباپات ضاحت بانک فلات
 باتک نایاپرد ذخ ام تسرهفرداهن 1 مانو ) ماهدش دنمهرهب ناشی مّتمم تاغیلاتزا
 اهسکع و اهتشاددابو تاعالطا یضعب هیت یارب فلتخم دراومرد ( تسا هدشرک خ

 نیودترد ًاقحو تسا یرآ زکتسایس لامک ثعاب:هک,دناهدومن صمیق نو اثیفم یاهکما#

 . دنوریم رامشب یرثّومسب قوشم لماعرضاح باتک

 یْلم ةناخباتک نیشیپسیئر یریصب ربک | یلع یاقآ میمارگ و دنمشناد تسود

 ٌةتخانشان یخب رات راث آ یضعب زا یدیفم یاپسکع هارمه هدنزرا رایسب تاعالتا سراف

 رپهب طوبرم لحمرد هل مظعمزا یرازگسایس راپظااب هک دناهدراذگ مرابتخاب سراف

 . تسا هدیدرگ عقاو «دافتسا درومو هراشا نادب باتک تاحفصولترد تمسف

 اب 1 ۷ 3 فرش 3 02

 نارهم همطاف ون اب مدقم املس و اب

 هزوم ةناخباتک هربدم مدقم املس مناخ راکرس مدنمجرا و نیشیپ ناراکمه

 یطخو یبرعو یسراف یاهباتک یذصتم نارهم ٌةمطاف مناخ راک رسو ناتساب ناربا

 رب واصتتاحیضوت یسیلگن او هسنارفنتمسیونک اپو حالصا و حیحصتاب روب زمناخباتک
 ۰ ۳۵ )رد تک نامت/ یوم ۵۲ دنا هتشاد لوهیم یئاهبنارگ سب تدعاسم باتک

 هگنهرف رد نونک | هک ) شخبجانرورس مناخراکرس مقباس یمارگراکمه

 مهس هدومن سیونک اپ ارباتک بلاطم مظعا تمسق ( دننکیم هفیظو ماجنا نادابآ



 یراپ میلقا راهچویس

 یرایسب دننامو دنراد تمدخنیا ماجنارد باتک ةدنراکن نتشاد قف ومرد یئازسب

 ۱۵ ۳دوع رد را رکسایسرگکید دفم تاعرح

 لک رادا دنم هقالعو علطمرایسب ٌهيسناسیل نادنمراک زا كبابداوج یاقآ

 جارختسا ارنک اماو مالعاو ذخ ام یاهتسرهف افصو تّیحم لامک ابیسانش ناتساب

 نیارتهب تفرشیپ بجوم هنامیمص یراکمهو كمك و نآپاچرد تعار دات وصف

 ۱ اه لاک یاج لا هک نده تسدخ

 یمتسر یضترم یاقآ كب اب هاوج یاقآ

 زا یرایسب یسانشناتساب لک هرادا تسدربز ساگع یمتسر یضترم یاقآ

 تلوهسب اهنآ زا یدادعت هیت هک دناهدراذگم رایتخاب ار باتک رد حردنم یاپسکع

 قوذاب رایسب ساکعو سراف گنهرف ریبدراگن هرهچ رهچونم یاقآ تسین تیم

 رد هک دناهدومرف لاسراو هّیبت یبوخودایز یاهسکع مهیخی رات راث اب دنم هقالعو

 یاهسکع و تسا هدش هراشا مادک رپب طوب رم بلاطم حضوت نمض دراوم یخرب

 صنعودرهزا « تسا هدوباپنآ فیدررد ًابلاغزین زاریشرهش یخبراتراث آ هب طوبرم

 هنامیمص دن |هدرو آ لمعب هارنیاززا یتمیقیذسب یراکمه هک هحب رقابدنمرنه فیرش

 دد ار دنمرنحو جرارپ داهنوکین ناناوج نینچ قیفوت هراومه هدومن یرازگساپس



 صدام هچابید

 تلکسمناش هدنزراو دیفمراسب تامدخ
 یضعب زا هک یدو دم یاب سس را
 یاهتّیصخشاب رگمد مرتحمساکعناداتسا

 دارت هام و
 دتفگ یروآ دایدوخ لحمردتساهتفرک"

 هدربمان یاهسکع همه زا نوریب هچنآ
 هدن راگن یصخش یاهسکعٌءعومجم ز ادشاب
 . تسا هدوب

 و تاعالطا زا فلتخم دراوم رد

 راگن هرهچ رهچونم یاقآ دنمجرا نارورس دیقم یاهیئامنهار
 راثآ نادنم هقالع یضعب هک یدنچ یاهسکع و ناتسود یخرب یاپیراکمه و
 تسا هتفر هراشا دوخ لحم رد هک ماهدش دنم هرهب دناهدراذگ مرایتخاب یلاتساپ

 . ددرگیم مالک ندیشک ازاردب بجومدروم نیارد ناشا یک فیرشمانرک ذو
 لک ٍءرادا رد هک هدافتسا!لباق یاههنیهیپ و دیفم یاهشرازک. زا هاگهاگ

 نایذصتم و یسانشناتساب تقو لک ناریدم تّیحمو فطلب دوبدوجوم یسانشن اتساپ
 دوخ ّلحم رد ار مادک ره هدوب لماک نانتما ثعاب هک تسا هدش هدافتسا مرتحم
 . ماهتشادمیدقت اردوخیرا زگساپس بتاررم جرارپ تیانعنیاب تبسن هدومنیر و آداب

 یلقنیسحو یدوعسم دوعسم هو روینایرآ ساّیع ناباق آ یمارگ ناتسود

 و هسنارف هاتوک یاههمدقمرد یوغل تاداریایخرب عفر هب تبسن كمك ابرصن كلم
 . دنٌهدومرف مرا زگساپسو لومعم یشیاتس لباق یراکمه باتک یا

 ناربایهاشنهاش یاهنشجیزک رمیاروشرتفدرد دنمج را ناراکمهزا رفن دنچ
 اب یپاراد ُمجن مناخو نایتبرت ربک او ینیعم زیورپو روشحلس یلعساّبع ناییاقآ

 مرازگساپس یسب ومهارف ارتمدخ نیارتهب تفرشیپتابجوم نوگ انوگ یاهیراکمه
 . دنتخاس

 یمک احیلع یاق آ مدنمشن اد تسود ةهلبسوب دیشمج تخت و داگ راساپ یاههشقن



 یراپ میلقا ششویس

 زا یلم راثآ نمجنا شرافسهب سرافو نارنا یاههشقت و ناتساب ناریا زوم ریدم

 نیازا اررگشت تاهنو تساهدش میسرت و هّیهت شتد]داتس یئایفا رغج ةدادا فرط

 .دراد تیاب

 هداز دیعس اضر ناباقآ و نابات ةناخپاچ لماع ریدم یکلم هلادبع یاقآ

م پاچرد روب زم ةناخیاچ نادنمراکز ا رگیدرفن دنچ ویساتع لا رصنو
 اههشیلک و بلاط

لومعم یزوسلد و هّجوت هنوگ همه باتک یاهراک ریاسو
 لامک بجوم هک دناهتشاد 

 . تسا ینادردق

 هسسوم شآنارکراکونانک راک ناباق آه وزورما را ووارک ورا

 سرد هتشاد هدهعب ارباتک یاهرووارگ و اههشلک هیت تمحز هک
 و ییتساش هراب

 یاقآ . دیامنیم لماک یرازگساپس و نانتما راهظا دناهداو جرخب لماک تبقارم

 هزاجااب هک یسانشناتساب لک ءرادا شک تمحزو قیدصرارگتمدخ یجار نما

مانرما « هل وحم فثاطو رب هوالع؛شیوخعوبتم ةرادافطا و
 فلتخم یاهراک و یناسر ه

 و ندیناسر تمحز باتک پاچتنم لوط مامترد تساراد هدهعزبن اریلمراث ] نمجنا

ااراهرووا رگ وباتک قارواوپاچیاههن من ندینادرگ رب
 یزاسرووارگ و هناخیاچز

 هدرک یدرومبو شّمرایسب یراب ءار نیازا هتشگ لاتحتم سکعریو بناجنیا دزنب

 . دشابیم ناوارف رشت ثعاب هما هک تسا

 یرازگساپس دیزم بجوم باک نیا بلاطم زا هدافتساو سابتقاو لقن

 تّصخشو هشیدناوحن هب لوک وم ار بلاطم ذخأم هب هراشا هدوب شا غدنروآ درک

 . دسانشیم مرتحم ناک دننک هدافتسا

 ةتشذگ راختفارپ یاهراک داب هبناوارف تامدخ هاررد هتسیاش قیفوت دیماهب

 یتخبشوخو هوکشو سدقم موبد زرمنیا نوزفازور یتادابآ و یدنمتداعسو ناربا

 ۰ نآ داهنوکین مدرمو یهاشنهاش ینادواج

 یوفطصمیقت دمحم دیس - ش۳۴۳٩ هام ید _ ناربمط



 زاریشب نامنصازا - لو) لصف

 باغرم تشد ان تساوخدزیا زا  لوا تمسق

 تساوخ هزیا -

 یاههنارب و دربمان ناوتیم سراف لاخب دورو زا سپهک یخب راترثا نیتسخن

 - دشابیم عقاو ناهفصا یرتمولیک ۱2۱ تفاسمب هک تسا تساوخد زی ا یمیدقهعلق

هکلج تاذاحم رد یقمع مک ضبرع هرد هنارک یبوسر هرخصزارف رب هملق نبا
 رارق 

 نورد دنکیم ادیپ هار جراخ اب بونج بناج زا هنهک لپ هلیسوب و (۱-ش) دراد

ناوتیمهک هکنتیاههچوک و كچوک یاه هناخنآ
 نابناساس هرود عضونامهتفگ 

 هعلقهاگشباینو هدگشت آ هک ار نابناساس دهع یقاطراچو تسا یقاب دهدیمناغن ار

 تلعبشیپ لاسدنچو دناهدومن لیدبت دجسههب یرجه مهن نرفلیاوا رد تسا هدوب

 مه.روب زم ناربو یفاطراچ ( -ش,) یر هندب هرد هناوک سأرس نتخیر ورف

 اجنآآ نتخاس روصحم یارب یدیدجراوید یداب آراکوکین نانززایکی وتخب رورف

 ۲۷ خیراترد روب زم ناریو یقاطراچ دومنانب تسناربو هعلق نیا ینونک دجسهک

تساهدیدرگ تبثناربایلمراث آتسرپفرد ۳۷۹هرامشلبذ ۱۳۷۷هامدنفسا
 نونک | و

 دپع قاط زا رت نئاب هک ی دیدجششوپ ابمه
 دجس» تروص دناهدز نارب یناساس

 ۰ تسامدررم هدافتسا دروم

 وقربا و هدابآ-۲

 عباوتیلو دوریمن غارسیرک ذ لباقزیچیخب رات راثآ ظاحل زا هداب آرپشرد

شو مک یخی رات راثآ یاراد وقربا و دیلقا ینعی هداب آ
 اهن ابهراشا هک تسایمهم 

 ۱ ۰ دسرریمظنببسانم باتک نیارد



 یراپ میلقا ۲

 دیلقا

 فورعمیداب  هب ندیسرزا شیپدنیامن تمیزع زاریشبناجب هدابآ زانوچ

 برغمبناجب ینعی تسارفرطب یهار تسا هداب آیرتمولیک ۲۲ تفاسمب هک قمروس

 .دنسریمدیلقابرتم ولیک ۰ بی رقیط زا سپ ودوریم دیلقایوسب و ددرگیم بعشنم

 زاریشب ناهفصا هارهاش قباس رد و تسا هدابآ زاشیب دیلقا یشیرات هقباس

 رهش هکنانچ تشاد لماک تیز-ک رم لحم نیا و تشذگیم دیلقا زا هدابآ یاجب

یغت زا سم و دنتخانشیم دیلقا ةداب ۲ مانیار هداب آ ینونک
 ۱۳ هار ریسه نی

 . تسا هتفاب شازفا دلار آآ

 ۱۳۰ ری دراد دونجو یمیدق عماج دجسم دیلقا رد

 نادب یئاهیناری و هریغو یگدنراب رثا رب رابکب دنچ ره تپج نیمپن و ذنا هثخاس

 تست درادن یرنهو یرامعم تمها رخ اطو تسا تر اد دجم هتفاب هار

 لوالا عیبرهامنآ خیرات و دمحا نبنی زعلادبعدجسمردرس تبنمیبوچ هبیتک ربانب

 ۰ دراد یرجه ۱۰۰۸ مرحمهب جخروم یتبنم ربتمو تسا یرجه ۸4٩ لاس

 دوشسمهدناوخ تالقلت هک دیلقاكچوک ی اپهوک زا ۱ رد نینجمه

 کن هرانک ردو دنمانیم ربک رتخدارن آ مدرمهک دناهدنک هگنس رد یلادوک

 ستمیتناس ۸۸ یانهپ و رتم ۷ ًابیرقت یازاردب یاٌةحولرب رطس۲۱ رد یناساس یولپپ

ها رتشب صیخشت ویسررب دنمزابن هک دناهدومنرقن گتسرب
 "لامجا و دشابیم نفل

 ردناگ درم ناوختسا ندرپس لحم ینعب اهنادوتسا زا برن لاذوک فک نازی

 یفوتمصخش مان و نایتشترز یبهذم تاملک رب لمتشم مه هبیتک هدوب یناساس دهع

 ۱ نشاسم

 وقربا

 هک قمروس فورعم یداب آ ات ار زار یغب هداب آ هار دیاب وقرباب نتفر یارب

 هسوش هداج نآ زا سپ دنامشب تساهداب ۲ یرتم ولنک ۲۷ رد رک.ذلاقباش حرشب

 ٩۱۰۲ هرامش شرازک زا ربک رتخد یخیرات رثا ودیلقا عفاج دجسمهب طوبرم تاعالطا (۱)

 .تسا هدش یابتقا و لقت هداب آ هگنهرف هرادا ۳۳ ۷۵



 ۳ وقربآ

 لحم زا رتمولیک 4۸ یطابو ددرگیم بعشنم قرشم فرطب ینعی پچ بناجب وقربا

 . دنسریم وقرباب هداج باعشنا

 یاههرخصیالابرب میدقرهشتیعقومتبسانمب هک تسا هوک رباوقربا یلصامان
 یرایدننام یمالشا راودا ردو دناهدناوخ مان نیادب ارنآ نایناساس دهعرد هاتوک

 و نمایم طلبر ی شوق اد یاس ید تایپ

 ناتساهب طوبرمآعبطو دزبعبات تاهج یضعبزا یروشک نامزاس رظنزاوقربا
 (متفهناتسا) سراف هب طوبررم ینعی هداب آعبات تاپجیضعب زا هدوب (ناهفصا) مهد

 دشابمدیبهدوهداب ] نیب هداج زا اجن اب نتفر یاربرتیلمعو رتلهس هار نوچ تسا
 دسریمرظنب رتبسانم ًاعبط تسا هداب | ککنهرف عباوتزا نآ کنهرف یفرط زا و
 یخی رات راثآ نمض تسه یهجوت لباق ددعتم هینبارب لمتشم هک نآ یخیرات راثآ

 ِ ددرگ روک ذم سراف

 یلع دبنگ

 اب یلع دبنگ وقربا یخبرات هسیئبا نیرتمکحتسم و نیرتمهم و نیرتیمیدق
 هک تسا یعاضتشهیگنسج رب وب زمیانب-درادمانیلاع دبنگ نادنمقالعیضمب هتفگب

 (۳-ش) دراد رارق میدق رهش لحم هب فرشم و وقربا قرشم رد عقاو ههت یالابرب
 تشهتمسق یالابهدوب صخشم طوطخ یارادو قیقدو هداسرایسب نآآ ینامتخاسعض و

 یراک سنرقم نآ زا رتتالاب دوشیم هدبد تشرد طوطخ اب یفوک هبیتک انب یعلض

 تشه جرب زارف رب یگنس هداس رودم دبنگ و دنکیم رظن بلج یگنس یابیز

 شرف یقوجلس دهع كزان یاه رجآ زا ارنآ ماب دشابیم راوتسا روبزم ییعلض

 و
 و مينورتمکى برق بئاج رهرد راوید یتفلکو رتم ۸/۹۰ جرب لخاد یانهپ

 دبامنیم نیا زا تیاکح روبزم یفوک هبیتک - تسارتم ۱۲ دودح ردانپ هیلکیدنلب
 شوک لوک دیو را یونگ رلع نهال یاهو

 لخ دمیالابهک,يرگن داتوک هبیتک ردو,تساهدش هتخاسی :رجهء ۸لاسب نازوریف

 نازوریفردام هاگمارآ تهج هدربما یانب هک دوشیم رما نیاب هراشا درادرارقانب



 یراپ میلقا ۱

 (تسا هدوبنادب كیدزنیزیچ ای «همشرک نینزان»ون اب نیما دسریمرظنبدوهشمراث ] زا) تساهدوپ مه

 نبنسح نبرصن هون و یملید ناهاش نادناخ زا هلودلا سمش نیدلادیمع

 تلعبوا نادناخ هک شابیمملید فورعم یحاون زا روکشا بحاص یملید نازوریف

 دنوربیزک رم یحاون و ناهفصاب ناربا لامشزا دناهدشروبجم اهشکمشک و اپتباقر

 . تسا هتشگ ثادحا ناربا یلامش یحاوت هینپا كبس هب مهوا هربقمو

 ٩خیرات رد هدوب یرجه مجنپنرق هینبا نیرتهب ونیرتراوتسا زا یلعدبنک

 ۰ تساهدیسر تبثب ناربا یخب رات راثآ تسرهفرد ۱۹6 هرامش لیذ ۱۳۱۲ دادرم

 وقربا عماجدجسم

 هک تسا یلیطتسم عبرم طایحرب لمتشم ناربو تروصب وقربا عماج دجسم

  رگبد تاقلعتم و اهناتسبش و اه زیلهد لماش هتشاد فرطراپچرد ناوبا راپچ

 و یویج فابثاویا نایمرد هک تسا یناتسبش نآ یاهتمسق نیرتیمیدق تسا هدوب

 یقرش ناوبا رد - دشابیم یقوجلس هرودب طوبرم [رهاظ و دراد رارق نآ یقرش

 ةناش ارنآ ناوتیم ودراد دوجو ۷۳۸ لاسب خرومیلاع رایسب یربچک بارحمدجسم

 دجسمرد دیعسوبا ناطلس تنطلسرخا وا رد هک ت سنادیتاوارفو لصفمتاریمعت زا

 یمک دجسم کر زب ناوبا دادتما رد مه یک رزب ناتسبشو دناهدروآ لمعب روبزم

 نومضمنیدبهراشانآ بارحم یالاب ٌةتشونرد هک دناهتخاس روب زمتاریمعت زا سپ

 ۳۲ ۶ تار روتپشم همحا نبا نقحم یتجاح نيا ننح هکت سا هدش

 عددقدجسمهب لصتم ارنآ هدوب دجسم تمسق نبا نامتخاس یناب یئوقربا نیدلانیما

 جاتحم هک دوریم رامشب یاهینبا زا وقربا عماج دجسم یلک روطب - تسا هتخاس

 خیر رد انبنيا (4-ش) دشابیم رایسب یزوسلدو یدنمهقالعاب مآوت ناوارف ریمست

 بش تاریایلمراف ۲ تسرپفرع.۱۹۷ «رامشلبذ ۱۳۱۷ لاسمام دادرم٩
۲۱۰ ۱۳ 

 رد نیازا شیپ هک دوب دوجوم وقربا عماج دجسم رد یدنچ یرمرم حاولا

 دشابیم۸۱۸ هب خروماهن آ زا یکی وتفریمراکب هرجنپیاربدجسم رواجم یاههنارب و

 هزومب (۵-ش) تسا رمرم زا مهنآ هک دجسم یلصا بارحم اب ۱۳۱۹ لاسرد و

 * 2۵ هداهن ظوفحمیونصدهعزا شیپ یاههفرغ ردو دیدرک لققنم ناتسابناربا



 ۰ وقربا

 ورسخیک نب نسحهربقم

 یبیب شرتخد و ورسخیک نبنسح هربقم وقربا رد رگییدمهم یخیراتیانب
 ربقم,اب دیابن و ذوشیم هدناوخ یوواط هربقم ,مانب هک .تسا قوتاخهکلم هشاع

 زا ترا وه یازب ادوش هابتعا قوت یمن دهج باکو نم و

 یانهپهدوبرتم هدزیس بیرق نوریبزا نآ علضره هک تسا یعبرم یتشخ نامتخاس
 یاهراوبدیالاب لوغم نارودلومعتابسب و دوشیمرتمهدزارتمک یرصتخمنآ نورد

 و دناهدومن راوتسا نآ زارف رب زین رجآ زا یدبنگ هدز یرج آ یدنب قاط یتشخ
 رتم۷۵ رب غلاب دبنگ كونات انبمامت عافترا (-ش) تسا هتخب رورف مه تهج نیمهب
 اهی ربچگ هب نیم نآ لخادو تسدکب مافهزوریف یشاکزاًامامتدبنگ نوریب ششوپو
 یخی راتتاعالطایواح هبیتک- دشابیمثلث ویفوک یاههبیتک و هتوبولگ و اهیشاقنو

 تساهدب.د ناوارفبیسآ هک دراد رارقبارحم یالابیگ رزب هحول رب ثلث طخب نآ

 هک وا فالساوربق بحاص هب طوبرم باقلاو راگ درورپ یاذث یواح, تارابع نمضو

 نیروصنمنبورسخیک نبنسحهک دب ًایمرب نینچ نآ زاتساهدوب لوفم دهعلوادتم
 هتفابتافو یگلاس ٩۳ نسب ۷۱۸ لاس یناثلا یدامجمجنپ هبنش بشرددمحمرکب یبا

 هبنشجنپبش رد شرتخدو هدنارذگ تاربمو تاریخو تاعاط ماجناب اردوخیگ دنز
 -تسا زفنود نیا ربق رک ذ درومیاثب و دوب هتشذگ رد یرجه ۷۰۷ هدقعلایذ ۷

 ناربا یلمراثآ تسرهف رد ۱۹۰ هرامش لیذ ۱۳۱۲ دادرم ٩ خیرات رد روب زم یانب . .
 طسورد و تسه یمیدق نامتخاس دنچ راث آ مهنآ ترواجم رد و تسا هدیسر تبثب

 یلصا ومیدق هربقم لحم رد دوربم روصت هک دوشم هدید یکچوک یانب سا

 . دشاب هدشهتخاس (یفوتسمهلادمح بولقلاةهزن باتک ردروک ذم) نیمرحلاسوواط

 شوپزپسهزمح ریپ دازم
 ینعبیقوجلس نارود زا مه یرگید راث !یلعدبنگ یخب رات یانبرب هوالع

 دوپشمو یقاباهنآ زا یئاباقب شیبو مک هک هدوبوقربا رد یرجه مششو مجنپ نورق

 بارحمهک درمش ناوتیم ار شوپ زبسهزمحرریپرا زممانب كچوک یانبهلمج زا تسا

 نابولع دبنک یاهبارحم اب و (۷-ش) دراد یهجوشت لباق و ابیز رایسب یربچک
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 یایق لباقو زارط مه نیمارو عماج دجسمو (نیوزق) هتردیح هسردمو (نادمه)

 و یربچگ یلاعرایسب یاهب راک هزیر و یمیلسا یاه هتوب و لگر ب لمتشم:و تسا

 نیفرطرب یربچگ لگو د یور ربو دشابیم یربچک ی اویش خسن و یفوک یاههبیتک

 : دوشیم هدناوخ نینچ نآ خیراتو هدنززاسمان خسن طخب بارحم

 .پچبناجرب (هلهلارفغ یقارعلا جرفلایبا نیدمحم لمع) ۰ تسار بناجرب

 ۱۳۱۳ هامریت ۳۱ خیرات رد یخب رات بارحم ندا (تیامسمخو .. ۰ ناضمریف)

 ۰ تسا هدیسر تش ناربا یلمراثآ تسرپفرد ۲۰۵ هرامش لبذ

 رگید فلتخم یخب رات راث ۲ یایاقب

 ابن زا یمهم ریچ هک تسهوفربا رد یرگبد هیثیا یاباقب قوف هیئیا زاربغ

 و مجنپ نورف رد وقربا قنورو تراجت تب زک مو ینادابآ راک ز ور ٌهناشن و هدنامن

 یرگیدونودیس دبنک, یکیروب زمراث آ-ددرگبمبوسحملوغم نا رودویرجهمشش

 -دشابیم یقاب هیماظندجسم زاهک تسا یاهزاورد یمّوسو یخرس لک نود سددک

 زا نآ یاههرانم ًاصوصخ هیماظن هزاورد هدوب یرجهمشش نرقب طوب رملوا یانب ود

 مه ورسخیک نسب نسح هربقم ترواجم رد - دسر یمرظنب یرجه متشهنرقراث [

 لباق رثا هدوب دجسم و هسردم لیبق زا یبهذم هینبا هکت سه یناریو هینبا راثآ

 ۰ تسا هدنامن اجرباپنآ زا یهجوت

 تاناوب و دیاهد -۴

 هاگلزنمب هدابآ زا رتمولیک ۸٩ ینعی قمروس زارتمولیک ۶ نتشذگ ناب

 ما کرد هلباف یخی وات بش هدای] رهش هننام مهدیبهدرد < دتسریهیب هدربتعم
 یخیرات راثآ نآ قرم و یبرغ بونج بناوج رب هدابآ ریظن مهزاب نکل دوریمن

دنکمادیپ تبساتم باتک نیا رد نآ رک نهک تسا دوجوم
 . 

 میها ربا ناطلس ٌةعقب اب ءادهش ٌةععب

 هارهاش زا نوریب دیب هد یبرغ بونج یرتم ولیک هدراپچ بیرف تفاسمپ

 دیلقاةراب رد روک ذم حرشب هک یلعف هداج تسارتمستسدرود یاهتمسق رد ینعب



 ۷ تاناوب ودیبهد

 هنقب ماتنیتامسریشیرات یانب تسا هتشذگم دودحف زا زاریشب ناپفصا مقدار

 هب نیم هدشهتخاس دیفس یاپگنس زا هک دراد دوجومیهاربا ناطلسهعقباب ءادهش

 . تسا هدوب یلاع یاهسنرقم و قرعم یاهب راکیشاک

 رتم۷۱۲۰ نآ علضرهلوطهک تسا یشوگ راپچنحصرب لمتشم روب زم یانب

 بناوج رد رتکچوک یاهامنقاط و نحص بناجراپچ رد ناوبا راپچ یاراد هدوب
 یک رزبرثا رب نآ نیفرط و دناهتخاس رتک رزب یناوبا هلبق تمسرد و تسا اپناوبا

 یشوگ ر اهچناتسبش روبزمناوبابقعو دناهتخاد رینكچوک یاهامنقاطداجیابناوبا

 . دراد رارق تسا رتشیب مین و رتمراپچزا یمک نآملض رههک

 ناتسبشلخدم یالابیاهسن رقم ًاصوصخمهداتفا رود عقب نیا یراکیشاک تانیئزت
 ناتسبشراوبد یرتمهس عافترا رد قرعم هیشاح نینچمهو هگ رزب ناویا یاهتنا رد

 - تسا فب رظ تعنص نیا یاه هنومن نیرتهبزآ حتف روس زا یئاهتمسق رب لمتشم
 نینچمهو اه راکیشاک عضوزاو ۱ مواعم نآ جی رات لاسو یناب مان

 تنطلسنارود یاهانب زا اب ولنیوققآ ناهاش راثآ زا هک دب ایمرب نینچانب یرامعم
 وهبوفص هرود رد هک دشابیرجه مهن نرقهب طوبرمو سرافرد رومیت ریمآ ناگ داز

 مه یلصا هداج ریسم رییغت زا سپ هتشگ عقاو راگ زور یرپمیب دروم نآ زا سپ

 یرامعم عضوو یرنه راثآ و تساهدمآ رد هداتفارودو كورتمیئانب تروص اساسا

 .ددراد مارال تبقارهو ریمعت شرزآ لا

 راثآ و ددعتم یاههبت دیپهد رواجم رگید یحاونو انب نیا شوح و لوحرد

 راودارد دودحن آ رتشیب قنورو یداب آ زا تیاکح هک تسا دوهشم لاخیور فلتخم

 مانبهک تسا یمیدقهیت دنچ ءادهشهعقب یرتمولیک هسرد هلمج زا دیامنیم هتشذگ
 نیاهیلک رد یقیقحت یاهشواک و یملع تاسسجت دراد اجو دوشبم هدناوخ بوقعی رصق

 . دی آ لمعپ یحاون

 نودبرفیافآ - ۷۸-۱۳۲۹/۷/۲۹ هرامش شرارگ زا ءادهش هعقب هب طوبرم تاعالظا-(۱)

 , تسا هدیدرگ لقن يراف رد یسانش ناتساپینف سرزاب یللوت



 سراپ میلقا ۸

 ۱ (تاناوب) نایروس ۱

 تفاسمبو دشابیم عقاو دیبهد یقرش بناج ردهک تسا یک ولب مان تاناوب

 شخب زک رمهک دراد رارقنایروس ربتعم یداب آ دیبهد قرشمیگنسررف راهچ بیرق

 . تسا تاناوب
 نایروس عماح دجسم

 هام دنفسا۲۱ خی راترد و تسا یرجه مشش نرقزا یکچوک یانب قوفدجسم

 میتوس۳ یخب رات راث آ تسرهفرد ۲۸۲هرامشلیذ ۳ ۵

 هجاوخ نامرفب هک هدوبیگر زب تبنم ربنم دجسم نیا رتمهم یثا درادن یدایز

 دندوب هتخاس يرجه۷۷۱لاسرد دمحم نبدعس هجاوخ كرتام لحمزا کلملارفظم

 2 ۱ رم ظفخیارب و هو هدش دیدپان نآ زا یئاهتمسق هک

 (۸-ش). دندومن ریمعت و لقتنم ناتساب ناربا

 هزمح هدا زماما هعقب

 یرجه۹۵۳هب خروم هزمح ۰ هدازمامآ مانبیاهعقب تاناوب ۳۹ یخب راتیانب

 هامدنفس۱۱۲ خب رات ردو دشابیمعقاو نایروس یقرش بونجرد زابهیرقرد هک تسا

 ۰ تسا هدیسر تبثپ ناریا یخی راتراث آ تسرهفرد ۲۹5 هرامش لیذ ۵

 بافرم تشد - مود تمست

 ریبک شروک هاگمار ۲۱

 دیب هدزا نتشذگ زا سپ دنکبم - نا و

 هد بیرق دسریم داب آرداق یدابآ هب رکیدهاگلزنم و هندرگو هگنت نیدنچ و

 دابآ تداعس فورعم هگنت هب هکنآ زاشیپ دنرذگب دابآ رداف زاذک رشولک

ناوخ باغرم تشد مانب هک ددرگیمرادومن ةکلج هداج تسار بناج رد دنسوب
 هد

 ربق نآ یلحم مان و هتشک داینب دیفس كنس زا هکر یک شروک ام شم

 مانب یداب آ ةدکهد ترواجم رد و دراد رارق تشد نیاز دعب تسا تل وام



 4 ۰. . داگ راساپ

 زا شیپتاعاس رد ًاصوصخم هدوب عقاو هداج یرتم ولیک هس تفاسمب نامیلس ردام
 یبوخبهداجتمس زا ددرگیم نشور باتفآ شبات زا هاگمارآ یقرش هندبهک پت
 اب رجشم نابایخ باعشنا لحمرد هداج رانکیرم رادناژ هاگساپ -تسا ادیوه

 داک راساپیخب رات راثآ و نامیلس ردام یداب آ فرطب اجن آ زا هک دراد رارق یئافص

 ار راولپ هناخ دور سپس دنرذگیم لوش درک رومعم هسیرق زا ادتبا و دنوریم

 ربقیلحم مانب ریبکش روک هاگمارآ و دنسریم نامیلس ردام هدکهدب هدومن عطق

 اهراز تشک طسو رد یبرسغ بونج بئاج رب روبزم یداب آ نوریب نامیلس ردام
 . تسا هدومن هطاحا ارنآ فارطا یمالسا روبق هتشگ عقاو

 ات 1و اهشلک زابتأا هو هاکمار |لحم هک,داگ راسای هطوجم یمومع هعق

 (ه-ش)باتک رخآ ریواصت نمضرد دهدیم ناشن یخیرات هاگماج نیاردار هیقاب
 سا «هادنزکر هک آرا

 شش یوکس زارف ب هک تسا یشوگ راهچ قاطا رب لمتشم هاگمارآ یانب
 هدشهتخاس# رزب ديفسیاهگنسزا انب نیا هثلک (۱۱و۱۰ش) درادرارقیبسانتم هقبط

 تاقبط یدنلب نآ زا یمین ًابیرقتهک دوشیمرتم۱۱ رب غلاب نآ عافترا عومجم
 شا ابی 19 عایهشوپاو:هاگمارآ ی قاطا یدشلب نا یقاباهدوب رکن نا

 دشابیم رتم ۲ر۱ . یدنلب و انهپ و رتم ۳ر یازاردب روبزم قاطا ینورد هطوحم

 و تا هدیدرگ یراجح دیجم هللامالک تاب ۲ و بارحم نآ یبونج راوبد رب و

 مه یمالسا هاگت رابز تروصب ار نارسیا رتس رابرهش هاگمار آ هلیسونپ هب

 َ آ رد

 هلصاف رتم هس دودح رد هاگمارآ ماب یالاب حطس ات قاطا فقس ریز زا
 هاگیاوخاززیکناهنک تسادیدوگ هیبعت نبق ودر لجم هتلنعاف یا

 دناهتسنادهیجوبمک ردام «نادناساک»وارسمهنفدمار یرگیدو ریبک شروک یدپآ

 سشمهر۹۵رد!ر۹۵یرگسد و رتم كي رد رتمودربق ود زا یکی یاه هزادنا(۱۷ش)
 رگیدکیپ رتمیتناس ۳۵یانهب و رتم كي یازاردب یکیراب زیلهد هلبسوب هک تسا

 رتمیتناس ۸۷ رب غلاب هدوب ناسکی زیلهد و اهربق عافترا و دوشیم طوسبرم
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 (۱۳-ش) دشابیم

 مای و قاطا یریز فقس نیب یزومرم لحم رد هکنیا دوجو اب ربق ود نیا

 ۳ ی دور دیس روم یدساپراود ارد دوم: هدش هداد را

 هتسکش ار مابگنس دندوب هدرک داجیا ماب یقرش یلامش هشوک کا یدزنهکرفح

 زا مه ار اهناوختسا و داسجا یاباقب نآ سئافن عمطب و دنا هتفاب هار نآ نوردب

 تمرمنمض ۱۳۳۷ ناتسباترد و دوب هدشرب رابغ و كلاخ زا جیردتب و دناهدرب نابم

 اخ زا هتشابنا روبق هب نتفای هار هلیسو و ادیوه مابكنس یگتسکش هاگمارآ

 هگبرو تشک« یپناكانخ زا اپنآ نوژد یدامتم نورق زا سپ ًاددجم و 9

 0۱( دمآ رد هزیک اپ تروص

 یرتشیبیداب آ باغرمتشد یرجه متفهنرق ینعی سراف ناکباتا نارود رد

 لاس و اههتشونو دندوب هدرکیدجسم هب لیدبت ار شروک هاگمارآ هطوحم هتفای

 ردیگنز نبدعسكباتا مان و (یرجه ٩۱۲ ناضمر) عوضوم نیاب طوبرم خیرات

 بناج,یگنس هناتسآ رب وتسا دوجوماهگتس یور رب روبزم هطوحم رانک و هشوک

 (۲۱اب) ٩۲۰ خیراتلاس رک ذ اب یلصنم هتشون مه هاگمارآ لخدم یزاحم یبرغ

 . دوشیم هدید هراب نیا رد

 ۰ شروک هاگمارآ كيدزن یمالسا یانب - ۳

یوه یمالسا دهع یاتبراثآ شروک هاگمارآ لامش رد یمک تفاسمب
 تسا اد

 دش یرادربک ًاخ ۱۳۷۹ و ۱۳۲۸ یاهلاس رد یسانهناتسابلک هرادا فرظ ناهکک

 زا (ه۷۷۹ ۰ ۷۷۰) عاجش هاش دپع رد هناسریم هکد مآ تسدب هتشون تاعطق و

 نآ ینامتخاس متشو تدناهتخانن |ونآ ریبک شروک نارود هینبا و اهخاکیاهکنس

 دیامنیماپقاطا ولجیرسارس ورهاز واهنوتسو اهقاطا اب ار یناوبا راپچ یانب هشقن

 لاح نیع زدونیرفاسم تهجهارهاش رانک رد یئارسناوراک هک دی آ یم رب نینچ و

 هاگمارآلربتم یانب راوج رد ناذنمزاب و نینکسم تهج یهاگتدابع و هاقناخ
۳ 

 هاگن و سراف یسانش ناتساب راد ۳۷ر ور - بس ءرامش شرازک زا جارختسا (۱)

 . دیشمج تخت یملع



 ٩ داک راساپ

 . تسا هدوب (۱

 شروک راب خاک-۳

 دراد دوجو یمظعم جاکیاباقبهاگمارآ یقرش لامش یرتم ٩۰۰ تفاسمب
 رتم۷۹۷۰ ًاعومجم خاک نیا تعسو (۱4-ش) تسا هدنام یاجرب نآ نوتس كيهک
 یبونجیلامش ًابیرقت نآ یانهپ و رتم هدیبرغیقرش ًابررقت نآ لوطوهدوب عبرم
 تمس راهچرد ناوبا راپچ و طسو رد ینوتس ۸ هک رزب رالات رب لمتشم ورتم 6
 ود یاهزرج و اههرازا و اههناتسآ و اهنوتس - تسا هدوب هشوگ ودرد یئاهقاطا و

 اههناتسآفک و اهنوتسرس واهنوتس هیاپهدوب دیفسهکنس زا خاک فک واهناوبا بناج
 یاهگنسندربراکب اساسا و تسا هدوب هایس هکنس زا اهناویافک تنیز و اهوکسو

 - تسا هینبا نیا صوصخم تازایتما زا یکی داگ راساپ یاهخاک رد هایسو دیفس
 هک دیفس کنس یاهزرج یالاب رب هدوبرتم ۱۳/6 ًاعومجم دوجوم نوتس عافترا
 یلبابو یسراپ یاهنابز هب یخیم طخب (۱۵-ش) دراد رارق خاکیاهناوبا یاهتنا رد

 مهم تمسق - تسا روقنم «یشنماخه رابرهش شروک (متسه) نم» هلمج یمالیع و

 یانپ ثادحا یارسب ار خاک نیا یبونج ناویا و یزسک رم رالات دیفس یگنسشرف
 روب زم خاک رالات یاههاگ رد هایس یاهگنسرب- دناهدرب نیب زا رک ذلاقیاس یمالسا
 هدم آ تسدب ۱۳۷۵ یاهش واک رد نآ یلاع یاههنومن و تاعطق هتشاددوج و هتسج رب شوقن

 یبرغبونج ناویا و فیدرود رد نوتسع۸یارادخاک نیایقرش لامش ناوبا -تسا

 یقرش بونج و یبرغ لامش یاپناوبا زا كره هدوب فیدر ود ردنوتس ۲۸ یاراد
 ورتم ۱ دودح رد خاکیزک رم رالاتع افت را - تساهتشاد فیدرودرد نوتس۱5 مه

 . تسا هدیسریمرتم ٩ دودحردآعومجم اهناوب| عافترا

 ی رعتشم » بانک زا, یلصف نمش دش هراشآ هک یگنرم همیتک تا

 توس
 هدرک نآ هظحالم دوخ ریقح . نامیلس ردام دهشم » : تسا هد مدد ۹ فلوم نشون
 زا اهراوید و ناکرا یمامت هک هتخاس یئارساوراکدهشم یلاوحرد یرفظم عاجش هاش عاطم هاشداپ و

 . < تسا هدنشارت رمرع گم
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 رادلاب ناسنا شقنیا راد خاک_۴

 اجرب یرگبد یانب راثآ شروک راب خاکیقرش بناج رد یرصتخم تفاسب

 ۵ ) هوجوم رثا و هناشق نی رتمپم کبفس تکتسرب زادلاب ناسا شقن هکتسا هدئام

 زاكب رهرب هدوب یتوتس ۸ کر زبرالات رب لمتشمانب نیا (۱۹-ش) دوریم رامشب

 هینبا و ناوبا راثآ و تسا هتشاد رارق یهاگ رد ۱9۱9 یرع و یرش و لامش اوج

 رذ دیفش ههکتسررب : رادلاب ناسنا هتسج رب شقن - دوشیم هدید رالات ۱

 دناهدرک یراجح نیئاپ هب ور لابود و الاببور لابود هدش مقاو یلامش یهاگ رد

 نایمالیع سابل دتنام یدنلب سابل و تسا دنلب نامساب وراعد تلاحب ناسنا یاهتسد

 یاهجات نوچمه دنلب لک هس زا بکر م یجات و دراد ربرد دسرریم اپ كزوق اتهک

 بثک زا هچنآ - دوشیم هدید وا سرب (جوق جاش هیبش) جخاشود شقن یوررب رصم

 زا یلو هدوب روقنم(زاب خاکیاهزرجیالابدننام) شروک مانشقن نیا یالاب دب ًایمرپ

 ۰ تسا هدنامن نآ زا یناشتشیب لاسدناو داتفه

 لحمنیا یانبنی رتمیدقوداک راساپ هاگتدابع خاک نیا هک دناسریمرما نئارق

 ۰ تسا یشنماخه نارودشقن نیرتیمیدقزین قوف هتسجرب شقت هدوب

 شروک یصاصتخاخاک

 خاک راث | شروک راب جاکیبرغ لامش یرتم ولیک عبر زا شیب یمک تفاسمب

 عومجمو دوریمرامشب داگ راساپ یاپخاک نی رتهیسوهک دوشیم هدیدیرگید هکر ز

 ینالوط یاپناویاو طسورد یرالات هدوب ۷۵ >< 42) عبرمرتم ۳۶۲۷ نآ تعس

 ۳ ۰۱۵ راه ی 10م والا تسا.هتشاد لقرش بونج و یبرغ لامش 9 3

 نآیابیز شوگ راهچ یاهنوتس هت هدوب دیفس هکنس زا نوتسیس اعم فیدر"رد

ا زگ داینب ناوارفیداتساو هقیلس یابوگ هنومن رالات یلاع یزاسفک اب
 رامشب خاک نار

 هتخاس اهنوتس تازاحمب هبای ی فیدر كى رالاتیاهتناودزا ای رهرد (۱۷-ش) دور

 - تسا هتشاد دوجو رالات بناج ود رد یئاه نیشنهاش و اهامنقاط وب

 ۲2 یاراد یبرغ لامش ناویا و فیدر ود رد نوتسلهچیاراد یقرشبونچ ناویا



 ۱ داگ راسای

 تسایقاب ابنآ تر فک زا یشخبو اهنوتسهت هدمعتمسق هدوبفیدر ودرد نوتس

 دراد مولعم هک تسا هدنامن یقابیرثا یزک رمرالات یاهتنا ود ردعقاو یاضف ودزا

 رایسبزینانب نیارد دیفس گنساب مأوت هایس ککنس -دشاب هدوب یئاهقاطا ای ناوبا
 طوطخ اب هتجرب شوقن یاراد هایس ثگنس زا رالات یگنس یاپیهاگ رد هتفر راکب
 هکنرزمرقهدام - تسا هدیدرگ فشک نآ زا یتاعطق هک هدوب شروک مانب یخیم

 دکتر رف یخ جلو چک ك زا یراک دیفساب لک تاعطق واهتس ی

 عافترا. دوریم رامشب خاک نیارگید تاصتخم زا رتمیتناسع۵ »۳۷ ها۵ داعبا هب
 رتمو/هرب غلاب نآآ یاهناویامابعافت را ورتمهدببرق الامتحا خاک نیا ی ازک رمرالات

 تا هنگ

 اهخاک هطوحم یاههچضوحو اهرهن-

 یانهبهب هک تسا دیفس کم یاهربن دوجو داگ راسایتاصاصتخا نا کت

 لوطرد فرط رهرب یرتمیتناس ۳۰ یاصه هبلاب رتمیتناس ۱۳ یدوگ و رتمیتناس ۰
 دیفسیگنس هجضوح كب رتم ۱6 ره لصاوفرد و دندوبهدرک ثادحا اجن | هطوحم

 رد و تسا هتشاد رتمیتناس ۲۵ یدوسگ و رتمیتناس ۸۷ ضرعو لوطب هچراپ كب
 یصاصتخا خاکقرشم میسو هطوحمردنآآ زا یئاهتمسق ۱۳۷۹ لاس یاهیرادربک اخ
 اهنآ عضو و دش هدیناشوب كاخ ااودجم ابن طفحیا رب و ددرگ فشک شروک"

 نیا هلبسوب هتشاد ار یعیسو رایسبكراپ تروص داگ راساپ هطوحممامت هک دناسریم

 رس هدبد ریچ یزابا اههحضوح و اهرپن

 شوگ راهچ یگنس جرب هنارید -۷

 هکنآ زا شیپ شروک یصاصتخا خاک لامش یرتم ولیک مین بیرق تفاسمب
 دنلب یگنس جربهناربو دنسرب نامیلس ردامتخت و باغرم تشد یلامش راسهوکب

 علض هس هدنام یقاب جرب یبرغ علض اهنت هک (۱۸-ش) تسا رادیدب ینوزوم رایسب

 فیذر ۱۰ را برق نآ عافترا - تسا هتشگ مدهنم نآآرگید

 نآ علضرهیانهپوددرگیم لیکشت قیفدو مظنمرایسبدیفس شارتهک رزب یاهگنس



 یراپمیلقا ۱

 جرب یالاب قاطا نوردب یگنس مظنم ناکلپ هلیسوب - تسا هدوب رتم ۳۵

 ناکلپ زا و تسا دوپشم هدنامیقاب راوید رب قاطا لخدم اهنت نونک |هک دناهتفریم

 نادنمشناد یراسب هدیقعب و دنناوخیم نامیلسنادنز مانب ارجرب نیا - تسینیرثا

 نآیظن ملاس اد هنومن و دننادبم هدگشتآ ارنآ مه یخربهدوب و ی اکسا

 یاجرد نآ حرش هک دراد دوجو دیشمج تخت كى دزن متسر شقن ردتشدرزهبعک مانب

 هکاداآ دهاوخ دوخ

 نامیلس تخت - ۸

هم( ۱4ش)داک راساپٌهگلج لامش ناتسهوک زارفرب
 زا یئاه راوید ابیئابیز 

 یبرغیقرش لوط هک (۲۰ - ش) تسا هدش هداد بیترت تک دی هرم یاهگس

 برف اطسو رد ۷۸ نیفرط رد نا یبونج یلامش یانهپو رتم ۸۰ زا زواجتم نآ

 ۱۳۳۰ لاسرد نآ ی لامش بناجرب هکب

 داینب تشخ زا یراثآ و اهقاطا نآ یالاب تسا هدوب بناج نآ زا دیدرگ فشک

 تمرم یدح ات فوشکهراثآ و یرادربک اخ دعبب ۱۳۳۰ یاهلاسرد هک دندوب هداهن

قص زارف رب فوشکم یلافس فورظ تاعطق یورزا - دیدرک
 هک تشادنپ ناوتیم ه

 كمد زن لامتحاب هدوب ینامدرم نکسم مهیشنماخه نارودزا شیپ دنلب هاگیاج نیا

 راثآ لیلدب نآ نتفرالاب هار شا ها رسم

 كربقم یناکم نوچ ار هّقص نیا مه شروک و تسا هتفریم رامشب یهاگتدابع نیقیب

 « دود هتخادریو هتخاس

ّیترد نامللس تخت هْیرب هوالع
زن یراخ لت مانی یرگبد یاهه

 یک تابد 

 یسلافس فورظ تاعطق زین دابآ ككرابم هدکهد ثکیدزن یدوخن هو یدرولاوبا

لج هک درادیم مولعمو تسا هدمآ تسدپ خیرات لبق ام راوداب طوبرم
 داک راساپ هگ

 مدرم یرایسبدننام هک هدوب یمدرم تنوکسلحم دالیم زا شیپ مراهچ هرازه زا

راد ناربا طاقن ریاسرد دوخ رصاعم
 5 دنآهدوب هحوت لباق یاه سشهو ندمت یا

 داک راساپ هدکشتآ - ٩

روک یصاصتخا خاک زا مینو رتم ولیک كي بیرق تفاسمب
 لامش بناجرب ش



 ۱ یفاربهگنت

 داعیات دیفس هک ؟مرزب تگنس هتخت ود راسهوک یبرغ هنماد و باغرم یبرغ
 زا رتم ٩ تفاسمب كلاخ زا یهاتوک هیت ترواجم رد رتم ۰۰

 ءاگنابرق اب هاگشنآ ار هکنس هتخت ود نیا - (۲۱- ش) دراد رارق رک
 اتکی یادخ شیابن یشنماخه نارود رد میناديم ةکیووطب او.دننادنم هک
 رد یئاهشواک ماجنا اب و تسا هتفرگ ی م تروص سدقم شت آ نبارب زاب یاضف رد
 2 ربتم ناکم نیا راثآ و انب عضوب ناوتیم رتهب روبزم یاهگنس هتخت رواجم هبت
 ۰ درپ ی

 تسرپفرد ۱٩ هرامش لی ۱۳۱۰ هامروی رهش ۲6 خیرات رد داک راساپ راثآ
 .تسا هدسر یخی رات تش ناریا یلمراث |

 یقارب گنت یولهپ هتشبن ۰
 ةتشبت هب هراشا دنادیم بسانم دباییم ناباپ داک راساپ راثآ حرش هک كنيا

 داک راساپ یبرغ لامش یرتمولیک ۷۰۷ تفاسمبیقارب ثگنترد دوجومیناساسیولهپ
 ۱5 رب لمتشم هدوب رقم ۱/2۰۱ رتم ۱ داعباب یگنس هتخترب روب زم هتشبن - دیامت
 یقارب کت طسورد ککنس هتخت ودشابیم دراد لوط رتمیتناس ۰٩رطسره هک رطس
 زازف ولپیب اظسا هتفرششم هوکالد رد هسک یقمع مک راغ كچوک ٌهفص هناهد كيدزن

 اب یهاگتحارتسا هدیئور نآ نوماریپ هک یزبسرسو هوبنا ناتخرد هطساوب بدراد
 یناساس یاه هتشبن و هتسجرب شوقن زا یرایسب دننامو تسا راظنم شوخو توارط

 راکش تبسانمب دشاب مارهب دیاش هک یناساس ناهاشنهاش زا یکی_تشادنپ ناوتیم

 دناسریم هگنس هتخت مضوو تسا هدراذگ راک دایب ارن آ یقالیی لحم نیازا روبعو
 یفاک تصرف و تقو ندوب دعاسم اب و تسا هداتفا نیمزرب هدش ادج دوخ لحم زا
 شقنراث آالامتحاو نآ رگید یاهتمسق و هبیتک یلصا لحمروب زمراغ یلاوجرد دیاش

 ؛ هدرگر دوپلشه مه یاهتسجرب

 هار زا رتم ولیک ۱۸۰ یطاب زاریش زا ناوتیم یقارب هگنت هب ندیسر یارب
 اجنادبپیج هلیسوپ ناتسباترد زوریفماک - داب آ نجهم -روط هگنت - اضیب - رالخ
 - نیریشورسخ - رالوک- داب [فجن - نمهب - راغچ هارزا هداب آ زا نینچمه تفر



 یراپمیلقا ۳

 ۲۰۷یطاب مه داک راساپهار زاو دنسریماجنادب رتمولیک ۱۵۰ بیرق یط اب درک زد
 هک داد وک او زا افت -ساهس-نوگ هلال - داب ]حتف_داب آدمحازاهک رتمولیک

 .دیسر روب زم یخبرات هتشبن لحم هب ناوتیم درذگیم یقارب

 ار اهنآ مدرم هک تسا یکچوک یاه هرفح رک ذلا قوف راغ یاهگنس رد

 یقارب ثگنت مان و دنیوگیم یئاه هناسفا نآ هراب رد و دنسانشیم قأرب مس لحم

 (۱).دوشیم هتفگ تبسانم نیمهب زین

 تشدورمو داگ داسابنب - (وس تمسق

 نارومیت لت ۱

 گشنزا ینونک ی لطاهداج زد فننک زاریش تمیزعدمق باغرمتشدزا نوچ

 پناجرد ناجنسرافورعم كولب - دنسریم داب ] تداعسهگلجب هتشذگ داب آ تداعس

 .دوریموسنادب داب | تداعس گنت هرانک زا یعرفهار و درادر اف تمسف نیا,قرشه

 یاههت تسا ناجنسرا عباوت زا هک شوک ٌهبسق برغم یرتم ولیک كيرد

 و دوشیم هدناوخ نارومیت لت مانب هک دشابیم عقاو رتم۱2۰ یانپپ و ۲۰۰ لوطهب

 مولعم هبت نیا رد یملع یاه هنامک را رب دراد عافترا رتم + نآ هطقن نیرتدنلب

 رد ار ناگ درم مالسا نارودات حیسم دالبم زاشیپ لاس ۲۵۰۰ زا هک ت سا هتشگ

 هایسشوقن اب ,زمرفاب یرتسک اخ یلافسفورظ زا مهیئاههنومنو دناهدومننفد نآ

 نینچمحو قاجنسو دنب ندرکاو ارتفکنا لیبق زا یغرفمفلتخم تانیبرت و یکنر

 ..دناهدروآ تسدب تلال خیرات زا شیروبق رد تاناوبح یلافس كچوک یاههمسجم

 یغالوب کنت -۲

 یمیدق هار درذگیمداپ [تداعس کنتزا هک رک لا قیاشیلصا وا رب ةوالع

هاگ رذگ زیننونک |هک دوریمداب ]تداعسهکلج فرظب باغرمتشدزا مهیورنا وراک
 

 یسانشناتساب هدادا ۳۹۸۷ - ٩۸۱ هرامش شدازک زا قوف ٌهتشب هب طوبرم تاعالطا(۱)

 ةتشبن دوج وزا سرافیلمهناخب اتکس یئر یریصبربک |یلع یاقآراب نیتسخن - تسا هد یابتقا سراف

لطاب ار بتارم هتفاب یهاک ۲ روبزم
هدیناشر سیراف یسانش ناتساب هرادا عا

 ز دن |



 ۱۷ دنوبس

 کنن مانب یئافص ابو مرخ هگنتزا شروک هاگمارآ تاذاحمب هدوب نانیشن رداچ
 رانک رد نآ زا لبق و یشنماخه راودا یسناتساب رابامکم دود

 تي دزن و ر
 . تسا یفاکیسررب و قبقحت هتسیاشو دراد دوجو نآ

 هعلق لت - ۳

 یک زب دنلب رایسب هیت ءّاج تسار تمس رد یتفاسم دابآ تداعس هگلج رد
 ۱۷۰ ۱۱۵) عبرم رتم رازه تسیب دودح رد و دوشیم هدناوخ هعلق لت هک تسا
 دیشمج تختیملع هاگنب فرطزا هتفهكي بيرق ۱۳۲۹لاس رد ب دراد تعسو (رتم
 شیپمراهچو موس هرازه هب طوبرم یاهلافس تاعطق و دش هدز یئاه هنامگ اجنآ رد
 تصرف و لئاسو ندش مهارفب لوک وم نآ لصفم شواک و دبدرک فشک دالیم زا
 . تساسانم

 دن ویس ۴

 هردلوط ردهک دنسریم دنویس یداب ] هب داب آ تداعس هگلج زا روبع زا سپ
 دان ۱ تداعس :یکلات دننام مه دنویس یدابآ ۳ تا عقاو راولب هناخ دور راشا

 تیعقومو یناتساب تبمها ظاحل زا يلو درادن یب رد دشاب اشامت لو ۴
 تسارتمسنآ یبرغ لامشرتمولیک هسببرق تفاسمب - تسا هجوت هتسیاش یشیرات
 هتختجارختساهاگ راک ودراددوجومرک بنت مانب یلحمناتسهوک هنمادرد هناخ دور
 تاقوایخرب وداگ راساپ هینبا و اهخاک یارب هک تسا یگ رزب رایسب دیفس یاهگنس
 هاگنبهلیسوپ ۱۳۳۶ لاس رد مهم لحم نیا - دناهدربیم راکبدیشمج تختراثآ مم
 یاهگنس جارختسا تباب زا هک ار یلوهجم زارو دیدرگ فشک دیشمجتخت یملع
 هوک هاسگ راکیلحم مان تخاس نشور دوب نایم رد دیشمج تختو داگ راساپ دیفس
 هاگساج هک ناین اساسدهعزا یئاهنادوتسا دنویسشوحو لوح رد - تسایرب یاملا
 کشخ اهگنت مانب یلحمردودزاد دوجو زن تسا هدوب ناگ در یاهناوختسا ندریس
 اهنادوتسا نیازا یخرب رانک رک ذلا قیاس مرک بنت برفم رتم ولیک هد تفاسم هب
 . .دوشیم هدید یولپپ طخب یئاه هتشنب



 تسناردن زاممدرمهببشیضوصخم ذجهلدنویسمد رمیلحمناب زهک دنامنهتفگ ان

 لامشو ناتسرل بونجردهک ) دنوگس هلیبق ونناتسیس یاهمان دننام مه دنویس مان و

 دنوگیم مه ناویس درک ان لس رو (ادهنتسه نک اس ناتسزوبج

 رد ودر اکیس ایدور اگیسو (دنرم هاررانک زیرربت یرتمولیک ه۱ناجیابرذآ رد )

 ۳۳ اف ات ارد یرکک یاهلحم و (نالیک )لدورکنل قرشم یکنسرف كب

 هتسراشناریابیناتساب راودا رداکسماوقازا یئاههریتترجاهمو تنوکسابن آ یلامتحا

 ۱۱ و

 نادیس و دنویس نیب یخیرات لبق ام هپتود - ۵
 هرد دنهد همادا بونج تمسب ارهار نوچ دنویس یداب آ زا جورخ زا سپ

 رد - درذگیم یعیسو ًاتبسن یاه هطّوحم زا طاقن یخرب رد و دوشیم رتنهپ دنویس

 لبق ام هپت ود ناتسهوک رانک هّداج برغم بناجرب نادبس و دنویس نیب تفاسم

 .دراد مان مر دو یرگیدو هروش لتیکب کت هدیدرگ عقاو یضخب رات

 نادیس یخی رات راث 1-1

 : هاب آیلع یخیدات لبق ام هبت

 هارهک دشکبمنیلوطو دنسریمكرفخ هگلج هبدنویس ةرد زا جورخ زا سپ

 نادیس مانب یرومعم ها ها رتتا لحم تاذاحمرد و دحبسم تسار تمس

 داب | یلع مانب یاهیت یداب  نیاتابدزن - درادرارقپچ بناجرب (نادیم نزورب)
 روخرد خیراتزا لبق ام راثآ یاههنومن دوجو رظن زا دوریم لامتحا هک تسعقاو

 .دشاب یم)ع شواک

 یگنس نادشت [

 نادشت | هکیگنس هتخت دراد مانهردب غابهک نادیس تسد رود یاهغابزا یکیرد

 با رختسا زا یمکت فاسمب ناتسهوک كيردزن رتم۲/۱۵ یدنلبهب تسا یشنماخه دپع

 هدعاقلا عبرممرههبكيد زن تروضب ارنآ و دشابیمعقاو غاب هشوک یاهراس همشچ و

 و و هد دد تایپ نب شنا یاج لادوک و (۲۲ - ش) دناهدروآ رد صقان



 ۱۹ زاد

 هدا زماما راز موتسن آ رانک ویکیدزن ردمدرمرب اقم هدوب یک ربتمناکمزیننونک |مه

 دشابیمهعمج یاهژور رد صوضحت* و کنار ک# هاکتراب ز و راد تک

 روب زم نادشت آ رانک رد دناهتسب ناب هک یئاههچراپ و لیخد اب بوچ زا یتمالع و

 یاهکتشرد رکبد هداس یکنس یاهنادشا نآ تابدرت نیم سا یو ٩
 . تسادوجوم غابفک

 تالقهرق رد یشنماخه دهع را ۲

 رک ذلا قیاس غابیرتمولیک ود تفاسمبو نادیس هبلصتم ناتسهوک هثماد رد

 یارب و تسا یراج نآ زا كيراب بآ همشچ ود هک دراددوجو یکچوک گنت

 رصتخمیدنلب زارفربروب زم کگنت كيدرن دنکیمتافک غاب دنچ نتخاسبورشم

 دنچهک دناهداد بیترت عبرمرتم دصیس ات تسیود تعسوب یکچوک هم ناتسهوک

 کگنس زا مينورتم ثسلوطب اهنآ زا یکی) -٩۳( ش)یشنماخه دهغ نوتس هعطق

 یقاباجنا رد( شارت همین كنس هعطقكيو نوتسهت كي و رتکچوک هعطق ود و هایس

 تالقهرق زینن آ رواجم ناتسهوک مانو دوشیم هدناوخ تالقهرقمانبلحمنیا - تسا

 هلرفخ هگلج مامتو نادیس یداب آ یابیز رظنم كاچوک مس نیا زارف زا - تسا

 هک دوریم رّوصت نینچ و هدرگیم عقاو صخش زادنامشچ ضرعم رد تمحر هوک ات

 رد نآ لاثماو یروخ راپن یارب (یلعم ۵ هاگلارتسا و نابیاس مدق راگ زور رد

 ۲۱۱۰ دناهتنگیم دنم هرهبنآ ی عیبطتّعقومو افصورظنمزا هدومن ثادحا هطقن نیا

 درادمان قورافهک تسهنادیسزارترود یمک زین یرگندعیسووداب آهدکهد

 كچوک خاک راوبد ربهل ودلادضعدنزرفراجنلاک وب امانب هک یفوک طخهبیتک ردنآ مانو

 نیایزوریپ زاتیاکحو دشابیمروک ذم تسا هدیدرگ رقندیشمجتخت رد شویراد

 دیامنیم قوراف رد یرجه ۶۱۸ لاسب رابرهش

 - ۷۸ شرازک زا یتمسق زا تالقرقرد یشنماخه دهع راشآ هراب رد روکذم تاعالطا (۱)

 . تساهدیدرگ هدافتسا و جارختسا دیشمج تخت یملع هاگنب ۳۸د۸را



 سرایمیلقا ۲۰

 داب آ نسح هعاق لت 7

 یمظنمانهپت یلفسلرفخ كولب رد دابآ نسح هبرق برفم یرتمولیک ود رد

 زاروب زم هیت - دوشیم رتم ۱۵ رب غلاب نآ یزک رم تمسق عافترا هک دراد دوحو

 راث ااجن | یملع یاهنامگ ٌهجيتن رد و تسا یلفس كرفخ یناتساب یاهههت نیرتمپم

 تساهدم ]تسدب(تشذگ نآ رک نهک )نارومیتلترد هجن آ اب هیبشورصاعم یاهندمت

 دودحزا هک خیراتزا شیپراودازا ده تاتسروک دیدرک مولعم انمضیم ادب وه

 تسا هدوب دناهدرکبم ۳ و نآآ ردحیسم دالیمزا شییلاس ۱۷۰۰ ۳۰

 نیمک لث ۸

 و رخ كولپ رودابآ سص هبق موقع یرتم ولیک و درد
 طوب رم یروبق نآ ردو دوشیمهدناوخ نیمک لت مانب هک دراددوجورتم ۰ رطقب

 هک شوک صتحم نمض-- دراد دوجو حیسم دالبم زا رس لاسرا زهود ات ۰ هب

 و اهکتشط و رادهتسد ناجنف لکشب هتخپ مین یلافس فورظ دمآ لمعب هیت نیا رد

 یاهوپق شوقناب نشور درز یلافس فورظ تاعطق و شوقثنم هفاوتسا یاهناومل

 دالبم زا شیپ مود ءرازهردروب زم هیت هک دناسریمو تساهدم | تشدن ثگنر هربت

 . تسا هدوب ناتسروگ مه ینامز و مدرم تان هک لحم یتدم

 هَبنایلع لرفخ كولب رد داب آ یگنزهیرق یبرغ بولج یرتمولیک راپچرد

 را نف تب دنناوخسم انا ۳۳ نادب سوکعم مان مدرم هک تسا کو

 فشک یغرفم ءایشاو یلافس فورظ یواح یروبق هناهدز نآ رد ۹9۳ ست هناک

 لتو هعلقلت و نارومیت لت رد فوکشمراث اب راک زرط و تمدق ثیحزا هک دیدرگ

 5 دیامنیم یربا رب نیمک
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۱
 

  وومصمز هد



 ۳۱ رختسایاه هناربو

 تشدو رم داهچتمس

 هوک نیا . دتسریه تمحر ناتسهوکهب ها فخ هيلح مع

 نآیقرش بناج ینعبرگید یوسو دراددادتما كرفخ ةگلجیبرغ بناجسارس رد

 معدسمج تخ مظعمرا آ - تسا عقاو تشدوررمروانهیو یخی رات مهم رایسب کل

 هکلج دراو هکن آ زا شیپ نوچ و درادرارق هوک نیمه یقرشهنماد زا یلحم رد

 رب ار رختسایاههنارب و یلامجارک ذ اذل دنسریمرختسا یاههناریویدنوش تشد ورم

 ..دسآنشیم مدقم تسا روی رم هکلح رد

 ( سوواط تخت) رختسا یاههناریو -۱

 یلامشیاههنماد نیئاپ زا هداجدنراذگ رس تشپ ار كرفخ گلج هکماگنه

 تشدورمودل رفخ یاههگلج نیبهک یضیرع هر دعقومنیا ردودرذگیم تمحر هوک

 داب[یجاحناتسهوک هب هرد نیایلامش بناجسدریگ مرارق تسارتتمسرد تسمقاو

 هدناوخ زین دنویس دور مانبهک راولپهناخدورهدوب روصحم تمحر هوکبنآ بونجو

 شرآر یلجخ(ماطن هک رتشنا وبه عاع هنارتورغ نکنم هروبق یاس زا دوش

 هداج رانک پچ تمسنآ یگنس هزاوردهدیدرگ عقاو لحمنیمهردتساسوواط تخت

 تسا رادیدپ تسارتمسردیتشخیاهوراب راث آ و دی امنیمرظنبلج ناتسهوک هبلصتم

 یشنماشهدهعیگنسیاههراوبدویگنس نوتسكيدن ورنآآ یاههنارب وزارف رب نوچو

 یرگیدمهم رثاو دیامنیمرظن بلج دوبهتفرراکب دجسم یارب مالسا نارود رد هک
 .دوشمن هدید كلاخ زا نورس

 هاگشناد یملع تشه فرط زا ۱۳۱۸ ات ۳۷۷ قالبلاسرد هک<یلاهش راک نرم

 و یناساس و یمالسا راوداهیئبا یاباقب دمآلمعب رختسا یاههناری و رد وک اکیش

 یاهنوتستاعطق و اههباپو دیدرک فشک ترجه هلو نورقراثآ و فورظو یناکشا

 هزادنارهو دشادبوه دوبهتفر راکبیدعب یاههرود یاهنامتخاسردهک یشنماخه دپع

 دشاب یقاب دوخ یلصا لجم رد هک ی شنماخه هرود یانب زا یرثا دیدرگ سنت

۵8 ۲ 



 یراپ میلقا ۳۴

 نارود زا ینعی نرق ۱۸ تدمرد هک یتابالقنا و حناوس اب ًاعبط و تشگن دوهشم
 رب ددرگیم یرپس رختسا یخیزات نهش راک زور هک یرجه مجنپ نرفات یشنماخه
 ۱۳ ار کناف دوخ یاجب نا راثا تسا هدمآ دراو رهش نیا

 زا نوریب یلحم رد یشنماخه نارود رختسا هک تشادنپ ناوتیم لاح نیعرد نکل
 دودحمدق خیراوترد نوچو ۲۱ اب تانک سال یاهطو

 هک دیامنیمن دیعب دناهدرک رک هگنسرف دنچ برغ و قرش بناجزا ار رختسا

 یناتساب رهش نیا ناکم زا یتمسق لماش اهنت مالسا نارود رد رختسا یاههناربو
 دنمز این رختسا مهم رهش نوفدم راث | عضوزا تسردعالطا تروعرهردودشاب هدوب
 ۲عخیرات رد یخیراتناکم نیا - دّشابیم یفاکلیاسو و تصرفاب رادهنماد یاهشواک

 ۱ را تب هب نا ربا گل زاها توقف ره یزاقش هلی ۱۳۱۰ هاهروب رپش

 ی

 ناردو تسا ریمولیکآتفه دتشمح تح راهآ ات رحعنتا یاههنارد و تفاسم

 و دشمح تخت نشد تسمها رظن زا هک راد دوحو یددعتم یخ رات راثنا تفاسم

 حرفشب البق دسریم رظنب رتهب رتکید یخیرات راثآب یئامنهار زرط نتخاس ناسآ
 . دزادریب دنشمحتخت

 دیشمح تخت - ۳

 ف رطب ۳ ۳ ی هم هک تر موک ی فرش ةنماد زا یلجمرد

 هدبنب ار هیت یاههنارک لّوا شوبراد نامرفب دراد ی ۳

 کس طعاراوید هلو ها ورق اهداهن ترا یا کر رابسب شارت یازگس

 یاهگنسهتخت زا نآ بو یعیبط#رخص ن 9 أدوجوب یسرضم

 یازاردب تسا هدیدرک داجب |ابیترت نیدبهک ةَص( 75 - ش)تساهتفاب لیکشت روب زم

 بناج او دش ابیمطسوتمروطبتم ۳۰« یبرغیقرشیانهپورتم 20 »بی رق یبونجیلامش

 فرشم تشدورم روانپپ کج هب رگیید بناج هس زا هتسویپ تمحر هوکب برغم

 یئاهیگ دمآ شیپ مههصیبونج ویلامشبناوج زا یرصتخم تفاسمب (۲۵ -ش) تسا



 ۹ دشمجتخت

 یاهضاک- ددرگتیم دودحم اهنادبهفص نیئاپهطوحم بناجود هک د راد دوجو هوک زا

 زا شیپ ۵۰۲۱ لاس زا ینعب لّوا شوی راد نانمز زا یشنماخه ناهاشنهاش مظعم

 هددرگ داینب میظع مس نیا زارفربنآ زاسپ لاسهاجنپ ودص زا شیبات حیسم دالیم
 لّوار یشدرا مان اهتمسق یخربردو اشراباشخشدنزرفو لوا شویرادمان (۲۹ - ش)

 هب هجوتابو تسا هدیدرگ رقن روب زم یاهخاک یخیم یاههتشبن کگنسرب موس ریشدراو

 مظعم راثآ نیا ثادحا راکبتشدلّوا شوی راد هک دیمهف ناوتیم روب زم هتشون دانسا

 مه وا زا سپ تسا هدشناونع شدوخ مانب هتفاب نایاب یو نامز رد هجن آ هدیدرگ

 رایر-مش نیا مانب یو نارود راثآ هدادیم همادا ار ینامتخاس یاه راک اشراناشخ

 نایاپ ار راثآ و هینبا یضعب زین موس ریشدرا و لا ریشدرا و تسا هتشگ رکن

 . دناهدوزفا نیشینراثآ رب یتاقاحلااب هذاد رتعت اب هدنشخب

 تساریبک شوب راد مانب دوشیم هدند ُْفص یبونج راویدرب هک ی کر زب ٌهتشون

 . دناهدومن ثادحا راب رهش نیا نامزرد ار دیشمج تخت ٌهقصنیارباثب

 نمض تمسقرهاب یئانشآ لیهست روظنمبدیشمج تخت راثآ زا یکچوک ٌهشقن
 ۸ یووگیم مارک ناک< نفت اوخنرظمتزا :(3۱۳ظغ) ناتک روا

 هفص یبرغ علضرب هک تسا یک زب رایسب هفرط ود ناکلپ هقصب دورو هار

 . (۲۹و۲۸ش) .دشابیمهات وک ضب رعناکلپهدودصلماشفرطرهز او دناهدرک داجیا

 نامتخاس زا ترابعهک دادزارقدیشمجتخب هی ورو یانبروب زم ناکلپیالابرب

 یالابمظعم هزاوردرب -تسا یتوتس راپچرالات و هزاورد هسرب لمتشمیئاویش مظعم

 رکیپ تسا عقاو هوکبور هک نآآ لباقم هزاوردرب و شک رزب اعاهواک لک ناکلپ

 نیا یالاب یاه هتشبن و (۳۰-ش) دناهدومن یراجح ار ناسنارساب رادلاب یاه واک

 ردو نامرفب ار یدورو یانب مامتا"یلباب و یمالیعویناتساب یسراپنابز هسهب شوقن

 درادرارق بونجفرطب یدورو یانب موس هزاورد - ۱ دناسریم اشرایاشخ نارود

 زایو شاتسو ادزماروها شیاین یواح دیشمج تخت یخیم یاههتشبن مومع یلک رولعب (۱)

 اه هتشیب میخ بردز شراب ابخ مادوا مدرم یارب یرابزمش,لدب زک ریو مدرموبنامیسآو نیم تییرفا

 , هدش هتخاس روبزم راس رهش ٌهلیسوب دجن هک ادزهاروهازا تساوخ ردووا یاینوردپ و (موسریشدرا مان

 . دشابیم درادب ظوفحم شیوخ هاثپ رد ار یو دوخ محو تسا



 یراپمیلقا 1

 ۱۰۹۱۰ تیوب کد هزاورد وددزابو

 یاجب نآ زا یگنس شوقن و اه راوید رگبد هزاورد ود فالخ رب تپج نیمهب
 . تسا هدنامن

 رابب هک رزبخاک ینعب هن ادپا اب اناداپآ خاک یلامش طایحب هزاورد نیا زا

 زونه نآ ریظن یبو ابیز یاهناکلپ هتسجرب شوقنو هدنامیقاب یاهنوتس هک دناهتفریم
 و لامشبناجودزا اناداپ آ خاک (۳۲و۳۱-ش)تسا روب زم خاک لالج و تمظع دهاش
 یاپناویا نوردب تمس ودنآ یاهطایح زا هک تسا یئابیز یاهناکلپ یاراد قرشم

 بناج كيرب فیدر هس رد ناکلپ ودره یاه راوید یور شوقن دنا هتفریم الاب نآ
 رگسدتناج رد (۳۶ و۳۳ ش)هدوب .یهاشیاپبسا واههبارع نا زاب رسو نا رسفا فصلماش

 اریشنماخه یهاشنهاش روشک فلتخم یاهناتسا ناگ دنب امن رب واصت سلجم هسو تسیب

 و(۳۵-ش)دن امنیه ناربراهافنهاشروضحب نتفاب راب و دوخیاب اده تشادهضرعلاحرد

 را ره ناکام سژرتسد یداماب یسراپبجاحرفنکع

 . (۳۱-ش) دنکسم ناش بهر هاشنهاش درت

 زا یشنماخه روشک فلتخم یاهناتسا ناک دنیامن ریواصت سلجم هسو تسیب

 ةجردو ناتساره نینک اس یلک تئیهو سابل مضو ندنابامنو یخبرات تّیمها رظن

 ثارود رد ناریا یهاشنهاش عبات للم و ماوقا فرعم نیرتهب نانآ تعنص و نذمت

 ناوتیم دوجوم نئارق یورزا هک یدحات ظاحل نیدبو ددرگیم بوسحم یشنماخه

 یقرش ناکلپ یاه هراوبد شوقن نوچو دزادرپیم روب زم شوقن یفزعمب دومن راپظا

 یناحیضوت رخا ءراوید شوقن یور زا اذل تسا هدنام رتظوفحمو رتپب انادایآ خاک

 . دتفآ یما روک ذم.دسریم رظنب بسانم:هک

 فب دررد سلجم ششو الاب فیدررد سلجم تفه سلجم هسو تسیب نیا زا

 ٌهراوبد یاهتتا یوررب زین سلجم جنپ هدش هدومن نیئاپ فیدررد سلجم جنیو طسو

 .تسا هدیدرگ یراجح واکورش شقن یالاب ناکلپ

 زا یتمسقو برغ لامش) دام ناک دنیامن بیترت هب الاب فیدر سلجم تفه
 تراپ - (۳۸ - ش) ( ینونک ناتسزوخ) زوخ - (۳۷ - ش) ( ینونک ناربا برغم



 ۲۰ دیشمچ تخت

 (4۰-یش)وتخاب ابدنس ناک دنیامن ینعب نایتراپ هیبشیتّلم -(۳هسیش) (ناساوخ)
 اکنرز - ( تسا هتفر نابم زا و هتخير سلجم نیا یراجح یالاب همین هک )رصم

 .دهدیم ناشن ارمژراوخ_(ینونک ناتسیس)

 -(ع۷-ش)لباب - (4۱-ش) ناتسنمرا ناگ دنیامن طسو فیدر سلجم ششرد

 (44-ش) .دوخ زیت ناکیس - (4۳-ش) ( ریغص یایسآ ییونج تمسق) هیکیلیک
 هدناکر (نوحیسدوژ,یویمآ ن] یاهاکس,یننی) درز مه تاکسی

 نیمز س ) هّیقنیف نا دنیامن ریواصترب لمتشم نیئاپ فیدر سلجم ست

 -(4۷-ش) (ریغص یایسآ یقرش تمسق ) هّیک وداپاک - (4-ش) ( نانبل ینونک

 ناتسناغفا رد جْخر نینک اس ینعب یتاووراه مدرم - ( 4۸ - ش) دراس ناینانوب

 .تسا (ه۰-ش) نایدنه - (2-ش)

 دن آ هدش هدومن واگ وریششقن یالاب ناکلپیاهتنا تمسقءراوب دیورهک یتمجنپ

 -ناتسب رع - (نانوب لامش رد هّین ودقمردعقا ویحاون)اردوکسناگ دنی امن زا تس رابع

 کاقبرفا لامشرد برغ سابارط) .یتنوپ -(0۱-ش)( ناتسیس لامشرد) نایگنزد

 . (هشبح) اشوک نیمزرس

 نئارقو مادک ره یاه هتشبنو اه همخد شوقن قیبطتاب قوف یاهمأم صیخشت

 تسا هدش تقد اهن آ هرابرد هدوبریم هکیذح ات هتفرگ تروص فلتخم یاهیسرربو

 رد ستدابزریسفت و حضوت و دراد فالتخارگیدعجارو اعباتک اب دراوم یخربردو

 زونهمهنآ هرابرد رتشیب قيقحت یاجو دشابیم باتک نیا ٌهلصوح زا جراخ اهنآ هراب
 . تسایقاب

 رد یلباب و یمالیعو یناتساب یسراپ یاهنابزب یخیمیاه هتشبن کر زب حاولا

 دناسریم هدوب اشراباشخ مانبرگید یاه هتشبن ریظنروب زم ةتسچررب شوقن یاهشتا

 ودره طسو تمسقرد - تساهتفربذپ ناباپروب زم خاک رایرهش نیا نامز رد هک

 ار یدامو یسراپ زابرس تشه تشرد سیوصت تسا هدمآ شیپ طابح فرطب هک ناکلپ

 .دناهدومن یراجح



 یراپ میلقا ۳۹

 ۱ یلامش یاهناکلیزا مادک رهزا 3 لری یناتا انداپآ اک اکیلامجا عضو

 دناهتفریم الاب تم ۱۵ بیرق یانهپ و رتم ٩۰/۷۰ لوطب یک ر زب ناوباب یقرش و
 هدوبنتم۱۸یدنلب هب یگنس نوتس هدزاود یاراداهناوب نیا مادک ره -(۵۳-ش)

 كم هلیسوب یقرش ناوبا زاو هناتسا ود هلیسوب یلامش ناوبا زا ( ۵۳ ش )

 اهناوب|نیب یتشخراوبد یتفلک- دناهتفریم جاکیزک رم کر زبرالات نوردبهناتسآ

 ناراب با اهنآ هلیسوب هک ور بآ یاهخاروس ان نآراثآ و تسا مینورتم ه رالاتو

 دوهشمو دوجوم تسا هتفریم ینیمزرب ز یاهارجم هبراوبد نابمزا عیسو ماب تشپ

 نآ زادنا مشچ هک هتشاد برفم فرطب روبزم ناوبا ود ریظن مه یناوبا - دشابیم

 یزک رم رالاتب هناتسآ ك ٌةلیسوب یقرش ناوبا دئنام هدوب تشدورمروانهپ ٌةگلجب

 هک رزب هچراپ كي یاهگنس زا ار اناداپآ خاک یاهنوتس رس . تسا هتفاییم طابترا
 دندوب هدرک یراجح ناسنارساب ناویح یاهلکیه اب واگ اب ریش نت میئود تروصب

 هَهص لامش تمسق یاهب رادربک اخ رد تسا هتفرن راکب هک مه اهنآ زا یئاه هنومنو

 .(۵۵ و ش)تسا هتشگ ادب وه دیشمج تخت

 زا كيره رد دشیم هتخاس ریبک شویراد نامرفب هن ادپ | خاک هک یماکنه

 هبعجرهنوردهداهنیگنس هبعجراوب دیاهتشخ ریزرد نآیزک رمرالاتشوگ راهچ

 علضره -دناهدادرارق شوی راد مانب میسزا نآآ ریظن یحولورززا یشوگ راهچ حول

 یاهسو وا یاینو ردپ و شوبراد مان نآ نومضم هدوب رتمیتناس ۳۳ روب زم حاولا

 فارطنلاتسکس ک نافشودنه) یهاشنهاشروشک هشوگ راهچرک نو ادزماروه زا

 حاولااب روب زم هبعج راهچ زاددعود 0 و ( هنارت دم لحخاس - هشح -دغس

 ۱۳۱۲ لاس رویرهش رخاوا رد اهنآ حاولا اب رگىد هبعج ودو هتفر نایم زا اپنآ

 ناتسابناربا ةزوم رد یرگیدو رعرم خاکیتنطلس ةزومرد یکی هک دیدرگ فشک

 نآ نورد هدوب رتم ٩۰/۷۰ یزک رم رالات علضره - (1 - ش) دوشیم یرادهگن

 ۰ تساهتشاد رارقرتم ۸ عافت رابمادک رهنوتس ۳داعمج فیدر درد فیدر ٩

 و ةن ادپ خاک نیب هّنص قرهم -ِتح تخت رگیید هم و کک رزب خاک

 هدناوخ نوتس دص مانبنآ یلصارالاترد نوتس دص دوجو تلعب هدوب عقاوناتسهوک



 . (6۷-ش) دوشم

 رتم ۵٩ یازاردبین
 ی

 اویا هک تساهدوب رارقشیدب نوتس دصخاک یلامجا ٌهشقن

 ۸ فیدر ره که نوتس فیدر ود یاراد مینورتم ۱5 زا شیب یانهیو یرسک و

 لامش بناج رد روپزم طایح -تسا هدوبعقاو یعیسو طایحبونج تمس رد نوتس

 یدورو ترامع هب ًامیقتسم یضیرعورهار هلیسوب نآ زا هک هتشاد یمامث همینردرس

 یناوا زین هوک نیئاپرد طابحن آ قرشمرد-_(۵۸-ش)دنا هتفاییم طابت را دیشمجتخت
 رارقنوتس ۸ فیدرره فیدر ۶ یارادیگ رزبرالات ناوبا بقعردو نوتس ۸ یاراد

 سیظن کر زب یاه واگ ٌهتسجرب شقن خاک هک رزب ناوبا بناجود رد -تسا هتشاد

 خاک یلصا رالات - دندوب هدرک یراٌچح دوشیم هدید هکر زب ناکلپ یالاب رد هچنآ

 هد رد فیدر هد یاراد هتفرگ رارق نآ بونج ینعی روبزم هک رزب ناویا تشپ رد
 هاز ناوبا هب یگنس ضیرعو دنلب"هژاوردود ةكایسوب و تَسا هدوب نوتس فبدر

 یراجحیدمو یسراپ نازاب رس شقن هزاورد ود نیایاه هندبیوررب -تسا هتشاد

 هب كيدزنتاماقم نابحاص شوقناب یهاش کگنروارب هاش شقن اهنآ یالاب هدیدرک
 یلامش ناوبابرالات زا هرجنپ تفهقوف هزاورد ودرب هوالع - دسریمرظثب هاشنهاش

 تمسردمه دنلب؛زاوردود هدوب مینورتم ٩6 نوتسدصرالات علضره - تساهدشیمزاب

 تمس نآ كیراب یاهقاطاسب اپنآ زا هک (۵۹ - ش) دراد رارق نآ بونج

 ناکتشامک اب یهاش هکنروا زارفرب هاش ریوصت زین اهنآ ٌةندب یوررب و دنهتفریم

 ةدنیامنمادک رههک ر فن هدراپچشقن هندب رهیور تخت ری ز هدیدرگ یراچحصوصخم

 رد -( ٩۶ - ش ) دوشیم هظحالم دندوب یشنماخه یهاشنهاش عبات ماوقا ۳

 ةندبرب هک دراد دوجو یگنس #زاورد ود مهرالات یبرغو یقرش علض ود زا كيره

 نبا و( ۱۳و۲۱ ش ) دناهدومن نمیرها نوک انوگ رهاظم اب ار:هاش راکیپ انآ

 - تسا هتفریم رامشب رالات تشپ كي راب یاهقاطا اب رالات طابترا ٌلبسو اه هزاوود

 زا هک تسا هتشاد دوجو یتشخ ٌةينبا ناتسهوسک و نوتس دص رالات نیب یاضف رد

 هدوب یهاشیاههب رعو صاخ نابسا لحمهک دومن طابتسا نینچناوتیماپن ] ةشقن یسررب
 ۰ (۵۷ ش)تسا هتشگبیم ظوب نم نوتسدنص خاک حیسو طایحاب بسانمیاهورهار هلیسوب



 یراپمیلقا ۸

 یرگیدمهم خاکراثآ نوتس دصو هن ادپ[ یاهخاک نیبعقاو طایح بونج رد

 هدناوخ یزک یمخاک مانبدیشمجتخت ُهَمص طسورد نآ تّیعقومب رظن هکت سارادیدپ

 مههزاورد هس خاکارن آتسا هدوبیگنسهزاورد هس یاراد هکنیا تبسانمب و دوشیم

 . دن آهدیمان

 نازابرسشوقن هک تسالامش تمسردیئابی ز ٌهبناج ودناکلپ یاراد خاک نیا

 نایامن یئاویش عضوب نآ یلخادو یجراخ یاهههبج رب یدام و یسراپ نارسفا و

 ناوبازا ودن اهتف ریمالاب یدنلبینوتسود ناوبابروب زمناکلپ زا_(«۵ و4 ش) دشابیم
 بدناهتفاییم هارتساهدوب یگنسنوتسراهچیاراد هک خاک یزک رم یارسرس نوردب

 ۳٩ نایت هزاورد راف اطقف هک تشا؛هدوب یقاطا اوسرس قارفع تمس رد

 دهدیمناشنیهاش كنروا رب ار شوب راد دک دشابیم یرصحنم ٌهتسج رب شقن یاراد

 روشک ناتسا ۲۸ ناگ دنیامنرفن ۲۸موتساهداتسیا و ارس تشپ یودهعیلو اشراباشخ و

 ةنرف ینوتسود ناوبا - دنا هتشاد هاگن تسد یالاب ار رابرهش تخت یهاشنهاش

 تسا هدوب عقاو یزک رمیارسرس بونج تمسرد یکچوک طایحاب یلامش ناوبا

 كچوک ناکلپ - هناهتفریم اشرایاشخ و شوی راد كچوک یاهخاکهبوس نآ زا هک

 یارادیلاع نوتسرسةنومن ابهک تشاد رارق روب زمطایحبونج تمسرد مه یفی رظ

 هزومب ۱۳۱۷ لاسرد خاکنآر کبد كچوک نوتس تاعطقو,ناوبح ةنت و ناسنا رس

 0۹/510(۰ش) دوشیم ظفح اجنآ یشنماخه ًةفرغرد ودیدرک لقتنم ناتساب ناریا

 رادیدپتسا هتشابناكنسهدرخ زاهک ی هتخي رورف ةَيتیزکر م خاک برفم رد

 دیشمج تخت دبعم لحم یعونصم بت نیاهک دیایم رب نینچ نئارق زا و دشابیم
 عضو یناساسرود الامتحاو یشنماخه ةرود رخاوا رد هک تسا هدوب یعفترم جاکاب

 دنشابهتسب راکب رگ دیاهلحم ردارن آ ٌهتسج رب شوقن واهناکّپ تاعطق هد زمهب ارتآ

 ترواجمرد - دراد رارقلامش تهج ردرک ندروم یعونصم هیتهب تنسف انادایآ خاک

 ریبک شوی راد ثچوک خاک راثآ دیشمج تخت ٌةَفص یبرغ ٌةنارک كيدرن روبزم ی

 دیشمج تخت دوجومیگنسراث آ نیرت مکحتسمو نی رتهبهک (۷۲۱۷۰ش)تسا ادیوه

 هدیدرگر کن "رچت خاک نیا مان شوی رادشقن یالابیاههتشین رد -دهدیم ناشن ار



 ۳۹ دیشمج تخف

 تلعب .دهدیم یناتسمز یصقینعم الامتحا هلفستره روسفرپ موحرم ةتفگب هک تسا
 ارت ] مد دوشیم مدند نا درد :تزوض:نساکعتاهک, نا یاهگتساز اینا

 اشراباشخ هک ددرگیم مولعم خاک نیا یخیم یاههتشون زا -دنناوخیم هنیگ آ رالات

 یبرغبناج ربیلخدم و ناکلپ موس ریشدرا وهدیشخب نایاپ ارتآ مامتان یاه راک
 قیلعتسن و خسن و ثلث و یفوک و یولپهپ طخبددعتم یاه هتشون-_تساهدوزفا نآ

 تیشها اهن آ وا ویضعب رو تسا, فلتخم,نارذگهار و ناکمر رب و تاهاش راک

 کد طاتماو تسادتشگپ سقف خاک نیا مکحتسم یاهگنس رب دراد ناوارف یخیرات

 .(۱)ووریمرامشب نآ

 و هتسج رب شوقن طایح بونج رد و تسقاو نآ بونج رد خاک نیا طایح

 لحم زا.هدوب موس نیشدرا هبطوبرم هک دوشیم هدندیشوشعم یاثب راثآ و اههتفبن

 لحم هک ینامتخاس رد البق دابز لامتحاب و تسا هتفای لاقتنا یلعف ناکمب رگید

 ۰ تساهدوب عقاو هدرکیم لاغشا ار رک لا قیاس یعونصم هیت

 ةرخص تمسق نیرتدنلب هک یگنس ٌهقص زارف رب شوشفم راثآ نیا هب لصتم

 تّیعقومو هشقن هک دوشیمهدب دیرگس د خاک یگنسیاب اقب تسا دیشمج تخت لحم یعیبط

 نیرتابب زیناداب آ راک ور ردو دراد یرت رپ دیشمج تخت رگید یاهانب بک رب نآ

 (۷۳ ش)هاشری واصت واههباپ یالابیاه هتشبن-تسا هدوب دیشمج تخت للجمیاهخاک

 ناب اشراسیاشخ كچوکج اک ناونع نادنمشناد مومع هدوب اش رایاشخ مانب امامت

 .دناهداد

 تساهدب درگ عقا واشراباشخ كچوک مناکبونجرد هک یتسپ ونیئاپ ٌهطّوحمرد

ا و تسا هدوب نوتسراپچیارادمادک رههک درادرارقمههباشمشوک راهچ یاپقاطا
 قاط

 بدشابیمعقاومادک رهترواجمردتسا هتشادا رهناخق ودنص ووتسپ مکحهک مهیکیراب

 هینبآ نیا عومجمستساهدوب اهن طابت را هلیسوینالوطیاه زیلهد زیناهقاطا فیدرنیب

 خاک زا ناکلپ ود ٌةلیسوب و دنسانشیم دیشمج تخت یاپخاک نوردنا زا یتمسق ار

 مت ین بونجكيراب یباتهم یاهتنًاود رد روب زم یاهناکلپ راث آ ودد هتفریماجن ادباشزایاشخ
 دیدرگ تساداجنلاکوبا مانپ هک رک دروم یخیرات یاه هبیتکز ا یکنهب هراشا۱۹ هحفصرد( )



 یراپ میلقا ۳۰

 .تسا دوجوم روب زم خاک

 هزوم و یملع هاگنب لحمو دنآهدرک نامتخاس دیدجت هک ه یخاک

 رادش تور دنا هلصا تمسهتشا یملعرکیم نیا تاقلعتمو تاللساتو دیشمج تخت

 بونجٌهشوک یتشخ راوب درب زرد ۱۳۱۰ لاسبهک یآهتشبت گنسو (۷۹۱ت۷عش) دوریم
 قاره و انها نکن( تسااشراباهحبر اف ازا هک تشاد مولعم دیدرک فشک نآ نیررف

 یاجب هتشادربارن آ اش راباشخ نامزرد هک دوبدوجومشوب راددهع زا یرگب دیانب لحم

 ینوتک یانبزا یئاپتمسقرد یلبق ُهیلوا یانبزایئاه هناشن ودنتخاساردبدجیانن نآ

 .دشابیم دومشمو دوجوم

 لمتشم دراد رارق ناتسهوک و نوردنا خاک نیب هک ی عیسو ٌهطوحم رسارس

 از اپنا مومع هنکت سا هدوب یئاهزیلهد و اهقاطا و اهناویاو اه طایحو اه رالاترب

 یاههیاپ و (۷۷ - ش)یگنس ٌةتسجرب شقنودزجو دندوبهتخاس ریبک شویراد نامز

 هکنآ زا شیپ مولعم رارق زا و تسا هدوب بوچ و تشخ زا اهنآ ٌةيقب اهنوتس

 و مالس مسارم دریذپ نایاپ کک رزب نوتس دص و هن ادپآ مظعم یاهخاک نامتخاس
 ووجو ۶ تسا هتفوگتیم تروص هیتبا نیارد هریغو ناگ رهموزورون یاهنشج نی

 اررظن نیازین انب هک عضو وینوتس ٩٩شوک راهچرالاتو ینوتس دص لیطتسم رالات

 ۳ ک 0 شک قو رظیدابرززاادقماو هم شجم تاعطق هک« ساوصخب دم امنرمدنم ات

 9۱۱۳۶۱ بن واپ ههجه] دما هک تشاد«مولعم وا دشن ادنپلحم نیایاهم رادریک خرد

 .دن | هدیمان دیشمج تخت هنا زخ ار تمسق نیا ر یخ |ءایشا فشک تسسانمب وتساهدوب اجت آ رد

 (تسا ناتسابناریااهزومرددیشمجتخت هنازخ تمسفرد فوشکم ءایش|نیرتمهمو ثک رزب هتسجرب شقنكي)

 شارت یاهگنس زا ینیمز ریز ور بآ دیشمج تخت یاهخا-ک مامت ریز رد
 تساهدرتیم نوربب ارخاک مامتبآ لضافو تا راپ بز هکآ دندوب هدرک داجیا ثکهرزب

 یکمدزنرد تمحر هوک نیئاپ یاهقاطا زا یکیرد هک یکنس مظنم ناکلپ ٌةلیسوب و

 ۰ تفاب هار ارجم نیا نوردب ناوتیم درادرارق نوتس دص یک ر زن رالات

 خاک ناکتشامک و نازابرس لحم هک یئاهقاطا راثآ و یکنس کر زب هاچ

 چ ح راسهوک سارلا طخ مامت زارفرب و دوهشم تمحر هوک ٌهنماد رد تسا هدوب



 ۳۱ دی ریتم

 راصح تقیقح رد هدوب یتشخ یور ابو جرب ٌةناشن هک دراد دوجو یکیراب یک اخ

 .تسا هتفریم رامشب ناتسهوک تمسزا اپخاک

 نوتسدص ثک رزب رالات یذاحم یکی تسا دوجوم همخد ودزین هوک ٌهنیسرد

 همخد ودره نوریب - هّص یقرش بونج 0 رت رود یمک یزگنیدو (۷۸-ش)

 ریوصت دمآ دهاوخ اپنآ رک ذو تسا دوجوم متسر شقن رد هک اهنآ رئاظن دننام
 هدف درو نفا و سقم نشت[ للباقم"رد«یهاش کتروا ززارف ترا

 ندناهتف رگ,تشد ,یالابار راد رهشتخت روشک ناتسا ۲۸ تاک دنیامقافن و دوشم

 قلعتمرگمد 4 مد هدوب هاگمارآ ودرب لمتشمو مود ریشدراب بوسنمیلامش ٌهمخد

 ناب كبرنج نایک دنیا مان و تسا :هاگمار | ,نتش یاراد:هدش ةتخانخ موم

 (۸۰و۷۹ش) .دشابیم روقنم یخیم طخب نآ رس یالابرب هعبات یاپتلم

 داینب یشنماخهنارود زا یئاهخاک مهدیشمج تخت ُهفنوریب یب وذجُةط وحمرد

 ادیوهو یرادزبک, اخیگنس هک کک رزب رختسا كبو اهن آ زا یئاهتمسق هک دندوب هداهن

 رد فوشکم یاپخاک زا یکب ؛ ردینوتس هت لاش یوررب نینحمهو (۸۷نب ث )تساهدش

 ات اهع دنا هر تشاهدعد گود رجت :هملک زکرنایاشزایاشک و هطوحم

 . دندوب هتخاس تمسق نیارد رای رهش نآیارب یناتسمز

 یمامتهمینهاگمار آ روبزم ٌهطّوحم یاهتنارد راسوک ی کدمآ شیپ یالابرب

 یشنماخه هاشنهاش نیسپاو مّوس شوب راد هب بستنم هک تسا رادبدپ هوک کگنس زا

 .دشابیم

 رتمک تسا راسهوک لیسم هکنیا تلعب هّمع زا حراخ یلامش ٌةطوحم رد

 هدامآ _تروتس رس تهج هک دنچ شارت هربز یابگشنت زنا درب یک

 یگنس هاگ ردزینهطوحمنآ ی قرشلامشٌةشوگ رد وتسایقابهوک نیئاپ رددنا هتخاسیم

 اجن اب شوبراد كچوک خاک زایشنماخهزا دعبراودا رد نیش روطبهکتسا ادیوه

 .دناهدادرارق هدافتسادروم و هدرب

 مارهاش تسار بئاجرد دنشمجخت هفص لامش ۹ تفاسم هب

 شکیدزن "الامتحاو یشنماخهنارود زادعب هب طوبرم یناتسروک ناهفصا هب زاریش



 یراپمیلقا ۳۲

 ۱۳۱۸ ناتساترد هک دراد دوجوتمحر ناتسهوک كيدزنهگلاجفک رد مالسا دهعب

 ادب وهیناتساب یاهروگ ز اددع دنچ لحمنآ یزاسهار نارگ راکیرادربک اخنمض

 دیشمجتخت رد اردوخ تماقایاههامنی رخ آ هک و ک اکیش هاگشنادیملع تیهو دش

 دادعت یملع شواک ٌهجیتن رد و تخادرب سّسجت و قیقحتب اجنآ رد ۷ دیتراذگیم

 زا مادک ره روبزم یاهروگ ظعاتمسق -دیدرک فشک مه كيدزن یلافس روک ۳٩

 ینمیتناس ۵۵ رتنپپ تمسق ضرع و رتمیتناس ۸۰ مادکر ه لوط) یلافس ةچراپ ود

 یاهناوختسا یلافسیاهروگ نیانورد_تفاب ملیکشت (رتمیتناس ۲۰ات۱۸نآآ عافت او

 راودا زا رگید یئاهروک اجن آ رد یراثح ةمادا تروص رد و تشاد رارق ناگ درم

 رظن زا اهنت و تشک دحاوخ رادیدپ (نآآ زا دعبای نآ زا شیپ) مالسا لباواباي درن

 ۰ دوب دهاوخ بئرتم نآ رب یئاههدیافیخب رات تاقیقحت و یملع

 ۱ ۰ ۰  حراخ یلامش ةطوحم یواحم هاج رگمد یوس رد
 سراپ یّلحمناهاش زایربتعم ةدکشت آیاباقب ۱۳۱۱ لاس یاه یراد کا

 و نهپ کس یهاگ رد هک دب درگ فشک ردنکسا ٌهطلس زا سپ نارود هب طوبرم

 یگنس نادشتآ و اهنوتس هتاب تدابع لاح رد رفن ود ٌهتسج رب شقناب یهاتوک

 . دوشیم بوسحم نآ مهم ران آ زا

 ةلصافب هگلج طسو رد دیشمج تخت بس برنم گرتمودلیک ود تفاسمب

 ۱۱ و یاب ۳ نزل ۹9 هداتج تسار بلا یوستتم

تخت یملعهاگنب ۱۳۳۰ لاسیاهشواک نمضدن اهتخاس دیفس یاهگشس تست
 فشک دیشمج 

 دلفستره روسفورپ دیقف دنمشناد یعاسمرثارب دیشمج تخت یملع تایلمعو یرادربکاخ (۱)

 یفرش هاگتیانبزع هب ۱۳۰۹ لاس رد یهاشنهاش تلود زا هزاجا لیصحت اب وا تسایرب و یناملآ

 ۲۵۶ - ] هصعع) یشاکیرما دتسرب یرناه سمیج رودفرپ اب تار هک و ک اکبش هاگشناد

 یاقآةدهعرب روبزم یملع تثیه تسایر ۱۳۱۶ لاس زا - دیدرک زاغآدوب ( ۲1 هصح» 0

 تایلمع ۱۳۱۸ نابآ اتو تفرگ رارق (2۰)1 12۳101 ۰ 519014 )یئاکب رهاتیمشا كيرا رتکد

 دوب دیشمج تخت مظعم ران آب شیاتس لباقو مهمسب یتمدخ ًافاصنا و ًاقح هک روبزم ته یماع

 یملع هاگشیو داد همناخ اجنآ رد دوخ راکب وک کیش هاگشناد یقرش ءاکتب نی نآ زاو تفاب همادا

 تنایصو یرادریک اخ تایلمع (كنهرف ترازو) یسانش ناتساب لک هرادا ظنو روتسد هب دیشمج تخت

 . دراد همادا س نونکاات هک تسا هدیدرک راد هدهع ار روبزم راثآ



 ۳ دیشمح تخت

 تشادنپ ناوتیمو دوریم رامهبیشنماخهدهع هّجوت بلاجراثآ زا مهنآ هک دیدرگ

 ینیمز]رزریانب ءراب رد هنفواکت و دنشاب مدرک تادحل هات

 یسانشناتسابیاهشرا زگ موسدلجمرد تسنادیمبسانمهک یحیضوتنآ تّیمهاوروب زم

 تسا نکمم نادنم هقالع هتشاد موقرم ٩۰ ات ۵۲ تاحفص ( ۱۳۳۶ نارپط پاچ )

 . دننامرفهعحارم نادب

 درومب ارهتکننیارک ذدشخب نایاپ دیشمج تخت راثآ حرشب هکن آ زا شیپ

 هئوفص دهع رد هک یجراخ قلا ها و نادنمشناد یاه هتشون قبط هک دنادسم

 دنا هومن ندیدمهدیشمج تخت راثآ زا هدمآ نارباب راجاق هاش دقحم نامز ردو

 ًانمض دنآهدناوخیم زیننوتسلهچو رانم لهچ یاهمانبار روبزم راثآ مدرم ًاقباس

 دیشمج تخت ةراب رد یمالسا میدق راودارد هنر یسراف یاه هعشرب را هنومن ود

 نر سا سس نا فو ورد تورا یئاهرادوءن و دن [هتشاگن

 هنوگنیدب نادنمهقالع رتشیبعالا یارب دیامنیم مولعمیخب رات مظظعم یاهراک دای
 :درادنم رودنه را

 هدوب (یرجه مجنپ نرق رخاوا)یقوجلس دّمحم ناطلسرصاعم هک ی خلب نا

 : دسر ونیه نینچ دیشمج تختب عجار همانسراف هب موسوه دوخ باتک رد تسا

 یهوک ناباپ رداجن آ درک یئارس ۰۰۰ دیسردیشمجب ناپج یعهاشداپ نوچ»

 هوک نایاپ رد یک تسانآ یارس نیا تفصو تسدوبننآ دتنام ناپجت همه رد هک

 رد بناجكي تساوس راپچ هک د نیاو نر هایس اراخ كنس زا تسا هتخاس هک د

 دشابانامهزگ یسرادقم هک دنیا عافتراوتسارحصرد بناج هسو تساهتسویپ هوک

 و تور تا تللا رب ناراوس هک تسا هتخاس نآ رب نابدرن ود یور شیپ زا و

 نآدننام بوچزا كنانچ هدرک طرخب دیپس اراخكنس زا اهنوتس هگ د نآ رس رب

 لکشربینوتسره . اهنوتس نآ تسا دنلب تخسو درک ناوتن یشاقن و یرک هدنکب
 تساعُبرم تسدوبهاگ ردشیپ ردیک نوتس ود نآ هلمج زا رک

 تسین یاجچیهکگنن نآ زا سراپ همه رد و ماخر دننام تسدرک دیپس ثكنس زا و

 نآ زا اههراپ كنانچ دشاب كين ار تحارج و دناهدروآ اسک زا هک دنادن سو
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 یراپمیلقا

 دننک تحارج رب و دننزب ناهوسب ار نآ دیآ یمخز ار یسک نوچ و ذنرادیم رب

 یک دروآ ناوت یاجزا هنوگچ ار هگنسنآ ات تسا نآ رد بجع و ددنیب لاح رد

 رنو و0 لوطودتسا هنگ ی درک رک یمزا نویرقا ار یوشاره

 قارب تروص هدروآ ربقارب تروصب سیو هتخاس مهردگگنس هراپ هساب و هراب ود

 و هداهن رس رب جات و دعج و شیر اب دنام نایمدآ یورب شرور یک تسدرک نینچ

 سرب سپو -واگ بنذ نوچمهوا لابندو واگ نانچمه وا یاپ
0 

 هدرک اهانب اپنوتس همه نیا
نامن اهانبنآ رثآ و تسدوب

 لک یاهدوک اما تا د
 و تسد راپچو مادنا

 یدنه یایتوت نآ نایم رد و دنیوش و دننک لک نآ و دنور مد رم و تسا یاج رب

دنسک و بدی اش ار مشچ یوراد یک دنباب
 هتخیمآ لک نامزد هنوگچ نآیک دنا

 هدیشک یوق تسدوب یدرم دناهدرک یرگ هدنکب دیشمج تروص اجک ره و تسذش

یک تسنانچوتسادرک وا تروصاهیاجیضعب ردو -یوم دعجو یور وکتیلو شو
 

 روخب و دراد ءرمجمتسد كيبو تسا هتفرگ ی ئاسع تسدکیبودرادباتفآ رد یور

 بچتسدب یف.تبنا هدرک وا تروص اپیاج یضعب رب و دتسرهیما رباتف آ و دزوسیم

 ۳ ریست کس دب یندکب کر نویریای» یروک رس. ابیریشندوگ

 رد تسا هدنک دام رگ هوک نآ ردو - هدز ندک رک اب ریش نآ مکشا ردو هدنشک

 دیازیمنآ فقسو راوبد زا مرکی بآو دشابمرک هتسویپ و اهضوح اب اراخگکنس

 یاههمخد هوک رس رب و تسدوبدرگ وک ءاگ همشچكن ۲ رب تسا نآلبلد نیا و

 نایم رد یضعب تیح ان نیا و دنناوخیم داب نادنز ار نآ ماوع و تسا هدرک میظع

 ۱ تدوب دیهمج یاری اهناتسب نیرتشیببوا هدوب نهش و اهلحم ضتسا

 یرجه متشهنرق لوا همین ردهک ) بولقلاته زن باتک رد یفوتسمهللادمح

 هتشاگن «رخطصا» باب رد هک یحرش و و هل در( تست هد ون فلات

۳ ع یی هرسفت ابیاژ یتلب نیا ةتشوم زا یلاهتمسق
 ۳ ۱ 

 لرفط نب نالسرا نبلرغط مانب نآ فوم فرط زا هک ه مان بیاجع تا

 ۱۳۳۰ نارهط پاچ تمکحرغصایلع یاقآ بانج هدروآ درک بن یسراپ باتکءزا لقن(۱)

 ۳ < ۳۳۷-۰ تاحفص

 ۱۲۰ هحفص ندنل پاچبولقلاتحزن (۷)



 ۳ دیشمج تخت

 زا دتشمج تخف وتداک, رامام زاثآ هدشب هتشاکت (یرحه ٩٩۰ -2۷۱) ی قوس

 رد نب رلش یشتاسرو دنا هتخاش ون یرت و وید هکز تشا هتفر وامشت اهرم

 : دس وتم هکراحت ۱ تنا هدر انا یا فیت

 سراف تیالو دشاب هدید هک یسک و دشابن غورد ّنج و وبد راک هک نادب »

 زا باوجلاک نافجو لیئامتو بیراخم نم هک دنادب مالَلا هیلع نامیلس هاگ حاتو

 اهلحارم زا هداهن تسا نوتسا رازه دنبوگ دیشمج رصق هک ییاجو تسا وید لمع

 تسد ار درم راهچ كب ره یربتس و نآ یالاب شرآ تشه و لهچ كي ره دننیب

 دهع نآ زا و دنک بصن ارث آ هک دیاين مدآ ینب عسو رد و دیاین رد نآ نوماریپ

 هک د ش مولعمسپ - ندرک دنتسناوتت دننک نآ لتملیفَلا رجب هک دندرک یوغدیس

 و هو رد هاش تکتسرا تا هدرب یار هعقن نیروو دنا

 هک ناکرت یاهفلزو دعج ناملید یاهیوم و نامالغ و ناملید زا نیگنس یاهتروص

 دنآهداهن مهرب اپگتس هک دوشن مولعم نآ یتفگشدننیتناتو ندزک ناوتن:نآ تفص

 اهبنس دنا هدرک واگ ود جات نیربو دورن ردیومگنسود نایمو نمرازعهد كيره

 نآنزوو نآ ضرعو لو شرآ هدزناود زارد یمدآ نآ زا اپشیرو واگ نآ زا

 كس ابری زار دوضقم می شوک روت ریتم وحی هک ید راک کا یا

 تساهدرک یرپو وید هک دنیوگ رک ا . ندرک ناوتن نآلثم یمدآ دهع نیرد هک
 (۱) «دنک لوبق ارت آ لقع

 دنچ سب لمتشم دیشمج تخت رد یناتساب یسراپ یخیم طخ زا یأهنومن

 تئارقاب لّوا شویراد مانب هّمص یبونج راوید کک رزب ٌةتشبن مود ٌهحولیادتبا رطس

 عالطاو هظحالم یارعب ( ۸۲ - ش ) باتکر خ آر بواصت نمض نآٌهمجرتو ظفلتو

 ًهحفص - ۱۳۳۹ تشهبیدرا - موس لاس - لوا هرامش - باتک یامنعار ٌهلجم زا لقن (۱)
 روبزمالاقم زد باتک فلوم مان - همان بیاجع باتک ءراب رد هوژب شناد یفت دمحم یافآ ٌُهلاقم ۰

 تمسق نیا ردرتشیب تاعالطاب نادنمهقالعو تسا هدیدرک لقن تروص دنچب میدق فلتخم بتک زا لقن
 « :دنیامرف هعجازم هلاقم" نان تا نکمه



 یراپ میلقا ۳۹

 . تسا هدش هدومن دنمهقالع ناک دنناوخ

 تسرپفرد ۲۰ ءرامش لبذ۱۳۱ «هام روی رهش ۲۶ خی راترد دیشمج تخت راث |

 .تسا هدیسر تش تارا لح راثآ

 : دزادرپیم تشدوررم ةگْلج رگید راثآ یلامجا یف عمب كتیا

 بجر شقن _ٍِ

 یوسب هک هسوش ءاج تسار بناج دیشمج تخت لامش یرتم ولیک هس رد

 زا یشوقن و دراد دوجو ناتسهوک رد یگتفر بقع كچوک یاضف دوریم ناپفصا

 بجر شقن ارلحم نیا . دناهدرک یراّجح اجنآ رد وا روپاش و ناکیاب ریشدرا

 هلوقلا تصرف موحرم . درادن یلیلداتلاجع یلحم ترهشزج مان نیا تلعو دنناوخیم

 بجر شقنراثآ . دنناوخیم مهنامرهق شقن ارنآ هک تسا هتشون مجع راث آباتک رد

 ار ناکبات رشدزا هتنجرب شقن وربور .تمس : تسا هتسجرب شقن هش لماش

 شقناپنآ طسورد ؛دریگیم ادزم اروها رپظم زا ار تنطلس راعش هک دهدیم ناشن

 ۰ تسا یرابرهش زرک لماح یرگبذودهمیلو [یهاظیکب کود رو زر

 ریشدرآ رس تشپ «هدش هدومن مارتحا لاح رد وناب ود شقن ادزم اروها رس تشپ

 هداتسبا شرک لاحب نتردقیلاع تیصخش و درآد تسدب نارپ سکم یئارس هجاوخ

 و فورعم دبومریت رک ریوصت روبزم سفت تشه زا جراخ نتبقع یمک ؛ تسا

ب یولهپ لصفم هتشبن اب مارتحا لاحب یناساس لّوا ناهاشنهاش نارود ردتقم
 رظن

 دنآ هدومن رقن نیشدرا شقن كيدزن رد مه یا هدید بیسآ یولهپ هشت ؛ ۹

اشآ شفت هلمج نآ یاناوخ تمسق ًةمجرت نومضم هک
 ؟ ت

 «مدومن رارقرب ون زا ارنآ مهاشنهاش هک نم روبهنفر نییزا تشورز لا »

 : دیامنیم ار ناکباب ریشدرا دنزرف لّوا روپاش ریوصت نگید ةتسجرب شقن ود

 یرابرهشراعش هک دهدیم ناشن بسا رب راوس ار ادزم اروها رهظمتسا ر بناجشقن

 راوسروپاش پچ بناج شقنرد . (۸۳ش) دشخبیم بسا ربیراوس لاحرد روپاشهب ار

رس تشپ روشک ناگر زب زا رفتهن و تسا بساررب
 یاهنادناخ تمالع و دناهداتس | یو



 ۳۹۷ متسر شقن

 ردبجر :شقن راثآ ..دشابیم رادومت: ناشرفن دنچ یاپهالک رب نادیپیساو اککر وب

 هدیسرتبث هب ناربا یلم راث آتسرهفرد ۲۲ ءرامش لبذ ۱۳۱۰ رورهش ۶ خیرات

 : تسا

 مس تشناب ره وک تل

 تمسق رظن یراثآ راولب ةناخدور اتک هک لخاد بحر شقن تکی در

 . دراد دوجو مامتانتروسب مّظنم یاپگنس هتخت زا بک رم شروک هاگمارآ نیئاپ

 ارنآ یاهگنس یکیناکیم لیاسو اب ۱۳۱۱ لاسرد دلفستره روسفرپ دیقف دنمشناد
 هجیتن هنوگچیهو تخب رمهرد یرگید یخی رات دانسا اب هتشبن گنس سسجت یارب

 . دماین تسدب درومیب مادقا نیازا مه

 متسر شقن- ۵

 ةناخدورزاو دنور شیپ هگلجتمسب بجرشقن یذاحمیعرف هار زا نوچ

 بناجب ویبرغ لامشتمسب روب زم یعرف هار یدنچیاهمخو جییزا سی دنرذگب راولپ

 داب "یجاح هوکب رتمولیک راهچ تفاسمبو دوریمشیپداب ]یجاح ناتسهوک یاهتا
 یشنماخه ناهاشنهاش و مالبا دپع زا یه سب یخبرات راثآ ناکمنیارد .دسربم

 متسر شفن مانب نآ شوقن و راثآ یفرگشو یدنلب تبسانمبو دراد دوجو یناساسو

 یشنماخه نارود زا شیپ دابآیجاح هوک رد روبزم لحم . ) دوشیم هدناوخ

 دهاوخ ۳_- نا راد هک مالیع دّهع یسهذم هتج رب شقن هدوب كربتم یناکم

 هطّوحمب هکیماگنه . دوب, هدیدرگ ثادحا اجنا یبهذم ٌهبنج ظاحل زا دمآ

 و هوک نیئاپ تمسق رد نایناساس دهع ًةتسجرب شوقن دنسریم متسر شقن

 راپسب شوگ راپچ يگنس یانب و هوک یالاب رب یشنماشه ناهاشنهاش یاههاگمارآ

 تشدرزٌبعک مانب روب زمیانب . دیامنیمهجوت بلجتسار بناجربیراوتساو نوزوم

 یرجه۱-۱۲۵۷ ۲۵ قیاطم یدالیم ۱۸-۱۸۱ ۰) ناریاب ندنالف ةمانرفس رد (۱)

 هک تسا هدش هراشآ - ۱۳۲ هحفص - ۱۳۲۹ نارهط پاچ - یقداص رون نیسح ًهمجرت (یرمق

 . تسا هتفای رییغت متسر شقن هب نآ مان ًادعبو دذیم هدیمان اهربک ناتسربق ًاقباس متسر شقن لحم



 یراپمیلقا ۳۸

 زا هک دوریم رامشب یشنماخه دهع درفب رصحنم راث آ نیرتمپم زاو دوشیم هدناوخ

 شارتو ندرک مزجرد هک یداتساو تفاد . تسا هدنامن رودب مه لهاج مدرم تر

 تسا هتفر راکب مهم یانب نیا فرگش بسانت و دیفس تگ رزب یاهگنس هتخت مظنم

 تشدرزهبعک یانب .( ۸2 - ش ) دنکبم تباکح یشنماخه دهع ناداتسا تراهم زا

 ارث آارگید یعمجوتساهدش هتخاس هاگمارآ تهج ناسانهتاتسابزا یعمج 0

 دراد دوجو نآ ةراب رد م یرگید تاّیرظن و دنسانشیم سدقم شت آ ظفح لحم

 طوطخب یئاههتشون لو روپاشنامز رد. دنکیمنادیپدروم رصتخم نیا رداهن آ رک ذ هکا

 یاهیزوسپ زا اهنآ رد هدرک رقن تشترز ٌهبعک یاهراوبد نیئاپ رب ینانوب و یولپپ

 ندرک شوماخ رد یو نارود فورعم دبوم ریت رک ووا یاهتدهاجمو راب رهش نیا

 یاههتشون رد تشدرزٌهبعک مانوتساهتفر تبحصتشدرز نیل آ فلاخمیبهذمیاهتضون

 9 0 دوصقم ۱۱ ه5 تا هتک 3۳و سا هناح ی

 دوبدهاوخن عنامرما نیاهتبلاو ۱و سقم یاتسوا ةخسن ویبهذم یاههتشون

 هاگمارآ تهج نادنمهنادزایاهذع داقتعاربانب یشنماخه دهعرد هدربهان یانب هک

 .دشاب هدش هتخاس

 پیترت دوشیم هدبد هوک یالاب رب هک ی شنماخه ناهاشنهاش هاگمارآ راپچ

 شوی رادو لا ریشدرا وریبک شوی رادو اش راباشخهب قلعتمای بوسنمپچب تسار زا

 . دشابیم مود
 رتدنلب اههاگمارآ ریاس زاو درادرا رق یبرغ بوئجب ور اشراباشخ هاگمار"آ

 ۰ تم یاههتشنیا راد (۸۵ را کرک شوت راد هر .تسا رتظوفحمو

 یوبراد هدوب یونعم و یناحور قیمع رایسبنیماضم وا دزماروها شیابنرب لمتشم

 نر دیر دوش عبات یاه روشک مان و اپبنارگ یاه زردنا و ینید تادقتعم ریبک

 هتساوختک ربو یتسارو یلوکیندوختأموروشک یارب لاعتم یادخ زا هتشاد نابب

 هوکگنس رد قیقدو مظنم رایسب یعضوب ار دسج هن هاگیاج 9 نورد ۰ تسا

تروصرگی دیاپهاگمارآ مامت دننامنآ نوریب و دناهدیشارت
 شرابن لاحرد ار هاش 

 ۳۲0۲۰ ۷۷۰ ۰ [[عصصتطع (۱)

 ۱۸۲ م ۱۳۳۸ زاریش پاچ - یسانشناتساپ یامشرازک مراهچدلجم ۲(



 ۳۹ تست

 یالابرب ار تخت ناربا عبات یاهتلم ناک دنیامنو دهدیم ناشنیهاش تخت زارفرب

 رارق تخت رانک اب یورس تشدرد هاشنهاش ناکیدزن و ناصاخو دنا هتشاادهاکگن تل

 ها .دنکیم یریگ هولج رهورفو سدقم شتآ وا یورب ورو (۸۷-ش) دنراد

 هدش هتخانش مد شوبرادب طوب رم مراپچ هاگمارآ و لّوا ریشدراب بوسلم موس
 , تسا

 : تسارارقنیدب بچب تسارزا بیترت هبزین هوک نیئاپ ٌةتسجرب شوقن

 ۳۰ ات ۲۹۵ ) یسرن سیوصت تسا هدش یراخح هوک نیئایرد هک لّوا شقت

 اتیهانا رپظمزا ار یرابرهش ٌهقلح هک دهدبم ناشن ار لّوا رویاشسپ (یدالبم

 هاشنهاش یاهتنیز و رس یوم و جات و سابلزرط یراٌجح نیارد . دریگیم ( دیهان )

 نتهتپ اهم اکرب(ینیکبنسو) یهاتوک,نتفر هاز ماکتهاد دنتسشاب یا بم

 یثوناب تروص دیهان رهظم . تسا صوصخم هجوت هتسیاش دیامنب ار هاشنهاش راقو

 روم مک تسلا هداتسیاز یلفط فو ۹نآ نیو هد سد یی

 مامتان ریوصتاب یو رس زو ًارهاظ یسرنرس تشپو دشاب دهعیلو مود زمره دوریم

 : (۸۷-ش)ددرگیم هدهاشم ناگ رزبزا یکع

 لمتشمو درادرارق کک رزب شوی راد هاگمارآ ریزرد یراچحنیا - مود شقن

 ودره دشابیم ادج رگیدکی زا یکیراب ًاتبسن ظطخ ةلیسوب هک تسا سلجم ودرب
 هگنجرد ار (یدالیم ۲۵۳ ات ۲۷۰) مود مارهب یئالاب ریوصت هدوب مهب هیبش سلجم

 . (۸۸-ش) دهدیم ناشن شنمشد اب

 لمتشم متسرشقن رد یناساسدهعیراجح نی رتللجمو نیرتک رزب - مّوسشقن

 ۰ (۸۹-ش)مرروطارپما 3 )نی رل ا ورب (یدالیم۲۷ ۱۱۲2 ۷۲)لّوا روپ اشیزوریپ ُنحصرب

 یونازوا لباقمرد نیرلاو هتسشنبسارب تمشح لامک اب لّوارویاش یراجح نیارد

 سایدرک اب اهرم دوریمر وصت هک مهیموررفنکی . تسا هدزنیمزرب میلست

 هدرک زارد وا یوسب تسد ناریا هاشنهاش هداتسیا بساولج دشاب نیرلاو بیقر

 هکر زب هتشبن روپاشرستشپ . دراپسیمیوب اریقرش مرروشک یئاورن امرف ةقلحأ هاظ

 تردد نو (۷) ۷۵166 (۱)



 یراپ میلقا ۵

 ةَتشبن . دوشیم هدید یو نارود دنمورینو تک ر زب دبومریت رک ریوصتو یولهب خب

 هارردوا یاهتدهاجموروپاش یاین و ناشنو مانززا تشترز ٌهبعک ةتشبندننام مهروب زم

 . دیامنیم تیاکح تشترز نیئآ ینابم ماکحتسا

 رای رهش (یدالیم ۳۱۰ - ات ۳۰۲) مودزمره یزوریپ شقن نیا - مراهچشقن

 .(۰٩-ش)تسا هدیناطلغ مهیور یوبسااب اردوخنمشد هک دهدیم ناشناریناساس

 هدوسرف الماک هک دوشیم هدید یرگهد یراّسح سلجمراخآ شقن نیا یالاب

 یادحاتنآ طسورد هاشداپكراتورس حرطاهنت . تسا هتفرنایمزا نآ مامت ًاببرقتهدش

 ًةَتسجرب شقن هک داد لامتحا ناوتیمیبوخب تسا یقاب هچن ] زاو تسا هدنام نابامن

 زا یرکفد ژیچو دشاب ( یدالبم ۳۷۹ ات ۳۱۰ ) فاتک الاوز رویاش ینعی مودرویاش

 ۰ (۹۱-ش) تسین مولعم ًاساسا نآصاخشا دادعتو یراّبح عوضوم

 ؛تشذگ نآ رک نهک تسا مودم رهب یزورریپشقن ودهیبششقن نیا - مجنپ شقن

 (یدالیم ۷۹۳ ۲۷۹)مودماهب یزوریپهنحص زین سلجم نی اردنا دنمشن اد یخرب ةدیقعب

 سستشپ . تسا هتسشن ورفنیمزرب تشیزا شساو هتشکششاهزین هاشنمشد هدشهدومن

 . دناهدومن یراجح ار یهجوت بلاح مچررب هاش

 رد هکیروطب - دراد یدرفبرصحنمو صوصخم تیمها شقن نیا - مشش شقن

 شی مود ةرازه ینعی نابمالبع نارود رد دومن هراشا متسر شقن حرش زاغآ

 روب زم ةتسجرب شقن - دندوب هدرک یراّجح اجنآرد یبهذم ٌةَتجرب صقت دالیمزا

 شناکیدزن و ناماخاب یناساس هاشنهاش مود مارهب ریوصت هکت سا هدوبیلحم نیمهرد

 نوریب مود مارهب یراچح سلجم تسار تمسرد - (۲٩ش) دناهد رک یراچح زین ار

 دوب زم سلجمزا جراخ پچ تمسو هداتسیا دق مامت یفنکی شقتروبزم سلجمزا

 ٌهنحص یاهتناود دنام یقاباپنآ یودره هکد وشیم هدید تروصورس كد یراخح

 دپعیلوو هکلم تروصو طسورد مد مارهپ .دق مامتشقن - دشابیم مالبعدهع یبهذم

 فاصتمسق یوررب و هدیدرگ ی راّبحنآ فرطودرد هنت مینتّسیه هب روشک ناگر زی و

 یلصا تمسق زا مه یرگبدراثآ دنک تدعاسم باتفآ نشور هیاس هکتماکنه کس

 یمالیعشقن هیبش یدابیز او دوشیم نابامن وحمروطب مالیع نارود یراّیح

 ح کهعطصنع الوت*هعوزا» طزدءدت»

 و لود ادم



 ۱ متسرشقن

 رک ذ دوخ یاجرد هک تسا هدوبینسمم كاخرد عقاوننایلهف یکیدزن رد نوگناروک

 . دمآ دهاوخ نآ

 یناساس شقن نیتسضن و باتک نیا بیترت ظاحلزا شقن نیرخآ - متفهشقن

 ناکباب ریشدرا یراّبح سلجم دوشیم هدهاشم متسر شقن هب ندیسر عقومرد هک

 . دریکماادرم اروهآ رهتمزاار یرات و۶ هک (یدالبم ۲2۲ ات ۲۲۰)

 دن اهدش یراجح سا ریراوس ودره تساربناجرب ادزم اروها و پچ بناجرب ریشدرا

 ار شیاهوم هک تسا هداتفا كلاخرب یصخش ادزماروها بسا یاهاپ ریزرد (۳٩ش)

 یصخش ریوصت مهریشدرا بسا یاپریز - تسا نمیرهارپظمو دناهدومن رام لکشب
 یکی ارنآ یضعب و یناکشا هاشداپ نیرخآ مجنپ ناودرا شقن ارنآ یخرب هک تسا

 . دننادیمریشدرا تنطلس نایعدمزا

 هلاخرد موتکم یراثآ متسر شقن یخیرات لحمرد تشذگ هجن |مامترب هوالع

 حیضوت وفشک هک دراد دوجوناگ دننیب داسرادیدزا هدیشوپ هوک نیئاپردآنایحااب

 ةراب ردثحب صتخمنیارد ًاتلاجع هدوب قیقدیاهیسررب ویلع یاهشواک دنمزایناهنآ

 : دنک یمن ادیپ دروم ۳1

 هج عج

 ور نوچ دابآیجاح و یوسرد متسر شقن ٌةط وحم زا یمک ٌةلصافب

 ارابنزاآ هک دوشیم هدید یشنماخه دیعب قاسم هر جربود دنور لامشپ

 تسا هدوب شت آ لحمهک تسا یثاهل ادوک جرب ودنیایالاب رب .دناهدیشا رتهوک ککنسزا

 ترواجمرد یشنماخه دپعزا یعیسوو رگاد :دگشتآ هد روکع مولعمرارف نیدبو

 نآ یاهنادشتآ هک تسا هتشاد دوجو یشنماخه ناهاشنهاش شاپ دل رمتم ناکم

 دد شتآ رگید یاهلادوگ زین اپنآ رواجم ناتسهوک رتالاب طاقنرد و دشابیم دوهشم

 ةرخص نیئاپرد لحمنیا زارتالاب یرصتخم تفاسب . تسا دوجوم فلتخم تاعافترا

 ار ناگ دم یاهناوختساو تسا یناساس دهع یاهنادوتسا هک یلاههرفح ناتسهوک

 لیعمسا هاشمانب ارریخا لحم نی ار واجم تاهد مدرمو دراددوجو دن در ذگتم نآرد

 دابآ مرگ یداب آیلامش هوک ردتحمنیازارتالابرتم ولیک تسیب تفاسمب - دنناوخیم



 یراه میلقا ِ

 نیئایرد هکئق ددع ۲و هوک یالاب نآددع۹ هک دراددوجحو نادوتسا ددع 46 زن

 ۲۱ هرامشلیذ ۱۳۱۰ هامروب رهش ۲2 خیراترد متسر شقنراث آ - تسقاو ناتسهوکا

 . تسا هدیسر تش ناربا ی راث آ تسرهفرد

 دابآ یجاح یولپپ یاههتشون و هدگشت7 تب

 ةنمادرد هک ار یاهژاجودنور نوریب رگید تمسب متسرشقن ٌهطوحمزا نوچ

 یهانوک ٌهلصافردرتمولیک ود بیرق یطزا سیدنی امییدراد همادا قرشمباجب هوک

 و هدیشات ءوک یمیبط هگنسزا هک دوشیم هدید یگنس هتخت هقاج پچ باجرب

 یالابوتسارتم هسزا شیب یمک نآ یدنلب و انهپورتم ه بیرقنآ لوطو دناهدروآرد

 دسریم رظنب یشنماشه دپع زا نادشتآ نیا - دناهدنک ار شتآیاج لادوک نآ

 ۰ دراد دوجو نامزنآ ةدگشتآ یاباقبو رتهاتوک یاهنادشتآ و لو ردو

 تاذاحمب متسر شقن قرشم یرتمولیک جنپ بیرق تفاسمرد لدحم نیازا رترود

 ةراغممانبهک ناتسهوک زا یراغ لخادرد لحمنیارد - دنسریمرختسا یاههناریو

 تأعب هک دراد دوجو یولپپ یاههتشبن هجقاط ود نورد دوشیم هدناوخ یلاعخیش

 اهنآ ندناوخب نادنمشناد هک تسا یولهپ طوطخ نیتسخن اهن آندوب اناوخو نشور

 نیا یئامنرنه حرشو لّوا روپاش یابن ٩ ناونعو مانرب لمتشم و دناهتفاب قیفوت

 هل تک یوس ارریت روشک ناک رزب روضحرد هکت سا وا یزادناربترد رای رهش

 قانکتم یالانب یراوشدو كيراب هارروب ومراغ ةش اوکزا ۰ تسا هدومن باتاریراسهوک

 یفراعرا زم هدنکفا هباس یدیب تخرد هکد سریم یکچوک ٌةطّوحمب و دوریم هوک

 هک داب یجاح ةدکهد كيدزنراثآ نیا نوچ . دراد دوجو اجنآ رد یلعخیش مانب

 یخبرات راثآ مانب اذل تسا عفآ ودوب هدش انبرختسا یاههناربو زا یتمسق یوررب

 لبیذ ۱۳۱۱هامریت ۱۸ خیراترد روب زم راثآ- دوشیم هدناوخ زین داب7یجاح ةداغم

 .تسا هدیسر تش ناربا یلهراثآ تسرپفرد ۱۸۳ هرامش

 یناساسدهعیاهن ادوتسا نآ كيدزنیاههوک وتمحرهوک رکید فلتخم لاقرد

 یشنماخه دهعزآ دراوم یخربرد و
ب طاقن یضعبرد نینچمه و تسا دوجوم

 زارفی



 ۳ هاگمدق

 نتخورفالحمماللسا زا شیپهنمزا ردهک دوشیم هدیدیئاههرفح هدربمانیاهراسهوک
 موسوملحمرب هوالعراث آهنوگنب ٌةنومنیارب-تسا هدوب یبهذممساررمب طوبرمو شتآ

 تشذگ اهنآ رک ذ هک داب مرگ لامشراسهوک رد عقاو یاهنادوتسا و لیعمسا هاشهب

 تسا اجن | ردنادشت | یاههرفح هک دراددوج و متسر شقن ناتسهوک رد اهگس دلم

 مانب یشنماخه دپهع یاهنادوتسا نینجمه و دوشیم هدناوخ ناشخب بآ وی مانبو

 بونج یرتم ولیک ۱2) دابآ ریخو دیشمجتخت نیب تمحر هو کر د متسر روخآ

 دوشیم هدناوخ بوئاهوک مانبهک ار ثنااف یداب ] تایدرن نادوتسا و (دیشمج تخت

 ةرابرد حیضوتهک دراددوجو روب زم هوک شوحو لوح رداهنآ رثاظنو دربمانناوتیم

 . دنکیمن ادیپ دروم رصتخم باتک نیارد اهنآ

 هاگمدق -۷

 هک سا هاگمدقهب موسوم تمحر هوک ردمالسا زاشیپ یخی راترثا نیرخ آ

 عقاو راوخ تشاچهب موسوم یداب آ لامشرد روب زم هوک بونج تمسق هیلااهتنمرد

 (۹6 - ) دنا هدیشارت هوک لد رد هک تسا هبوکشا ود ٌةَمرب لمتشم و دشابیم

 هب هگلجفک زا رتم/۳۰ عافترارد نیئاپْص هدوبرتم ۲۰/۳ هصودره یازارد

 یلوآهصمتبسن رتم 5/۲۵ عافترارد مودُهَفصوتساهدشهدشارترتم ۱۳ قمعاب انپپ

 ینیئاپ ُهَمصیالاببناجودزاثاب رهرد .تسا هدیدرگ داجیارتمم ۰ قمعاب انپپ هبو

 یانپپو رتمیتناس ۲۰ هلپره یدنلب )هأپ ۱۷ رب لمتشم سه ۷/۲۰ یانید هب یک

 یئالاب ٌهفصهب یلوا ُهفصزا اهن آٌهلیسوب هک دناهدیشارت (تسا سمیمت او

 یاههندب و یلواٌهفصو نیهزفک نیب راوب دینعب اههفص نیایاه هندب هتلک ۰ دنادتفریم

 ردیرثا و تسا فاصو مثاق الماک یئالابْهس نیفرطیاههندب نینچمه و یل وه فر طدس

 یازا ردنامهنآآ یا زا ردهک ی ثالاب هکر زب هندبرداهل . دناهدومنن ثادحا اهنآ

 فیدر ود دشابیم رتم ۱۲/۲۵ نآ یانپپ اب یدنلب و رتم ۲۰/۳۰ ینعی هفص ودره

 تمسق هک دنا هدبشارت هگنسرد هچقاط جنپرب لمتشم ی یاههجقاط

 ۰ تسا رادومن اهن آزا یخربزا یرصتخم هتخیر ورف اهنآ مظعا



 یراپمیلقا <

 هک ۱۳)دناک هاگشنادیسانشاتساب :داتسا یکی یاب (۱)عک یو کا

 راهبرد دوخیملعیاهیسررب و تاستجت نمضنارب|یسانشناتسابلک ةرادا فرط زا

 راهظا نینچنآ زا هدافتسا یگنوگچ#رابرد دومنفشک ار لحم نیا ۲۳۱ ناعتساتو

 تساهدروخیم راک هچب تسینمولعمندن اممامتانتلعب روب زم ّلحم هک تسا هدرک رظن

 اه هچقاط دنتشاد دصق هدوب دازآ یاوهرد هدکشت آ لحم اب هک دهدیم لامتحا و

 لحمیارباههچقاطهکشاابودنیامن یرادهگن نآ رد ار ین نکرد یمعار

 باوصب نورقم رتشیبارمود سدحو تسا هدشیمهدام آ ناک درم یاهناوختسا ندراذک

 سدحدرادن هچقاطهدةیهتاب یطابتراشت آیرادهگن هک هتکن نیاب هّجوتاب و دنادیم

 نیئآ ماجنایارب هاگمدقلحم نیقیب كيدزن لامتح ابو دسریمن حیحص رظنب لّوا

 دهعزآیمظنم یاهنادوتسا زیناههحقاط هدش هداد بیقرت ناگ درمب طوبرم یبهذم

 ۰ هامدوب یشتماشه

 صیخشت یشنماخه دهعیبهذمرثاهک هاگمدق لحم دوشیم هظحالم هکی روطب

 نآرب هک یمانلیلدبناربمالسا زا شیپیبهذم راثآ یرااسو تام تا سد یا

 کد تا دو یهذم ٌهبنج یاراد مه یمالسا نارود رد دناهداهن

 رد و تسین كربتو ینید هبنجزا یلاخ زین تمحر هوک مان هک دسریم رظنب هتساش

 دیشمجتختیملع هاگنب سیئر یماسیلع یاق آ هتشون نیع دنادیم ما

 : دیامنلقن اجنیارد ار

رهردو هتفرگ رارقنآ نما درددیشمجتخت مظعمرصقهکی هوک »
 ناهاگحبص

 مان راب نیتسخن هدنسون و تسفورعم تمحر هوکب درو ایم سرت نآ زا دیشروخ

زاریش بوک رزریخلا یبا نبا ةمانزاریش باتک ردار هوک نیا
 متشه نرق رد هک ی

 رد گان وداتوارک ذ نمض هک مدید ۱۲۳ هحفصرد هدمآ رد رسرحت 4 هتش رب یرحه

 تساقوراف هبصق برق هک تمحر رد :دسونیم یرپمک نیدلابطق لاح حرش

 هتشون قوراف ٌهبصق كيدزنار تمحر هوک هک هدرکیهابتشا اجنی اردو هدوب فکتعم

 دیقف ٌهمالع .دراد تفاسمرتم ولیک تسیبالقاو دایز لحم ودنیا ٌةلصاف هک یلاحرد

 6۵70 (۲) 12۰ 1م ۷ هصهعص ظ0عطع (۱)



 ۰ تشدورره ةکلج خیراتزا شیپ راث آ

 ۱ ۳۷۱ هفص لبذ لابقا سابعیاق آ مرتحمدنمشناد وین وزقموحرم

 (۱) + دشاسم,رهمک امار فههوک يظفللا تحفرهمح و یر

 ةنمادرد یدنلب لحم زارفرب یناحورو اّقصم رایسب هاگترایز زین نونک |مه

 هک تسعقاو دیشمجتخت بونجیرتمولیک هدزون بیرق تفاسمب تمحر هوک یقرش

 نوفدماجن آ رد (ع)متشه ماما ردارب مدرم هدیقعب ودوشیم هدناوخ تیال و ناطلسمانپ

 بورشم فرصمب و دزب ریمیرختساهب هک دراددوجویب آ ٌهمشچ لحم نیارد - تسا

 اب فداصم هک رفص ۲۸ و ناضمر ۲۱ یاه زورو دسریم دودعم رایسب یئاهغاب ندش

 نشجپ ام تارضح شددزفو (ع) یلعنیتموملا نیما ترشح نایقتم یالوم تماعت
 سرد ۷

 دنرو ایم یور هاگترابز نیاب رتشیب تشدورم مدرم تسا (ع) یبتجم

 . دننکیم زاینو زار ضرع تمحر ثک ربتمو یخب رات راسهوک ٌهطقن
 هفوگسیع وا تلما مشت ۱« قاطو متوااع کتان قایطاب کتاب سم

 دوجو رادومن نآ رورپ ناج رظنمو زبس ناتخرد نکسل درادن یرنه رثا وهتشون

 تسااجن آ رد تقیق>و ینعماب یهاگشباین

 تشد ورم ةعلح خب رات زا شیپ 0

 ماجنا تشد ورم ةکْلج فلتخم یاه هیترد هک یئاههنامک و یملع یاهشواک

 هم سبک شو راد هک و شب لانس نارازه هک درادیم مولعم یب وخب تسا هتفرگ

 ماوقا دیامن باختنا دوخمظعم یاهخاک ثادحا تپج تمحر هوک نامادربار یگنس

 بابساو هداساب شوقنم یلافس فورظو دناهتس زبم رود زم (عجیتکلا تشد رد یندمتم

 یملع تنه فرطزا راب نیتسخن - دناهدراذگ دوخ زا فلتخم یگدنز لیاسو و

 ظش ول( ۵)۳لفسنرعا رونش رد دنفف نتشهنادتسابنب رکءاکسش هاگشاد فو

 ٩۱ هرامش هناهام تاعالطاٌهلجمرد انادایآ خاکناونع تحت یماسیلعیاقآ ُهلاقم زالقن - (۱)

 ۱۳۳۲ نیددورف
 هدراذگ بناجنی رایتخابو هیهت یماس یلعیاقآطسوت تبالو ناطلس ٌةعقبهب طوب رم تاعالطا(۲)

 دیامنیم یرازگساپس راهظا رگنید رابکی ناشدیفم یاهیهاگمهو اهندعاسمزا هلیسونپدیو تساهدش

۳۵1۰ 1۰ 11021610۰ )۳( 



 یراپمیلقا ۹

 ود نوک ابلترد ۱۳۱۱9۱۳۱۰ یاهلاس رد شرسمه و (۱) فرودسگنالرتکد

 شوقنم یلافسفورظو تفرگ تروصیملعشواک دیشمج تخت یبرغبونجیرتموایکا

 نآ زا سپ ,(۹۵-ش)دمآ تسدب دالیمزا شیپلاس۳۵ ۰ دودحب طوب رمهجوت بلاجر اسب

 کار رب هشرد یسمش ۱۳۲۰ لاسرد دیشمج تخت یملع 0 دار دومحم یاق

 یقرش بونج بناج رد دیشمج تخت یرتمولیک ۱۷ تفاسمب هک اقش لتهب فورعم

 ویجن رطش نیگن ر شوقناب یلافس فو رظ ودرو آل معب یملعشواک تسعقا و کشک یداب

 موسُهرا زه هب طوبرم هک دم آ تسدبیسم ءایشایخرب نینچمهو (۹9٩-ش)ناگ دنرپ

 یخبیرات لبقام هیت نیرنگ رزب تحاسم رظنزا اقش لت «دشهتخانش دالیم زا شیپ

 تسن |یانهپ رتم ۲۱۰ و لوط رتم ۲۵۰ بیرق هدوب تشدورم

 یکم رلبدنمشناد(۲)کک ربندناورتک دیاقآ لاسدنچزاسپ اقشلتشواکرثارب

 ۱ ری اه یرادگمهو تقفاوم اب ۱۳۳۰ لاسرد نارپت هاگشناد نامپم

 یاهّیت ردآنمضو دروآلمعب یدّدجم یملع شواک روب زء ُةّبترد دیشمج تخت یملع

 ۱۳۳۸ لاسرد .دیزرو تردابمیملع یاه هنامک و اهش واکماجناب زین رگید فلتخم

 یملعیاهشواکداب  ریخ ةدکهد رواجم یاههّترد ینپاژ ناسانش ناتساب تئیه مه
 ار تشدورم یخی راتلبقامیاههّیت تتعقومو هزادناو مان اجنیارد . دندادماجنقیقد

 پیترت هب تسا هدش هتخانش نونک ات روبزم فلتخم تاسّسجت و اهشواکرثا رب هک

 :درادسه روذآذم ان تمها

 تمسوب یکیررتمبیرق عافت راب گی دکب رواجم هیت ودرب لمتشم - نوک ابلت

 یبرغ بونج یرتم ولیک ودرد علم رتم ۲۰۰۰۰ بیرق یرگیدو ۰

 زا سر فو مرام ۸ هامریت ۱۸خی رات رد هیت ودنی | )دیشمج تخت

 (تسا هدنسرتش ناردایلم

 یقرش بونج رد رتم ٩ یدنلبو رتم ۲۵۰۲۱۰ یبیرقت داعباب - اقشلت

 دیشمجتخت یبرغبونجیرتمولیک ۱۷ کشک یداب آ

 12۰ ۸۰ انعصعو۶[007 (۱)

 ۰)1 1۰ ام 7هصلمع ظعطع (۷)



 ۷ تشدورم ٌةکْلج یمالساراثآ

 تفاسمیداب | ریخ ةبررقكب دزترتم ه یدنلبو ٩4 »۹۷ داعباب - فلا یرجلت

 دیشمج تخت بونج یرتمولیک ٩
 اب آسخ هبنق, کيدزن:شم ۱/۵,یدنلنو نوع دات با

 دیشمج تخت بونج یرتم ولیک ۱5 تفاسمپ

 داب آ دوصقمهب رقیقرشبونجردررتم ۳یدنلبورتم ٩۷ رب ٩ داعباب -یداهلت

 داب آ ریخ ءداج برفمرد رتم ۱ یدنلبو رتم ه۸> ۵5 داعباب - یکشوم هی

 داب آ ٌرعو

 ةدکهد برغمرد رم 6 بیرق یدنلبو عهد ۱۲۰ داعباب - داب آجاتپک لت

 داب آ جات

 یداه لت كيدزنو هکلج حطساب یذاحم ابی رقت - یهابورلت

 دابآ سمشو دیشمج تخت نیب - یک رک لت

 هّت نیا . هرانک یداب آ كم دزنرتم عیدنلب و ۸۵ »< ٩0 داعباب - هرانک پک لت
 دراد مهیمالسا راثآ

 ریما دنپو داب آ اجر هّداج برغمرد - یجرب لهجلت

 ناخلپو تشدورم ُهَداج قرشمرد - زبسلت

 تشدپ اهن |2واب ارد نشو عالظا یدعب یاهشواک اب هک ت سه مهرگید یاهدّیت

 دنکیمن ادیپ دروم رضاح لاحرد اهن آ رک ذ و دم آدهاوخ

 تشدورم ٌةَلح یمالسا داودا یخی رات راثآ -۵

مالسا نارودزاممه ياهتيچ ربراث | تشدورم 4 > رد
 نیررتممهک تسایقابی

۳۵۰)یملی دل ود)ادضعریما هلبسوب اهنآ
مع.تسا هدیدرگ داجب ا(یرچه ۳۳۲۴ ات 

 هدن

 : دشابیمرارقنیدب روب زم راثآ
 رختسا هعلق

۱ 

 زا اجم و درفنم هوک هس تشدورم هکلح یبرغ لامش یاهتنا رد

 هتسکش هعلق اهن آ مان هک هدیدرگ عقاو ۳ لابندب ارحص طس و رد رکیدکی



 یرابملقا ۶۸

 تسارختساو نونگشاو

 داجیا یملید هلوتلا دضع فرط زا رختسا فورعم ٌةعلق موس هوک یالاب رپ

 تخرد نونک اودوب هدشهداد بیترتنآ بسانم لحمردبآ هک رزبرختسا هدیدرگ

 هعلقیگنس نیا یاههناربو نایمرد رختسا یاباقب رانک رد هلاس ۱ رس

 متسرشقن برغمبناج زا هک ار یعرف هار ةلابثد دیاباجتادب نتفریارب .تسارادیای

 داب مرگ و هب وراس یاهبداب ]زا نتشذگ زا سپ ۰ دومیپدراد دادتمایبرغ لامشب ور

 راسهوک بناجب هتشگ هجوتمپچ تمسهب درادمانهکب ینبهکی کچوک ٌةب رقرانک رد

 ناتسهوک ردتعاسودابیرقت یئامیپهاراب روب زم ةبرق زایدارفایئامنهارب و دنوریم

 دنسریم دف رگ هعلق نیا یاههنارب وب

 ریمآ دن)

 روانهپهگلج نیا رکید یاهتنارد ابیرقت تشدورم یقرش بونج بناجرد

 دوجو ریمآ دنب مانب تسالپ نآ نالاب تمسقهکی مکحم دنبرک دور کیوررب

 ناربارد مالسا لوا نورقهینبا نی رتمهمزا و یملب دل ودلادضع راز لا مین آ هک د راد

 و رود یاهبداب آ هک یئاهرهن باعشناو یرایبآ نآ شاربو ( ۹۷ ش)دوریم رامشب

 فیلأت تشد ورم یشب را راثآ باتک رد .دریگیمماجنا دیامنیمبورشمار كيدزن

 تساهدش رک نیرجه۳۹6لاسریمادنب نامتخاس خب رات (۱۹ ۰هحفص)یماسیلعیاق آ

 تاخلو

 تک گرا هل رد تشوورلم هگلج یبرغ بونج یاهتنا رد

 ةلیس وب هک دراد دوجوناخ لپ مانب یمیظع لپ درذگیم ناتسهوکر انکار

 نامز روهشم رادرسو سراف فورعم یامرفنامرف ناخبدرو لا دنزرف ناخیلقماما

 تهوکح شردپ یئامرفن امرف نارود رد ناخیلقماما .تساهدشانب ریبکساثع هاش

 بوصتمسراف یئامرفنامرف هبساّبع هاشفرطزا ردپ کر مزاسپو تشادار ناتسرال

 تسا(یرجه ۱2۳ ات ۱۲۱ ) وایئامرفنامرفنارود راثآ زا ۱۳۹ زا ابو ای رکت

 هک دراد دوجو تشد ورم 2 مه یددعتم یاه هیت قوفیانهس رب هوالع

 . تسا باتک نیاٌهلصوح زا نوریب اهن آ رک ذودراد رب ردآر یمالساءرودراتآ



 5۹ زاریشو ناهفساس تم( یاهاککارش

 ریسمرد هاگجابو كيراب بآیاههندرگ و ناقرز ٌةبصق زاریشو ناخلپ نیب

 لصف نیاب ندیشخب ناماپ زا شیپ ۰ درادرارق زاریشب ناهفصا ءداجرخ | تمسق

 اهنآ نیب تفاسم و زاریشو ناهفصا نیب یاههاگل زنم نیرتمهم مان دنیبیم بسانم

 : درادروک ذم باتک ناگ دنناوخررتشیب عالتا تهج زین ار
 تسلیت را ۳ یا

 5 ۰  تساوخدزیا - اضرپش

 ۰ و۳ هدابآ - تساوخدزیا

 ک ۳ قمروس - هداب ۱

 ۴ كن دیبهد - قمروس

 رتمولیک ۱۰بیرف دوریمدراک اساپهب هک یعرفءار) ٩ ۷۸ ۰ دابا تّداعس - دیبهد
 زادعب و دیب هد فرطزا دابآ تداعسب ندیسر زا شیپ
 نابایخرد تسار تمسب هک تسا دابآ رداقزا نتشذگ

 ۰ (ددرگیم بعشمه یرجشم

 ۲ ۳۳ دن ویس - داب | تداعس

 ۱ بس تست دری

 « ۵۷  زاریش - دیشمج تخت

 رتمولیک ۷۸ زاریشهبناهفصاتفاسم عومجم

 یلامرفنامرفیاهلاسرکذ نمض ( هدنام هحفصرخآب رطسود ] لباقم ةعفس ۱۳ رطرد ؟ رک

 ماقرا هک دهدیم حیضوتن شزوپ ضرعاب تسا هدیسرن پاجب ًاهابتشا تام مثر یرافرد ناخیلقماما

 ۱ . دشابیم ۱۰۳ ات ۱۰۲۱ روبزم یاهلاس حیحص

 اصاصتخاناجنسرا عباوت مان هک دهدیم حیضوت ۱ هُثحفصرد روک ذم نارومیت لت درومرد ًانمض

 دانک زا تمحر هوک تشپ زا رک ذلاقباس ٌحفسرد روک ذم ءاررب هوالعو ددرگیم قالطا یداب آدنچب

 . دنوریم اجنادب زیل كرفخ ٌهکلج رد مفاو دابآنسح هد



 زا ریش - مودلصذ

 ریش رهش یخیداتراثآ -لوا تمسق

 دشابیم روک ذم تساهدش فشک دیشمج تخیترد هک یلگ حاولا رد زاریش مان

 ینامتخاسیاهراکهب هتسب اویاههاک راک زا یکییشنماشم نارودرد دو ریس واتسو

 کیدوجوزا مه نایناساس ةرودرد .تسا هدوب عقاو زاریش ٌهيحانرد دیشمج تخت

 ةتفکبل اب ناریش ینونک رهش .دناهدومن یرک ذ لحم نیا رد هعلق کندو یک

 دّمحمُهلیسوب (یحیسم ۹۹۳)یرجه ۷۵ لاسرد میدق ددعتمناگ دنس ون و نیخ روم

 ور جیردتبو تشگ انب دوب سراف یلاو نامرن هک (یفقث فسوب نب جاجح ردارب)

اس رد هکشا ات دب درگ ختسا رهش نیزگیاج هتفر یداب آب
 ۱۰: )یرچه ۳٩ ل

یناتساپ رهش هلو دلادضع دنزرف راجنلاکوبا ( یدالبم
 3 دارد کولر رتتسا 

 دوب زارف و بیشنو ثداوح زا رپ خیرات لاس ۱۵۰۰ زاشیب یارادوسراپ نیمزرس

 ۰ داد جوک زاریشب ارت آ مدرمو دینادرک مدهنم یلکب

 ۱۱۱ دود یماوت زاریشنهف تمنق نیرتبدق

 زا رگید یاهتمسق جیردتب دعب راودا ردو درادیاج تمسقنآ رد مه عماج دجسم

 > یرجه ۱۱۹۳۱۱۷۹)دنز ناخمب رک دهعرد هدش هدوزفا زا رو لای

 یرایسپ دنناممهدیدجنآرودردوتفاب ناوارف یداب او قنور(یدالیم ۱۷۷۹۱۲۱۷۵

 ۱۱ ۶9 دبسوت بردم بیاجزا ناریا یکید یاهوهه

 نیاهک نارپظو ناهفصا یوسزا ینعب لامش تر راس مش لحتفم

سا هتشگ میظنت یربس "طخ نینچ دادتما رب باتک
 و دراد رارقهوک ود نابم رد ت

 جم زاسپ دسریم ناهقصا ءاجزا هک ی رفاسم .دوشیم هدناوخ ربک املا یگرت ات



 ۱ زاریش - نآرق ءزاورد

 نوک رانا سم زالو آرا رشیاسقب یار دمرابکت را

 هک دراد دوجو نآ رقزاورد مانب یک رزب هزاورد رهش لخدمردو دنکیم هدهاشم

 هک یننرفاسم ٌهیلک و تسا عقا ویق ودنصو قاطا نورد لا مالک ةهخسن نآ زایف نب

 . دنرذگیم نآرق ربززا دنوریم نوریب نآ زا اب دنیًایم زاریشب هار نیازا
 دوبیملید هاو دلادضع هببوسنمیمیدقیگنس یانبنآ رقزاورد یلصا یانب

 خرهاش دنزرف (۱)ناطلس میهاربا هب بوسنم یلاع ثاث "طخ نآرق ةخسنو (۸٩ش)

 هازندرک نپپناونعب یشتش ۱۳۱۵ :لاسرد :تشادراوقن | یالاب قاطارد یرومست

 ارینونک یانپ راگبیا نیسح ناورداشدعبلاسدنچ ودندومن مدمنماریخب راتیانب نیا

 دوخ هدیدنسپ مادقا نیا اب و تخاس میدق نآرق ءزاورد لحم زا رت نیئاپ یمک

 .(ه٩ ش) دومن ءایحا ار زار یشرهشبوخ تّنس
 نآرقهزاورد نابایخبناجودرد هجن آ ادتبازا ریش یخی راتراث | یفزعمیارب

 بونجب ور لامشزا یخیرات رهشنیارگید راثآ و هینباب سپس هتشاد روک ذمتسه

 :دیامنیمیفرعم لامجا روطب ار زاریش ُهئراجاق هرود ةینبا زین نایاپرد .دزادرپیم

 نآدواجم راث آ و ینامرک یوجاوخ ربق -۱

 زا رتالاب,یمک تفاسمب نآ تسار تمس ینعی نآ رق ةزاورد یبرغ بناج رب

 و دراد یب] ضوحو ناتخزد هک تسا یئاقصم هطَوحم هوکنامادرد نآ زق ءزاورد

 شمانهک وتیاجلا دنزرف دیعسوبا ناطعلس نامز فراعو رعاش ینامرک یوجاوخ ربق
 . دشابیم عقاو اجن روس هعش ذکزارد یرجه ۷۵۳ لاس هدوب دمحم

 رجآ زا مه یک رزب قاطو دناهدومن داجبا هوک لد رد یئاهقاط اجن آ ككيدرن

 یرجح۸۳۸ لاسب یفوتم عاجش هاشرب زو دومحم نی دلادامع ربق هک دوشیم هدید

 ور روب زم قاط هکشيا تّلعب دوریم روصت و دوشیم هدناوخ مه یقرشم مانب و تسا

 هک دناهدومرفهراشا دناهدرک تمحرم هدنراگن هب هک یتشادداب رد یئامه نیدلالالج داتسا (۱)

 دوخزا كين زاثآ هدوب زاریشرد زارد نایلاس هک تسا ناطلس میعاربا طخب زاریش نآرق ءزاوردیاهن ارق

 . تساهدوب یزاریش سونشوخ دمحم رد دردزاشو هدراذگ اجن ]رد



 یراب میلقا ۰۲

 . دناهدناوخ مان نیدب ارن آ تسا هدیدرگ عقاو قرشمب

تساد ناولپب متسر هتسحرب شقن لحم نیمه ترواحم رد
 رد ار نارسا ینا

 ره یراق عاهرشیاتوخ ارریط ید نامر

 یراجح سلجم نینچمهو راکش لاحرد روبزم دا زهاش ریوصت و دناهدومن یراخح

 دراددوجو اجنامه ردزین شنادنزرفزارفن هنچو هاشیلمحتف تروضربلمتعم رگید

 دوشیمهدناوخ یّلصم مانب تمسق نیاتسدنیئاپ یضارا:تسایلوا شقناب نام زمه هک

 ۱۲۹۵ لاسبر هاظ هکت سه هاگنابرق مانپ اجن آرد یناویاو
 موحرم ًةلبسوب یرجه

 فاز اس ارد دادن ینارسماو تساددعهتخاس ازریمداهرف هلو لا دمتعم حاح

 ۲-۱9 نابرف دید مهو دناهتخادررپیم زامن ًةماقاب نیدیعو یّلصم عقاوم رد مه

 ۱ ار برق سر( نارادناتسا)سرافناباهرفنام فوووو

 یهوک اباب ۲

 و اههاگت دابعو اه اناخهب قلعتم ةنبا زاریش لامش ناتسعوکر سارس رد
 یوجاوخ هاگمارآ هکت سا دوپشم و یقفاب ادخ نادرم رباقم و تشابر هاگیاج

 هنوگنیانی رتمهمو تشذگ نآحرشو تسااهنآ فیدررد زین یقرشمرربقو ینامرک

هلدج زا هعههاوخروکذ ماج"دنزابهنکما
 یهاگتزابزوجاوخ بقا رودیمک

وود زا رت نیئاپ دیاب نآابندیسر یارب هک دراد دوجو یهوک اباب مانب
 ۱۱۵۶ ءزا

 دومنیطار یئالابرسهاررتمولیک ود دودحردو تفرتسار تمسب و دشجراخ نابایخ

 .تسا زاریشرهش مامتب فرشم عافترا نیمه ةطساوب هک دیسریهوک اباب ٌهطّوحمبو

 ةون ازریم بسامهط هلو دلا دوم راثآ زا یئاه یباتهمو قاطا دنچرب لمتشم یئانب

 تمرم ابترم مهادعب هدش هتخاس یرجه ۱۲۷۵لاسرد هک تسه ۳ هاشلعحتف

 افرع زا هبوک اپ ةداون .دشحم ةلادبع وبا هاگمارآ اهنآ زا رتالاب . تسا هتفاب

 یرجه 44۳ لاسرد هک تسازاریش یارعشو
 یهوک اپابهب دوخراعشاردو تشذگ رد

 دومنیم صلح



 ۳ ژاریش - طفاح هاگمارآ

 ظفاح هاگما رآ -۳

 ادجتابارخ نابایخمانب یضیرع نابایخ پچتسد نآرق ءزاوردزا رتنیئاپ

 زا ظفاس ةاگتهاوآ یلضاقانب دژاد زار لباواردآ طفاح هاگمهارآ هک هوکس

 یناویا هدوب ( یحیسم ۱۷۷۳ ) یرجه ۱۱۸۷ لاسب طوبرم ودنز ناخمب رک راثآ

 هداشگ بونجو لامش بناج ودزا هک تشادرارق طسورد قگنش نوتسراهچ یاراد

 طس ورد انب نیازا جراخ ظفاحربق .دندوب هدرک انب قاطاود نآ تمسود ردو دوب

 دندوب هدراذگ ربق فارطارد ینع آ ةدرتیدعب راوداردوتشادرارقنآ تشیناتسربق

 ۲ تشا دن «یساتهز تزروص هک#

 تسادوجوء نونک | هکیتروصب ظفاح هاگ راب یسمش ۱۳۱۷۱۱۳۱ لاسزا

 نمض هک یناخمب رک ةينبایاهضوحککنس (۱۰۰ش) دمآ ردگنهرف ترازو فرط زا

 یاهضوح ردو لقتنم هاگمارآ ةطّوحمدب دیدرک بارخ زاریش دنز نابایخ دادتما

 ةچرایکب نوتس ۱۸ یمیدقیانب یلصا نوتسراهچ ظفحابو دش هدراذگ راکپ اجنآ

 شم 6٩ لوطب ارینونک ینوتس تسیب هک رزب ناویاو دندومن هّیهتاپنآ ریظن یگنس

 داجیا زا ریشلیصاو میدق یاهکبسب امامت یراکیشاک و یربچگ و یشاّن تانیب زت اب

 سزو و دیقف ترضحیلعا مانو انب خب راتهک یئاههبیتک اب طفاح زا یراعشاو دندرک

 نآ بسانم یاهآنمرد درادرب ردار (تمکحرفصایلغ یاقآ بانج)تقو گنهرف

 نیرو تروصب زین هاگمارا یلصا یاب .(۱۰۱ش) دنتشاکت

 ریقلحمرد (۱۰۳ش) راعشا و یراکیشاک تانیب زتو نیسم فقسو (۱۰۲ش)هچراپکب

 یلصالحمرد میادق ربق کسودی درک داجیا مود غابرد کر زب ناوبا طسو یزاحم

 ًاصوصخمنراف قیساهکنهرفسیئر یشابر یلعرگشلرسنآ ورداش .دنام ظوفحمووخ

 ۰ داد جرخبار تدهاجم و هقیأس تیاهن هوکشاب یانب نیا بیترت رد
 موحرمرا زمو تسا هتفای تافو یرجه ٩4 ۲لاسرد هک یزاریشیلهاهاگمارآ

 ظفاح هاگم ارآ نیئاپ رد دومن توف"یرمق ۱۳۳۹ رد هک ی زا ریش هلودلا تصرف

 دنکیمن ادیپ دروم باتک نیا رد ناشمان رکن هک مه رگیدناگ رزب و دراد زارق

 یبرغ علضرد ماوق یک داوناخ هاگمازآ ": دنا هدش هدرپس كلاخب زوب زم هطوحمرد



 سراپ میلقا 3

 ناخمساقءربقعهک یاب ز رالاتو نیز معیسورالاتو طابحاب ظفاحهاگمار آ ةطّوحم

 راد رارش رود رم هظو-حم لامش رد تسا هدش هتخاس یرجه ۱۲۸۹ رد هدوب یلاو

 ۱ اف هاکمارا هنااص لحم یاب نازاو

 یبارض تخت و نت تفه و نت لهچ - ۴

 نآ لهچ

 ۱ هکوتسا یافع اب رحشسم هطظوحم هتانفا > لامش ارد کف

 مه یبا,ضوحو قاطادنچو (۱۰4-ش)دراد رارق نآ رد هزادنا نا

 روصحم دنز ناخمیرک نامز رد روب زم ٌطوحم . دنا هتخاس نآ لامش تمس رد

 ازریم داهیفموحرمنام رفب یرجه۱۳ نرقمود همین ردار روبق یاهگنس هدش دابآ و

 . دناهداهن تسینصخشم ناشتئوه هک فراعو دهاز لهچ روبقرب یراف یلاو

 روت تفه

 نت تفه مانب یرگید جشمو روصحم ٌهطَوحم نت لپچ غابزا رتالاب یمک

 رد ددرگیممولعم غاب جراخ راثآ زاو (۱۰۵ ش)دراد دوجو یئابب ز یانیو ناویااب

 .تساهتفرنابمزاهک هتشاد دوجو لحمنیا ترواحمرد ۱ دافلعععم هشا مدق نامز

 لامشتمسردودراد دوجو افرءزایرگید د روبقولکشكي ربق کنستفه غابلخاد

 تانیب زت واهیشاقن و هچراپ کی یگنس نوتسود هک یناوبااب ناخمب ارک یلعزا تکاخب

 لحم ناوبا بناجود رد یئاهامنقاطو اهقاطاو تسا دوجوم درادرب ردار نامرتآ

 نتتفهترامعو غاب.(۱۰۹ش)تسن آ نیرو اجمو ناک دننک دیدزاب فق وتوشاسآ

 تیثب ناریا یخیرات راثآ تسرهف رد ۷۵ هرامش لبذ ۱۳٩۰ هامید ۵ خب رات رد

 ؟5وب طفاخ هاوخ حودمم هک ی فظمل |, رابرهش عاجشهاش هاگمار ۲. تساهدیسر

 نیا یبرغ لامش بناح رد نت تفه غاب نوریب تسا هتفاب تافو یرحح ۷۷ لاسب

دنا هداپن نآ رب دنز ناخمی رک نامرفب هک افرا رج کنیم هد درگ عقاو
 فرعم 

 . دشابیماجن آ رد یبسانم یانب ثادحا راکبتسد اهر ات] یمجناو تی آ



 ۰ زاریش - یدعس هاگمارآ

 یبارض تجل

 لمتشم یباّرض تخت مانب یکچوک ترامع نتتفه تشه راسهوک یالاب رب

 و كورتم تروصب شیپلاس دنچات هک تسا دوجوم اهن | ولجرد یناویاوقاطادنچرب

 هیاپرب یگنسحول.دک داب آ وریمعتد دجمارن آیراکوکینصخشو دوب هداتفا ناریو

 ۰۰۰۰ زورکیت نب لیعمسانب ییحب مانب یصخش دناسریم هک تسابصن ناومایبرغ

 تنوکس و تجارتسا تزج ار ترامع نیا یلصا فاتب یرسه ۰6 لاس نابعش زد

 ترش دامداری

 دضع دین و ییلع ضات رم هاج - ۵

 زا دنناوتیم دنشاب هتشاد یئامیپ هوک تصرف و تّمه هک یناگ دننک دیدزاب

 رب لمتشمهک دنسرب یلحهب ناتسهوک زارف رب ودنهدهماداارهوک یئالابرسیبآ هض تخت

 ناوارف؛دیقعزاریشمدرمهک تسایکیرات و دوگ ُفصو رابنابآ وقاطا دنچ و هطّوحم

 نآ عضو و دنس انشیم یلع ضاترم مانب یفراع هاگتدابع ار لحم نیاو دنراد ناب

 اجنا رد یاهدکشت | الامتخآ هدوب زانو زار هاگیاچمه میدق یاهنامزرد دناسریم

 . تساهتشاد دوجو

 فرطزا هک دوشیم هدید نآرق هزاورد بناح رد هوک زارفوب فک یانب

 تسههار اجنادب م یلعضاترم هاچ زاو دنسربنادب دنناوتبمرتدوز روب زم ةزاورد

 فلتخم یاهمانب وتساهتخبرورفنآ دبنک هک دشابیم یقاطراهچ رب لمتشم ان 1

 اس تام ورک هجن | رباتبو دوشیم هدناوخ دید دبنک و ۱۳۵ تک

 مانو دشابهیملد دهل و دلادضع ایر وک ذمیراف راث اب طوب رمیمیدق

 ندرک نشوریارب ت تسینرودو دوشیم بوسحم تمسق نیمهیب یلیلدزیندضع ست

 و وبهدادبیت رت ۳ میدق رایس راودارد ندادتعالعو ست

 . دشابهتخاس احن | ردار دینگ یاثب یملید هلو دلادضع

 یدعس هاگمارآ -

 "یطزاسپ درذگنیم ظفاحهاگمارآ ولجزا هک ( قباستابارخ)ناتسلگ نابایخ



 سیا لقا 5

 هی رقهب هتشذگ اشگلدفورعم غاب ترواجمزا ودجییبم لامشبناجب رتمولبک ودیکب

 هک تم امار ونک یانستسا عقاواجن آ رد یدعس هاگمار آهک دسریمهثدعس

 نآ رددیادجیزامعمابماوترگید میدقهینباو ناهفصا نوتسلهچ حاک زایتاسابتقاهک

 یلمراث آ نمجنا فرطزا یهاشنهاش نویامهترضحیلعا نامرفب (۱۰۷ش)تساادبوه

 ماجنانآ حاتتفا مسارم هناکولم تاذ هاگشیپ رد۱۳۳۱ هامتشهب دراردودش هتخاس

 یراکورو حلسم نوت ابن آ نورد هک دنلب یعلضراپچ یاهنوتس اب یناوبا . تفریذپ

 ماف هزوریف یشاک دبنگ هتشگ عقاو هعقب ولج رد یراکیشاک تانیب زتاب تساگنس اهنآ
 لمتشم یراکیشاک یاه هندب مه هعقب نورد ۰ دراد یصوصخم ولج هعقب زارفرب

 چشبرات هک ی هحول و ناتسوب و ناتسلگ زا یتابختنم یواح یاه هبیتک رب

 یلیق یا ۳۱۰۸ ش)تسا اه راوید شخب تنیز دزاسیم مولعم ار نامتخاس

 ناویا و فرط ود رد ککرزب قاطاود,لماش و دنز ناخمیرک نارود زا هاگمارآ

 قاطاردو یدعس ةربق قاطا كيرد و دوب طسو رد كچوک تافرغ و امنقاط و هّلبو

 ریخآ نرق رد یزاریش فورعم رعاش كلملا حیصف هدبیروش موحرسم ربق رگید

 مو> رم و نآوب د بحاصناخیلعحتف موحرم هلیسوب مه یتاحالصا وتاریمعت .تشادرارق

 ینوذک یانبثادحا یارب ًاعبطو دوب هتفرگ ماجنا نآ رد كلملاماوق ناخ .لابیبح

 و یمییدق رایسب ربق هگنس زا مهیتاعطقكنبا .دنتخاس مدهنم اریمیدق نامتخاس

 ةطوحمرد اهیرادربک اخ نمض هک ناخمب رک نارودزارتمیدق یئانب یکشم ٌةهببتک

 ربق لحم . دشابیم ظوفحم یدعس هاگمارآ نورد تسا هدیدرک فشک هاگمارآ

 تروصب ًاعومجم هدوب یدعس هاگممار آهب لصّتم یناویا ٌهلیسوب زین هدیروش موحرم

 هب موسوم یامن بآ نورد یدعس صوصخم تانق ب۱ (۱۰۹ش) تساهدمآ رد یعیدب

 هعیات ةينباو دتسریم نابیئاهناکلب ةلبسوبو هراد نابرج نیمزریز رد یهام ضوح

 هط وحمیبرع بناجرذرادبارس تنوکسو ناک دننک دیدزابتحارتساو فق وت تهج

 . تساهدش داجیا

 هاچ ود هک ژدنهف مانبیمیدق ٌةعلقراثآهیدعس هی رق كيدزن ناتسهوک یالابرب

اکباتا ویناساس و یشنماخهنا رودهب بوسنمودراددوج و ورد عن رم قیمع
 سراف ن



 ۷ زاربش - هزمحنبیلعرمه هاشهعقب

 . دشابم (نایرغلس)

 هزمحنب یلعریم هاش ةعقب -۷

 یبرغ یامن هک دراد دوجو قوف مانب یاهعقب نآ رق ؛زاورد نابایخ نیئایرد

 ٌةلیسوب و تسا یئابیزرایسبیمیدق تّینمرد یاراد هدوب نابایخرانک رد ن "[لخدمو

 میهاربا طخب ماف خرس ههکتسرباویهتلف هتشود .دنوشیفیغتسو طافح دراز یریلهد

 سد مجد اعم لب زی وال مع شیوع رهام یار

 ناعتخانتب ؛تسا.موقارم نت یناجتر بو یالار» یتعلا عفالاتیفعت امد تبدقتام لاف دیزل

 یلونش ماا نا داوتهزآ نلعیم هاشادقرم هک تسا!ی عمو مرد رب لمس هب

 اهقاطا و(۱۱۰ش)درادرارقدالوفو متاخو بوچزایحب رض نورد نآ طسورد (ع)مطاک

 لیکشت ار قامتخاس رگبید یاهتمسق مرح تشپ رد یدجسمو اهامتقاظو اهزیلهوو

 ناگر زب ٌهلیسوبادعب هتشگ داجمایملید هلو دلادشع نامزردهعقب یلصا یانب .دهدیم

 بونج فرطبنآ یلصا یامن .تسا هتفاب تشرمو ریمعتراجاق نایاورنامرفو هثدنز

 ناتسروگ (۱۱۱ ش) دراد رارق نآفرط ود رد هرانم ود و تسا عقاو نحصهور

 رد نآ یبونج تمسق هک تشاد دوجو هعقب نیا فارطا رد داباناوج مان یو

 دش داجیا یشاهنامتخاس اجب ردتو روظنم سراف ناتسرنه یارب یسمش ۱۳۰۵لاس

 ربق اب هتفای تافو یرجه ۱۱۹۱ لاس رد هک دنز ناخمیرک دنزرف ناخمیحر ربقو

 یاهقاطا زا یکیرد تسا هدومن توف ۱۱۸۵ لاسب هک ناخمب رک زا یرگسد کاق

 یلم غابپلییدبت مهارروب زم ناتسروک یلامشتمسق .درادرارق ناتسرنه وا یانب

 : نناهدوک ارش ی

 یدعس همسجم - ۸

 ناهفصا هزاورد هب فورعم نادیم طسو رد نآ رق ءزاورد نابایخ یاهتنارد

 هباپ زارف رب یقیدص نسحلاوبا داتسا راک هچراپكي دیفس کگکننسزا یدعس همشجم

 هاگمار آحاتتفا ماکییه ۱۳۳۱ لاس رد روب زم همشجم ( ۱۱۳۲ش ) تسا پلعت یکم



 یراپ میلقا 1 9۸

 ۳۱۳ را زا دید گهیده زااویش نیشب یلم زاآ نمجنا فرط زا یدعس

 دناهدرو آ مهارف ق تابد زن

 یناخمب رک گرا ۹

 نا رد ها دل رشرپش نا یتمقرد یدعس ةمبحم زا ادا

 یرچ ]هعلق رای رهشنیا فلتخمراث ] نمضتسا هدیدرک داب آدنز ناخمب رک تنطلس

 عضوبب لا یجراخرظنم هک دراددوجو نآ ةشوک راهچزد یگاهجرب و دناب راصح اب

 تا ور هلن نآآ یلضا لخدم یالاب ی .تسا هدنام ظوفحم کد تار ود یلصا

 دشابیمبصن وی دومتسر ریوصت رب لمتشم ابی ز رایسب یراکیشاک سلجم درادرارق قرشم

 دوشیم هدید ردرس یلخاد ُةهبج یالابرب مه یرگید یابی ز یاپب راکیشاک (۱۱۳ش)

 فورظ هکنیلاحرد دهع نآ راتسدو سابل ابار هیدنز رود ناراذگتمدخ رب واصت هک

 ازربم نیسحل ادبعهدا زهاشموح رم. دهدبم ناشندن رادتسدردیئاوش عضوب ار هوبم

 روب زم صحنم یاهب راکیشاک زا یبوخ تاریمعت دوخ تموکح نارود رد امرفنامرف

 فلتخم ةينباو اهقاطاو اهرالات کر ا یلخاد ٌهطّوحم فارطا . تسا هدروآ لمعب

 یاتب هیراجاق ثارود رد و تسا یقاب یلصا لاحب هّیدنز نارود یتنطلس هاگتسد

 تسالاسنیدنچ كنىا .دنا هتخاسهط وحم طسو رد سراف نابلاو رقم تپج یدیدج

 نیا رتدوز تسارارق هدوب نادنز نآنوردو راف تا رهشرفم یناخیمنرک یک را

 ۳۱ ۱۳ اش هک خوب یتمرات یانب

 سراپ ةزوم - ۰

 مانپ دنزناخمب رک نارود زایغاب دنز نابابخ رانک ردیناخمب رک کک را كيدرت

 روب زمیانپ ۰ (۱۱۶ ش)تسعقاو نآ نورد یگنرف هالک یانبهک دراددوج و رظنغاب

 و اهیشاقنو جراخرد یراکیشاک تانیب زت هدش هتخاس یئابیز یعلض+کک ثوک تروصب

 ددرگیم بوسحم دنزناخمی رک دهع بلاج یاهیئامن نحزا نآ لخادیاهیراکست رقم

 نایمرد رمرمزا یضوح هک تسا یزک رم ٌةطّوحم رب لمتشم نآ نورد (۱۱۵ ش)

 ةربقهودشابیم عقاونآ ةشوگ راپچردقاطاراپچ و وسراهچرد نیشن هاشراپچونآ



 و

 ّض زاریش - یراپءزوم

 شن راجاق :ناخدمحماق | ٌةلیسوب هک تشادرارق نآیقرش نیشن هاشرد ناخمد رد

 تولخب فورعملحم ردو دندروآ نارهطبار دنز رابرهش یاهناوختساو دیدرگ ربق

 یسمش ۱۳۰6 لاسبو دندرپس كاخب دش ناتسلگ خاک زا ةشوگ اهدعب هک یناخمب رک

 رارق دنز نامدود رابتخا ردو تشگح راخ روب ز» لحمزا دیقف ترضحیلعا نامرفب

 دوجومضوح راهچروب زمیانبحراخ تمسراهچرد.دشهدرپسكاخب ریالمردو تفرگ

 نمض غابزا یتمسقاب یلامشبناج ضوحوتسا یقابدوخ لاحب نآ ضوح هسهک دوب
 حرشرد هکیروطب و تفرگ رارق دنژ نابایخ دادتما ریسمرد زارشرپش تاحالصا

 هّیظفاحدیدج یاهضوح ثادحایارب ارنآ یاهگنس دشهدادحیضوت ظفاح هاگمارآ

 .ن ورک ریس کت هداک ترالعتد سراب ءزوم یسمش ۱۳۱ لاسرد . دئدربراکب

 یاهلاسردهک یفوسلا یلامجلا یبحب طخ وزجیس اصوصخ هلامالک یخ یاههخسن

 غارچهاشفقوا راهن آ (وجنا قحساوباهاش ردام)نوتاخیشات هتفرموق رمیرجه ٩-۷۵

 زا كي ره هک نلجهدرتاپ زا هلج ۱۷ نب لمتشم هک یرگبد ةعومجمو تسا هدومن

 عاجش هاش زو هاشناروت هدشهتشون ۷۷۷ لاسردو ظاناارف وزحود لماش اهن

 خیراتلبقام یلافس فورظو رگددسفنیاپن ]قاب تساهدومن غارچهاش فقواراپنآ

 رگت روصناخیلعفطل راک یایشاقنیرادقمویمالسا راودافورظو ناتسرل یاهغرفمو

 ناداتسا زاقداصاق آ راک نادملق ةعومجءو یرحه ۳ نارف انتمردهو ی وا رتش یا

 نایمردمهدن ز ناخمب رک مانبیریشمشهک یمیدق یاهرشمشهضقدنچو هئادنز هرود

 دناهدومنیرو آ عمج سراف فلتخم طاقن زا بلغا 7 عونتمراث اب تسهاهنآ

 یلعرگشاسناورداش ۰ (۱۱۹ ش)تساهدش هدراذگ شیامن شرعمب سراب ءزومرد

 بیت رت وسراپ؛زوم ترامعو غابریمعت و ءابحارد سراف هگنهرف تقو سیر یعایر

 هک ی میردق باگنس و دیشمج تخت زا یتاعطق . تسبراکب نا وارف ةقياسویعسن آ میظنتو

 زا دیشروخ خاکاب هلیئ | خاک ُهَتسجرب شوقنو دناهداد لاقتنا زاربش عماج دچسهزا

 نمضو دوب رظنغابیبرغلامششوگ رد هک ارهاشیاعمحتف دنزرف اژریمیلعتیسح هتشا

 و غاب . دناهدراذگ شیامن ضرعمب غاب هطّوحم رد تعک موم دنز ناباخ دادتما

 راثآ تسرهف زد ۲66 ءرامش لبذ ۱۳۱6 هامرذن[ ۵ خیرات رد سراپ زوم ترامع



 لی ودجسم -۱

 فورعمراث آ زا زا ریشرهش یمومع ةينباسراپ زوم ترامعو غاب یکیدزنرد

 دجسم . دراد رارقتسا رابنا بآ و ماقحو رازابو دجسم لماش هک دنز ناخمیرک

 هک تسا یزابلد نحصرب لمتشم هدوب دنزرابرپش یاهراک داب نیرتمهم زا لبک و

 :دراد رارق بونج بناجرب نآ عیسو ناتسبش و لامش بناج رد نآ یلصا ردرس

 یلیوطضوح هدوبحقاو ناتسبشولجیرگید ناوباو(۱۱۷ ش)ردرس تشپ ردیناوبا
 . دناهتخاسنحص برغمو قرشمرد سانتمراسب یاهفاط فیدركی و نحص طسورد

 هلپ هدراهچ ربنمو (۱۱۸ش)یلاع ٌهچ راپکییگنس نوتس ع۸ یارادیبونج ناتسش

 ۱۷۷۳) یرحه ۷ لاسانب شی رات .دشابیم تساهچر ابکی رمرم ی مهنآ هک

 ناباپ دنز ناخمب رک دهع رد نآ یراکیشاک و تانیئزت دوریم روصت هدوب (یدالبم

 مانبدجسم فلتخم یاهتمسق واهناوب ارد یشاک یاههبیتک تهج نیدب تساهدوبهتفاین

 یاهشیرات لاس رک نابرگید یاهتیصخشو نانارمکحو هاشنی دلارصانو هاشیلمحتف

 .دیامنیم عمو ابیزیخب راتیانب نیا مامتاوریمعت زا تیاکحهک دروخیم ۳ ددعتم

 ریمعتاب نامزمههک دوریمرّوصت و دشابیم ۱۰46 هب خروم نآ یلصا بارحم ُةبیتک

 تسا هدیدرک رک ذ ۱۳2۶ نآ ٌةببتک رد هک ناتسبش ولج کر زب ناوبا یراکشاک

 اتم مقر هب طوب رم ۲ ددعخیرات رک ذ ردهدومن ریمعت مه ار بارحم یراکشاک

 عقوم یاربهک دراددوجو دجسم قرشم بناج ردمه یتاتسش . دنشاب هتخادناملق زا

 ۱۸۲ هرامشلیذ ۱۳۱۱ هامریت ۱۸ خیراترد لیک ودجسم . تسا هتفریمراکب ناتسمز

 . تسا هدیسر تشب ناریا یلم راث | تسرپف رد

 لیک و مامح - ۳

 یاهمامح عضو سیغت شازب» هک درادرایقلیک و ماقتح لیک ودجسم بنجرد

 1۳7 یتسوفییز سم دات و تسا هد جراخ یلصا تروص زا یدح ات یمومع

 . دناهتشاد ظوفحم بسترت نیدب ارت ساسا هدومت یشزرو هاگشاب



 ۱ زاربش - ناخهسردم

 لیک و رازاب - ۴

 رازاب ٌهظحالم زا سپ دنز راب رهش دوریم رّوصت هک یحرطشوخ لیوط راژاب

 ندرتهب زا تسا هتخدر زاریشردارن | حرط (ریبک ساتعهاشنامز راث آ زا) رالیمیدق

 یاه رازاب لخدمات ناهفصا ٌءزاورد یکیدزن زاو دوریمرامشب لیک و موحرمراثآ

 نیفرطردنپپ یوگساب یئاههرجحررب لمتشمو دراد دادتما زاربش میدقرهش تمسف

 نآ نایمرد یدنلب قوس راهچو تساهدوب بسانت شوخودنلب یاهقاط هناهد ۷۵ و

 ةناهد دنچ . دیامنیم عطق ارنآ یبرغ و یقرش یعرف یاه رازاب هدیدرگ عقاو

 . تساهتفرنایمزا دنز نابایخ دادتما نمض لیک و رازاب یاهناکد یدادعتو اهقاط

 ناخ هسردم - ۴

 نتشذگ زا سپدنوش زا ریش رهشیمیدق تمسقیاه را زابلخاد هک لیک ورازاب زا

 هک دنسریم یرگید حیسو یخیرات یانب هب هچوک دنچورازاب ودرا هبموسومرازاب زا

 دن ز ناخیلعفطل نابایخب لیک ودجسزا نوچمهنابایخ فرطزا .درادمان ناخسرد»

 عیسو ٌهسردم یخب رات یانب نیا .دنسریم روب زم یانبهب نابانخ نا رانک رد دنورب

 دن زرف وسرافیلا و ناخی در و هلاٌهلیسوب ریبک ساتعهاشتنطلسنارودردهک تسا یزابلد

 یاهسنرقم اب نیو دنلب ردرس رب لمتشم هدیدرگ دایشب ناخبلقماما وا نیشناجو

 تارجح و (۱۱۹ش) فی رظ و زیر رایسب قرعم یراکبشاک اب یدورو زیلهد و یلاع

 یاههل زلزرئارب ۰ (۱۲۰ش)تسا دنلب یاهناویاو عیسو نحصو تمسراپچرد هقبطود

 تروض,نآ رد دایزریمشت هدید ناوارف بسسآ وا ریش ات

 انب هدنزاس داتسا مانو یرجه ۱۰۷۶ انب یلصا خیرات زیلهد ُهبیتک رد .تساهتفرگ

 ثاموبرد نادر ته سل هدشرک ذ یفریص هدنسون مانو یعاّمش نیسح

 رد تر سا لمعب ردس هبسنک دیدجت و یراک سن رقم تمسق رد هاشنی دلارصان

 ترم الماک نگیید یرورض تاریمعت نهض سراف هگده رف ٌهلیسوپ مهریخا یاهلاس

 یسانشناتساپ هرادا طس وت ناوارفو لّفم تاریمعت زیندعب ۱۳۳۷ لاسزاو دیدرک

 سا نیا رک تروص لماک تئدجب میظع یانب نیا نارب و یاهتمسق رد سراف



 سراب میلقا " ۹

 هدسر تبث هب ناربا یلمرات | تشرپفرد ۷۵ ءرامش لیذ ۱۳۱ ۰هامید۱۵رد یخب رات

 رسا

 و دحسم -- ۵

 دوریمبونج فرطب هتشگ بعشنم یدمحا نابایخ دنز ناخیلعفطل نابایخز ا

 رگیید یوسوون دجسم نآیوس كي هک دسریم ینادیم هب رصتخم یتفاسم زا سپو

 یازاردب ینحصیا راد هک تسا یعیسورایسب یانبوندجسم . تسعقاو غارچهاش عقب

 ناتخرد فیدر کم .دشابیمرتم ۱۰۰ یبونج یلامش یانهیو رتم ۲۰۰یبرغ هر

 طسورد .دوریم رامشب نآ زابتما نیرتمب نحص نایم ردو لوط تهجرد نهک رانچ

 بارحمو یگنسیاپنوتساب دجسم ناتسبش هک تسایدنلبناوب| نحص یبونج ٌةهبج
 تسا عقاو یبونج ناوبا ةنيرق یناوبا مه یلامش ٌپبجرد .دراد رارق نآ تب رد

 ضوح هسورانچ ناتخرد رانک ینیمزریز رهنزا نیدلانیعم تاریخ بآ (۱۷۲۱ش)

 یکباتا دجسم مانب ار دجدم نبا .دوریم رهش تالحم هبو درذگتیم اهجتسم الوطرد

 داینب یرجه ۱۱۵۱ت0۹/یاهلاس نیب یگنز نبدعس کباتا فرطزاو دنناوخیم زین

 هنارکشب و دوب ککباتا نوردنا ادتبا همانزاریش بحاص ٌةتفگِبانبو تسا هدیدرک

 3ادعتم یاههلزلز را نبو دومن لیدبت دجسم هب ارن آش درفب صحمرتخد یدومهب

 ماجنا لا رد یرکم تاریمعت هتفاب یناوارف یناربو زاریش هل ایا تتفام

 هب بّقلم تراش نادر جاوخ یرحه ۹۵۵ لاس رد رابکب ۰ تشا هتفرگ

 یلصفهریمعت یوفصنیسحناطلس هاش نامزرد مهآدعب هدزک ریمعتارن ] ناخ زاونهاش

 كلملاماوق ناخربک | یلعازریمیجاحو۱۱۸۳رد دنز ناخ قداص ۱۳۵ رند

 راب نیرخآ یاربو دناهدرسک ریمعت ارنآ ۱۳۰۱۷ ۱۲۷۱ زا ناخیلمستف شدنزرفو

 ویمعت یبتانابعطصا ظعاو هعیرثلا نیعم موحرم ٌةلیسوب یناهیهبرقاب حاح تشهب

 ردون دجسمیانب .دشابیمریمعت نیمهب طوب رمزیتنآ زاسون رد رسراعشا هک تساهدش

 ۰ تساهدیسر تبثب ناریا یلمراثآ تسرهفرد ۷۳ هرامش لب ۰ 2



 ۳ زاریش - غارچ هاش

 یدعس خیش ةهناخ

 (۳۲ هحفص -۱۳۳۹ تشهمیدرآ ) داب آنا ریا هم مود ةرامشرد ریز حرش

 موقرم یدعس خیش هناخ عوضوبم رد یرّتعم یاعدّمحم یاق ةماخب یاهلاقم نمض

 : دب امنلقن ۱۳ دنادبش سانه هد [تسا هتفر

 ٌةناخ» هب هک تسا مقاو یمیدق كچوک ٌهناخ وندجسم تشپ ٌهچوک رد..»

 ودراد یصوصخب یئاریگ و لاح ءیکچوک مامتاب هناخ نیا ۰ دشابیمروهشم «یدعس

 زا یلاخهک تسا یراکتلا و یبوچ فی رظ یاهنوتسابیناوبا یاراد یناقوف ٌهقطرد

 مهرب ناسا تح ؟ هارد یی تو مک طایح طسورد . تسن هنارعاش حور

 رب دناهدربداس زا ار یئارحص یوخ یثوگ هک یهاچرتوبک تفج كيو هدبجیپ

 زومرم یحور شومخ ٌهناخب دوخ ةهناقشاع یاههلان ابو هدبزگ اوُم نآ راسخاش

 ۲ .دنشخبسم

 ةناخ باستنا هکنیابهراش|نمخ الاب بلطمرک نزا س هلاقم مرتحم ةدنسیون

 نداتخص رتشیپلامتحاربینبم ینئارق درادنینشور كردم یدعس نکسم هبروبزم

 .دنبامنیمداب زینوندجسمردلجا خیش هب بوسنم ءرجحزاو دن رادیمروک ذم باستنا

 (۰ هحفص) یمیرک نمپبرتک د یاق آ فیلأت زاریشیخب راتراث آیامنهار تاتک رد

 ناوبا رواجیاهراوشوگ زا یکیروک نمرارقزادنیوگیم هک تساهدیدرگ لقن زین

 . تساهدوب یدعس خیش لزنمون دجسم یبونج ثک رزب

 هاب

 فورعم(ع)متفه مامادنزرفدمحادتسریم ةعقب زا ریشررهشهاگترابز نیرتمهم

 ردآ ع)دمحادّیسریم ترضح . دشابیم مقاووندجسم كم د زن هک تسا غارچ هاش هب

 رکبوبا ثکباتا نامز رد :تفاب تافواجنامهو دمآ زاریشب یه موس نرف ناغآ

 رب یدبنگ و هعقب راب رهشنیاریزو نیدلاردپدوعسم نیذلابّرقمریمایگنز نبدعس

 ردام لوتاخشاست هکلم سپس و دوزفا نآرب یقاور زین كباتاو تخاس یورازم

 هعقب و دادماجنانآ ردیساساتاریمعت یرحه۰ ۷: یاهلاسردوجنا قحسا وب هاش



 یراپ میلقا 1

 شیفننآ رقوزجیسو تخاس نآآبونجرددوخیاربینفدمو یلاع ةسردمو هاگ راب و

 ۳۱ ۱۳-  ن فرم طاطخمقریلاع بیهذت و یثالطثلث طوطخ اب درفب رصحنم

 تسین یقابیزیچ نوتاخشات ٌهینبازا . دومن فقو نآ ربار۷ و۷6 ههب خرومیفوص

 نامز رد . دوشیم یرادهاگن سراپ هزوم رد هدنام ظوفحم ابنآرق نکل

 دون یفی رش الا اس شمان «تکک سم یلوتم ۱۲٩لاسب لوا لیعمسا هاش

 و تشگ مدهنم انبزایمین هل زلزرثارب ۹٩۷ ردوداد ماجناانب نیارد یساسا تاریمعت

 و ریمعت ًاددجمو دش بارخ راب دنچ یرجه مهدزیس نرقردو کت

 لاس زلزرثا رب .دومنفق ون آ رب یحب رض۱ ۲2۳ ردراجاقهاشیلعحتف ودب درک نامتخاس

 .درک ریمعتارنآ هلوتلاریهظرصاندقحمموحر مودم دراوهمقب هب اپ ارخ زاب ۱۲۹

 : دنیامنیم لقننآ نامتخاسدیدجت واعبارخ زا لبقغ اچ هاشدبنک مراب ردارتسب نیا

 غارچهاشرد هب اتون دجسم رد زا كرتودو داتفه دبنگ نیا زا درابیمرون

 یددعتمیاهفاکشتلعب نکلو دومن ریمعتارن آ دبنک ککلملا ریست :موحرمراب نیرخ آ

 دبنگ بسانمینامتخاسحلاصم و نه آ ابنآیاجب هدیچرب | ردبنگی سمش۱۳۳۷لاسرد

 لمتشمینونک یانب .دناهتخاسزا ریش مدرم ةنیزپبو حرط نامهب یماود لباقرتکبس

 ردیدجسم و بناج ر اهچ ز ای 9 و ۱۲۲ش)قرشمردیلصا ناوی ارب

 یراک هنبئ آ (۱۲۳ش) تسا هعقبهب لصتمددهتمیاههربقمو اهقاطاو مرحبرغمبناج

 رایسب هعقب نیا عیسو مرحو قاورو هرقن یاهردو تانیئزتو یربچگی اه هتشون و

 رس یالاب دجحسمو نینکک و ةهطوحم نیب نیشنءهاشرد رّهطم دقرم هدوب هجوت بلاج

 رد سبز بک ربرز هطوحه اطسو"رد ه5تف رم کس نيآ ودرادرارقآ هدازماما

 هجوتلباق تاصاصتخا زاو تساهدوبلومعمزین زاریش رگید فورعم یاههاگترابز

 شخب تنی ز ناویایاهتنا ودردهاتوک هرانمود .دوریم رامشب زا ریشرهشیاههاگترابز

 خیراترد غارچ هاش ٌةعقب . تساهدومنهطاحا ارنآ بناج هسزا حیسو نحصهدوب هعقب

 ۰ تساهدیسر تبثب یخی راتراث آتسرهفرد ۳۰۳ ةرامش لبذ ۱۳۱۸ نمهب ۰

 دمحم ریم دیس عقب - ۷

 کرک دواککراب ز نجس یهاتوک هدابآ ربعم غارچهاش نحص یقرش بناجزا



 1 زاریش قیتععماجدجسم

 دمحاریمدتس ردارب ار دقرم بحاصو دوشیم هدناوخ دّتحمریمدیس مانب هک دوریم
 تسا یراکیشاکب نیزم بونج تمس زا هعقب نیا لخدم . دنسانشیم(غارچهاش )
 نیشنهاشرد رّهطمدقرم هک دشابیمیعیسو داسمرحرب لمتشم هعقب نوردو (۱۲عش)
 دقرم رگیید یوسرد مرحنبررق هماریپیبیدجسمو (۱۲۵ی) دراد رارق نآ یلامش
 دقرمحرض تشپودرادرب رد ار هیدن زدهع یابی زیاهب راکمتاخ نآآ حیرض .تسقاو
 حب رض ود ره هدیدرسک عقاو (ع) متفه ماما دالوا زا میهاربا هدازماما هب بوسنم

 هراجاق دهعرد هک ی رگیدیاهدبنک کبس هب یشاکدبنگ .دشابیملصتم رگییدکیپ
 تمسق رد دابز یکدمآربو ککمراب ٌهندب یاراد دناهتخاس زاریش كربتم عاقبرب

 رد هک دسریم رظنب یرجهمهد نرق راثآ زا یلصایانب (۱۲عش) تسا دبنک نیئاپ
 . دناهدیشوک نآآ ریمعتو نییزت رد مه هیراجاقو هیدنز نارود

 قیتع عماجدجسم - ۸

 رازابیاهتنارد دنوش نوریب قرشم بناجب دمحمریمدّیس ٌةعقب نحص زا نوچ
 همتاخ را زابیرصتخمتفاسم یطاب .دن رو ًایمردرسیجاح رازابب فورعم زاریش یمیدق

 تسازاریش یاهانب نیرتلاسنپک روب زم دجسم .دنسریمزا ریش عماجدجسمب هتفای
 (یتیسع۸۹6) ه۲۸۱:الابلود یرافس ثنیل وومع هک سقوم نخ و

 دجسمنتخاس راکبتسد هدوب هفیلخ اب کنج تپجدوخ ناب رگشلندرک هدام آ لوغشم
 حناوسو هلزلز رثا ربزاریش یمیدق ةینبا مامتدنئام سپنآ زا ۰ تساهدیدرگ عماج

 عضورضاحلاحرد ۰ تسا هدیدرگ دایزلیدبتو رییغت شوختسو هتفابینآریو رگید

 وایرق_لامش بلاجزا نا "تک" زبو یلصا زو رس هک تسا رارقنبدب مماجدجسم یک

 نیبک ساّبع هاشنامز رد دجسم نامتخاس دبدجت زا تاکحردرس نیا ةبیتک و دراد

 لخاد نوچ .دیامنیم۱۰۳۱لاسب ککلملا نیما طس وتسراف یلاو ناخیلقماما نی زهب

 فحصملاتیب اب هناخادخ یانبدسریم راظنب هک یرتمهم یمیدق تمسق دنوشدجسم

 دناهتخاس وجناقحسوب اهاش نامزفبارن آ و دراد رارق دجسم نحص طسورد هک تسا

 زا اهک هوش هدید ةفاع ادخ یالابرب یدرفب سم و



 یراپمیلقا 11

 هدیشارتهتسجربروطب کس رد ار هبیتک طوطخ هتفاب بیک رتمظنم یاهتنسهتخت

شاک هلیسوب ودناهدومندوک ی مک ار کنسیقاب
 دناهدرک ریاردوک یاپتمسق قرعمیاهی

 "طخبروب زمُهبیتک . دوریمن غارس ناربا رگید یاه انب رد یشامت نه هنوگشیاو

 یرجح۷۵۲ هب خرومو قحساوباهاش نامزفورعم سیونشوخ یفوصل | یلامجلاییحب

رد یتالمجو قحسا وبا خیشمان هک تسا هیطخمرب ,لمتشمرهدوپ
 از میرک نآ رق نأش 

رخ عماجدجسم یاهتمسق ساسدنناممههناخادخ یانب .دناهدرکر کذ نآرد
 هدشبا 

 نگشلرس ناورداش ٌةقالع رئأرب یسمش ۱۳۱2 لاس زا دوبیقاب نآ زا یئاهتمسقو

ک زاغآ نآ ترم سراف کگکنهرف سیئر یضایر
 رامعم تفارص زی زع داتسا و دیدر

 ناوارف تراپم نآ یلصا یرامعم یّتف تاکن لرد و نامتخاس دیدجت رد یزاریشقبال

 و مولعم دجاو یاقآ مرتحم دنمشناد ٌةلیسوب زین رک لا قباس ٌهبیتک و داد جرخب

 قباسیدصتم هدازریپ یاقآ صوصخم تیدج اب ریخا لاس هنچ ردو دیدرگل یمکت

 تشادهمادا نآتاریمعت یداتساو تقو لاک اب اح ردقم زاریش یخب رات ها روما

 مه ًاریخاو دهدیم ماجنا ارث آ تاریمعت سراف یسانش ناتساب هرادا زین نونک او

 ٩ :ا هووم+ نیو نرو یفوکیف وحتب ار عماجندجسنع دیردج ةنااتک

جسم یبونج ناتسبش هناخ ادخ تمسق نب هوالع
 و تسا یمیدق راثآ زا مه د

 ۱ دوجوماتآ یگشب یاهقاطواته هبادکی تییق
۳ 

 هناوبا ۰ دییامنیم مولعم یدابز دحات ارت هوا عضو هدنام یاجربدجسم نیاراثآ

امز ینعی یرجه۱۰۳ع رذ دجسم یقارش
 .نداسدننامو هدش هتخاس ریبک ساتع هاش ن

 یاهتمضف رد .دناهتخاس ًاددجم ارن آ (ریخاو دوبهدیدرک مدهنم ًادعب دجسمبناوج

هوفص دهعفلتخم یاهخب زاتزین دجنسم یگند
 ثاوارف تاریمعت زا هک تسا دوجوم

 . دنکیم تیاکح دهع نآ رد انب

 هدشق نیا هوش شیب یننمش۱۳۷۲۱لاس زازازیش مدرمتترب»هک یتاریمعت نمض

 ,فالخرب:اهتمسق فرایسب رد ار یمیدق دجسم ةدنامیقاب یاه هناریو تفرک ماخنا

 زاسوتتروسپ اارنآ زا یدایز یاهتسقو دنو ایا تان ناتمایبزلا نینچب تحلدعم

 ..دندژو آ ارد



 ۷ زاریش - نیدلاءالعدیس ةناتسآ

 ردودن ورم زاریش یمیدق تاللحم فرطب دحسم یبرغو یقرشیاهردرس زا

 هب فورعم قاط تانیب زت یعون یلاع ٌةنومن دجسم یبرغ بونج ةشوگ كيدزن ردرس
 نارودب طوبرم نآ لصا هک دوشیم هدید یئابیز قّرعم یشاک ةبیتک اب یدنب یدزی
  ثساهدب درگ ریمعت هتسرااشوحتب سراف هگنهرف فر ط زا شنچ لاسدنچ هدوبهیوفص

 مانبیرگید یمیدق دجسم اجن آ ناخولجو دجسم یلامش ردرس ترواجم رد
 . دسریمن رظظنب مهم یرثهو یرامعم رظن زا هک دراد دوجو نایلاّیط دجسم

 نیدلاءالع دیس ةهناتس | -۹

 زا هک تسا نییذلاءالع دّیس ٌةعقب زاریش یخیرات رهش یگید مهم هاگترابز
 ناب ( قرشموبونجب ور) فلتخمیاهمخ و جیپ وهچوک دنچندومیپ ابعماج دجسم
 زاریشیقرشبونج ٌةشوگ هک هناخباصف ةزاوردكبدزن رهشرود نابایخزاو دنسریم
 اروا هک تسا نیدلاءالع دیس نفدم هعقب نیا . تفر اجنادب ناوتیم رتناس ادشاب
 .دناهتخانش(غارچهاش) دمحاریمدّیسرگیدردارب و (ع) متفه ماما نادنزیف زا مه

 (۱۲۷ش)دیامنیمرظن بلج درفنم یتروصب نآ زارفرب یدنلب دبنک اب یعفت رمیانب
 طوبرم جراخاب یکچوک نحص ٌهلیسوب هک تسا بوذج بناج زا نآ یلصا لخدم

 هدوبیمیدق ناتسربق هک تسا یعیسو ًاتبسد ةطّوحم نآ برغ بناج رد . ددرگیم

 یراکهنی آ دنلپ مرحرب لمتشم هعقب نورد ۰ دوربمرامشب هعقبیبرغ نحص نونکا

 رانک نیشنهاش رد زاریشرگیدیاههاگترابز دننامرّهطمدقرم هک تسا دبنگر یزرد

 . تسعقاو حیرض تشپرد مرح نی رق دجسمو دراد رارق (لامش بناجرب) نآ
 نرقرخاوآینع یرومبت و لوغم دهعردآرهاظهک ناخ غلتق لیسوب هعقب یاصایانب

 نهاظرثارب «هتشادهعقب یلعفلحمرد یناتسوب و هدوب زار یشیلاو مهننرقلئاوااب متشه
 ثلث طخب یرجه۹ع۳هب خ روممرح یالاب ٌةبيتک . تساهدش غیا تم ازم تشک

 :دوشیم هدناوخریز حرشبمرحرد یالاب رب مهیرهشوتسا شوایسن آ ءدنسیوتمنهدوب

 مالتلاو (یقابریخ)زا وجب شخبرات لاس دیدیدمآ لیلخناطلستلودزک انبنیا
 نامتخاس رارقنیدبو دیآیم رب۱۱۳ مقر یقاب ملک او ۸۱۰ مقر ریخ ةملکزا



۸ 
 یراب ملقا

 . تسا هتفرگ تروص ٩۲۳ لاسرد ینونک عقب

 نارودرد هک تسا ردقلاوذ ناطلس لیلخ قوف رعشرد روک ذم, ابلخ ناطلس

 تموکتح سرافرب ٩۲۰ ات ٩۱۱ زالاس هدزناب تذم یوفص لّوا لبعمسا هاش تنطلس

 یریصقت تلعب تسا هتفر موقرما» بی رطات همان سرافرد هجنآ قبطربو تشاد

 و 2 اس تام ۲۰ لاسرددوب هدزرسوازا نارفلاچ گکنجنرد هک

(دبنکر یزرد)مرحیالاب ةبیتک ناباپرد روک ذم 6۳ خب راتلاس
 هک دناسریم

 شارب .تسا هتفریذپ ماجنا روب زم ٌةعقبیلیمکع یاهراکمهلوا بسامهطهاش نامزرد

 ۱ ی دروغ باب هایز یبارخ زاریش یاههلرازو همه نیمز یتسس

 فرطکب زادوب هدشدیدجت كلملاریشم نسحلاوبا ازریم موحرمٌهلیسوب رابنیرخ آ

 هک یدایز یاهب راک مکحمو تاریمعت دوجوابو تفریم مادهناب ورو تسشنیم ورف

م آ لمعب نآز اسپو یراف قیسا گگنهرف سیئر يا ٌهلسوب
 د

 هگنهرفءرادآ فرطزا نآدبنک ۳۷۹ لاسرد هکنیاتدوبنوزفا زور مادپنا رطخ

آ یاهدم آر دلحمزا)نینه آیدنب ناوختسا اب یکبس نکس هتشاد رب سراف
 (هناتس

 فرظرد یشاکورجآ ٌهلسوب و دیدرگ بصن ۱۳۳۱ لاسرد و هّیپت
 عضوب لاس دنچ

ا ۲۹خی رات رد نیذلاءالع دیس عقب تشک دیذجت هل وا تّسهو
 لبذ ۹ هاهرذزآ

ر تبشب ناربا یخی رات راثآتسرهف رد ۳۰۷ رامش
 . تسا هدیس

 تمایق نوتاخ اي نوتاخ یشبآ - ۲۰

 یانبزا یتمسق هناخب اف ءزاورد هب فورعم لحمرواجم زاریش رهش رانک رد

 هدوب :یللجم و دنلب یانب یراکز ور هکت سا دوجوم نوتاخ شبآ مانب ناریو همین

 زاریش ددعتم یاههلزلزو نآ رد دابز یاهبوچ ندربراکبو انب ماکحتسا مدع رثآ رب

 ةراداٌهلیسوپ لبقلاسدنچو دوب نتخیر ورف فرشرد مهنآ ةدناميقاب هدیدرگ مدهنم

ابهک اهتمسق یضعبوتشگ مکحتسمو ریمعت بسانم نحات کگنهرف
 رتشیپ مادهنا ثع

 فلتخمبلاطم انب نیا ةراب رد .دشهتشاد ریاهراوید یالابزا دیدرگیمدوجوم راثآ

 و ام ۱
 حس

اج یثاف ناخ نسح انریم جاح فیلأت (ور
 ٩۸ هحفص یرمق ۲۳۱۳ ثبت پ



 14۹ زاریشرد رگمد ناک رزبو هنلایلا یعاد هاش هربقم

 نیززخ  نوفاخ,شنآ هکلهتهک تی سیااتسناد تحشپنورقمناوعیه هجن [دناهتشاکت

 لاس ۲۲و دوب وک اله مهدزاب رسپ نآآاق رومیت وکنم رسمه یراف ناکباتا هاشداپ

 نیا گم ۱ رد هاو انار رد ها ر ووخ هناحاش ژاکتنناو درک یهاشداپ

 هکنیا زا سپو درک ادیپ نآاق رومیت وکنم زا نیچودرک هدازهاش مانب یرتخدو
 دسج تشذگ رد زبربت با دنرچ ٌةلحم رد نوتاخ شبآ یرجه ۱۸۷ اب ٩۸۵ لاسب
 اردسجشرتخد روتسدب یدنچزا سپودندرپس كاخب رهشنامهردلوغم مسرب ار وا

 غابو دنداهن انب اجت آرد یاهربقم و دندومن نفد یلعف ناکسم ردو دندروآ زاریشب

 یانب راثآ "نآ هیلک زا نونک ۱ هک هفذاد تیترت نآ درک مه یرگیید تاقلعتمو

 یانب زا یتمسقرب لمتشم یلعف یانب . تسا هدنام یاجب ینونک رصتخم ناربوهمین
 یاهنشنهاش هدش عقاو هربقم نآ نورد هک ت سا لیطتسم تروصب یمیدق یرجآ

 یرجآ راویدو تسا هتخب ر ورف نآفقس هدنامرادومن یدحاتیبرغو یقرشویلامش

 یانب رد یوفصدهعراث آ زا هک یراکیشاک قوم ٌةبیتک زا یئاهتمسقو یکعشحورازااب

 ةرازا یراکبشاک زا یئاهتمسق (۱۳۸ش) ۰. تسا هدنام یقابنآ ج راخ رددشابیمروب قم

 خیرات رد نوتاخ شبآ یاه هبارخ . دوشیم یرادمگن سراپ هزوم رد مه انب لخاد

 . تسا هدیسرتبث هب نارنا یلم والا تشریف ۷٩ ءرامشلبذ ۱۳۱۰ هامید ۵

 رگید نا رزب و هللایلایعاد هاش ةربقم

 مه یرگید یاپهاگترابز هتشذگ تاحفصرد روک ذم قاپهاگتر اب ززیموالع

 درادنتّیمها نادنچ یرنهو یخیرات شزرا ظاحل زا اهنآ ةينبا هک تسهزاریشرد

 یکبهک دراد دوجو رپش رانک اب لخادرد ناکر زب ددمتم یاپهاگمارآ نینچمهو

 یامکحوافرع زا های لایعادهاشهب بقلمدومحم نیل ماظن دیس ربقماهنآ نیرتمهمزا

 بونجتمسق جراخردهک (تسا یرجه۸۷۰ ردیفوتم ) مهن نرقرد زاریش فورعم

 عقاو(دوشیمهتفگم الا رادان ًامومع هک )مللاراد فورعمناتسروگ رانک زاریش

 هدوبدوجوم شاهون و مساقدّیسشدن زرفوواراززمربدن ز ناخمب رک دهعزایئانب و دشابیم

 یخی رات ٌهبیتک هک دنا هداهن وارا زمرب نامزنامه زا زینیحرطشوخهگر زبربق هگنس



 سراپمیلقا ۷۰

 . تسا موقرم هتسجرب ثلث طخب نآ نیئاپرد یًهحولرب رارقنیدب

 یعادلانیدخوملا دنسو نیققحملا بطق دوجو رونب ضرالاهجو قرشا دقل»

 لا موب ینیسحلا دوفجم نییتلا ماظن ,داشرالا بلقل ًاهاظنهوس ها سدقن هلایلا
 0۱۱,۷۰ هئام نامئو نیعبس ةنس:یلوالا یدامج نم نیرشعلاو یناثلا

 یعیسو رالات نامتخاسهبعورش زاریش راکوکین مدرم تّمهب شیپ لاس هس زا
 ریخ تین نیا رد زین یلم راثآ نمجنا و دناهدرک هل یلا یعاد هاش ةربقم ولجرد
 . تسا هدومن ناباش كمك

 ٌةربقم و ) نرزاکءزاورد کندزن ( هایس کوه رده وبیس ها

 تشپهچوک ردیرجه مراپچ نرق ناک رزب زا فینخنبدمحم هللادبعوبا ریبک خیش

 فراع ناهب زور دّمحموبا خیش رازم و (لیک و رازاب رواجم ) روپهاش ناتسریبد

 د-نز ناخیلعفطل نابایخ كيدزن خیش برد رذگ رد یرجه مشش نرق فورعم
 فورعم ٌهعقب رد مثیهلا نبا دعسوبا خیشربق و ۲۲) (ماوق ٌةهناخناوید یزاحم تمسق )

 ناتسک اخای ناتسروک و (بآ بل ٌةَلحم و هعمج هجسمنیب یلاوخرد ) رادملع هب

 ةراداقیاس سرزاب ناوتان هللاتمح ریاق آهک )اهباتوم دوو شو و لوحرد هب و رش

 یخد راتربق گنس ودو دومن تشک, ارنرآ للحم ۱۳۳۴ لاسرد سراف یسانش ناتساب

 و درو تسدب ۳-۳۹ ار ۳ نیسحو دومحم نیدلا هامع خیش هه تم

 تسا هدوب یشیک دّمحم نی دلاسمشانالومنفدم هک روخ آ رم دتسهب موسوم ةیکت

 ٌهچوک رد) نیدلارصان نیم شرسپ و یولعیلع نبا هللادبع نیذلا لیصا ریما ٌهعقبو

 نابایخیاهتنا ةکلفرانک ) هعرذ وبا خیش ةربقمو (هیروصنم ٌةجغاب كیدزن یرکهل

 زآریش یخی رات رهش رد (دنا هدیمانهعرذوبا خیش ةكلف ارنآ هک دنز ناخیلعفطل

 یماسیلع یاقآ یراکمهاب یرافیلم ةناخباتکسیئر یریصبریکا یلع یاقآار قوف ةبيتک (۱)

 . تسا هدش هدراذگ بناجنیا رامتخاردودناهدناوخ

 ناهبزور خیشو ریبک خیشیاههاگمارآ ریمعتب تیسنریخا یاهلاسردیلمرا  نمجنا فرطزا (۲)

 انمض . تسا هدش ریمعت و تمرم یساساوحنب سراف یسانشناتساب هرادا ٌةلیسوب هدیدرک تمه لدب زن

 یماسیلعیاقآ فیلتزاریش.باتک هپ دنناوتیم رک ذلاریخاهاگمارآود هرابرد رتعیب عالطاب نادنمهقالع

 ناگرزبو اثب ود نیاب تن یفاک تاحیضوت یواح هک ۱۹6 ۱7۱۸۷ تاحقص یسمش۱۳۳۷ زاریش پاچ

 7 ۱ ۰ «دتیاشرف هعجارم"تسا هدریمان



 ۷۱ زاریش - هنمارا یاسیلک

 هاگییاج زاریش لامش ناتسهوکر سارس هک روطنامهراصتخاروطبو (۱).دراذ دوجو

 نادرما هتوگنیا زا مهزاریش رهشرذ تساهدوب نید ناک رزب هاگمارآ و تابع

 : تساهدومرف همحرلا هبلع یدعس خیش هکر شد و دناهتس زبم رایسبادخ

 زاوریدنک یمهناشیارس رب هبع هک زاریشرد دناهتفخیل ووربب رازه

 تشذگرر هست زا شست سا باک نا فدهوا را یا حرش ًاعبطو

 : دزادرهیم زاریشرگمد یضبرات راثآ رک ذب هدادن یحیضوت هراب نیارد

 هنما را یاسیلک - ۱

 هقباس یناربا ینمراردقیلاع ققحمو دنمشنادنایمجع كباهیاق آ ةتشون قبط

 یاس دوو رپ اب( ۲)هئویم یرجه مهننرقهب لقا نا رتشاود هنمارا تماقا

 : دسریم ظنب یعیبط یرما زاریش رد یخی رات

 ردین آاق نابایخز ایمک تفاسمب هک « اپینمزا یوجرس » هب فورعم یوک رد

 ودیوفصدهع لیصا یاهیشاقنابیئاسیلکتسقاو روب زم نابایخیقرش بناج یاههچوک
 باتک ردهچن | قبطو(۱۳۰ و۱۲۹ش)دشابیم ظوفحمنارودن آیاوشنامتخاس كبُم

 تروصررپب دنا هتخاسا رن آیوفص مود ساّبع هاش نامزرد تسا هتفر موقرم(۳)زاریش

 اسیلک یلصا رالات یشاقن فقس . دوریم رامشب زاریش بلاجو سیفن یخبرات ةشازا

 تو طسو ةشاحرد یجگ یاهیراک سنرقمو یدنبهجقاطو ۱۳ ات ۱ ش)

 هلمج زا یحیسم یاهتیسخش روبق یاهگنس هدوب یوفص نارود یرنه راثآ زا

 تثرومامب یمازعا ناتسودنه جوفیسیلگنا سا مانب یربق گنس

 لا تمحریاقآ ۱۳۳۷ لاس یاهشرازک زار ک ذلار یخ | یاف رءرفندنچ نفدمبیجار تاعالطا (۱) 1

 هتفگ لاسرایسانش ناتساب لک ءرادا هبروبزم رادا طسوتهک سرافیسانش ناتساپٌ؛راداقباسدنمراکناوتان

 ۰ سا هدش هدافتسا

 . یدالیم ۱۹۵۸ نارهط پاچ - نایمجع كياهرثا زاریشرد هنمارا هلاقم (۲)

 ۰۱۳۳۷نمهب - زاریش پاچ - یماسیلع یاق آفیلأت (۳)

1 . 10061 )۶( 



 یراپمیلقا ۷

 (۱) . تسا بصن اسیلک یاه راوبد رب یحبسم ۱۸۳۵لاس رد یفوتمو ناربا

 هب راجاق نارود رتمهم یخی رات ٌةينبا - ۲

 ریز حرشب الامجا هک تسه زارش رد یپجوت لباق را |هئراجاق نارود زا

 : دوشیم یفرعم

 هن اخن [وبد

 نابایخرانک رد( ۱۳۹ش)یکلملاماوق ةناخناویدیابیز ترامعوکک رزبطایح

 ریوصت و دراد ابیز یلاع یاهیراک هنیئآ و یراکیشاک تسا عقاو دنز ناخیلعفلطل
 یابی ز یاهرمرمرب ارماوق میهاربا یاق آبانج یاینمّوس كلملا ماوق ناخاضردّمحم

 هببج « دناهدومنیراجحتفا رط لامک اب ناکک رزبناوبا نیشن هاشیراویدیراخب

 هیدنز ةرود نارارگتمدخ شوقن یاراد یئاهیشاکهب نیزمنحصیدوروردرسیلخاد
 هناخنا وی دترامع(۱۳۷ش) . تسا یناخمی رک کک رایلخادردرسیالاب ریواصت هیبش

 مارهشیرنه زکر موهزوملحمیارب و هدیدرگ ریمعت ماوقمیهاربایاق آ بانج ٌهلیسوب
 مومعیاربو گرا 3 بسانم یرتهراثآ ارد تسشسا رارقهدش دتف رک رب رد

  ددرگ عقاو هتساشهدافتسا دروم

 ةنئا رالات هک ت سا یکلملاماوق ینوردنآ ترامع 6 هناخناوبد ترواحم 7۵

 دهع فی رظ یاهرثه یاههنومن نیرتهب زا ددعتم یربچگ و یشاقن یاهقاطا اب نآ
 یاضما و هدش یربچک یلامش یاهقاطا زا یکیرد۱۲۹۵ خی رات«دوریمرامشب هب راجاق

 هبداجاق دهع تانییزتیلو تسینیمیدق نآ یانب هک تسهزاریشرد یرگید مهم یاسیلک- (۱)
 یناحور ملاع هک روبزم یاسیلکتسرپ رسو یناب پراش یاقآ و تسا هتفرراکب نآ رد ناوارف ةقیلس اب
 راثآزا اسیلک نیا ةناخزامن نییزترد یرنهراث اب ةقالعرثارب دنتسه یسیلکناردقیلاع سانش ناتسابو

 ۰ تساهدش هدومن ۱۳۵ لکشردروبزم هناخزامنزا یکچوک ریوصتو دناهدیشوک ناربا فلتخم یرنه
 رب هوالع تسا روک ذم (۱۱۸و۱۱۷ تاحفص) رک ذلاقباس زاریش باتک رد هچن آقبط ًانمض

 تالق رد حیسم لیلجت یاسیلک یکی دشابیم دوجوم یرافرد رگید یاسیلک ود » هدرپمان یاهاسیلک

 تعنص زا یبوخ ةنومن هک رهشوب رد حیسم روپظ یاسیلک رگید و (زاریش برفم یرتمولیک ۳۶)
 تسد اب هتک یناربا ناولا یاههشیش یارادزین اسیلک نآ یاه هرجنپ مامت « تسا ناربا یرامعم

 ۰ ؟ دشابمم تساهدش هدراذگ راک



 ۷ زاریش - هبراجاق نارودرتمهم یخی رات ٌةبثيا

 :تسا هتفر موقرم نینچ هنیئآ اب هک رزب رالات یراخب یناشیپرد نآآ دنمرنه داتسا
 .۲ ۱۳۰۷ یزاریش رب هنیئ آ مساقلاوبا هاگ ردرک اچ»

 ما وق ٌةينيمح

 كيدزن دنز ناخیلعفطل نابایخ رگید بناجرد مه یکلملا ماوق ُةينیسح
 نیزمیاههفرغو اهناوبااب یبسانتم طایح رب لمتشم هک دراد رارق ماوق ةناخناوبد
 سراف فاقوا #راداو دشابیم رک لا قیاس یانب ود اب رصاعم هدوب یربچگ و یشاک هب

 . دنا هداد ماجنا تزاآ رد یساساو حیحص تاربمعت شیپ لاس دنچرد

 كاملا ريصن دجسم

 هلحم رد عقاو كلملا ریصن دجسم هراجاق نارود رد یابیز یانب

 یداب زتفاس و تسا هتشگ عقا ودن ز ناخیلعفطلنابایخبونج رد هک تسا نابرعد فک

 یگنسیاهنوتسو یراکیشاک كالملاریض دجسه رد . درادن یکلملا ماوق هناخناوئداب

 ,دناهدومن روب زم یخی رات یانب زا ینیسحت لباقتاسابتقا هتفرراکب لیک ودجسم هیبش

 قیلعتسن ٌهبیتک نمض ( نسح دمحم نیرتمک ) رامعم مان نآ یلامش زیلهد رد

 یانپ خیراتو دوشیم هدناوخ دراد رب رد ار <. ۰۰ یشقن ضرغ» : فورعم تیب هک

 هام نمهب ۱۱ خیرات رد دجسم نیا . تسا هتشک رک ذ ۱۳۰۵ ات ۱۲۹۳ زا دجسم

 .:تشا هدیندگ/تبث, نازربا یخی رات,راث | تشرهف_زد ۳ :هرامش لفذ ۱۳۶

 نابایخ یقرش بناج طسو زا یهاتوک ُچوک نتشذگ اب هک ریشم ُهینسح
 رامشب زا ریشرهشرد هتراجاقةرودراثآ زا رگ دیاببز ةنومنتفراجن اب ناوتیمین آق
 یراک وکینیوناب ٌهفوقوم یناطلس ناتسریبد لحمنونک | انبنبا (۱۳۸ ش) . دوریم

 هگر زبناویا فلتخم یاههفرغرد . دشابیم واب بستنم روب زم ناتسریبد هک تسا

 موقرمیبهذم یانب نیا ثادحااب طوبرمو یراد هبزعتاب بسانم راعشا لامش بئاج

 تساکک رزبناویایالاب یناشیپ یراکیشاک نآ یخیرات رثا نیرت زاتمم . تسا هتفر
 دنمرنه ناداتساب رصحنم هک یدنسپلد رایسب یزیهآ نر اب ار البرک ٌهحص هک



 یراپ میلقا ۷

 ۰0۱۳۵ ش) "دنا ءدومن شقن نآ "یاهتفخ رب.تسا هدوب 15

 ریشم دحسم

 یاهب راک سن رقموزاتمم یاپیشاک و تسا عقا و ریشم هینیسح كد زن ریشمدجسم
 یاهخیرات لاسو هراد شوت بلاج چرا تي ککنس یاهنوتساب یناتسبشو یلاع

 . دوشیم هدناوخ نآیقرش ناوبا یناشیپ رد ۱۲۷هو یبرغ ناوبآ رد ۷

 درادربرد ار هیراجاق دهع راثآ هک رگید كزبتم ةينباو یراکیشاک یاهدبنگ

 دومنتیاعر دیاب باتک نیا رد هک یراصتخا اب اهنآ رک ذ هک تسه زاریش رد زین

 . دنکیمن ادیپ دروم

 زاریش فورعم یاهغاب -۴۳

 غاب هک هتشاد ترهش افصمو ابیز یاهغاب نتشادب ماّالا مدق زا زاریش رپش

 یاهغاب زا یدودعم زین نونک او تساهدوب اهنآ ٌهلمجزا مه رظن غاباب یراپ زوم

 :درادیم روک ذعار اهنآ نیرتمهم هک تسایقابرپش جراخاب رانک ردیمیدق عیسو

 امن ناه> غاب

 ناخمب رک نارود راثآ زا امن ناپج مانبیغاب نآرق ءزاوردنابانخ رانک و د

 تسناب امن یلصا تروصب جراخ زا نآ ءداس یامناب یرجآ راوید هک دراد دوجودنز

 ًطوحموضوح راهچاب (سراپ ةزوم) یگنرف هالک ترامع ریظن یترامع نآ نوردو

 نودب لورتم تروصب هتفرمهب ورو دوشیم هدید سراپ زوم غاب هیش یغاب عیسو

ضوحو ترامعو غاب حرطرظن زاهدنام یفابتفارمو سمعت
 .دشابیمرظن غابدننامه 

 ناگ داپزا یتمسقلحمو یهوک ابابكيدزنراسعوک نیئاپرهشلامش رد بیا
 كناتا هلئسوب یزاربش ۶:۸۰ لاسرد تا ز رد یترامعُهْیلوا ساسا رتسا اش

 ردا راجاقآ ناخدّمحم اق [ًادعب تشک موسوم هچازق تخت مانبو دش هدراذگ هچارق



 ۷۰ زاریش فورعم یاهغاب

 ارت آ حطسم یاههط ّوحم ودب دجیانن یرحه ۱۲۶ رد راجاقهاشدمحم و یرحه ۷۲۸

 تاثدحتسمو ماتحو اههراّوفو اهضوحو دندومنثادحا دش هدیمان راجاق تخت هک

 تووص ,نآلچموا,یتسفنوتک اوتناهتفز نایسزا اماقت لک (۱ هو شل شاد لع

 اب دنکیم یئامن دوخ ددعتم تاقبط تروصب هوک ناماد رد هک حظسم یاه هطّوحم

 ثاک داب ز | مشق هدافتشا دروساتسا هاش داش ات یاس شن رافوط راک

 . تسین یتّیمها زئاح یرنهو یخبرات راثآ رظنزا هدوب سراف

 یدعس كراپ

 دن رفازریمیلعنیسحراثآ زا یمیدق ترامعاب یئاصمغ ابامنناهجغ ابیوربور

 ترامعولج ةرازایاهب راٍحو بآ کر زب ضوح هک دراد دوجو راجاق هاشیلعحتف
 زا هتفاب یدعب تاجاتحا روخارف یتاریمغت ترامع لخاد هدش طفح مدق تروص

 ینونک غاب . تسا هدیدرگ یدعس كراپ دنمورب  ةناخنامهم لحم مهشیپ لاس دنچ

 . دشابیم یمیدق یلصا غاب زا یکچوک تمسق یدعس كراپ

 اشگلد غاب

 ناتخرد اب یتهزناب غاب یدعس هاگمارآ هار رانک زاریش یقرش لامش رد

 راثآ زا هک دراد رارق یلّلجم ترامعو ددعتم یاه راشب ]و هکر زب ضوحو تاب ره

 بورشم دراد مان یدعس بآ هک ردنب تانق بآ زاو تسا ماوق نادناخ یدادجا

 هلو دلا دامتعا ناخمیهاربا جاسح ٌهلیسوب یرجه ۱۷۰۵ رد غاب ثادحا . دوشیم

 تشرمو یرادب خان | هلابالا بیان ازریم یلقاضر هدازهاش ۱۲۳۰ رد هتفرک تروص

 سک |یلع ازریم جاحلاس,یس زا سپوتخاس اجن آ رد ار یگنرف هاللک ترامعو دومن

 نآ رب یللجم ناوسیا .ترامع نیمعت نمضو دیشک یراوید ارن آفارطا كالملا ماوق

 (۱۸۱ش) هننکیم یرادهگنیبوخب نآ زاهدنام یقابماوقنادناخ رد سپ نآ زا ودوزفا

 مرا غاب

 هناخدوریلامش بناجرد زاریش یبرغلامش یرتم ولیک كب زا رتمک تفاسمب

 ورس ناتخرد اب یعیسو غاب ددرکتیه بوسحمرپش یعیبط یلامش "دح هک گشخ



 یراپ میلقا ۷۰

 زا هک د راد دوجو یئابیز بآ ضوحو یراک هنیثآ رالات و للجم ترامعو ناوارف

 هاشنب دلارصان نارود راثآ زاو دراد مان مرا غابو تسا زاریش یاهغاب نیرتفورعم

 راسب تماق دتلب ورس (۱2۲ ش)نا ورس ناتخرد ناضرد دوره رامشب راجانق

 رد نآ ریظنو دنناوخیم زانورس ارن آ هک دنکیم هجوت بلج رایسب ًاصوصخم ینوزوم

 . دوریمن غارس ناربا روشک

 یلیلخ غاب

 یئابیز غاب تش هلا رصق نابایخ ككبدزن زاریش رهش جراخ برغم بناج رد
 یاقآ ٌهقلس و تّمه و هبامرس هب هک دراد دوجو نوک انوک ناتخردو اپلگز ارپ

 اس تسدرودیاهروشک زاارث | یاهلگ وتخ ردیاههت وب هدشد اجب | یلیلخ لیلخ دیحم

 ودنا هدومن هدافتسا زاریش رهش رانک رد عقوم تفاطلو بآ و اوه زا هدروآ اپوراو

 ناک دننک دیدزابیورب ارت آ مهیئورهداشک لامک اب ودناهدرو آ دوجوب یی دب هاگته زن

 . دنا هدراذگ زاب یجراخو یناریا

 شل غاب ای هاب فینع غاب
 نابایخ بونجرد زاریش برغم یرتم ولیک ود یبیرقت تفاسمب غاب نیا

 و جاک و ربونصو رانچو ورس ناتخرد یصوصخم ٌهقیلساب هدیدرگ عقاو تش دلارصق

 یراکیشاک میسو یاهنیمز رب زاب یللجم ترامعو دنا هدومن سرغ نآ رد رعرعو دیب

 نآ رد ددعتم یاهقاطاو اهرالاتو نازابرس ةتسجرب شوقن یارادیگنس یاههرازاو

 نآ ةیلوا یاب هدوب یزاریش ماوق نادناخ را آ ٌةهلمج زا مه غاب نیا «دناهتخاس

 ثآ ثادحاب عورش یرجه ۱۲۸۶ رد هک تسامژدكلملاماوق ناخ دنحمیلع ازم

 دوب اجنآ یرتم ولیک ۱۵ بیرق تفاسب هشمق رصق رد هک ار كمیل تانقو دومن

 ژاریش تالحم یضعب هبو داد صاصتخا غاب نتخاس بورشم یاربو درک یرادیرخ

 . دومن فقو زیت



 ۷۷ رصنوبا تختاد رصنوبارصق

 زاریشرهش نوری یخیدات راثآ- مود تمسق

 نآ رک ذ قباس تاحفص ولت رد هک زاریش رهش جراخ ٌةینبا و اهغاب زا ریغ

 ابنآ یکیدزن تّلعب هک تسا مقاو زاریش رهش كيدزن رد یخیرات رثا هنچ تشذگ
 لماشراث آ نیا «دیامنرک فدرومنیارد مهاراهن ابطوبرم تاحیضوتدید رتبسانم رپشب

 یخییرات راثآ و میوسک رد مارهب شقن و قرشم بناج رد كلد مربو رصنوبا رصق

 زا ریش هش جراخیب رغ بونج تمسقرد بانبریپ ٌةعقبو برغم تمسرد یدربدجسم
 . دشاسم

 (رصن وبا تخت ای) رصن وبا رصق

 راصحو هینبا یاباقب هّيت یالاب رب زاریش قرشم رد یرتم ولیک شش تفاسمب
 یهداتفا ورق نیکنیمتیاه هیات او نيتشخ,ياهنامتخاسو خرج | حر

 شوقن زا . دوشیم هدسید دیشمج تخت شوقن عون زا هتسج رب شوقن هعطق دنچ
 (۱2۳س) هدنامایرسرب هناتس آك طقف یشنماخهدهع یگنس یاههناتسآ و هتسچرب

 تساهدیدرگ یراجحنآ یاه هراویدرب دراد تسدرد یفرظ هک ی رازگتمدخ شقن

 هدروآ رک لا قوفحمبدیشمج تخت زا ار روپزم تاعطق نادنمشناد یخرب هدیقعبو
 تن وبا رصق ردو تسین حیحص هدیقع نیا یلو دنا هداد رارق دادجم ٌهدافتسا دروم
 یسمش۱۳۱۳ات ۱۳۱ ۱یاهلاس رد (۱) تسا هتشاددوج و نایشنماشهنا رود زا یلصا یاب

 تروص اجنآ رد یملع یاهشواک كروبوین نتیلوپورتم ةزوم یملع تثیه فرط زا

 راشآ و اه هکساب یشنماخه دهع یگنس فورظ تاعطقو لافس یاه هنومنو تفرگ

 دش مولعم هتفرمهیور و دیدرگ فشک یناساسو یناکشاو یک و لس دپع زا یرگید

 نامز رد و دنا هدومن ثادحا اجن ۲ رد یروصحم مکحتسم یاذب نایناکشا دهع رد

 . دوشیم هدادرتشیپ حیضوت هرابنیارد ناگشهرفیشب راتراث [ یفرعم نمشدعب هحفص ننچرد - (۱)



 سداپمیلقا ۷۸

 مالسا نارود زا شیپ دوریم لامتحاو تسا هدوب لماک دافتسا دروم مه نایناساس

 زاریش رهش یاجب زاریش رهش ینونک لحم شوحو لوح رد یدنچ یاه هعلق هک
 تزوصب روب زم یاههعلق نی رتمهمزا یکی زینرصنوبا رصق لحمرد تشاد دوجو یلعف

 یمیدق نادنچ رصن وبا تخت اب رصن وبا رصق مان . تسا هدوب دوجوم رثادو دابآ

 هامرویرهش ۲2 خیرات رد ماننیمه لیذهدوبنامیلستخت لحم نیارتمیدقمان وتسین

 نئایهطوحم . تسا هدسر تش ناربا یخم رات ۱ تری رد ۱۳ ءرامشب ۰

 .دراددوجو اجن | رد مه یعاقبو دنناوخیم رضخ تشد مانب ار رصنوبا رصق رواجمو

 كلد_ مرب

 رترودرتمولیک شش تفاسمب دوریمرصنوبا تختهب زاریشزا هک یهار ًهلابند

 مانبیًآهعقب و تساراس همشچوراز هشیب هک دنسریم یئاّفصم لحمب رصنوبا تخت زا

 شیب و همشچ رانک ناتسهوک ةرخصرب . دراد دوجو نآ كيدزن میهاربا هدازماما

 یدرم تروص رتک رزب سلجم ۰ دوشیم هدیدیناساس دهع یراّبح سلجم هسروب زم
 زن نز و تسا هتفرگینز فرطب ارث آ و دراد تسدرد یلکه کد هدیم ناشن ار

 دوجو نآ رد مه یراٌجح هابتشا و تسا هدومت زارد درم بناجب ار شیوخ یاهتسد

 مجنپ مارهب تروص دوریم لامتحا هک ت سی هتسجرب شقن یطسو سلجم . دراد

 .دنایامنیم یدمن دنلب هالک و هوبنا یاهوم اب ار یناوجریوصت مّوس سلجم . دشاب

 ممریغ یاهراکز او تسینیناساسدهعٌهتسجرب یاهب راچحزا روب زمشوقن هتفرمهب ور

 همشچ ینعمب ]1 مزر نژورب ( مرد ملک (۱2ع شر دوربم رامشب نارود نآ

 یرایسب دننام ار شوقن نیا یلحم نینکاس و تسا لد فّتخم هجو زین كلدو هدوب

 نایناساسدهع یاهب راجح ناونع تحت کلد مرب راث آ.دنمانیممتسرشقن نآ رشاظنزا

 لب (تسارصن وبارصق دوصقمرک دلاقباس حرشب هک ) نامیلس تخت ترواجم رد

 ۰ تسا هدیسر تبثب ناریا یلمراث آ تسرهفرد۱۳۱۰ هامید ۵ خب راترد ۷۱ هرامش



 ۷۹ تشدلارصقاب یداربدجتسیخب رات راث ]

 مبآوآ رد (متسدشقن) عارهب شقن

 ةَاج کیدزن زاریش برغم یرتم ولیک یس بیرق تفاسمب میوگ هدکهد
 گگنترد نآنیرغ بونج یمین و ته ولت کن دو تسا هدیدرگ عقاو تشذلاصق

 یرتم تشه عافترارد یناساس هاشداپ مّود مارهب ةتسجرب شقن داب | ماوق هب موسوم

 مینورتم ؟یراجحهندب لوط .تساهدیدرگ یراجح راسهوک ٌهندبرب نیمز حطس زا

 هدمآ دراو نآ رب ناوارف بیسآ یگنس عون یدب تأعب هدوب رتم ۱/۷۰نآ یانپپو
 هدافتسا دروم نف لها و نادنمشناد یاربزج نآ ٌهظحالم هکم روطب (۱2۵ش)تسا

 متسرشقن مانب لحم لها مه ار یراٌجح نیا . تسین رگید ناگ دننک دیدزاب

 . دنناوخیم

 تشدلا رصق اب یدرب دجسم یخی دات راث ۲

 شش تفاسم هب دوشیم هدناوخ زین یدرب دجسم مانب هک تش شدلارصق هبصق

 یاههطوحم زا یئافصاپیتلافسا نابایخ هک تسقاو زاریش یبرغ لامش یرتمولیک

 نابایخ یبرغ یاهتنا ینعب زاریش رهش برغم بناج زا یمیدق یاهغاب و یراکتخرد

 نابایخ تمسود رد تهزناب یاه هناخو اه غابو دراد دادتما اجن اب دنز ناخیلعفطل

 و تالقو میر وگ هب هک تسا یا هّاج مه هدربمان نابایخ ٌةلابندو دنا هتخاس روب زم

 .دورم ناکدرا

 هاتسا:مدوبن ملظم هجوچیپب.تش دلارصف رد یخی رات یانب دوجو زا هدنراکب

 دنتفای عالطا باتک نیا نیودت زا نوسچ تمکح رغصا یلع یاقآ بانج دنمشناد

 تک اب یگنس حول دوجوب ار بناجنیا هجوت لماکقیوشتو یدنسرخ زاربا نمش
 بلجتش دلارصق عماج دجسمرد (یرجه ۸۸۲ ۱۲۸۷۱) نسح نوزوا مانبثلث "طخ

 یاقآ مدنمشناد تسود زا (باتک نیا رگید دروم دنچ دننام) بناجنیاو دندومرف

 یتفسقسکع یدنچ زا سپو مدومن ار هبیتک نتمو سکع لاسرا یاضاقت یماس یلع

 یسکعو (۱عش) تسا بصن نآآ رب روبزم یگنس ٌهحول هکد جسم یبوئج ةهبج زا



 یراپ میلقا ۸۰

 هّیهت راگنهرهچ رهچونمیاق آطس"وت(۱ع۷ش)هبیتک یواحیگنس ٌهحول نیع زا مه
 عرب رک لع یاقیمارکلنمش اد زیئار هبنتک نتعو دشهداتسرفبناجنیاتپج و

 لحمرد هحول لصا یورزا یماس یاق آتساوخ رد رب انب سراف یلم ةناخباتک سیئر

 وا ءربقمو عماج دجسم یناب ةراب رد یدیفم تاعالظا ٌةمیمضب هدومرف تئارق دوخ

 هارمه هک دنتشادموق رم تسا هتخاسروب زم ٌةبصقردصخش نامه هک ی رگید دجسمو

 یاهیراکمههنوگ نيا زا یراذگساپس راهظااب كنياو تسا هدیسر یماس یاق آ همان

 : ددرکیم لقت اجنیا رد ًانیع زمتسمو دیفه

 راویدرد رتمیتناس ۸۰ رپ ۸۵ داعبابیگنس ٌةبیتک تشذلارصق عماج دجسمرد»

 : دش هدناوخ ریز حرشب هک تسا بصن دجسم فک زا مینو رتمود هلصافب یبونج

 دجسملا اذه نم یبونجلا فرطلا ثدحتسا دقف هتمعن رکشو لادمح دعباما

 ةفصلا ةرامع ددجو هتاقاط حالصاب یلبقلا ةفصلا رشعو هتٌمررب میدقلا رادجلا دعب

 مایا یف هتْمق لوح یکباتالا رجحلاب نحَصلا تاقاط قوفام حلصا و هتمرمب یوبضلا

 نیادلاو ةنطلَكارُتظم هتمحر لظیف هب بلا ةف اک نمآلا هتّه یلاعب لداعلا ناطلتلا

 ۰۸۷۵ دمحا هتیعر لقا هتفالخ ةلادخ رداهب نسح ناطلس رسنلا یبا

 مانبتسٌآ هعقب دوریم ناکدرا ءاجب هکت شدلارصق یلعف نابایخ رانک ردو

 هدنزاس (دمحا هتّیعر لقا) نیمه ربق دوشیم مولعم نئارق زا هک (یدمحا ۳

 یاهگنس زا طسو هگنس هک ت سا نبق هگنس هس هعقب نآ ردو تسا روبزم دجسم

 دنابامنیمار گنس تماخض هک رس یالاب یناقوفٌهبل ردوتسا یمیدقروطقو کر زب

 : دش هدناوخ ترابع نیا

 وکن وا تلصخ همه یدوب هک مر رورس نآ دمحا سیئر

 ورف دش دحل نادکبیر اتپ نینس كیو دصهن هدش ترجپب

 وربآ ناهج غاب تشاد وزک مرکب احسنآ ناهجزا تشذگ
 وا خیرات تسا ریخ یاهاعد شیپ زا نیخ یاهاعد دشاب وچ



 ۸ِ باب ربب هربقم

 اب رتمیتناس ۲۱۰ رپ 6 داعیاپ یگنس ٌةببتک هربقم نیمهب لصتم راوید ردو»
 : دش هدناوخ نینچ هک تسا بصن رطس ود رد شوخ خسن طخ

 دجسملا اذه ناینپ قفثا ادحا هلاعم اوعدتالف هل دجاسملا ناو یلاعت لا لاق»
 نیادلا رخف سیئرلا ریقفلا دبعل هیلاعلا فیطللا ةربقملاو فینملا ةعقبلاو فیرلا
 نعستوسمخ ةنس یف هنم هللالیقت یتش دلارصقلا رفعج نی دلارصان سیئر نبدمحا

 . نام نامث و

 دحسم .ه ۸۷۵ ردنسح ناطاس رمابدمحا سکئر هک دوشیم مولعم نئارفزا»

 هعقب وهربقم و نیئایدحسم نیا .ه ۸٩۵ لاسرد وهدومن سمعت وانیار تش دلارصق مماج

 (یدمحاسیئر)مانب نونک ! هربقمنیاو تساهتفای تافو یرحه ۰۱٩ردو هتخاسار

 «. تسا فورع تش دلارضق رد

 یرجه مهد نرق فورعم رعاش یزاریش یبتکه-ربق تشذگ هجف 1*وب هوالع

 عقاو عماج دحسم رواحم تشدلا رصق هبصق رد زن لوا لنعمسا هاش رصاعم

 یراذگ مان روب زم رعاش مانب هبصق یزک-رم نامابخ مان مه تسانم نیمه هر

 :تسا,هدش

 بانب ریپ هعتبای عطقا خیش ةربقم

 مجع رانآ باتک رد هتشگ عقاو زاریش یبونج راسهوک رد بانپ ریپ عقب

 درومنیاردنآ نيع لقن هک تسا هتفر موقرم نآ ژراب رد یعماجو دیفم تاحیضوت

 :ددرگیمروک ذم ریز حرشب ًانیع هدیسر رظنب یحیضوتوحرش هنوگ ره زا رتبسانم

 تمسردشرازم دتحمدیس شمسا دنناوخ زینبانب ریپ اروا هک عطقا خیش»
 هراغمرد واو تسا یهوک هنمادرد اهیفت کیش شد تفاسم هب زاربش یبرغ بونج

 یچوت راس هه ده هدرپس كاخب اجنامهرد تافو زا سپ هتشاد نکسم

 یمهم ار ناخ یناج نا یئاقشق یناخلبا ناخ یلع دیحم اهدعب دئا هدومن ادب ثآ



 یراپ میلفا ۸

 ى زا اقافئا .دوشیم یجتلم روکذم حس رقب هتشذگیم هار نآ زاو هداد یور میظع

 دسرشلجا نوچ هک دیامنیم تّیصو هدرک یترم ار اجن آ هتفاب یصالخ هکلپمنآ

 زا هتک ی رجه ششو تصشو تسیود و رازهکب ٌهنس رد «دننک شنفد خیش راوجرد

 «دنیامنیمهیکتیانب و دنراپسیمكاخب اجن آ رد هدومن لمحار شدسج درذگیمناهجن

 تو هننکیم دانب تسا لئانق هچرایکب فکس زا نوت ود ٌهطّساوب هکی رالات

 لاصو نبا یرواد موحرم براقت رحبب یراعشا . دننکفایم شربق رب یگر زب رایس

 خیش پچ تسد فرطب تسا ۳5 ۲ ۳ ناو دتنامسم ی نآآ رد هتف

 تسا لفسا رد یناخلبا ربقو العا رد خیش رازم هک هدش عقاو یروطب هرس یادق

 یاضفاذل دنا هدومت اپرب رالات ارن آ ولج نوچ هدوب یدنلبرد روک ذم رازمهک اریز

 قاطا دنچ هیکت نآ ردو تسا نیئاپ ٌهقبط رد یناخلبا ربقو دیامنیم هقبط ود رالات

 یبارخب یور روهدو رورمب اهانیو رالات نآ و دراد مه یآ هچغاب و تسه زکگد

 هتخادرپ اجن آتمرمب روک ذم یناخلبا ناخ هنلارصن یجاح هنمزا نیا رد دوب هداپن

 تسا یبهذ كالس هلمج زا هک یراوناب بّللمیتاناوب ناخیلع ازریمبانج یراکرسب

 ۲-۱۷ هی یلاسو لاحت تح ام تنارعدهاسم

 ۳2 )سا جم للوحا حرشرکذب مجعرافآ باتک رد تمسق نیازا سپ

 عوضوم زا نوچ هک دزادرپیم دناهدش هدناوخ ناونع نیدب افرع زا رفن هس هکنیا

 - مّوسدلج) یونثم باتک رد تروصرپبو درادندروم نآ لقن تساحراخ باتک نیا

 رامشا نمض رگید ودزارتفورعم عطقا خیش لاح حرش (روب زم دلج مود تلث زاغآ

 رد بلطم نیا رک ذ ناباپ رد مه هلودلا تصرف موحرمو تسا هدیدرگ نایب یزغن

 ۱۰ دو ی زوم سقف : دراکشیم نینچ باتب زیپ تیاه را

 نیارد سپس هدینارذگیم تدابع هب یراف جدوت هوک رد لاحلیاوا رد روک ذمدّتس

 . ؟دشن مولعم شتوف خیراتو هدمآ تسوا نفدم 9

 یانبو تسازاریشمدرمیناتسمز یاههاگشدرک زا یکی هدربمان عقب نونکا

 ۰ دراد رارق یناریوو یهابت ضرعم رد ًادادجم نآ
 سس 7 >

 دعبب 2۸٩ ص یرمق یرجه ۱۳۱ < یگبمب پاچ هلودلا تصرف فیلأت مجع راثآ - ۱



 سراذقرشم ویفرشب و نجیح| رف یش راتراث ]-م وسلصف

 - تانابهطصا - اسف - زیرین - ناتسورص -رفخ - ناگسهرف - داوک

 (سداف يلخ ر واجم یاهناتس رهشیحا ون یخربو)رال- (رهج - باراد

 راوک - ۱

 زاریش یقرش بونج (یرتم وایک ه4 بیرق) یگنسرف هن تفاسمبراوک كولب
 تسار بناجب هکنا دوشیه:تمسقودب هاردنوزرپ اسف لپهب زارتش زا نوچو تسا

 ادفلپزا هک رتم ولیک ۱ بیرق«تسا مرهجورفخو داب | زوریف وراوک ءَاج دوری
 تسا ربناجز او مرهجورفخیوسب پچبناج زا دنسرریم ید دجمیهارودهب دنرذگب

 . دنوریم داب آ زوریفو راوک فرطب

 یعرف؛داجتسا زا ریشیرتمولیک هردهک راوک یاسنا وراک هبندیسر زا شیپ

 نمهب دنب یخب راتیانب هب رتمولیک تشه یط زا سیو دوریمبرفمفرطب تساربناجز ا
 یازاردهدشهتخاسحاقا رق ةناخدوریورربنایناساس نارودرد نمهب دنب . دنسریم

 شنپآ لا انننچ و تشازعم راهچ زارتمک یرصتشمالابرد نآ تتهاحضو رته ۷۲ نآ

 زا یخی راتٌةبنج ربهوالعنونک | ودناهدرک ریمعت یساسا و حیحصوحنب ارن آ رفخ نیکلام

 زا ریش لدهدن زمدرهحب رفت وانشیارب وتسا یندب دوابب ز رایسب لحمیعیبط تّیعقوم رظن

 . دوریم رامشب رورپحور و یلاع یناکم دنوریم دودح ناب هک یلدبحاصنارفاسمو

 ناکشمرف-۴

 هاردنب امنیطار هداجزا یرصتخم تفاسمودن رذگب راوک یاسناوراک زا نوچ



 یرابمیلقا ۸

 دچیهیم ناگشم ر ف فر طب بچ بناج زا یعرفهارو دوریمداب آ زوریفب بونج فرطب یلصا

 ۱ از هتمک هیون راوکی نا شیسق هک
 دیس ویمتساناگتشعرفءازج هک داب | یلعیداب ] هبرا اوک یارسنا وراک زا سبیرتمولیک

 . دراد دوج وناوکح لت مانب یّمهم یناتسابلت یداب آ نیا لامش یرتم ولیک ودردو

 نآوکح لت

 ادیپ نآةنمادرد خی راتزا شیپ یاهلافستاعطق هک ۱ هام ها ناوکح لک

 تساوخ ردقبطرب یسانشناتساب لک ةراداتقفاوماب یدیشروخ ۱۳۳ راپب ردودشم

 یساسا ینارمع تامادقا هنوگ همهرب هوالع هک ناگشمرف كلام نیرآ لالح یاقآ

 دنمهقالعو نیب نشور تباب ره و ناگشمرفوزاریشرد

 ةَترد یملع هنامک و یرادربک اخ رصتخمسراف یسانش ناتساب هرات

ه روب زمهیت رد یشنماخه دمعزا یئاذب راث | هجیتنردوتفرگ ماجناروب زم
 دی درگ ادیو

 بیررفیفرشبونجب یبرغلامشزا نآ لوطهکیدیفس یگنس دولاشیورربارن آهک

 یاراددیفسکگنسًةعطق ودندوب هتخاستسا رتمهدبب رقنآیانیورتم ۷
 ةتسج رب شقن

 ةدولاش كيدزن دنلب یاههزنن و ( شوش مدرم ) یزوخ یابلاب نادب واج نازابرس

هحن | شیت جات هیبشهرگنک حرط یاب اقب هک دشآدیپروب زم
 ۱۳۹ هباتسرآ زارف رب 

 یتشخیاهراوی دراث آ و(۱ع۸ش)دناهدرک یراجحن | یالاب رب تسا دوج ومدشمج تخت

 فشک «تساهدشفشک دی درگیمداجی | هدربمان ءدولاش زا هک ی هّتس یالانب ایقاطاو

 یهاشهارریسمرد دشمهداد لامتحاهک روطنامه هک دناشرتمر روب زم یشنماخمه یانب

 ناهاشنهاشتحارتسا و فق وتتپج نا رودنا  ا یکچوک یاهانپشوش ودیشمج تخت نیب

 هجوتاب و تسا هدشممامن را مههاگ ر اکشویروخراهن هدافتساو دندوب هتخاس یشنم اخه

 ناوکحلتو سنوبارصق تفاسصاب ًاببرقت رصنوبا رصقاب دیشمجتخت تفاتلم هکشیاب

 ۱ هرم نیت رضوبآ وصقهککقام لامحا ی

تا ماد اونم یهود ناوکحلتو کز قو
 سا هدوب دشمج تخت تناح زا 



 ۸5 ناکشمر و 2 ناوکتح لت

 زوا] اعسا راز زن )و کا شا نو

 یلاوحرد یشنماخه نارودزا یئاس یاباقب نینحمهودراد 9 كيدزن هد الاب

 2 تخادرپمیهاوخ ترین تب دوخ عقومرد هک تا نابلپف

 هکچوک خاکهک دناسریم یبوخبقوف ناراد هزین ةتسجرب شقنهعطق تفت

 یرامعمخب رات ظاحل زا ود راددوخب طوب رم یتاصاصتخا ناوکحلت رد نوفدمیشنماخه

 نآكلامهب دراداجو (۲!دشاسمزئاحا ریماخ تازابتما ,تّیمهایشنماخه یراجحو
 .دوشهتفگ كي ربت نآ ٌةهتفهن راثآ زا یسانشحراو ٌمممیخب راتلحم نینچبدجوت رظنزا

 رتمیتناس 2۷ یدنلب ورتمیتناس۷۶ لوط اگر ست راک شو تحت

 یسانشناتسابلک ءراداروتسدب شیپیدنچهک (۱25ش)(تسادوجومهک ندرک دحأت)

 زا تفسیر دا لاو شعور هما یافت شم را

 ثچوک خاک زاارن ]هک تش شادنبنا وتیمنمقب هب ثابد زن لامتحاب «تشادرارقناو ال

 ۰ دن دوب هدرباجن "اب ناو یشنماخه

 و اقشود لتورمحا رصقمانب رگید یخیرات یاملحم ناوکحشوحو لوحرد
 هدد د مکحم راس ف طالماب راوبد هثدب رمحارصق رد 6 دراد دوحو یکتشوم لنت

 نوک اتم ود رد دی ایم تسدب ۳ رد خب رات زاشپ فورظ تاعطق و دوشم

 لک وطو ۰9 تش تسا دوجوم یشنماخه دپع هینبا راث 1( کشم لتو اقش ود لت)

 لصفم شواک هک دراد ربرد ار یددعتم یناتساب را آ روبزم هبحان یا

 و دشابیم رکیدمزال تامدقمولیاسو ندوبمهارفو تخرف دنماماپ زا لماک یسررب

 یسانشناتسابٌرادا شرازک نمض(۱۳۳۸ناتسباتوراهب) یسانشناتساب ةلجملوا ؛رامشرد (۱)

 یراف دابآذزوریف رد نایذشماخه دهع زا یداینب راس آ دوجوب هراشآ ۱۹۱ و ۱۹۰ هحفص - سراف

 . تسا هتفر موقرع باتک نایاپ رد لیذ تمسق نمض م یتاحیضوت هرابنیاردتسا هدش

 ءزومرردمیمک احیلعیاقآ تسابرب یتنیه۱ ۳۳ ۸ زیئایرد یسانشناتساب لک رادافرطزا ۲)

 هتبلا هک دندروآ لمعب اج آرد یساسادیفم یاهشواک و دندش مازعا ناگشمرفرد شواکیاربناتسابناریا

 . دباییم راشتناروب زم هرادا فرطزانآ هجیت

 یگشوم لتو:اتفشود :لت" و رمحا نعق:یلاتساب طاقن ؛راتب- رد روک ذم تانعالطا: (۰۳ )

 و تاقیقحت هب دوبزم یاملحم رد هک تسا ناتساب ناربا زوم ریدم یمک احیلع یاقآ فال نوهرم

 . دناهتخادرپ یملع تاسسجت



 سراب ملقا ۸

 یلبق یاهتدهاجموتامادقا ةلابتدردیسانشناتساب لک رادافرط زاد وریمیعطقدیما

 . دلم احنآ رد,نیشیپ تاقعحت لمکم وعیس و یاهشواک

 رفخ -۴

 زا ریش زاهکن آ زا سپ « دراد رارق نآ یقرش بونجردو راوک زادعب رفخولب
 دنسرریمیدعب یهارودبهکیماگنهدنداد هماداارتساربناج هارودندیسراسفلب هب

 ستهولیک 4۰ بیرق یط زاسپو دنهد همادا دوریم مرپجب هک ارپچ تسدهاررگاا

 یکیدزن ردبساماجربق منبیخب راترثادی دزاببناوتیم دن ریگبا دهدارک _یداب |غارس

 روظنمب ناوتیم دنسربروب زم یداب آ هبو دنورب رک |مه راوک هارزا  تخادرپ نآ

 هات اما رف یشراترئاو دتسر

 بساماج ربق

 ءاتوک راسهوک زارفرب رتمولیک ود زا رتمک تفاسمب هدارک_ یدابآ یزاحم

 یدنلبو مینورتم جنپ بیرق نآعالضا زاتبره هک تسا ترم یکنس یوگسكب

 . تسا هتشگ مدهنمنآ یقرش بونج بناج هدوب رتم ٩ بیرقنآ
 وگسنیا یالابرب اقباس (۱)تسا هدشهتشون مجعراث ا باتک ردهسنآ ییظرب

 هک هک رزب شآرت یاهگنسزاار روب زم یوگس ۰ تسا هدوب دوجومیک رت تشهٌةعقب

 ردلحم مدرمو دندوب هتخاستسا رتمک و رتشیبو رتممین ردرتم كي مادک رهداعبا

 . دشیوگیمیئاه هناسفا نآ کدو زن راثآ و اهراوب دیاب اقب و یمیدق یانبنیا هراب

 ناودات یئاتساب راث ۲
۱ 

 تک ولبزایکب مانناودات (۲) تساهتفر موقرهمجع راث | باتک رد هکبرارقب

 هوکمود نایم تسا یکنتءاجت | ردلو دشابیم عقاو نآ یگنسرفهس تفاسمب و رفخ

 اههفرغوگ ر زبیاهناخ فیدربفرط ودزاهگنت نآ رد«درادن هلصافمهب نادنچهک

 ۱٩ هحفص یرمق ۱۳۱ ۶ مرحم یئبمب پاچ (۱)
 ؟۱۳ٌهحفص باتک نامه ًاضیا (۲)



 ۸۷ ناتو

 2 19 0 ی امامت سم تنکشآ تالاب هک یاب زاوهدشار هتک

 رد یطوطخ و دناهدراذگبماهت | ردار تاوماهک هدوب همخد مامت «تربحماقم دتپت

 ینالوطرازابلثمو تساهداشک و عیسورایسب اههمخدنآ زایکی, دوشیمنهدی.داهن آ
 تساهدشنهدبدشیاهتنا هک دنن آ ربیضعب دومن شدرگ ناوتن نآ رد غارچ ددمبزج

 .دشاب نیطاللسروبق اههمخدن آ هک دیامنیم « تساكالهیب و ثک انلوهیسب هک ریز

 ما نوت تر ولت رد رب هفیخ سفت
 : ددرگیمروک ذمباتک لی تمسقرد دوبنهدام آل صف نیا پاچماگنهات نآآب عجار

 ناتسورس -۴

 انف دم انا ءةاحو .تسا ززآ عش.یاوقتم یرعم هتک ع تفاسسناتو

 . درذگیم ولراهمهچاب رد یبونج#ةنارک زاو دوریم پچ بناجب هتشگ بعشنم

 لحمرد هک یناساسدهعخاک یکی دراددوجو ممیخب رات یانبود ناتسورسرد

 . یناتسورس فسوب خیشرا زم یرگیدودوشیم هدناوخناساس رصقمانب
 یناساس خاک

 تساهدی درگ عقاو ناتسورسیبرغبونجیرتمولیک ٩بیرق تفاسمب خاک نیا
 ندیسر زا شیپ یدابز تفاسمب دنوریم ناتسورسب زاریش زا هکیماگنه و

 زا تسا یمظعم یانپ , دشابیم رادیدپ بونج بناجردرود زانآ داوس ناتسورسب

 ۱۵۰ش) دراد ددعتم یاهزیلهدو اهقاطاواهناویاو اهدبنگ هدش هتخاس چگ و هگنس

 (۱) تسا (یدالیم 4۳۸ ات 4۲۰) یناساس مجنپ مارپب اب روگ مارپب راثآ زاو ۱۵۱و

 زنارهود درک درن هلوا درک درب ترادصهک وا فور رو یسرنرهم ُهلیسوبهک

 نیا یساسا و لصفم تاریمعتیسمش ۱۳۳۵ لاسزا « تساهدش هتخاس هدوب رادهدهع

 رواجم یاهنیمز یاهیراومهان -(۱۵۲ش)دوشیمماجنا سرافیسانشناتساب ةلبسوب خاک

 ۲6 خیراترد انب نیا « دندوب هداهنداینب نآ شوحو لوحرد هک تسا یأهینبا ةناشن

 . تساهدیسر تبثب ناربایخم رات راث آ تسرپفرد ۲۳ رامش لبذ ۱۳۱۰ هامروب رهش

 4۷ص ۱۹۵ 4ندیل پاچ هک ربندناو روسفرپ فیلأت میدق ناربا یسانش ناتساب باتک (۱)
 زی ۷ هص لمس ظ8ظ6 ۰۸6۵1۵۵ 16 1تهص هصمزعم اعنلع 1ووو ۰ 7



 یناتسورس فسوی خیش رازم

 زا یئاهیمورویگنس یاهنوتساب یقاطراهچ ودرب لمتشهیخب رات واویش یانب نیا
 ۱۳۰۱۱۰۹۱ یاس اول روت شات ما داتساوتفارظابهک تساشارتکنس

 یر را نا ایخ شا رد ککنسهوشو یاساسدیع

 هدناوخ یرجه ۱۸۰ خیراتو یناتسورس بوقعب نبفسوب خیش مان یلصا ٌهعقبربق

 هب خروم یواضیبلا یلع نبنسح نیدعحم مانب ناب لصّتم ٌةعقب ربق ککنس . دوشیم
 و یزاغلا یلع نیسح نبا یلعداتسا ماتییونج رد رسرب « تسایرحه ۷۱۰ناضمر۱

 رک 3۷۱5 (۱۵4 ش)یقرشرد رسخیرات « تساهتفرموقرم یرجه ٩۸۰ مرحم خب رات

 نحص رد ۷۳۱ لاسب یورس تخرد سرغهب یگتس ٌدحول یور نآ نیئای ردو هدش

 . دناهدومن هراشا هعقب
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 زااجن اب نتفریاربوتسا رتمولیک ۲۳۰ربغلاب اعومجم زاریشات زی رینتفاسم
 اریزیران ماندیشمجتخت یلگ حاولا رد «دنهدیمهماداقرشمبناجب ارهارناتسورس

 نورق ةینبا نیرتمهم و نیرتمیدق زا یکی زیرین رد « دناهتسناد زیرین اب قبطنم

 نآدنلب ناوبا (۱۵۵ ش) دراد دوجو رهشنآ عماج دجسمینعع ناریا ماللسا لّوا

 زا یوریپ هب هک دوریم رامشب مالسازا دعب ناربا یرامعم صّتشم یاه هنومن زا

 دجسمیمی.دق بآ رحم خی رات(٩۱۵ ش)تسا هدشداینب یناساسدهعلیصایرامعم کبس

 یرجه ۳۵۰ هب قّلعتم روب زم دجسم یلصا یانب یسدقم تنگ هدوب یرجه ۲۳
 رات !تشرهفرد ۱۵۲ ةرامشلید ۱۳۱۲ دادرمه خی رات رد زی رین عماجدجسم دشابیم

 . تسا هدیسر تش ناریا یخب رات

 اسف -7

 یخرب هتفگب  تسن آیرتم ولیک ۸۰ تفاسمب ناتسورسیقرش بونجرد اسف
 مات دیشمج تخت یلک حاولا رد « تسا هدوب درگ اسراپ ميدقرد اسف مان نیخروم

 رد «دنا هتخانش یشتنهاخه دیعرد اسف مانازن آهک دوشنه هدناوخ اب یشاب اب اییسب



 ۸۹ تانابهطصا - چیا ٌهعلق

 دندوبهداهن انبیٌآهعلق یناتساب راودارد نآ زارفرب هک دراد رارقیً هی رهش رانک

 ۱۵ رامش لیذ ۱۳۱۰ روبرهش ۲5 خیرات رد و دوشیم هدناوخیک اخض هعلق مانب و

 ۷. تا نشر هه شب نآ را دات اه زاق سس فود

 ةدگشت آ مرک ککنت هبفورعم لحمرداسف یقرشلامش یگنسرفهس تفاسمب
 یلّصفم یجیک و کنس یانبرب لمتشم هدیدرگ عقاو هوک ود نایم رد یئاساس دهع
 یخی رات راثآ تسرهفرد ۲۹۶ ءرامش لبذ ۱۳۱۵ هامدنفسا ۲ خیرات ردو دشابیم

 اتسا هاش د رک تنف*ناوتا

 یداب كیدزت تاراد ءواح تسار بناجرد اسفیرتمولبک ۲۰بیرق تفاسمب

 یاهلاس رد هدوب هتفبت نآ لدرد خیراتزا شیپ راثآ هک دراد دوجویآهیت نایلک

 سرزابیللوتنودب رف یاق آیفصتب یسانشناتساب لک ءرادافرطز انآ زا سیو ۷

 نا هتفرک تزوصیُملع یاهشواکاجت | ردهرادا نآینف

 تانابهطصا -۷

 « تسا عقاو نآ قرشمرد ًابیرقت و اسف یرتمولیک ۷۵ تفاسمب تانابهطصا

 تانابهطصا یکیدزنرد « دشابیمرتم ولبک ۲۵۰ بیرق زاریش زا تانابیطصا تفاسم

 ةمانسرافردهک دراد دوجو چیااب یکی مانبیهدششوما فو هداتفارود یخم راترثا

 نرقلّوامین) یفوتسم ةلادمح بولقلا تهزنو (یرجه مجنپ نرق رخاوا)یشلبنبا

 یتاعالظا ( یرجه مهدراهچنرق لیاوا)یزاریش تصرف مجعراث آ و ( یرجهمتشه
 ةموکحلارادقباسردلحمنیا مجعرا آ باتک فیصوت قبطو تساروک ذم نآ ءرابرد

 یهوک اجن آ رد» : تسعقاو تانابیطصا یقرشبناج یگنسرفراهچردهدوب هراکنابش

 نناهدوب هتخاساکشتو چک نآ یالابرب مکحم ةعلق « دنمانیب آ تالقارن ] هک تسا

 رد هک هدروآ نوریب گکنسرد هک رب لهچ هوک نآ مک ردو تسبارخنونک | هک

 اههکر بنآبآ و تسارگیدهک رب تفهروک ذمًةعاقب بی را

 لخاددب ایم نوریب هک همشچزا بآ نآ و دنناوخ هرد نبارن آ هک هدوب همشچ زا

 رودب اترود ترامع نآ ردو تسا هدش هتشارفا نآ رب یدییکهکب رای



 سراپ میفا ۹۰

 ۱۳ت هرکه ۳1 زاآ ۳3 ۱ یاری ها تسو

 لخاد هدم آب هک همشچزابآ اقباسیلو دنیامنیم تعارزنآبو ددرگیم یئارحص

 نونک |«دنتخب ریماعهک ربهب لوادجنآ زاو دناهدیرب هوک رد هک یلوادجردهدشیم

 روک ذم ٌةمشچب بیرق هدوب یدبعم اجنآ راثآ ٌهلمج زا رگید « تسبارخ رمم نآ
 راث زا مهنآ و دناهدیرب کس زاووک رد درادعافترا اس رشت عرذ هسدننام ناوبا

 و دنا ءدو ره تارب یبیارحمو هداد,رارق دحسم ازت | ءاهدعب,هکتسا مجع نیطالس

 طوطخهوک زا یئاههحفطسمرب زین دجسم نآ زا رتنیئاپو تساروقنم نآ رب یطوطخ
 ۰ تسا هدشرقن راس

 یاه هنماد ردو دوشم هدناوخ (چیارهش)مانپ نونک | چی :اهعلق یاه هنارب و

 یسیلگنادیقف سانشناتساب ,تساهدیدرک عقاو جم یداب "فارطایاهناتسهوک عفترم

 روب زملحمسراف یقرشیحاون دبدزاب نمضیسمش ۱۳۱۲ لاسرد (۱)نیتسالر وارس

 تسا هدومنرظن راهظاًانمضو دییأتار مجعرا | باتک رد موفرم بلاطمو یسررب زینار

 . دشابیم هجوت لباق الماک یرامعم و انب زرط ظاحل زا روبزم یناتساب راثآ هک

 شا نیاب عجار هک یدیفم هلاقم رد هل ۲( ی تسا رالکىت یناریا دیقف دنمشناد

 سابتقا نآ زامهالاب بلاطمو ) هتشاگن - ۱۳۳۷ روب رهش - رپم سم رد یخی رات

 ةطقت زااهنت (چیا)ثکما راث آتّیمهاهک تساهدومن رظن راهظانینچ (تسا هدشهدافتسا و

 رتشیب هکلب تسین یرامعمنف یگنوگچ ظاحل زاوصخاینعمب یسانشناتساب رظن
 تالبا ربعم هداجرب فرشم هک تسا میدق ردنآ یعامتجا شقنو تّیعقومب طوبرم

 نآ زا بارادب تانابهطصا یمیدق هار هک دراد رارق یفورعم ةکنترس یالاب هدوب

 . تسا ۱۳

 د رکبا راد - ۸

 تفاسمب هک تسا باراد نآ ینونک رهش مان هدون یمیدق مان کارد

 5ز» ۸بعل وعنص (۱)

 )60125 ظ66 (۲)



 ۹۱ درگیاراد یخیرات راثآ

 ۲۷۵ ربغلاب زا ریشرهشات نآ تفاسم هدیدرگ عقاو اسفیقرشبونج یرتمولیک ۱
 ؛ تسا یلعف باراد رهش بونج یرتمولیک جنیرد درگباراد لحم« تسارتمولیک

 ,هیحدةعلق زا تست رابع هک دراد رارقیناساسدهع ًةناک راهچیخب رات راث ُ درگبارادرد

 هک «یگبنس دجسم «متسر شقن

 هیحد ةعلق

 ربلمتشمو تسایناساس دهع ةعلق نامهورهش بونجیرتمولیک جنپ ردانب نیا

 طسوردو دناهتخاسنآفارطارد یربدتسم راصح هک دشابیم یلکش هرئاد ٌةطّوحم

 هل رده رک د یاهتمسقو هوکو هتهاد ردو دراد رازرق نلکتش هوط و رشم

 ردمهیداب زلافس تاعطق هدوبدوجوم ناوارفچگ ورج آ وگنسو هینبایاب اقب روب زم

 و لئاسو ندوب مهارف اب هک ددرگیم بوسحم یئاهلحم زاو تسا هدنک ارپ اجنآ

 ۲۵ خب راتردروب زملحم«تساراد هنماد یملع شواک و یرادربک اخ ٌهتسیاش تامدقم

 . تسا هدیسر تبشب یخیرات را آ تسرپهفرد ۱ هرامش لبذ ۱۳۱۰ هامروب رهش

  متسر شقن

 هیحدٌةعلق ویلعف بارادرهشنیبانهپ هوک هبموسوم ناتسهوک یلامش بناجرد

 روطارپما نی رلاورب لا روپاشیزوریپ ٌةنحص رب لمتشم یأهتسجرب شقندرگباراداب

 روپاش رستشپ ناربا ناگ رزبو نارادرس «(۱۵۷ش) تسا هدش یراجحیقرش مر

 هک ار (۱)سیداب ریشتسوروپاش هداتسب ناریاهاشنهاشیوربور نی رلاوودن هداتسبا

 یمور یارسا و نیرلاو بساو هبارعو فرد :تسد وه تله رک مریئاورنامفدب

 ۱۳۱۵ هامدنفسا ۱۲ خب راترد شقن نیا (۲)دَوهَم هدید بولغمروطاریمارس تشب

 . تساهدیسر تبشبناربا یلمراث آ تسرپفرد ۷٩۷ ؛رامش لیذ
 ۱ ط

 لد ردار یعیسو ٌةطّوحم نآ یبونجبناج ربینعی هوک نامهرگید لحمرد

 ورهارلماش روبزم ٌهطوحم , دوشم هدناوخ یگنس دجسممانب هک دناهدیشارت هوک

 اهن آرآیشنپ هک هدش یزاجگرفد ۷ بوق روش تن
 ریوصت شقن نیارد -(۲) 6هردنهنو (۱)

 . ثسا هدندرگ هدومن ناشرس طقف



9 ۹ 

 عیسوشوگ راهچیاضفهبقاورزا نتشذگ زا ۳ ی ی فاویک تعسا یتپب

 دناهدیشارت هوک لدرد یئاپهنیشنهاش روب زم یاضف بناج راهچردو دنسریم یزابور

 دهعب طوبرم انب نیا « دراد رارق یضوح شوگ راهچ ٌةطّوحم طسو رد (۱۵۸ ش)
 رهش یاههنارب ورد هک تسا لّوارویاش خاکهگ رزب رالاتهببش یمک نآ هشقن ویناساس

 ۳ رد رد دم هب لدم هالسا نارود رد « دنا هدومن فشک روپاش

 مانو دوشیمن هدناوخ الماکهک یئاه هستک و دناهدومن ثادحا یبارحم هلبق بناج

 موفرم ۱۳ یا و یکم سمت نا رو یکتوبا(کیاتا

 دشاب یگنز نیدعس رکبوبا كباتا نامزاب نراقم هک یرجه ٩۵۲ خیرات لاس هتفر

 ی را ربا نآ .تسا هدیدرک یراجح قاور بچ تمس راویدربهناک ادج هتک زد

 هدش تبث ناربایلم راثآ تسرهفرد ۲۲۹ رامش لیذ ۱۳۹۶ هامرذآ ۱۵ خیراترد

 9 تا

 هدکشت ۲

 کیان تارا ره لامش یتسرف ود برق تفاسمی
 راوتسا دناهتخاس چک وگنسزا هک یضیرع میرم یوکس یالاب ربرتم ۱۲ یبیرقت

 تاب هک یدایز ۱۳۰۱ ی ها و ءدکشت | مانب هکدوب

 ۱ لس را تسریفرد نان هدقا دراو

 مرهج- ٩

 بونجفراعبمرهج زانوچ ۰ تسااسف بونج یرتمولیک داتفهتفاسمب مرهج
 رتپوذج هبهک جن  زاودرادمان كالک هک دنسریمیلحمب یتفاسم یطزا سیدنوشحراخ

 دنهاوخ ناب راک و ( مرگ نزورب ) مرح مانب رگیدکی رواجم لحم ود دب دن ورب

 . دیسر

 ناب راک هدتتشت ۲

 نادتوع هنکش ۱۹ت تسا ۱۱۱۱ کهن ام نانراک

 رامشب نایناساس دهعرد ناربا کک رزب هدکشت آ هس زا کا و هدوت» ( غبنرفرذآ 



 بس مرهچ - نایراک هدکشت ۲

 تاب اف لات 9 اب 0 رد ] ناب راک ررافب )تا

 یلحمزیشمرد ۰ و ارنآ اجت آ زاودناهدرب

 ۲۱ . تسا دوجوم سوساج ریپ دبنگ مانپ

 ةراب رد یگ زاتب هک یباتک رد ۱۳۱ یی زلپ هگ ر بندناو روسفورپ یاقآ

 دراکتیم نینچناب زاک ةدکلقع | هراب و9 تا ته هکتار فاجت هزار ب یاتش ناب
 شتآ هس زا یکی غبنرفرذآ یاباقب هک ار یآ هدکتت | یاه هنا بو نا تووف

 طح ه دنا ی رو رها یا میدید تساناتساب ناریاگک رزب

 (5) ۰ تسایتنامب

 رد نشگ رذآ اب تنشک دال مانب یهاشنهاش ءدگشتآ ی رکگاد ی ءدک تا ود ۱

 ی کد و ( باک لامش یرتم ولیک ٩ ) ناجی ابرذ آ بونج رد عقاو نامیلس تخَس فورعم لحم

 ءديقهب هک تسا هدوب ناسارخ دنویر یاههوک ردرهم نیژرب رذآ مانب نارک زربو ناناگمهد هدکشتآ

 شوحولوحرد ننآ لحم دنبامنیمروصت مهیخرب هدوب رهش ربا مانب یلحمرد الامتحا دووادروپ داتسا
 . دشاب دودح نامهای روباشین كيدزن هاگهدق ةعقب

 هدیدرگ راپظاولیصحت یماحدمح|سدنهمیاق | بانجیمارگ دنمشنادٌهلبسوب قوف تاعالطا (۲)

 . تسا هدش لقن اجسا رد

 ۲۳۵۲۰ 1م ۷۲ هصهلع ظعحع۱0 (۳)

 ۱۳۳ ۰لاسرد تك ولب ((۵۳80) دناک هاگشنادداتساگ ربندناویئولرتک دروفورپ یاق(:)

 لک ةرادازاو تشاد لاغتشا دوخ تاعلاطمو تالیصحت لیمکتب نآ ةنیزهب و نارهت هاگشنادرد یسش

 لحم رد یسانشناتساب یاهیسررب ماجنا و دیشمج تخت یو تمد زع یارب دومن اضاقت یسانشن اتساب

 ربتو دادرخ یاههام رد اجنادب نتفرزاسپ راب نیتسخن و دنرو | لمعب مزال یاهتدعاسمروب ز» یخی رات

 ثادحاب تشد ورم ةکْلج یخیرات لبق ام یاههت رد دیشهج تخت یملع هاگش یزاکمه اب ۳۰

 دیشمجتخت هبو دمآنارباب ۳9 ةبترم دنچ سپ نآزاو تخادرپ یملع تاسجت ماجناو اههنامک

 دداردوخ تاقیقحتو اهشواکو یملع یاهترفاسهروبزم یملع هاگنب موادمو رمتسم یاهگمک اب و تفر

 یاهلحمب تسن اوت یمن مه پیج لیبموتا اب یتح هک دراوم یرایسب ردو داد همادا سراف یخیرات ناتسا

 زا وزرب دارمیلع یاقآ قافتاب هدایپ یتحو هخرچود اب نایاپراچ ُهلیسوب دبای تسد دوخ ٌهقالع دروم

 ترفاسم دومنیم یراکمه و دوب ناشیا قافتاب لحارم ٌهيلکرد هک دیشمج تخت يملع هاگشنب نانک راک

 یخیدات راثآ هب یخیرات لسبق ام یاههیت رد فلتخم یاههنامگ رب هوالعو دادیم ماجنا اددوخ یملع

 راشتنا فلتخم یاهءنارنخسو تالاقم نمضار شیوخ تاعلاطمو تاقیقحت ُهجیتنو دروخرب مه یددعتم

 مانب ناریا یسانشناتساب هراب رد دوخ فلتخم یاهیسررب هعومجم یواح یب هانک ۱۳۳۸ لاسردو داد

 دنچ رد هک دومن رشتنمو پاچ (۸:۵:6۵10ریذع لع 1اععص ۸صعزعهر اعنهعم 1ووو)

 . تسا هدشهراشا نادب می دقنا را یسانشناتساب باتک مانب و سابتقا نآزازینباتک نیادروم

 ۱۹ ٌهحفص ثکر ییدناو - میدف ناربا یسانش ناتساب باتک (۵)



 سراب میلقا 4

 مدق دار سر هکدراد دوج و هعرگبخ مدکتد مریج ناکنیمص شخب رد

 رک ذ دابآ زوریف هب عجار لصفرد و تسا هدوبعقاو درگبارادو اسف هب دابآزوریف

 . دش دهاوخ

 سراف جیلخ رواجم یاهن اتس رهش یحاو یخرب ورال - ۰

 6۰۰ ابیرقتینعب زاریشزا ینالوطسب تفاسمبسراف یقرشبونجرد رالّبسق
 اجن اب مرهج قیرطزاوتسا عقاوساّتع ردنبهبرهش نیاهار ریسمردنآ یرتموایک

 ناوارفقنور ساّیعردنبهک ریبک ساتعهاشنامزردنآ یراجتتّیعقوم رثارب ودنوریم

 دوشیمهدناوخ هرصیقمانبو دناهتخاسیلاعو مهمیارسناوراک ورازاباجنآ رد تشاد

 رازاب « دناهتخاس رال ُهئوفص دپع رازاب زا یوربیو ککبسمه ارزا ریش لیک ورازابو

 تبث ناربا یلم راثآ تسرهف رد ۳۱۵ ءرامش لبذ ۱۳۱۷ هامید ٩ خیرات رد رال

  تسا نکند

 یراف نیمزرس ناتسرهش نیرت یقرش بونج رضاح لاحرد رال ناتسرهش

 ناتساورملقنونک اهک نآ رواجم یحاونزا یئاهتمسق قیاسراودا ردودوریم رامشب

 ظاحل زا دوشیم بوسحمنامعرحب رئازجوردانب لک یرادنامرفهب طوب رمای نامرک

 تهابش دراد دوج و ناتسرال ینونک ناتسرهش رد هجن آاب اههدگشتآ و هینبا عضو

 ییوات رتزا حرش رد هبنبا هیوکنیا رک ذ یاج اعیطو تسا هتشاد لماک اتو

 . دوبدهاوخناّمعرحب رثازجو ردانب لک یرادنامرفو نامرک ناتسا

 اب یلعوغاب , رد هبموسومیاهدمردهک یناساسدهعیاهیقاط راهچ ظاحل نیدب

 نامرک (ناجریس ناتسرپش) تفابشخب عباوتزا وزرا تشدرد عقاو دابآتمحرو

 یکیدزت رد عقأو خزوووتشهپ هب موسوم هبوکشا ود ۳

 یفاطراهچ یرتمولیک جنپرد وتسا یناکشا دهعب طوبرم "الامتحا هکک دابآ ناطلس

 حیضوت تشذگ هک یتخرشب هدوبت سراف ناتساهب طوبرمآعبط دشابیمقاوغاب رد

 ةنكما بیتنت نیمپبودتفا روک ذمدناب نامرک ناتس ۱۳2 لاترات [نیشنابنآ ءرابرد

 ناتسهدزا داب آماظن یکیدزن ردمقاو یخیرات لبقامتعت هک جنگ لت ریظن یناتساب



 2 ناتسرال یگرش لاقش یشیرا راتآ

 یاههناژتو نینحمهوآ ۱)تشا ساتع ردنب(داب ی "1 یجاح عباوت زاناغراف

 ردعقاو یناساس دهعمهم یانبودو کک روف یرتم ولیک هس رد نمهب هعلق هب موسوم
 اریرگیدودرادمانرتخد رصق اپنآ زایکبهک ثک روفو قاتسرنیبكچ كچ مگنت

 هدوب ناّمع رحب رثازجو ردانب لک یرادنامرفورملق هب طوبرم دنناوخبم هدگشتآ

 یاه ناتسرپشرد هک یراثآ نکبل ددرگیم عقاو سرافناتسا یلعفٌءزوح زا نوریب

 یبونجیاهناتسرهش اب ودراد رارقسراف جیلخرثازجو ردانبلک یرادنامرفب طوبرم

 لصفرد مه یتمسف ورالناتس ّك راث آ نمض تمسق ككيدوشيم طوبرمو رواجمیراف

 باتک لصف نیرخ آ ردو ددرگیم ید داب | زوریف هبعجار تاحیضوت نمض مرامچ

 . دوریم موقرم یتعاللا كراخ ءربزجو رهشوب ردنب یخی رات راث آ ةرابردزین

 یرافیقرشبونج یحاونهب ۱۳۳۹ لاسراهب رد هک هک ربندناو روسفرپ یاق آ

 یاهتمسقورالقرشم ردعقاویحاونهبمه ۱۳۳۸ ناتسمزرد«دومن ترفاسم ناتسرالو

 راثآ فشکب قف وم هدرک یملع تاقیقحت طاقن نآ رد وتمیزع سراف كاخ رگید

 یلاهتمسقدنادیم بسانم ظاحل نیدبدوب هدنامیانشان تقونآ ات هک دیدرگ یخی رات

 رد دوخ ینارنخس نمض تمسقكي هک هرابنیارد ارروب زم دنمشناد یاهشرازگ زا

 ( ۱۳۳۹ هامروب رپشرد هدقعنم)خینوم رد ناسانش رواخ ی که را

 یاضاقت شارب هناقداص یعاسم كب رشت و یراکمه هارزاار رگبدتمسقو هدرک داربا

 . دیامنلقن درومنیارد تسا هدراذگ هدنراگن رایتخارد بناجنیا

 ةزگنک نیهراپچ وتسیبرد ثگ ربتدناو روسفرپیاقآ شرازگ زا ج جارختسا

 : خینومرد ناسانشرواخ
 تدعاسمو یماسیاقآ ینابیتشپ وت ریرد هداتفارود یحان نیاب عیمتس ,

 یرم رادناژ تدعاسم زاار دوخ نانتما بتارمو دشریذپ ناکما ناربا یرم رادناژ

 تروکسا یهارمهاب وزرب دارمیلع دوخ یامنهار قافئاب زاربش زا ,دییمنیم زاربا

 هکر بندنا و دوسفورپ یاقآ یقیقحت ترفاسم نمخ۱۳۳۸ ناتسمزرد وکلا ویا رابآ 0

 ناتسرال قرشمرد عقاو یحاونب دیشمج تختیملع هاگشب نانک راکزاوزرب دارمیلع یاقآ قافناب هک

 ناتسرهش و سراف ناتسا زا جراخ دش هداد حیضوت هک یحرشب و تسا هدیدرک فشک تفرگ تروص

 .دیامنیم یزاددوخ دروم نیارد اهنآرابرد حیضوتژا ظاحل نیدب و دشابیم عقاورال ینونک



 سراب میلقا ۹۹

 ۲ و او مدرک ترفاسمساابیهاگ وبیج ٌةلیسوب یهاگ هدش مزاعمرادناژ

 « مراط هکر وف « قاتسر ؛درگباراد « نایراک« جنخ « روشیف « رال. موج «مرهج

 : میتشک زاب زاریش هب رال زاو میدومن دیدزاب كتسب « هگنل ردنب « ساتع ردنب
 «میزادرهیمنآ ةدمعجیاتن رک ذب اهنتهدرک یراددوخرفسنیاتاّیت زج رک نزا»

 ۱ ور و لو راد اف رحم هان ازوریفنب هک یاهکلج

 ۱۳۱ رو تا سرا لقام یاههّیت ندوب ارادرظن زا

 یلوصا تاستجتو اهشواکروخ رد یّلک روطب هیحان نیا یلو تسا هدز یئاه هنامک

 . دشابنم

 یاقآ هک میدرک دیدزابار یقاطراچیاههنارب و (۱)"ر وشفکبد ۳

 یدغلبهب یقاطراچنیآ یاههیاپ زاددعهس.دوب هدرک نآ دوجوب هراشا (۲)نبوا . ۶
 . ( وذ ش)تسا «دنام یقابنآ قاطاب اترتم ٩

 تساهدناماپرب یناساسدهع یتاماکحتسا راویدكب ناروب ودو داب آ روصنم نیب»

 ۳ دوشیم هدناوخ نزب هندرگ مانهب و

 نیمجنپ ةراب ردار کگ ربن دناو روّفورپ یصاصتخا شرازگ زامه یئاهتمسق

مسقرد ۱۳۳۸ ناتسمزردهک ناریاب وایملعترفاسم
 یاهناتسرهشو سراففلتخم یاهت

 اجن|ناقسوال ترعم رد عقاو یحاونو سراف جیلخ ردانب
 ردار نا] هحتسو هتفر گه

 لقن اجنیارد هنامیمص یراکمه نیازا گشت میدقت ابتسا هدراذگ هدنراگت را

 : دیامنیم
 ترفاسم (۱۳۳۸ ناتسمز - یدالبم ۹ یر مر اس لار سس ,

 نآءدمعو تفرگ تروصدوب (۱۳۳۹ )۱۵۷ یناتسبات تاقیقحت ٌهلابند هک ی تاقیقحت

 «رادهلک,« نه «اوکتم۱0:نیف :درکن وا ی اطمتتلم اسب | ازوریف (نیب ةيحالو ور

 92 رخ یکرش یلودجآیاهتملسق لک ووطب نمی عرحاط «مج « ثشد اورمالع

 . دیامنیم رک زار تاقیقحت نیا ةدمع جنیایف ی تفریذپ ماجنا ناتسرال

 > رهتوب ددنبهب رال ور ناوراکءار رانک ر ال برغم یرتمولنک ۱۲ ۰ دودحرد عقاو (۱)

 ] .داباطز» (۷)



 ۹۷ ناتسدالیبرغ بونج یخ راتراث |

 قیقحت دروم "۳ هک میتفرک هیت نینچ خیرات زاشیپ راودا ظاحلزا »
 عیسو یاهتشد یّتح دشابیم راودا نا زا یمک راث),یاراد یوف و

 هیت ود طقف اسم . تسا مورحم هیت نتشادزا وُکم ۰ جنخ ۰ راد هلگ « تشدورمالع
 جنخ هب ریس ۶۳ مرا رک ءرکتهد کتدرت خامهاشُهَبت مانب ک میدرک ادیپ

 ناوتفههاررسرب ناغاب هدیه د کی دزت تکارر لا توی مت هبموسوم دو

 نوک ابلتهکبس نیتسخن یاهلافس هبهیبش یلافس یاههنومن هّیتود نیازا:شیمرگ هب
 ۰ دم تسدب (دیشمح تخت کیدزن)

 دهع یادتباو یناساس ءرودزا یددعتم یاه هّیتو را آ یحاون نیا ردنکل »

 . دراد دوج ومالسا

 یحاون هک تسنیا زا یشان کش نودب خیرات زا شیپ راودا راث آ نادقف »

 اسناا رد . تسا هدوف نوکسم نادنچ یو لامتحا هب روبره راودا رد هدر

 دوجوم نیریش بآ یاه هناخ دور و ینیمز ریز یاه رهن و تانق و راس همشچ
 ی تسن

 روک ذم تمسق نیارد هک یرگید یحاون ورال یخیرات راثآ حرشپ اجنیارد

 ناجا یرکید یابدمسقده مراش)لبق روطسرد:هکیروطب و دشت

۳ حیضوت نمض مهار سراف جیلخ ردانب هب طوب رم فلتخم یحاونرد عقاو راثآ
 

 ۰ دی امنیم رد دا لصفرد دابآ زوریف ناتسرهش



 دابآ ذوریف ءف یخی رات را ۳ حدارجل اصذ

 سداف جیلحخ ردأنپ یاهاتس ره یحا ون یشربو

 راثآ هدیدرگ عقاو زاریش بونج یرتمولیک ۱۲۰بیرق تفاسمب دابآ زوریف
 شدنزرفو یناساس ُهلسلس هاشنهاش نیتسخن ناکبابرشدرا زا یمهم رایسب یخب رات

 ارداب | زوریفیخب راتراث آ ناوتیم تیمها رظن زا و تسقاو نآیکیدزنرد لّوا روپاش

 یاهراگ دا دیشمجتخت را ]هک روطنامه ینعی تسناد دیشمج تخت اب زارطمه

 و تردق و تمظع ًهناشن زین دابآ زوریف راثآ تسا نایشنماخه درفب رصحنم میظع

 زاداب !زوریفب نتفر یارب « دوریم رامشب یناساس ناهاشنهاش ٌهلساسرس یتسودرنه

 دنسرب یوناث یهارود هب نوچو دنهدیم همادا ار تسار تمس ٌةداج اسف لب هار

 فرطب هار زین راوک یارسناوراک زاو دنیامنیم لابند ار تسار بناج هار مه زاب

 ۶ 3۱6۱۳۵۹ هد 6 ابا زولراف یوم ناو

 رز تا سس زا «روکد دابآزوریف یمیدقو یلصا مان

 سما و دوزفا هشیا احن آ رد تاوار شون دجز وریف مجعرا []هتشوت ران تار

1 
 شدنی شوخ «روگ» ماننوچو تفریم اجنادب حیرفت یارب ًابلاغ یملید هلوَلادضع

 ۱۱2۳ هندداوخت دان آ زوریف مانب ارن آ اذل دوم

 ینیمزرس رد ریشدرا ٌهلبسوب روک رهش یرختسا قحساوبا ٌةتفکب انپ

 رهش كب هک درک ر ذن راب رهش نیا « دوب ۹۹ هتک ار تا هک دع هعخاس

 ی ۳-9 هکیحم رد هدکشتآ كي

 ره یاراد ۰ ۴ دومن ادا ار شوخرذن تفاب یزوریپ نمشدرب روگر پش

 )ره باب لامشرد « مارهب باب برغمرد «رهم بابرواخرد تسا هزاورد

 ۱۱-۱۱۳ ۱تاحفصیرمق۱۳۱ 4مرحم یّبمب پاچ مجعراث۱(1)



 ۹۹ داب آ زوریف - یناساس لپ و هتسجرب شوقن

 (۱) ریشدرا باب

 هادش تنم سلاح هلکشب ناشاساسدبع یاهرهشزا کت د یراس تا

 هتخورفا شت آ لحم هک یعلضراهچ ةرانم روبزم ةرئاد زک رمرد و ( ۱۵۰ ش) دوب

 و یرختسا یاهباتک رد « دمآدهاوخ نآ حرشو تساپرب زونه هک تشاد رارقدوب

 و یناربا نادنمشناد رگمد تافیلأتو نارباراث آ و مجعراث آ و یخلب نیا ٌةمانسراف

 ةیاتکار د هدبدورگووک د لصفم تاحسخ وند ابو رفاه سیار

 نآفارطا نادیمو اهنامتخاسو اهغاب و داب آ زوریف ةدكشت آ هب هراشا مه همانهاش

 اب نیاربانب تخادرپ نآ لیصفتو حرشب رصتخم یامنهار نیارد ناوتیمن اعطو هدش

 مهم لحم نیا یخیراتراث آ یفرعمب دشاب بسانم هک یّحات باتک نیا فدهب هّجوت

 : دزادرپیم یناتساب

 رانک رد یناساس دهع لپو ناکباب ریشدرا ٌهتس> رب شوقن ساجهود - ۳و۱

 . باکنت ةهناخدور

 (زاریشبناجزا) داب آ زوریف هبندیسرزا شیپ رتمولیک هدجیه بیرقتفاسمب

 شقنسلجم كي دوریم داب آ زوریفب نآ بآ هک باگنت ةناخدور رانک ناتسهوک رد

 یراجح دریگیم ادزماروهازاار یراب رهشٌهقلحهکیلاح ردناکباب ریشدرا زا هتسجرب

 ناصاخو ناسک زا رفنراهچ ٌهتسجربشقن ریشدرارس تشپ (۱۸۱ش) تسا هدیدرگ

 شدهعیلوو دنزرفنیقیب كد زن لامتحاب هدوب یلفط اهن لّوارفت هک دوشم هدیدیو

 یسرنرهم طس وت دوجوم یولپهپ ٌهتشبن قبط هک یلپ یاه هناریو ,تسا لّوا زوپاش

 هیش اب ( تفذک لاتسورس خاک حرشردوا نکن هک, ) یناساس نارود فورعمریزو

 طوب رمان آ نیفمحمیضعب مهتهجنیمهب و دشابیم عقاو شقن نیمهیوربور ۲)تسا

 ۲ «ةحفص (یدالیم۱۹۳۸ - ملراه پاچ) نارباراثآموم دلجلوا دلجمزا لقن (۱)

 یرابدربابارروبزم لپ كيدزن یولهپ ٌةبيتک هک ککنینهروسفرپ یاقآ عماجو قید ُهلاقم (۲)

 اضر دم>میاق آیمارک دنمشناد ٌةلیسوب تساهراب نیاردیتمیقیذ تاعالطایواحودن اهدناوخرایسب جندو

 یسانش ناتساب یاهشرازک مرامچ دلجم ۳۵۲ - ۷ تاحفص ردو همجرتزاریش هاگشنادداتسا یقیقح

 . تسا هتشک جردنم (۱۳۳۸ - زاریش پاچ)



 یسراپ میلقا . ۱۰۰

 حیحص هّنبلا هک دناهتسنادرابرهش نیاریزو ناسرب | یاهانب زا و لّواریشدرا نامزب

 رتم ه دودح رد نآ یانهپو تم هس زا شیب روبزم ٌهَتسجرب شقن عافترا « تسین

 ردروپ زم ٌهَتسجرب شقنو ٩۰8 رامشلیذ۱۳۱۰هامید ۱۵ خب راترد لیدوجومراث آ ,تسا

 . تسا هدنسر ۳ هب ۲۱۸5 رامش لبذ ۱۳۱ هدنفسآ ۲ خب رات

 یالابربدابآ زوریف بناجب شقن نیازادعب یمینورتمولیک كب بیرق تفاسمب

 ةطّوحم باگنق ةناخدور تسار بناجینعم تمسق نامهرد هّاج ككب دزن ناتسهوک

 هوک رب ار ناکبابریشدرازا یرگبد هکر زب ًةتسجرب شقن هدومن حطسمار یکچوک

 ار ریشدرا یزوریپ ٌةنحصو تسا هدید رایسب یبارخو همدص شقن نیا « دناهدنک

 هژین اباروا هتخاتدوخ نمشدرب بسارب راوسریشدرا « دهدیم ناشن یو نانمشدرب

 دوریم رّوصت هک تسا یرگید راوسوا رس تشب (۱۹۲ ش) تسا هدروآ رد یاپ زا

 یدرم هک دوشیم هدید یراوسوا زا سپو ( ۱۹۳ ش) دشاب ریشدرا ریزو "ناسربآ

 ثک رزب ٌةتسجرب شقن ۱۹6 ش) تسا هدروآ رد تراساب رهاظ هتفرگ لغب رد ار

 ناریایخبرات راث آتسرهفرد ۲۹۸ ءرامشلبذ۱۳۱۵ هامدنفسا ۱۲ خب رات ردزینروب زم

 هک تا ه ت

 رتخد هعلق -۴

 ۷ بیرق تفاسمب داب آ زوریفب ندیسر زا شیپ هک یرگید یخیرات رثا

 چک وگنسزا یمظعم ةعلقراث آدنکیمرظنبلجداب آ زوریف ینونک ٌةبسقیرتمولیک

 و وتردوت ٌةينبا رب لمتشم و دناهتخاس ارن | لّواروپاشنامزرد هک تسا هوگ نا وفنرب

 (۱۳۵ش)تسا هعلقرگید تاجایتحاو دناهدومنداجب | هوک ککنسرد لک ایا لافعم

 ثادحا هداجب فرشم عفترم لحمرد یناساس هاشنهاش تختیاپ زا عافد یارب هک

 نایاب نیشدرا هینبا ماکحتساو یبوخ هب نآ نامتخاس عضو و (۱۹«ش) دناهدرک

 تسرپفرد ۲۸۵ رامش لبذ ۱۳۱۵ هامدنفس۲ خیرات رد یخی رات را نیا « تسین

 ۰ تسا هدیدرک تبث ناربا یلمراآ



 ۱۰ دابآ زوریف یناتساب زاثآ

 ( میدقروگاب ) دابآ زوریف میدق رهش راثآ- ۴

 هک تسا یعیسو ٌهطوحمن آ یبرغلامشبلاجر دداب | زوریف ینونک ٌهبصقنوریب

 هطوحم مامتو رادیدپ نآ میدق راصح راثآ هدوب کنسرف كيدودح رد نآ طبحم

 یخی رات مپم یاپلحم زاو تسا نایناساس نازود یرج او رخ تب 4 اهر ی

 راک لباسو نا مهارف اب بسانم تصرفرد هک دراد ارثآ یکتساشو دوریمرامشب

 اههنارب و نیاینونک مان « دوش هتخادرپ نآ راث | تمرمو یرادربک اخو یملع شواکب

 . دراددوجو ریشدرا مانب یداب | اجن | یکیدزنردو تسأرهش هد

 هدانم

 اپرس یدنلب یعلضراپچ ؛رانمروب زم یاههنارب و نایمرد تشذگ هک یحرشپ

 زازواجتم نآ علضره نیئاپتمسقو دناهتخاس چک و ثگنس زا ارن ]هک تسا هدنام

 نآ یالابب یجراخ ناکلپ ٌةكيسوبو دسریم رتم۳۳هب بیرق نآ یدشلب هدوب رتع۱

 دوشیم هتساک ناکلپ هما نیش انا نیمه رآشه هندالپتاللعبط دوریهرتالاب ردقرهو دنوربم

 یسناساس نارودزاغ آ زا یدرفب یصحنم یخی راتزئا هشوت بلاج ةرانمنیا(۱۹۷ش)

 ثادحاتّنس هک تفای رد یبوخب ناوتیم نآ ءرابرد یسرربصتخم ابو دوریمرامشب

 هرانهنا مک تفاسمت,./تشا مالثبا,زا,شیپ »را وداب طوبرم ناربارد مه هرانم یانب

 یشنماخهدهعزا ینوتس هعطق همقب نیارانک ردو درادرارقرفعجهدا زماما ٌةعقبروب زم

 (۱): دشابیم لحمردرتشیپ یملع سجت و یسررب ُهتسیاشو یقاب

 هدگشت ۲

 تشا یقاباداپآزوریف هدگشتآ یاههنا ری وروب زمعرانم زا یرشتحم تفاشب

 روک ذم تاحیضوت ردرظن ناعما ابو دوب هدش هتخاس هکر زب شارت یاهگنسزا هک

 عیب رم لکشب یگ رزب ْهف ادنبا هک ددرکیم مولعم نینچ (۲)ناریا راثآ باتک رد

 راهب- ل رج - یسانش ناتساب ٌهلجم - یرافیسانش ناتساب رادا شرازک زا سابتقا (۱)

 ۱۸۱۱ ۰تاحفص - ۱۳۳۸ ناتسباتو

 ۲۵۱ ۲۱ تاحفصموسداجز الوا دلجم (۷)



 سراپ میلقا ۱۰

 9 ر تارا هک اب هحاطرتم ۱۱/۱۰ یاتپیو تم ۸۲/۱۰اعازاردب لیطتسم

 هک رتم ۸/۸ یدنلب هب یعترم یوکس هّقصنیا نایمردو دناهدرک شرف ارنآ مّظنم
 ها ریس يا یالاب رو, دناهواهتداظ تشاهدون رتم ۲5/۱۰ نآآ علضره

 یتفلک و رتم۱۱ن آبناج راهچ یاهقاط زا كبره ةناهد هک دندوب هتخاس یک رزب

 هلیسونیدب هستشارفا یدبنک انب نیا زارف رب و تسا هدوب رتم جنپ نآ یاههیاب
 هطساوباپنت هن هک دندوبهدومناپرب گک رزب ُص نایمرد یمظعمو لّلجم یقاط راهچ

 هکللب تسا هتشاد یصاخ زابتما هینباورپش مامترب ندوب طلسمو فرشمو نآیدنلب

 رک دل قباس رانمو تسا هدوب رتک رزب مه یناساس دهعرگید یاهقاطراچ لک زا

 هتخورفاشت | نداهنو شیاینمسارمیاربو تسا هتفرگیمرارق کر زب هی لخا دزید

 ریشدرآ تختیاپ طسوردروبزم ةرانمابالابحرشب یزججمو عیسو ٌةطّوحمزاب یاضفرد

 یزیچقوف هشا هی زا هدنام ایرب هراتم طقف نونک او دندوب هو روا دوجوب ناکباب

 ۰ دومنوجتسجالاخ لدردناوتیما راهن | یاب اقب یملع صفت ویراد رک اخاب وتسینیقاب

 یلمراث آ تسرهف نیتسضننمض میدقروگ ابدابآ زوریف میدق رهش یاههناری و

 قوف ةرانم یانبهدیسر یخی رات تبث هب ۱۳۱«هامروب رهش۲6 جی راترد۱۷رامش لیذ

 ۱۳۱۷ءامرذ آ۲۹خیراترد ۲۸۹رامش لیذزینداب آ زوریف مهم ةدکشعآیاههناربوو

 " تسا هدیدرک تبث ناربا یلهراثآتسرهف رد

 ناکباب ریشذ را خاک ه

 لامش یرتمولیک ود بیرق تفاسمب قوفراث "۲ ومیدقروک یاههنارب وزا نوریب

 دّدعتم یاهقاطاو اهزیلهدو اپناوباو دبنکهس یاراد هک یگنس مظعم یانب اهنآ

 لخاد یاهردیالاب تانیئ زتو اهیرب چک و(۱۷۱و۱۷۰۱5۹9۱۹۸ش) تساب رب هدوب

 هک دناسرریم(۱۷۲ش ) هدوب دیشمجتخت یکنس یاههناتسآ یالاب تیاشیرت هتلله اب

 هجوت یشنماخه ناهاشنهاش یاپخاک راثآ هب دوخ راک ثادحا رد ناکباب ریشدرا

 ناتخردو هک ربو ناوربآ وراس همشچ مهخاک نوریب . تسا هدومنیم هقالعزارباو

 نامتخاسدیدجت و تفاظنو ترم . دیازفایم مهم یخی رات رثا نیا تّیفیک و افصرب



 ۱۹ داب آزوریف - ناکیاب ریشدرا خاک

 داگ راساپ و دیشمج تخت رد هک یتامادقا دننامه مظعمیانب نیا ةَتخب رورفیاهتمسق

 هدّوب یلم رخافم هب نادنمهقالع نیرید یاهوزآ زا تسا هتفزگ ماجا ناتسورسو

 یرادربک اخ یاضتقاسراف یسانشناتساب تامادقاحطس هک تشادار یزورراظتنا دیاب

 وحنب مه ریشدرا خاک مع دات اردا | زور ف رد لس یا حیحص

 . ددرگ حالصاو تمرمهتسیاش

 راث | تسرپف رد ۱۳۱۰ هامید۵ خم راترد ۸۹8 رامش لیذ ناکبابریشدرا خاک

 . تسا هدیسر یخ رات تبث هب ناربا یلم

 نیارد هک تسآ زا شیپ دابآ زوریف راث آتّیمهاداد حیضوت البق هکیرروطب

 یلامجا حرش رک ذب رضاح باتک شیاجنگ بسانت هب نکل ددرگ یفرعم صتخم
 مادقا ناریا یخی راتمهم هاگیاج نیاردرتدوزتسا راودیماو دومنافتک !نآ ءرابرد

 ظاحل زا هچ روب زمراث آ قحو دوشب دیشمجتخت یملع هاگنیدننام یزک رمداجیاب

 یاهباتک هّیترظن زا هچو را آتنایصو تمرمرظنزا هچو یملع شواک و یرادربک اخ

 هب هداد همتاخ عوضوم نیاردار دوخ تبحص نیارب انا ۱۱۰ ددرگ ادا یفاکو حماج

 هک نآ بونج رد عقاو یحاون ًاصوصخداب آ زوریف شوحو لوحرد عقاو راثآ یفرعم

 : هزادرربیم تسا سراف جیلخ ردانب یاهناتسرهش هب طوب رم مه یتمسق

 نیدداک رد لدلد مسو هاگمدق -

 ریق « تسا هتشگ عفاو دابآ زوریف یقرش بونج تمسرد نیزراکو ریق كولب

 بونجیرتمولیک ۲۰بیرقنی زراک و داب ازوریفیفرشینوتج ی رتمولیف ۱۵ رد اب رشت

 دزاددوجو یبکم هگنس تخت نیزراک و هکشهولگ ٌهندرگ نیبرد . دراد رارقرق

 شقن روب زم 35ت هتسن فرط كبرب و تسا رتمراهچ هب برق نآبناجره هک

 مانبلحمرد ار گنس هتخت نیا دراد تسدب ینامک هک دوشیم هانی ی

 شقن ٌهظحالم هب دنمزابن نآ ةهتسجرب شقن خیرات زا عالظا و دنناوخیم هاگمدق

 رد ۱۳۲۹ لاس نیدرورف رد بانک هدنراگن هک یشنماخه دهءزاینوتس هعطق عوضوهرد ۱

 تاحیضوت نمض تسا هدنامن مرطاخب تسرد نآ لحمو ماهدید هدالاب اب دابآ ژوریف یاهغاب زا یکی

 . تسا هتفر موفرم یناعالطا دعآدهاوخ دعب تاحفصرد هک هدالاب هب طوبرم



 یراپ میلقا : ۱۰

 بونجبناج ینعبرت نیئاپ خسرف دنچ . دشابیم نآ سکع لقاالای كيدزن زاروب زم
 لدلد مس ناب مدرم هک تسا رادومن ۳ تم رو مر کد

 ۱( ۰ رم

 سراف جیلخ و داب آ زوریف نیل یناساس دهع ةداح - ۷

 ناتسمز رد شتررفاسم هب طوبرم شرازگ نمض کگ ربندناو روّتفورپ یاق آ

 نینچمیدرک هراشا نادب نآ رواجمیحاون ورالهب طوبرم تاحیضوت "یط هک ۳۸
 جیلخب داب آ زوریفزا امیقتسم هک اریناساس دهعزا یاه3اجمیتسناوت......» : دسیونیم

 فرطب مجو لاک ور تک نام و مارهد و "0 هایس رانک زا و تفریم سراف

 . میئامن یط تفابیم دادتما یرهاطردنب

 ِت دیسرنادب ناوتیمرطاق ٌهلیسوب طقف هدوبرتم ولبک ۲۵۰ لوطب هارنیا»

 هدیشارت ناتسهوک ةرخص رد هک ی میدق شرف گنس نآ یاملحم یخرب رد زونه
 و"مارهد و هاس رانک یاه هرد هتشذگ اهناتسهوک طسو زاو دراد دوجو تسا هدش

 دنکتم عطف ار مجو تشد نایم

 ردنب طوقس ماگنه اتو (یرجه مراهچ 9-1 مهد نوق ات هقاج نیا .....»

 تیمها . دوب یت راجته هار ٍعسا عقل هرفرجاط ردیب اید زن نآیاههناریو هک فاربس

 هحوت هتساش یداصتقارظن هطقن زا ۳ یناساس دهع خیرات یارب هداحندایلصا

 نیمأت روشک لخاداب ایرد هار زا تراجت طابترا نآ هلسوب اریز . تسا صوصخم

 لک دنناوخرظن زا باتک رخ آ رب واصت نمضهلاج نیاةنومت هعطق كي نا دکع

 (۱۷۳ش) درذگیمز ی زع

 ر-هردم یریصب ربک |یلع یاقآ طسوت لدلدمسو هاگمدق کگنس هتخت هب عجاد تاعالطا ۱

 . تسا هدمآتسدب یراف یلم ةناخباتک

 حلطسم و لومعم راپسب يراف كلاخ رد هک تساردس تخردو ردس يسراپ مان فاک مشب رانک (۲
 سام



 ِن دابآزوریف بوثج - یناساس فهع یاهارسناوراکو کک رزب هدکشتآ

 یناساس دهع كرزب ةدکشت آ ٌهينبا عومجم -

 تساهدش هزاشا تک ریثدناورو فورپیاق آ رک لا عباس شرا زک رد هچن | قبظ

 یایاقبداب آ زوریف بونج یرتم ول یک یس بیررق تفاسمب هایس رانک ةگلجرد
 ًةیشبادوجومةعومجمنب شک رزبالامتحاروب زمنادنمشنادرظنبهک دراددوج و یاهینبا
 دنمشناد هتشون قبط دن |هتشادنعالظانآ زامه نونک ات و (۱۷4ش) تساههدگشت

 و تم ۸6 یهاذ ار دوتسا دوشم نا زمان زوتحر هک دوش ا زیحرزخ رها

 و قاطق راح وی« نتفشت | یاب اهتخاس یوته راحت نداراز ورد ی دشت یاق

 ماسمت « تسا یقاب یبوخ ًاتبسن تروصب ینیمز ریز یاه ورهارو نادبم یاهلزنم
 چگ زا یطالم اب دیآأیم مهارف روبزم لحم رد هک هشال یاهگنس زا ار اپنامتخاس

 یعیسو ٌةطّوحم دراد رارق نآ زارف ربانب ٌةعومجم نیا هک یاهّیت نیئاپ ؛ دناهتخاس
 فلتخم مشی ارات !عنیدوت ایودب یابی دشوف هدیکزارب یابکتسواهک دین

 ۳... شاه

 یناساس دهع یاهارسناوراک- ٩

 هراددوحد یتارتناورک رد تلاوت مش توی رو

 ار تنوکسهاگیاجیمقاو ةنومناسناوراک نیا ۰ تسا یناساس دیس قاعقم الا

 تسا یگرزب نحص رب لمتشم و دهدیم ناشن نیمز قرشم ٌهتشذگ یاهنامز رد
 هدش هتخاس یناساس دهع كبسب اپقاطا « دشابیم عقاو اهقاطا نآ فارطا رد هک

 تروسبا سنا وراک هشقن « دوشیمزاب ارسناوراک نحص هبورو تسا هتسب اهن آ فرط هس
 « درادنوریبهب قرشم بناجزا ردكي اهنت هدوبرتم ۳۲ نآ علضره هک تسایعرم

 . تسارتم ۲ یدنلب ورتم ۳/۵۰ یانهب ورتم ۵/۳۰ یازاردب قاطاره

 راد,دپیراف جیلخ هبداب آ زوریف هاررس ربین رگیید یارسناوراک هسراثآ»
 )6 دشابیم

 . كربندناو روفورپ یصاصتخا شرازگ زا جارختسا (۱)



 یراپ میلقا ۱۰۹

 درگبارادو دابآ زوریفنیب یناساسدهع ةداج - ۰

 تسایراثآ هلمج زامه درگبارادو دابآ زوریف نب یناساسدپع رگید ٌیاج

 فشک ۱۳۳۸ ناتسمز ردهک ر بث دناو روتفورپ یاقآ یملع تاستجت نمض هک

 نینچ هراب نیا رد دوخ یصاصتخا شرازگ نمض کک ربتدناو روتفورپ « دیدرک

 «_-_ح
 تفریم درگبارادواسف فرطب دابآ زوزیفزا یناساس دهعززا یرگید ءقاج »

 جاقآ هرف)اسف بآ یوررب مهیلپاجن آ ردو تشذگیم درگنامسآ و دنمیم ترراو

 تسا اپ رب یناساس دهع ةينبا یاباقب زونه هّقاج نیا لوط رد « دوب عقاو (دنم اپ

 ۰۴۰۰۰۰ دیامن ناونع ار غازو هتارک یاهیقاطراچ اپنآ نبب زا دنادیم بسانم هک

 هارلوطرد هک ک ربثدناو روّفورپ یاقآ رک ذ دروم یاهیقاط راچزا یکب

 وزربدارمیلع یاقآ شرازگ رد دراد رارق درگبارادو دابآ زوریف ناب یناسشاش هپغ

 ناکیمص نیب هک رزب قاط راچ كي » ناونعب دیشمج تخت یملع هاگنب تبج
 روذ دم ناکیمص هدگشت | ناونع تحت تا تو و تسا هد هدرب مات« دنمیمو

 . درادبم

 ناکیمص ةدع2 ۲ - ٩

 تساهدش هراشا نینچو هتفر موقرم ناکمیس لحم نیامان مجعراثآ باتک رد

 بوتج یگنسرف هسو تسیب تفانسب وتسا هدوب میس ناکمیدق رد دنیوگیم هک

 تسا مرهج یبرغ لامشرد عقاو یشخبمان ناکیمص نونک | (۲) دشابیم عقاو زاریش

 زک رمو ددرکیم طوبرم دابآ زوریف هب رگید فرط زاو زاریش هب وس كي زا هک

 . دوشیم هدناوخمان نیمهب زین نآ

 شمولیک ۱4 هدودح زاریشاتو رتمولیک ٩هدودحرد مرهجات ناکیمص تفاسم

 دذمیم ٌابصق داب آ زوریفو ناکیمصنیب « دشابیمرتمولیک ٩ءرب غلاب زین دابآ زوریفاتو

 ۱۰۹ُحفص ۱۳۱ 4مرحم یثیمب پاچ مجعراثآ (۲)



 ۱۰۷ ناکتمص هدکتشتآ

 . دوشسمرتمولیک ۳۰ دودحرد هدربمان لحمودزا كب رهات نآ تفاسم هک درادرارق

 زا یک رب یقاط راهچت دومت هراشآ نادب البق هک وزرب داری یا

 ۱ . تسا هدیدرگ عقاو دنمیم و ناکیمص نیب یناساس دهع

 و سراف یبونج یحاون رد هفوشکم یخیرات راثآ حرش نمض هچناب هّجوتاب
 طوبرم تاحیضوت نمضار نآ زا یا هنشو تشذگ سراف جیلخ ردانب یاهناتسرپش

 داب آ زوریف هب طوب رم لصف رد مه تمسق بو میدومن رک ذ ناتسرال یخی رات راث آب

 تاقمقحت تبح دعاسم طئارش رد ون تلع هب اساسا هک تفلآ نوع تروررذک ررویک دلم

 و ناتسفتن در نآ یراق سران هتکما زا یراتس هتشذگ# را و ع

 شیبومک زین ناریارگید یاهناتسارد عوضوم نیاودوبهدنامموتکم ناسانشناتساپ
 دکور وطن امه تا ربا یاس ناتساب دنا فتاطو هلمح زا سا اف تا یو

 یناتساب راثآ عضو ندناسانش و یقیقحت یاهت رفاسم ماجنا تسا هدش مهنآب هّجوت

 . دشابیم ناربا یخی راتو عیسو نیمزرس ردهدنام یانشان فلتخم

 راث حرشبهداد همتاخ سراف یبونج یخی راتراث آ ةراب رداردوخ تبحص كنیا

 ۰ دزادرپیم سراف یبرغ یحاون یخی رات



 ۳۵ 4 9 ِ اه 8 ۰

 سرا یرع یحا و ف یشیراتراث آ - مجس لصف

 ٩ دهشد رس « در شا رذ ۵ رچ هدالاپ 5 نورزاک و هنیگبآ لی

 نایلبف «دابآرون « ناگ وج تگنت « روپاشب

 نورزاک و هنیکب [ لب-

 راک ی اهداحو درادرارق زاربش برغم یرتمولنک ۱۲۳تفاسمب نورزاک ریش

 نزریپ لتک هب فورعم كانرطخو تفگش یا-هلتک زا دوریم اجنادب زاربش

 ۲۳ اه ته روت یه اهلنک نتفاب تارا و هرذک مرتخو لک و

 ةغامدیاهتناربو تساهدش عقاو هنیکب آلپ هدنام نورزاکب رتمولیک هدزاود ببرق

 . دراددوجو هیراجاق نارودزا یهتسجرب شقن هوک

 هنیگب آ لپ ةتسجرب شقن

 ازریمرومیت هدا زهاشررب وصت هدوب هاشیلمحتفدهعرخا واب قّاعتمهتسج رب شقن نیا

 تسا هتشادهاگن دوخراسنک ردار یریش هتسشن هناهاش یلدنصربهک دهدیم ناشن ار

 تشپرسب هدازهاش پچ تسد و رادومن ناویح ٌهنیس ولج ریش ریجنز (۱۷۵ش)

 و هدشهدناوخ هاشرومیتناونع اب هک از ریمرومیتحدمرد یراعشاو تساریش ندرک

 راعشا زاتسب دنچ «دناهتشون شقن یولپیرب تساهدومن ماراار یریش هک وا یانثرد

 : دیامنیم لقناجنیارد ارروبزم



 ۱۰۹ هد مزب هتجرب سشقت

 داب شم(ارآب) ناهج نیا شمارآ داب شمان ناپجرد هکنآهشرومیت

 دا شمار تلف ندیورش نوح تشنه ستار

 نیا تسا رونرب باتفا تالفرب ا نیا تسا رومد هاش لاثم هو رب

 نیا تسارود شلجترک ا دفن نیا تسا روطرب هدانف هی هوا ال

 رابرهش تنطلس مودٌةمینرد راجاق هاشیلعحتف نادنزرفیاربهاشناونعرک

 هاش نمهبو ناجیاب رذآ رد ازریم ساّبع یاربهاشساّبعنی وانعهدوب جیاریرماروب زم

 شرگبد دشرانادنزرف هدوب لومعم یخب راتیاههبیتک ردنانمسردا زریمنمهبیارب
 . دندشسم هدناوخ ناونع نیدب زین

 شقنوا پچ بناجرب و هلل ناخ دّمحم شقن هدازهاشریوصت تسار بناجرب

 ناخورسخ شقن.تساهدب درگ یراجحدهدیم هدا زهاشروضحب نایلقهک ناخرهچونم
 شقن هد شهو و ترس هل نیو یووگرد مش توت م تو زا ودر

 هدنیارس « تسا هتشگ یراّجح هدازهاش پچ بناجرردزین هیاپ یوررب یراکشزاب

 سلجم نیا شارتکنس داتساو یبحب نباساّع اهن آ ؛دنسیونو یزاریش لاصو راعشا
 : تسا یادش هدورس تاببا کا رد نآآ خیرات لا هدیدرگ یفرعم راحح دمحا

 تسنادواج تشپبوا دزم هک راک نینچ خیراترهب زا لاصو

 تا ناشک هک هر 25 فک درشت نما رق ی

 ناباپزا شیپ لاسجنپ هک دوشیم لصاح۱ ۲۵ می رات لاس یرخآ عارسمزا

 هسک دناهتشون ۱۳۱۰هیبش یمقر هگنس نآ رسیزرد یلو دشاب هاشیلمحتف تنطلس

 . تسجدانتسا نادب ناوتیمن و تسین نایامن تسرد



 یراپ میلقا ۱۹۰

 نور زاک

 ار روپاشرهش لّوا روپاش هکیماگنه ) محع راثآ باتک ٌهتشون قبطرب

 مه ناوریشونا ردپدابق اهدعب دادرارق عباوتزاو درک ترامعزینار نورزاک» تخاس

 و ارحص »راهب لصفرد هک دنکیم هراشاروطسنیا ٌةهلابندردو ۲. دومن ترم ارنآ

 ردو دنیوگ زین زبسرهش ار اجنآتهج نیا زاو تسترضخ و توارطاب همه نآ تشد

 «. تسا هدوب ۲۳)(درون)رهش نآ سا مایالامیدقو قباس

 تبسانمب هک یًهلاقمرد رختسا نیسح دمحم یافآ بانج مرتحم دنمشناد

 موقرمتاعالطا ةمانزور۱۳۳۷ نیدرورف۱۰ج"روم رامشردروپاش ٌةهمتجمندشایرب

 دوبیفابقنورو یداب | هببرعیالبتساززا سی رویاشرش» هک دنآهتشون نینچ دناتشساد

 بیقعت دروم هک هراک نابش دیعسوبامانب یراکمتسویغام درمتسدبنآ ینارب وویبارخ

 رهش روسپاش یاجبو تفاب عوقو دوب یرجه ۵۰۲ لاسرد یقوجلسدمحم نالعلس

 <. تشاذگ یداب ]یانب یلعف نورزاک

 نآ یندیدو فورعم لحم «دوریمن غارس یمهم یخی راترثا نورزاک رهشرد

 ندوبارادٌهطساوب هک تسارهشوبهب زا ریش ها هاشیب ونج بناج ر مشج راخ رد رظن غاب

 یرصانٌهمانسراف باتک ردودشابیم فورعم دنمونتو لاسنهک ودنلب جنران یاهتخرد

 رظن غاب هبصف نیا برغمو بونج ٌةنایمردو » : تسا هدش هتشون نینچ نآءراب رد

 ۱۳۰۱ او داتشهو دسو را زه لاسدودحرد ناخیلقیلع یجاح هک تسا

 شرگبید نابایخو عرذ تسودب كيدزن نآ نابایخود یزاردو هتشاک جن ران تخرد

 ناخیلقیلعیجاحهک تسنامه رظن غاب جنران یاهتخردو تسارتشیب عرذیسودص زا

 ۵ یدنمونت و یمرخبزونهو تسا هتشک

 خیش هاگمارآیکی نورزاک رد ناگ رزب یاپهاگمار آهلمج زا
 ناحیروبا

 ۲۷۹ حفص یرمق۱۳۱۶ مرحم یثبمب پاچ (۱)

 دروخ نزو رب ۱(

 نارهت پاچ « یئاسف نح ازریم حاح فیلأت یرسان ٌهمانسراف ۲۹ ٌةهحفص زا لقن (۳)

 یرمفق ۳



 ۱۳۱ نورزاک هدکشتآ

 هب نور زاک ردو درادرارق داب | جنک ُهَلحمرد شنفدم هک تسا دشررم خیش هب فورعم

 ةربقم هدوب افرعلوحف زا هک نیّدلا نیما خیش ةربقمرگبد ۰ تسافورعمقاجساشربق
 نامش مو ٩ یا یردرهش نورد نا یاههنارمو كنعا هک هتشاد یلصفمو کک رزب

 نییذلانیما خیش ردارب دوعسم نبیلع نیدلانیز خیش ربقم نینچمه « تسقاو

 رد « دراد رارق ینایلب ةلادبع خیش ةربقم مه نایلب هد رد «رگید رباقم یرایسبو
 (۱) . تسا یناود ةمالعربقزین نورزاک عباوتزا نا"ود

 هدگشت آ یقاطاراچهک ن ورزاک رهشجراخ ردعقاویخب رات یانبرک ذب نونک |

 میزادرییم دشاب نایناساس دهع زا یناربو

 نور زاک ةدکشت ۲

 یقرشبونجیرتمولیک هدتفاسمب تسایکچوک یقاطراپچ هک هدکشت ] نیا

 رتمولیک هد دنورب نورزاک هب هنیگب آ لب زانوچ هک رارقنیدب دشابیمعقا ونورزاک

 ناکم نیا و تسقاو هداج پچ تمس یرتمولیک كي رد نورزاکب ندیسر زا شیپ

 . دمآ دهاوخ نآآحزش هک تسادنبشا رفو هرج فرط هب نورژاکهاریادتبا ابی رفت

 دیدرگ لئان انب نیا فشکب ۱۳۱۹ لاس رد هک (۲)وریس . م سدنهم یاقآ

 یسک دشاب هدش ثعاب قاطراچولج یلک_ راویدرظنم ایوگ هک دهدیم حیضوت نینچ

 هک ت سا هدوب یگنسُباپراهچرب لمتشمویگ داسلامک ردنآ هشت «دیامنن هچوتنادب

 اهنیاماعتو دناهدومن راوتسااهن آیالاب ربیمجاشدبنگ و دناهدزنآ زارفرب قاطراهچ

 ,قاطهگنلودو هیاپ هسزج نونک او دوب هدش هتخاس ناوارف چک طالمو هکنس زا

 ستم/۳۰ ردرتم ه/۳ابی رقتانبنوریب زادنا . تساهدنامن نآزایزیچنازیو همین

 رتم ۲/۵۰ نآ بناج راهچ یاهقاط راهچ زا كيره ًةناهد و رتمكاب اه هباپ یتفکو

 (۳)تساهدوبرتم۲/4۰ببرق نیمز فک اتروب زم یاهقاط زا مادک رهزیت عافتراو

 یزورهب یقنیلع یاقآ مرتحم دنمشناد ۱ خدوم مانزا قوف ناک رزب مان - (۱)

 تسا هدش هدافتسا و جارختسا سراف یسانش ناتساب ناونعب

 هحعنصع کنم (۲)

 ۱۳۸ هحفص (۱۹۳۸ - ملراه پاچ) ناریاراث موس دلج لوا هلجمزا لقن (۳)



 سراپ میلقا ۹

 تس رپفرد۳۳۱ةرامش لیذ ۱۳۱۸هامنمهب متسیب خب راترد یخی رات یانب ۳

 یفاط راهچ یقرش لامش یرتم هه تفاسمب.« تسا هدیسر تش ناربا ی راشا

 نینچمهو هدش هتخاس بوغرم حلاصم اب هک یگرزب هاچ نآیوراب نورد روبزم

 رظنبهدربماف ةدگشت آ هب قّلعتم ةينباهب طوبرم هک ت سادوجوم يتاریو را

 دش دهاوخ هداد حیضوت هرج یخیرات راثآ یفّرعم نمضرد هک یحرش»

 هرج ونورزاکیحاون ردیسرنرهم هک تسا یاهدگشت آنی زا یکی نورزاکیقاطراچ

 ناتسورس خاکاب نامتخاسكبسوربداب یاهگنسزرطرظن زاو تسا هتخاس دنب شا رف و

 ۰ دراد دابز تهابش تسا هدیدرگ داینب یسرنرپم هلیسوب مهنآهک

 و هرجو هدالاب ینعی نورزاکیقرش بونج یحاون یخبراتراثآ رک ذب كانیا

 ۱۰ یر یحاونو روپ اشراف ح رب سپس" هتخادپدنبشا ف

 دنبشآ رفو هرحو ةدالاب - ۲

 هبصق زینا شث آ ًامومغ هک دراد مان ناقیافشا نآ زک رمو تسا كولب مان و

 ی لب فرط هب نورزاک زاالومعم هرجب نتفر یارد ۰ 9 ِ_

 جیردتبلپزاب رومروطبهک ار یاه5اج هکلب دنوریمن لپ بناجب ًامیقتسم یلو

وز لیامتم تسار تاجب هدش رود
 ار روماف یداب زا و دنهدم همادا ر

 رایسب یداب آهب هتشذگ دنمانیم مهروماف چای رد هک مشیرپ اب ناشرپ ةچاب رد

 یارب هک ی گاهليبموت ةلیسوب هدالابا نورزاکز ۱ تفاشه یطءدتسریه هدالاب فورعم

 ؛د یه ابن تعاسزابج لا هسد ولحارو دشاببسانمراومهاتو یعرفیاههار

 گشتم هلو ناز هحطق(۱۸هدالابایداب آ زوریف یاهغاب زا یکیرد

 ۱ 0 یطقورحشاب 4«تیرق لوطبرس تئارک
5۲۲۲۳۲۲۲۱۱9 - تحت

 

 دیدزاب ار دابازوریف یخیرات راثآ زور هد ٌهلصافب بناحنسا هک ۱۳۷۵۹ هامنیدرورفرد (۱)

هعطق ماهدرک روبع مه هدالاب زا ًانمض هدومن
 و مدد روبزم لحمودزا يکي رد ار کا دروم نوتس هعطق 

 اد هجم مزاودیما هدوب شاعر هدنهرش رایسب ماهدومنن تشادداب ار بلطم نیا ماگنهنامههکنی ازا

 مدو | تسدب هزاب نبارد حیحص عالطا



 ۱۳ درج هدست

 فارطایشنماخه دهعرگبد یاپنوتس دننامو دشابیمیشنماخه نارودب طوبرم هک

 . تسا نیزم دوشم هدیمان یقشاق حرط هکر عقم تکی راب یاهک رتهب نا هندب

 نوتس هیاپ كي هدمآ تسدب دیشمجتخترد گنس عون نیمه زا نوتسرس تاعطق
 ردروپ زم نوتس هعطقدوجو . تسا هدش ادیپ شوش یاههناریو ردزین عون نامه زا
 نبا ناگشمرف ناوکحلترد یشنماخه یانب فشک هبهجوتاب هدالاب ایداب  زوریف

 زاعییتسد یاتبارن هدالاباب دان زور شوحو لوح رد هک دروام ی لا

 اب و تسا هتش اد دوجو شوش و دنشمح بخت نیب یاههاگل رسم زا یاس انا

 ور صنودا رصق و دشمج تخت نسب تافاسم نتفرگ رظن رد ر یراق هنعب هظحالط

 و ددرگیم دییأت لامتحا نیاروپ زم یاهلحمتّیعقومو هدالاب و داب آ زوریفوناوکحلت
 . دی | لصاحهراب نیا ردیعطق تاعالظا رتشیب شواک و صحفت كب اب تسین رود

 هرج ک رزب ةدگشت آ

 دوشیم هدناوخ مان نیدب هرج كولب مان تبسانمب هک هرج کک رزب یقاطراچ

 یلم را ات فرد رج ةدگشت [ مانب۳۱۲ثرامش لبذ ۱۳۱۷هامیدمهدزون خر رات رد

 یقرشلامش بناجرد هدالابیداب | نوریب یقاطراچ نی ا.تساهدیسریخب راتتش ناربا

 مد ها ةناخدورب فرشم یدنلب زارف رو نا

 (۱۷۷ش)دشابیمرتم۱غزاشیب نآ یولهپره یازارد . (۱۷۹ش) تسا چک طالمو

 نامز رد هک ددرگیم مولعم رو زم یدنلب یالاب دابز ینامتخاس یایاقب دوجو زاو

 :؛تسا هتشاددوج و یر شات رد میدق

 نیب طاقنرد یسرنرهم هک تساهدگشت آجنپزارگید یکی هدکشت ]نیا

 نیاردرزکم فورعمریزو نیاراثآ و ماننوچو تسا هدومن انبدنبشازفات نورزاک

 هک ار یبلطم دنادیم بسانم اذلدش دهاوخ رک ز مه ناب و هادی

 یهاشنهاش ةدود رابردو تاودو تام عضد باتک ردواراث آ و صخش نیاةرابرد

 یربط» :دسیونیم نینچروب زم باتک رد,دیامنرک :تساهدش لقن یربط زا نایل اساس

 قاتسررددرمنیا .درادوا تیبلهاو راذمرفهگ رزب یسرنرپم راب رد یدیفمیلطم



۱ 
 یراپ میلقا

 هک تخاس ناوزرب |هتدرد یاهدکشت آ و درک انب هعیفر ها هارج قاتشرو نی رامئشد

 هدیمات نایسرنرهم شیناب مانب و دوب اهبزونه نایناساس ضارقنا زا سپ نرق دنچ

 ینهاگشت كي رهردو درک داب آرکید هبدراپچ ناور بآهبرقیکیدزنرد « دشيم

 شتآهس . دیمان « ایاذخرو آارمزارف » و درک دوخب صوصخم ار یکم داد رارق

 شنادنزرف نی رتررب رفنهس مانب دیمانناینشک امونارادراک ونانا دناورز ار رگید

 یتکلمم کک رزب لامعازا راک هسیاربارناشیا 23 تشکر ادو راد راکیداادناووز

 ردو لخن هلصارازه۱۳یکیرد دادبیت رتغاب هس هیحان نیمهرد . دون دود 9ک تا

 امغابو اههبد نیا یمامتو تشاک ورس رازه۱۲یکیردو نوتب زهلصا رازه۱۲یکسب

 واتشپزا یموق تسدردو یقابزونه تالاح نسح اب یرجه مّوسنرقاتاههاگشتآ و

 (۲)«تسا هد وب

 جنپ هرجو نیرامتشد ٌةيحانرد یسرنرهمدوشیم مولعمالاب هتشون هب هشوت اب

 ناذادناودزو ایاذخروآ ارم زا فو نایسرن رهمیاهمانهب هک تسا هتخاسهدکشتآ

 تسا یقاطراچ یکیهدگشت ] جنپ نیازا تسا هدشهدناوخ نایسنش۴ اه ونا راد راک و

 3 تار هرج هب تورزاک زا هک یهازرانکنوززاک ی رتهولبک هد رد هک

 هد تسا هدالاتب نوریب هکر زب یقاطراچیمودو تشذگ نآحرشو دشابیم عقاو

ن .دشابیم عقاو نورزاک یرتمولیک ههبیرق تفاسمبو دیدرگ حیضوت ًاقوف
 هتفگ ا

 کار فتا والا زا رت نیئاپرتمولیک ۱۲بیرق تفاسمب هرج ًهبصق هک دنامن

 دیابنهابتشا نیا ثعاب هرج ةدگشت ]مانو درک روبع هرجدورزا دیاب نادب ندیسر

 موس هدگشت رک ذب نونک ا « دشاب عقاو هرج ٌهبصق رد قوف یقاطراچ هک دوشب

 : دزادرپیم

 زبس نوت ةدكشت

 ار هرج ٌهبصف هتشذگ هرجدورزا ینعیدنور بونج فرطب هدالابزا نوچ

 نسنتسررک روتر آروسفرپ فیل تنایناساسیهاشنهاشرابردو تلودو تلمعضو باتک زالقن (۲)

 ۳۲ هحفص۱۳۱ ءنارزهط پاچ یونیم یبتجم یاقآ ریرحتو همجرت 01۰۸۰ (0طعزد اهصوع



 ۱۱۰ دتبشآرفو بس نوت یاههدکتشت

 زبسنوتمانب یرگیدیقاطراچ هبدنهد همادا بونجبناجب ارهارودنراذگ رس تشپ
 بردند مال ابا اهوسحا قو سا تو تدفین ایا بم قو یو وی

 نادب یربط ةتشون رد هک ناورب آ ٌةیرق « دشابیم ربارب هد الابب نورزاکتفاسم اب
 رارقنیدب تسا هتشاد رارق نی رابتشدرد زینتسا هدوبهسررژرپم هاگ دازو دشءراشا

 نایسرنرهم ؛دکشتآ مانب یربط رد هک تسا یاهدگشت آنامه زبس نوت یقاطراچ

 دننامه هزادنا و نامتخاس عضو رظن زا زبس نوت یقاطراچ «تسا هدیدرگ یفرعم

 یداب آ ای ایهرب هرح هیحات هشقن یوزءزا هکب روطبو تسا هرح کار زب یفاطراچ

 زبسنوت یقاطراچ تاذاحم زارتالاب یمک دنب شازف هب هرج هاررسرب كوراخ مانب
 رب نیئاپ یرصتخم روبزم هار رس رب نینک مانب مه یرگید یدابآ و دراد رارق
 یداب ! ود نیا نیب هارهعطق زا نیا ریانب تسعقاو هدربمان یقاطراچ تاذاحم زا

 ۲هدودحرد یتفاسم "یطاب و تشگ هناور برغم فرطب ناوتیم اهنآ شوحولوحو

 هک نیمراهچ یقاطراچ زا نونک | « دیسر روبزم یخیرات یانب هب رتم ولیک یس یلا

 : می رادیم تبحص تسا هدش هتخانش یزبشارف هنکش مانب

 دنب شا رف ةدکشت آ

 یداب | اتهدالاب زاهحن | فصن ببرقیتفاسمو دنهد همادا بونجیار ءارنوچ

 دنبامیپب تسا هدش یط زبس نون ةدگشتآ ات هد الاب زا ( ميفتسمطخب ) اب دبنک

 داب آ زوریفب یخب راتٍءواج نی ٌهلابنددنب شارفزا « دنسریم دنب شارف فورعمیداب | هب

 قرشمب ور سپسو دراد دادتمایقرش بونج فرطب یتفاسم ات یمک ادتبا هک دوریم

 دنبشازف نوریب ریخا ةَداج نیا پچ بناج رب « دسرب دابآ زوریف هب ات دوریم
 كيوزن یقاطراچ هیبش نآ هزادنا و ینامتخاس عضو هک تسا یکچوک یقاطراچ

 «دب ًایمرامشبنآ شوح و لوحوهرچ ٌةيحان رددوجوم ةدگشت آ نیمراچوتسا نورزاک
 راثآ تسرهف رد ۸۸ ؛رامش لیذ ۱۳۱۰ هامید ۱۵ خیرات رد دنب شازف یقاطراچ

 ةينباوراثآ هک مهروب زمیقاطراچرواجم طاقنوتسا هدیسریخب رات تبثب ناریا یلم

 رد ۱۳۱۰ هام رو رهش ۶ خی رات رد ۱٩ ٌهرامش لیذ دراد هتفهن لد رد ار یناتساب
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 و

 هوم ط هتفک هک یاد شب جنپ زاهدکشت آ راپچالاب حر

 ةدگمتآ | هراب رد ؛داتفا کم دو هدش هتخاس هرحقاتسرو نی راب تشد ۳

 ۰ دش دهاوخ هداد حیضوت دهشمرس یخی رات راثآ رکن زا سپ مجنپ

 دقشم رس یخی رات را[ -۳

 یارب و تسا عقاو هرج ٌةبصق برغم یرتم ولیک یسزاشیب تفاسمب دهشمرس

 هدالاب زا هک یهار « دش اجن آ رایسهر هرج زا مهو هدالابزا مه ناوتیم ناب نتفر

 یئاههندرگ و ناتسهوک مخ و چپ زا و دراد مان ریجن (هاچٌّءداح دوریم دهشمرس هب

 دهعزا یئانب ءار نیازا روبع نمضوتسا رت راوشدیهار هتفرمهب ورو دنکیم روبع

 هبصق زا هک یهار 4 یوشیم هددد راسهوک نایم رد هداج تسار تمسرد نابناساس

 و رد زا (قراآ مظعا تمسق و تساطولب راد هار هب موسوم دوریم دهشم رس هب هر

 نیب روب زم هارودزا كي ره یط « دجیپیم پچ بناجبسیسو نر و

 دهشمرس یخیرات راثآ الامجا ودماجنایم لوطب نابای راچٌهلیسوب تعاس شات جنپ

 دام راوشد رایسب نادب ندیسر هار هک تسا یّلحمرد

 دراد دوجو یمهم یخی رات راثآ هد الاب هب دهشعرس هار رانک و دهشمرس رد

 : دوشیم تردابم اهنآ رک ذپ درومنیارد هک

 یولهپ کر زبةتشبن و مود مارهب ٌةتسجرب شقن

 ةبیتک و مود مار رهب ةتسج رب شقن یناساس دهع یخیرات راثآ ن د رتمهعزا یکی

 هگنترانک رد یخ راتثآ نیا« دشابیم دهشمرس رد نآیالابرب یولپپ طخب هکر زب

هدن درک یرادیح با هممج كاددزن ناتسهوک ءرخص رب
 * تسا 

مهدوب رتما یدنلب اب انهپورتم 4/۵ یازاردب روب زم ٌهتسجرب شقن
 رب لمتش

 ةنیسرد « تسایناساس راب رپش نیمجنپ (دالیمزادعب ۲۹۷۷۹) مودمارهب ریوصت

 هلیمجوباب رافو كلوخ و هتخوستشدهبدهشمرس هارهک (۱۷۸ش) هگنت رواجم هوک



 ۱۱۷ دهشمرس - مود مارهب هتسجرب شقن

 نیمجنپمودمارهب راکیپهنحص تسایراجگنت رانک ردیراسهمشچو درذگیمنآ زا

 بلاج رایسب تروص هزرش ریش ود اب (دالیمزاسپ ۷۹ ات ۲۷۹) یتاساس راب رهش

 هداتفا نیمزرب هدش هتشک یشودزایکم (۱۷۹ش)تسا هدیدرگ یراخیح هنارهامو

 هک اریرجنخمارهب هدیدرگ هدومنرابرهش هبهلمحوتسج لاحب رگید و تسا

 هدسد فن هسشقن مارهبرستشپ « تساهدرب ورف ناویح ٌهنیسهب درادتسار تسدرد
 واو هدشزاردیو بناجب بقعزا مارهبپچ تسدهک تساینزاهن آ طسورفنو دوشم

 یخرب ردهک تسا دیهانهپل | رهظمریوصت نیا .تساهتفرگ شیوخ تسارتسدابارنآ
 هداتسشا ماری رس تفد هک یصجق « ره طب مهیناساس ناراب رهش کش

 نارود زا هک دشاب مودمارهب نامز یوم نادنومریلرک دوربم یعطق روصت تسا

 نادنزرفولّوا رویاشنامزرد هدومث كل ردارمود مارهب یهاشداپ دهعات ناکباب ریشد را

 یسایش ءداملاقوف نوفن اب مون ازیناخور مانقم نیرثالاب مو مارببو لوا مارپبوا

 تشترز ٌةبعک و متسر شقنو بجر شقنلّصفم یولهپ یاههتشبنو تسا هدروآ تسدپ
 :دنا مت تبع ش اتلاس هلزا ناهاشع اش داگگسورد یادوفو را

 مود مارعب ریزو ۳3 صحرا هدن درک یراجیح انتها هلاا یع رس تر مهیرفن

 . دشاب دیاب

 یاهیگ دروخ نیچاب یناساس ناهاشنهاشرگید شوقن دننام مودمارهب یابل

 یگ رزب رایسبیوگ و نیفرطربلابود شقنهبنئیزم مارهبجات « تسا هدشهدومنیئابیز

 . دشابیم قرفرب

 سلجهزارفرب هک یولهپهتشبن حول پچ تمسنیئاپ ةشوگ ردحات یالابیوک
 یالاب زا دهشمرس کر زبٌهبیتک رارقنیدب و درادرارقتسا هدیدرگ رقنقوف یراّچح
 ۰ تسا هدش عقاو تسا ر بناجب ور شقن طسا وا

 یرتم ۲۵ عافترارد رتم ۲/۷«یدنلپاپ انهپو رتمه/۲*یزاردب روب زمهبیتک

 ظاحل زا و تسا هدیدرگ عقاورک ذلاقباس ٌهتسجرب شقن یالابتسرد نیمز فک زا
 ةتشبنابنآ نومضمو دوریمرامشب ناریایناساس دهعیولپپُهبیتک نیرتگ رزب هزادنا

 شقن زا نوریب)بجر شقنیولهپ یاههتشبنعومجم هدوبناسکیتشت رزٌبعک یولهپ
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 ار (لواروپاش شقنرس تشپ) متسرشقنو (نآپچبناجرب و ناکیاب ریشدرا ٌهتسجرب

 ۰. راد را رد

 هامنمهب متسیب د خی راترد ن !یالابیولهب ها و دهشهر سٌهتسح رب شقن

 ۲ یتسا هدسریخد رات تش نارنایلمراثآ ۱ تسرپف رد ۹ ةرامشلبذ ۱۳۱۸

 ناحدنخ یاههناربو

 كاخلدرد نوفدمیرپش راثآدهشمرس یقرشلامش یرتمولیک شش تالار

 یناوارف میکس نیا لحمندارد « دنمانیم ناجدنخ لحمردارن آهک تسادوجوم

 هعلق هیبش یئانب نآ زایتمسقردو تسا رادبدپ هدشكچوک یاههّیت هب لیدبتهک

 رگیدفرط ردودراد دوجون آف ارطا ردیقدنخ و هشوگ راپچردكچوک جرب راهچاب

 «دنناوخمهناخهراقن ارن آ لحملهاهک تسادوجوم ینامتخاسراث | یدنلب ةيتیالاب

 نآ عضوو دراد رارقروب زم یاههنارب و ۹ احد اارسا وراک هییش یاب

 نیازآ یتفاسب « تسا هدوب هدافتسا دروم مهرهش یبارخزا سپاهتّمهک دناسریم

 یمیظع شوگ راپچ راصحهد الابهب دیشهرس هار رانک ناتسهوک كایدزن اههناربو

 مهارفابتفگ ناوتیم الامجا « تساهتفرگ ارفار نآ فا رطا یلصفمقدنخ هک تس

 تهج ناجدنخمیدقر هشلحممزال تامدقم ٌةیعتو نفیذ صاخشاو یفاک رابتعا ندوب

 . دراد تبسانمیملع شواک

 هنیزخو رتخد دو

 اجن آیقرشبونجیرتمولیک هدببرق تفاسعب دهشعرس نینک اسراپلنا قبط

 تیاکح نآ هرابرد هجن آ اب و تسادوجوم ردخد رول" مانب یکنسیانب ناتسهوک رد

 ره ها ناروت هاش یاههمخد زا دسریمرظنب نینچ دندومنیم

ا ی ؟انب مه دیاشو دشاب تشترز ٌهبعک اب متسر تختاب شروک
 تسا نایناساس دپع ز

 ةهتسبس یاذب زا نینچمه و تسایملع سشجتو قیقحت ٌةتساه عوضوم لاحرهب و

 دوشیمهدناوخ هنر زخمانبو تسا عقا ورتخدروگ كرد زنهک دنتشا دیمتبحصیرگید

 یروش هردلبا نادان دارفازا یخربو دنیامنزاب دناهتسناوتن نونک ات |



 ۱۹ دیشمرس - اداذخ روآارهزارف ؛دکشتآ

 ارروب زمیانب دناهتساوخ رابدنچ نونک ات دنرذگیم اجن آ زاهک یئاقعق یاههربتزا

 یشک رس و یک دیسر یارب مه تمسق نیا هّنبلا«دناهتسناوتن هناتخبشوخو دننک زاب

 . تسا قیقحت وهجوت ةَتساشنفلها ٌهلیسوب
 هدالاب زا هک یاهواج كد زند ومنهراشادهشمرسراث |حرش زاغآ رد هک روطب

 هدهاشم یناساس دهع یگنسیانپ زا یئاهتمسق راسهوک نایم رد دوریم دهشمرس هب

 یایاقب روب زمراث ]هک تشادنپناوتیمیبوخب نآ ءرابرد یسررب رصتخماب و دوشیم

 . دشابیسرن رپمزایرگید ةدکشتآ

 ایاذخ رفاارم زا رف ةدکشت آ

 هد کشت ۱9 .هوااعب یتس رب یپمو شوم ام یرریط تشک

 داب تا ور پآآ یاتسورپ تایدرن هک ,یهدراپجود نکند هنکفت ارس

 نورزاک و هدالاب یاهیقاطراچ هدگشتآ راپچ نیا زا ددعهس « تخاس دوب هدرک

 دلفسترهروفورپ موحرماررگید هدکشتآ تشذگ اهن | حیضوت هک تسادنبشازفو

 ۱٩/نژ ربا یسانش اتساب ییررات بانک نومزال تاسیضوت ابا رده او اش وحرطهدید

 ارن | هک رادگ ی اقآ و تساهدومت هئاراورک ۱۳و۱۲ ری واصتو ٩۳۱4۱ تاحفص یط

 روماءف یادخدک تاراهظاب دانتسا ابو رک لا قیاس حرطو هشقنیورزا تسا هدیدن

 یاش راهچ طقف عطق روطب هرج ًهیحانرد دناهتفگ هک دودحت | نیکی نینکااسو

 روتفورپموحرم رک ذ دروم یانبدک تساهدومنظن راهظا نینچ دراددوج و قاطراچ

 ًةقن رد هک روطن|۰ ۲۲) تسنایئاساس دپع زا یئاسیکو هدوبن هدکشتر هلفس ره

 راهچ یزیلهدو هدیدرک مقاو طسو رد یقاطراچ كب دوشیم هظحالمروب ز» یانب

 ةناهد راهچ لباقم ینعی طسورد مهزیلهد بناجرهو تساهدومن هطاحا ارث | بناچ

 لحمدافست رهروتفورپ موحرم«تسین دودسم فرطچيهز او تساهداشک وزابیقاطراچ

 نانیمطا ناوتیمیبوخب ظاحل نیدبو دنکیم رک مهبعروطب هرجكيدزنار انبنیا

 ۸ طعمه نعامجو هل حص (۱)

 ۱۷۲۵۵ ۸ تاحفص -۱۹۳۸-- ملراه پاچ ناربا هاثآ بانک موس دلج لوا دلجم (۲)
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 زد بر رپم هک دشاب یاهناگسنب یاههدکشعآ زا یکی مه هدربمان یانیهک تشاد

 ۱ تان هتفنوچوتسا هتخ اس مرجشوحولوح

 دم ۱ کت نامه دشوممطن ننچاذل تساناتسهوک ردمه نآلحمو دراد

 نآ ت ّیعقوماب «ایاذخروآ ارمزا رف»مانو تساهدومندوخصوصخما رن آ یسرن رهم هک

 . دوبدناوت ینعمنیا دنْوممهراسهوک یالاب رد

 (یتشترز) ناسیناریا یّلم نيثآهب دقتعم یریزو یسرنرهم هک دنامن هتفگ ان
 یناساس نارود رد یو كالما و یضارارد اسیلک ثادحاو تساهدوب نآ رد تصعتمو

 . دسریمن رظنب یقطنم

 داب آ زوریف هبنورزاکمیدق هاررسرد ددرگیم مولعم تشذک هجن اب هجوت اب

 یاباقب و روبزم ٌةینبا نتشاد رب ردظاحل زا هرج ٌةیحان و تسادوجوم هدگشت آ جنپ

 یخم راترربتعم یحاون زا یکب یناساسدهع فورعمرب زویسرترهمیاهبداب آواهنامتخاس

 دومنهراشا داب آ زوریفراثآ حرش نایاپرد هک روطنامه ًاساسا و دوریم رامشب ناربا

 و هرجشوحو لوحیحاون هلمجز او سراف كلاخ تمسقرهردستجتو قیقحت نادیم

 ۱۱۳۲۱ راز داد تاطفت اتم زانک هدوبیقابو عیسورا یسب مه دهشمرس

 یهابت ضرعم رد یسرثرهم یاهراگ داب و اههدگشت آ نیا مامت رضاحلاحرد

 یارب راک طئارشو تابجوم هک دوریم یزور راظتناو تسا نوزفا زور یناریوو

 ٌهحان رد یملع تاسجتو اهشواک ماجناو یّنف لوصا قبط اهنآ ظفحو تمرمو ریمعت

 ربهوالعیمادقا نینچهک تسا یبیدبو ددرگ مهارف نآ شوحو لوحوهرج یخی رات

 هجوت و هفالع دنمزاین دوشیم ماجنا یم و یتلود طوبرم تاماقم فرط زا دا

 تسا هدیدرک مقاو ناشک الما رذ یخبرات ٌةینبا نیا هک تسا یمرع یکتام

 ریمعت ردودننکیماداار یکلمیام نینچّقحمهنیکلام هنوگنیادوخعقومرد ًانیقبو

 . دنسانشیمرختفمو مهسیذ اردوخاهن آ تبقارمو ظفحو

 ةرامشرد سرافنیمزرس رد هرج یخیرانتیمها ناونعتحت یهلاقمنمض باتک دنراکن (۱)

 قوف هدکشآ جنب ؛رابرد رتشیب تاحیضوت-۱۳۳ ۸ناتسمزوزیئاپ - یسانشناتسابٌهلجم مراهچو موس

 ۰ ماهدومن رک ذ دهشمرسوهرج ةیحان یخیراتراثآربیاس و یسرنرومخاک و



 ۱۱ ووباشیب یاههناریو

 هتخادرپ نورزاک یبرغ بناجب نورزاکیقرش بونج و بونجیحاونزا كانیا
 : میوریم دودحن آ یخب راتمهمراث آ غارس

 ناکو چ گنتو روپاشیب ۴

 نورزاک برغم یرتمولیک جنپوتسیببیرق تفاسمب روپاشرهش یاههنارب و

 نتفریارب « دشابیمروپاشیب نآ یلصامانو تسا هدیدرگ عقاو نایلهف ءداجرانک

 هاج هک رتمولیک هدزاود بیرقو دنریگیم شیپ ار رهشوب هارنورزاک زااجن آهب

 بناجودپ هار اجنآ رد « دنسریم كتک رب یداب | و هناخهوپقهب دنیامن یط ارروبزم

 بناج زا ودو ریمرهشوب وناج ز ارب هبهک تسایهارُهلابند پچ بناج ز اددرگیم بعشنم

 نایلهفهبهک یهار«دنوریم ناتسزوخ فلتخمیحاوناترترود طاقن و نایلهفهب تسار
 دودحرد ودنکیمر وبعروپاشیب یاههئاریوو یخبراتراث | رانک زا هک تسنامه دوریع

 یفرطزالحم نیایخب راتراث ۲ دنسریماجنادبدنرذگب كتک رب زا هک رتمولیک ۳
 لپوژدو مظعم:دکشت آ و اهخاک لماشهک دشابیمروپاشبب رهش یاههناریو رب لمتشم

 یناسایبناجا هه شد دعتم_هتشخ شو تدنکس دفوط ناو تب دوبی

 یالاب روپاش راغ رد لّوا روپاشرتس ٌمتجم نینچمهو ناکو چ گنت بناج ودرب

 لّوا ٌهجرد یخیرات طاقن زایکی مهزابهک تفگ دیاب یّلک روطبو تسعقاوناتسهوک
 یلامجا رک ذب كذبا هک تسا هدیدرگ عقاولحمنیارد ناربایناتساب روشک مپمو

 : دزادرهیمنآ رد دوجوم یخبرات راثآ زا كي ره

 روپاشیب رهشیاههناربو

 لامش زان آیازارد هک یاهطوحم دوریم نایلهفبهک یاهژاجپچ بناجرد

 لاهشهب یقرشبونج زا نآ یانهپومین ورتمولیک كي دودح ردیبرغ بونجب یقرش

 دور « دهدیم لیکشت ار روپاشیب رهش یاباقبو راثآ تسا رتمولیک كب پیرق یبرغ
 درادمان ناک وچ هگنتو تساعقاو لحمنیا یقرشلامشرد هک یاهژدنایمزاروپاش

 ارروپاشیب هک یلپراث آ ودرذگیمروپاشیب یبرغ بونج بناج زا ودش ابیمیراجنآ فرطب



 سراب میلقا ۱۲

 یاههنارب و طسو تاذاحم رد سر دز هتخاسیم طوبررم هناخدور یا بناجح اب

 ثادحا لا روپاش ةلیسوب هک تسیئاهرهش هلمجزارهش نیا « تسا رادومن روبزم

 ددعتم ٌهينبا و لپوژد و یولهپ یاههتشبثو همتجمو کر زب ةدکشت آ و اپخاک ودش

 روتسملاخ لدردراث آ هی اهنآ زا یرصتخمتمسقزج هک دیدرگ داینبنآ ردرگید

 یرادرب هدرپ یارب راک لیاسوو تایضتقم و طفارشهک دوربم یزور راظتناو تسا

 تابجوم لاح نیعرد هک دیآ معارف یروط نوفدمراثآ عضوندومن نشورو كاخ

 یدیشروخ ۱۳۱۵ ات ۱۳۱۶ یاهلاس لالخ رد « دشاب نیمأت زین اهنآ تشرم وظفح

 یملعیاپب رادربک اخواهشواک ناربایخب رات ممه لحم نیاردیوسنارف ناسانشناتساب

 ۳ یعاکس زا یزید ارور رفع اههنا یو یا ام ما قسم ورک نور دنا منا

 اجنآ زا اردوخ یرادربک اخاذل دوب دوهشم نآ زارفرب تاناویحیگنس یاهرکییاب
 یلاع شوک راپچ طابحرب لمتشم هک ی عوم هدگشتآ یاذب هجش رذو دندومن زاغآ

 اهزیلهد و (۱۸۰ش) راوبد یالابرب ابیز یئولیک اب زاتممو مّظنم شارت یاهگتسزا

 یاباقبنآ قرشمبناج ردهدگشتآ هب لصّتمودب درک ف شک دوب ۳

 رالات تشپ یاهزیلهد اب یعلض تسب میظع رالات هک تشک ادیوه یمظعم خاک

 هنوگنی دب کر زب رالات هشقن (۱۸۱ش)تشاد ریردارنآ بناوج ردددعتمیاهطابحو

 «دنیامن ثادحا ینیشن هاش عبرم  علضره طسوردو دنزیرب یعب رعحرط کت ا

 ")وز هو تسیا هتددرد رک 1 هروطتم بسانتم یروط عن رمعلض رهلوطو نیشنهاش قمع

 امشیشن هاشزا كبره یاپتنازاو دب آیمرد یعاض۰ عیسوٌهطوحم تروصب کر زب

 گیره فرطرهرد«دزاسیم طوبرم نآ تشپ یاهزیلهدهب اررالاتهک دوشیمزاب یرد

 راویدرد هجقاط هسرالاترگید علخاوزا ثب رهردو دنلبهجقاط ود رد راهچنیازا

 تساهیشاحو هتوبو لگ لکشب یئاهب ربچک هبنیزماهجقاط نورد ؛دناهدرک داجبا

 بیرق نآ منت رمتمسق علضرههک هناهدروآ دوجوب یتنطلسمیظع رالات مه یورربو

 تساهدشیم ستم ۳۷ ربغلابنآ لب اقمنیشن هاش یاهتناهب نیشن هاشرهیاهتنا زاورتم۷۷

 ؛ دشابیم ریطنیب یناساسدهع راث | نایمرد دوخعونرد تمظعو تعسو رظنزاو

 رد عقاو ناوباوروب زم هک رزبرالات ی رغبونج ردعقاو _طایحفک یاههرانک رد



 ۱۳۳ روباشیب یاههناریو

 یا و 3 ۳ ۵ یا ۰ تاشازوم شوت ی تاک

 عسیدب زرطب فلتخم یاههیشاح و تخرد و غرمو هتشرف ان شاو در

 "ه ٩ نایامن یرادرنک اخن ی زا یئاپتمسقهک دوب هتفرراکبهناداتسا و

 زوم و ناتساب ناربا ةزوم شخب تنیز تفر ردب فلتخم حناوس و تامطل زا

 : دیدرگ روول

 هک دراد دوجو یرگید خاکیاباقب قوفراث آقرشمیرتمدصز ارتمک تفاسمب

 رگید ةينباو کک رزبرالاتُهیبدننامن آهّیقبو هتف رگ ماجنانآ زا یتمسقیرادربک اخ

 . تسا ظوفحم اخر ب زردروپاشیب مظعاتمسفو

 دیدرک فقط یی لضتم یکم هباب ودرا زین اهتمسفروپ اشس فاههنا رو و

 ینوتس هیاپره زارفرب هدشیملیکشت رگیدک .یالاب عْئرم ناکلپهسزا مادک رههک

 هگنسزا یعُبرمیوگس نوتسودولجو دوببصنهچ راپتكيردیفس گگنس زا امامت دنلپ

 یکی یالابرب « دندوبهداهنوگس نیفرطرد یرتکچوک یاههیاپو دندوبهتخاسدیفس

 روپاشمان هدیدرگ رقن رطس۱۹ردیناساسو یناکشایولهب "طخ ودبیاهتشبن اهنوتسزا

 رکیپ یشنم یاساپ 7 هک دوب هدش نیاب هراشاو تشاد ربرد اروا یاینو ردپو لوا

 تعلخ دبعم كي وغابكبو میسورزو هتخاس روب زملحم رد ارهدربمان راثآ وروپاش

 اه هباپ ووخس رانک رد نوگن رس روبزم یاپنوتس نوسنکا « تساهتفرگ

 (۱۸۲ش) دوشم هدید

 یاباقب مهزونهو دوب دابآ ونوکسم زین مالسا لوانورفرد روتاشس ره

 (۱۸4و۱۸۳ش)تسادوهشمودوجومر هشیاههنارب ز یوج تمسک دیتا یاهینیا

 ٌهلیسوب یرجه ۵۰۲ لاس رد دومن هراشا نورزاک ةرابرد حیضوت نمضهک یحرشبو

 «دیدرگ نآ نی زگیاج نورزاک رهشو دشناریو هراکنابشدیعسوب|

 یمکحتسم ةعلق یاههنارب و ناتسهوک یالاب روپاشیب یقرش لامش بئاجرد

 رگیدضعبدشن مو تساهدوبنآ یماظنهملقوروب زمرهشهب قأعتمو طوب رمهک دراددوجو

 (۱۸۵ش) دوشیم هدناوخ رتخدهعلقمانب عالق دوتا زا

 تسرهف رد ۲۵ ةزامش لبذ ۱۳۱۰ هام روبرهش ۷۶ خیرات رد روپاشیپ راثآ



 سراپ میلقا ۳۳۶

 ..تسا هدیسر یخم رات تش نیا یلع راک

 نآ ةتسحرب شوقن و ناک وچ نت

 | تافاو کل ب مودوم عود تایم زا >رویلش دوز تعذک هکیزوطب

 دوخبونب زین ناگو چ هگنت «تسا یراجنآ یوسب روپاشیب یقرش لامش بناج

 ار یناساس ناهاشنهاش ددعتم ًهتسج رب شوقن رب لمتشم یمبم یخیرات راثآ

 را کرد هک تل راتک رویش نورد مهلواروپاش کر زبٌهمّسجمو درادرب رد

 9 هفر

 گشت تسار بناجربهوک نیئاپ زادوتیم گنت لخادروپاشیبزاهک یاهواج

 یرانجح نآ یادتپا ردو گنت تمس ود یاه هندبرب هتسج رب شوقن و درذگیم

 هندب رب سلجم ود دنوش گگنت دراو روپاشیب یاههناریو زا نوچو تسا هدیدرگ

 زاكيره حیضوتپ البذهک دریگیم رارق پچتمسهندب رب سلجم راهچو تسار تمس

 : دزاد ریه اهلآ

 تسار باج شقن ود

 : لوا شقن

 شقت هواج كبدزت رکذلا قیاس رتخد هعلق تسد ریز هگنت یادتبا رد

 دوشیم هدید رتم ه بیرق یدنلب اب انپپ و رتم هد زا زواجتم یازاردب یاهتسج رب

 یزوریپ هنحص هتسجرب شقن نیا « تسا هتخیر و هند تا نآ مظعاتمسفهک

 «دهدیم ناشن ادزماروها زا یرابرهش راعش تفاب رداب مأوتار نیرلاورب لّوا روپاش

 تسکش هناش نآرظن دراوم دئنام هک هتفخ نیمزربیرکسپ روپاشبسا یاپ ریز

 : تسوا یبوکنمو رانرپش نمشد

 : موذ شقن

 نآ زا وثالابیمک هتسجرب شقننیمژد لقاشقن زادعب یرصتخم تفاسمب



 ۱۳ ناکوچ ککنت رد یناساس هتسحرب شوقن

 رتمجنپ بی رقنآآیدنلب اب انهپو مین ورتمهدزیسهتسج رب شقن نیایا زا رد؛دوشیمهدید

 یزوریب هنحص کبد راک رس هر نایب تست دز رحم تسا

 نون اه سلنا الا اجرا یاهعشرف( ۱۸۲ )اوست یواش

 هدز وئاز روپاش یوربور نیرلاو « دروآیم وایوسب ار یزوریپراعش هتفرگ رارق

 بسا ریراوس روپاش « تسا هداتفا نیمزرب هاشداپ بسا یاپریز مهروپاش نمشدو
 هدشهدب زگر ب نیرااو ینیشناجب راب رهش نآف رطزاهک ار ییدایریس تسار تسد

 روسپاش رابرد ناک رزب زارفنود نیرلاورس تشپ «تساهتفرگ دوخ تسارتسدرب
 هندب ره رد وهندب جنپ یزوریپ ٌهنحصنیاتساربناجرب « دنا هداتسیا ۳ را لاحب

 تسدب ریساب دنیای ثاتیاب ریشمشاب ه زیندک تساهدید رگ یراجحهدایپ رفن هس شقن

 روپاشرس تشب هک پچ بناجرب ۱۸۷(۰ش) دناهداتسرا مارتحاو شنرک لاحب ودن راد

 ۱ راوس یناساس ناک رزب و نارادرس زا رفن جنپ شقن هندب رهرد هندب ود دراد رارق
 :تفراک ایور دم لس لرتسار تند تشک کوس .دش هر ارب
 مهیراٌجح نیاب.دناهدراذگ مارتحاو میظعت دوخ هاشنهاش روضحرد بیترت نیدب

 . تسا دعا دیاد تامابرف همطلو سا

 پچ بل اجشقن راهچ

 : لوا شقن

 لب داور شکر یافت نور رد ءداح + یاب کیک ی تیپ سرکار

 دورزاار یک رزب بآ رهن نت بناجنیارد« دیچیپناتسهوک یوسب زاب و درک روبع

 رب زگ انهتسجربشوقنب ندیسریارب اذلدنربیم تسدریز یضاراب هدرکرادج روپاش

 . دوب دنهاوخ بآ رهنزاروبعزا
 ینحنمروطعب هک تسایگ رزب رایسب ٌةحولهگنت یوسنیاٌهتسجر ب شقن نیتسخن

 وا روپاش فرو رم هی قسوو وب( فر دن هکقا رددوک اه دیترد رفقشر

 نیرلاورستشپ و روپاش یوربور هک تسار بناجرد « تسا هدش یراٌجح نیرلا ورب

 کنج مزاولابیمور نایرگشل شوقنرب لمتشم یراجح فیدر راهچ درگیه عقاو



 سراپ میلقا ۱۳۹

 بناجردو (۱۸۹ش) دوشیمهدید تساهدم | تسدبناشیازاهک یمئانغویبوک هعلقو

 لاحب صوصخم تب و مظنابیناریاناراوس فی درراهچ شوقن روپاشرستشپ ینعب پچ

 ۳ ماد

 لژا روپاشنآ ردهک تسایناساس دهع ٌةتسجرب شقن نیرتگ رزب سلجمنیا

 هنحص نوچوتسا هتخاسمشجم یرتلماک تروسب نیرلاو رباردوخ یزوریپ ٌةنحس

 دیکی و متسرشقن ردیکم )تساهدیدرک یراٌچحلحمجنپ رد اعومجمقوف یزورتپ

 تشذگ سنیالصاب تسیندرومیب اذل (ناگ و چهکنت ردشقن هسو باراد ةَسج 1

 . دوشب یلامجا هراشا مه

 نیتلودنیب هراومهنایناساسو نابناکشا دهعزاهک یموادم یاهراکسینایمرد

 نایمور هک سونابرل اوروطارپما رب لّوا روپاش یزوریپ تفرگیمرد مورو ناربا

 فلتخم تاریثأت یا رادومپمرایسب داتفا قافثا یدالیم۲۹۰ لاسبو دنتفگیمنیرلاو

 یاهرهش زا افروا اباه رلارهش یکیدزن رد روپاش دربت نیارد « دوبناوارفو

 یارب ناریسا نیازا و دومترریسا یموررازه داتفهابار نیرلار روطارپما هّیک اطنا

 ناتسزوخ رد اپهار و اهرهشو اهذس و اپلپ نامتخاس ًاصوصخ ينارمع یاهراک

 یاهلحمردارقوف ًهنحصشیوخیزوریپ ةناشنهب ودرک هدافتسا ناتسرلرد مهیتمسقو

 همانهاش رد یونایرلاو ای نیرلاومان« دراذگ اجرب هتسجرب شوقن تروص فلتحم

 هدومن روب زمروطارهما تسکشهب هراشا زینیسودرف میکحو هدمآ شونارپ ناونعب

 : تسا هدورس نینچو

 نوخز رب یلد اب دش راتفرک نوردنا بلقب یگنج شونارب

 : مود شقن

 هوک نیئاپردهک تسا یرگیید ةتسجرب شقنروب زم میظع ُهتسجرب شقن زاس

بم یدامتم نورف " یطنآ طسورسا نسزابنآ رپثو 1
 هحستنردو ت تشذگ

 لاسرد « تسا هدمآ دوجوپ شقنطسو تمسق لوطردیقیمع ةرفحبآ موادم روبع

 یملع یاهشواک رد یسانشناتساب یمازعا سرزاب ماغرض میهاربا ناورداش ۱۳۱۰



 ۱۳۷ ناک وچ اهکنترد یناساس هتسجر» شوقت

 تامحز واهتدهاجمهد رمهان یضم راترثا نتخاسداز وب | نپن فا ون ااعاوتور ویاشش

 مودمارهب یزوریپ ٌةنحص شقن نیاهدمآ لئاث تمدخ نیا ماجناباتدومنلمحت ناوارف
 بسارب راوس مود مارهب « دهدیمناشن ترعنانشنهب دابریار (یدالا سم ۲۹۳-۲۷۷)

 رابرهش یارب رتشو بسابارعاو دراد تسار بناجربیشک رتو كرات ربیرپو تسا
 7 و هب ده دوخ

 : موس شقن

 اررفنود ریوصتهک دنسریمیرگید ٌةتسجرب شقنهب هتسجربشقن نیازاسپ
 ستم ٩/۵ برق یازاردب یاهحولرب هتسجرب شقن نیا « دهدیمناشن بسارب راوس

 راعش هک تسااد زماروها رهاطمپچتمسرفن ۰ تسا رتمراهچزا شیب یدنلباب انهیو
 مارهب تسار تمسراوس « دنکیماطع (یدالبم۲۷۳-۲۷۷) لّوامارهب هب ار یهاشداپ

 وایاینو روپاش شردپو لّامارهب مانهدیدرگ رقن یولهپ ٌةتشبنوارستشپ و تسالّوا

 . دشابیمروک ذمنآ رد دزمروا یانئاب ماوت ناکباب ریشدرا

 رصع مشتحم و هناداتسا و یلاع رایسب هتسجرب شوقن زا یراجح سلجمنیا

 رخ آ  ربواصت نمشیدعب ٌةَتسجرب شقنسکعاب نآ سکع و دوریم رامشب یناساس
 (۱5۰ش) تساهدش هدومن احکب باتک

 مراهچ ةتسجرب شقن

 زا رتالابیمک و نیشیپٌةتسجرب شقنزادعب ناگ و چهگنتهتسج رب شقن نیرخآ

 نآ یازارد « تسایناساسدهع ثک رزبٌةهتسج رب شوقن زا زیننآ وهدیدرک یراّبحنآ
 شقن نیارد « (۱۹۰ش) دشابیم رتمجنپ بیرقنآ یدنلباب انهپو مینو رتمهد بیرق
 دناهدوهنیراجح شقن طسووالاب ردار فاتک الا ءذروپاشاب مودرویاش ریوصت هتسجرب

 دنلبیاصعهب اردوخ تسارتسدو هتفرگ پچ تسدرب ار شریشمشهتسشن ورب ور زاهک

 « دوشیمهدید شقن بناجر هر ب هتسج رب شوقن فی درود و تسا هدادهیکت یراب رهشز رگ اب

 ار رارهش صوصخم یگنجبساو یرگشل نارسورابرد ناک رزب پچ بناجشوقن



 یراپ میلقا ۱۳۸

 ۱ هد ربیاهرس هک یمنخژدو بولغم ناریسا شوقنهحول تسار تمسقرد « دناب امتسم

 یامتمینغو هدروخ تسکش نانمشد هک ینابنارباو تسا هتفرگ تسد رد ارنیفلاخم

 یراجحرته ظاحلا زا هتسجرب شقن نیا « دوشیم هدید دنروآیم روضحب ارککنج

 هکو از یر یزرارتنکلو دنا هدونف یرهامناداتسا نآ ناگدنزاس و درادنیفبرعت

 تساهدروآ تسدب دوخروشک یقرشتسدرودیحاونرد شتنطلس رخا واردمودروپاش

 . دهدىم ناشن

 ۱۵۸ رامش لیذ ۱۳۱۰ هامید ۱۵ خیراترد ناکو چ ککنت ٌةتسجرب شوقن

 . تساهدیسر یخبرات تش ناربایلمراثآ تسرپفرد

 زوپاشراغو رویاشهمتحمهک ناگو چهگنترگی دهم یخی راترثاحرشب كنبا

 : میزادریم تسا

 روباش تفکش و همسحم

 شوقنو روپاشیب راث آ یقرشلامشردمیقتسم "طخب رتمولیک راهچبی رقتفاسمب

 یگ رژ راغ ناکو چ هگنت پچ بناجرب ناتسهوک یالاب رد رک لا قباس ٌهتسجرب

 دیاب راتفهب نتفر یاربو تسنآ نورد لّوا روپاش میلظع ٌهمتجم هک دراد دوجو

 ۲۱ و ناکام اکتا تساول خمس رد ناتشهوک یابازا هک ار ینهار

 یارب روپاش ٌهناخ دور رادک هک راغ تاذاحمزا دال سم رد و دنامتم

 ةنمادردو دنرذگب روب زم دورزا تسادعاسم هریغو نایاپراچو پیج لیبموتا روبع

 یتمسفتسا هدیدرگ داجیا ریخا یاهلاسرد سراف هاپس تمه هب هک ار یهار وربور

 هک ینالوطو لّسفم یاهناکلب زاو دننک یطهدایپاب بساٌةهلیسو یتهسقو لیبموتااب

 هک یبیجع یخی رات تفکش ابراغ هب هتفر لب دناهتخاس هار یاپهتنا رد
 روپ زم هاهس

 یدیاهاگمارآ

 تهج نیقیب كيدزن لامتحابو شیوخ ٌةمّسجم بصن یارب لّوا رویاش

۱ 

 زارتمک نآیدنلب ورتم هدزناشبب رققباس ردراغ ٌهناهد لوط
 یار هر | فصن

 

ه سراف هایس هکر خایاهلاسرد
ددومن 4 رتحم ندرکایرب هب تم

 هحن ژاارراغ ًةناه



 ۱۳۹ ناکوچ کنترد رویاش تفکشو همسجم

 زا 1 فک و تساقیمع و عیسورایسبراغ نورد «دندرک رتگ رزبدوب
 تساهدش هدادبیترت راغیادتبا رد هک یاهّقصهبدنس ریمراغهب هکیماگنه«تسن آ لخاد
 هک دننکیم هظحالم رتنیئاپ حطس رد ار لّوا روپاش میظع ةمتجمو دنوریم نیئاپ

 و یقاب یلصا لاحب همشجم ندبورس «تسا هدب درک راوتسا یلصاهگنس هتخت یوررب
 دابز ينیکتس رثارب قیاس نورف رد رو زه هممجم«تسا هتفش نا تا

 تامطقهتفاب رتشیبیگتسکش مهن آ تسدو اپزا یئاهتمسقاج "ردتم هدیدرگ نوک ژاو
 ثادحا هبسراف هاپس شیپلاس دنچزا (۱۹۱ش)دوب هدشادج همشجمزا نآ کک رزب

 بصن هب قف"وم ۱۳۳۹ لاس رد و تخادرپ همّشجم ندرک اپ رب لیاسو هیت و هار

 همسجم یاپ و تسد یادج تاعطق و دیدرگ حاسم نوتب ٌهبیاپ ود یوررب همشجم

 یانپپ ورتم تفه دودحرد همّشجم مامت عافترا (۱۹۲ش)دنداهن نآ رانک رد مهار

 كي دزندرادرارق رترود ندبزآ هک ی لحمرداهتسد یانپیورتم ۲ بیرقنآ یاههناش

 تروصب راغ طسو رد هک ار یک رزب ؟رخص لا روپاش نامرفب « دوشیم رتم هس هب

 فا هدراوند رب تناهدروآ رد نا را ار همتم هنر تا شاد یارف ی

 یشوقن داجیاای طوطخ نتشبن دصقدباشو دناهدومن هیبعتیفاص یاههحول راغ بناجود

 و اهنالادو دسریم بآ یاهضوحب و دوریم ریزارس راغ لخاد , دناهتشادار اهنآ رب

 هب اهنآ رد تفرشیپو لوخدابو دراد هار هوک لدهبنآ زا ناتسهوک رب ز یاهزیلهد

 یئاهلحم هب مهنآ زاسپ دنسریمهریغو هاچواهامنقاطو فقسیاههکچبآ و اهضوح

 رب هوالع نیقب هب كيدزن لامتحاب. دوشیم هار ٌهمادا عنام بآهک ددرگیم یهتنم

 هدیدرگ روظنم راغنیارد مه رابرهش نآ یدبا هاگمارآ لّوا روپاش كلرتس ٌةمّسجم

 : . تسا هدوب

 راث آ تسرپف رد ۱۳۱۰ هامید ۱۵ خیرات رد ۱۵٩ هرامش لیذ روپاش ةمشچم

 ۱ تل هدر تش ناول فلخ

 هگنتو نوگچگنت و وکچ گنتو ناگچ هگنت یاپمانبار ناکو چ هگنت

 ۳ دنناوخیممهواکچ



 سراپمیلقا ۳99

 ینسمم یخی راتراث ۲ - ۵

 مجع راثآ باتک ردو هدوب عقاو نورزاک یبرغ لامش تمس رد ینسمم كاخ

 قیرسط زا روباشیب یاههنارب وزا رو-بع زا سپ « تساهدشرک نزین ناتسل وش مانب

 هبصق هب رتمولیک هاجنپ دودحرد یطزاسپ و دنهدیم همادا ارهار ناچیهاشرانچ

 ینسمملاخ رد « دوشیمبوسحم ینسمم ةدمعزک رم هک د نسریم یکلاما هاب آ رون

 روب زم هارزآ اهن آهب ندسر بترتتاعراب هک تسهیمیدق و معمرایسب یخب راتراثآ

 : مزادرپیم كب ره یفرعمو رک ذب

 مارهب بآر سردما رهب شقن

 تسارتمسرد دنسرب داب آ رونهب نورزاک زا هکنآ زا شیپ رتمولیک هن بیرق

 دوشیمهدناوخ مارهب بآ رس مانب هک یامصم رایسب ةطّوحمرد ناتسهوک نیئاپ هّاج

 گنسرب رتم۰ یدنلب ابانهپ ورتم۳/۸۵یا زا ردبیاهتسج رب شقن
 ,دناهدرک یراٌجح

 ینه زنابعیسو لحمودوشیم یراج هدمآ نوریب یئابیزراس همشچ زا بآ ناکمنی ارد

 ار وا ,رگید ٌةتسجربشوقن هک مود مارهب ریوصت « تسا تحارتسا و حیرفت یارب

 شقن نییارد میتشاد روک ذم ًاقباس ناکوچ هکنتو دهشمرسو مویوگ و متسر شقن رد

 ناک رزبزا رفن ودوا بناج رهرد هتسشن وربور زاطسوردهک دوشم هدید هتسج رب

 هبار هبابس تشکتا نآ ریظن رکن یاههتحص دننام هداتسیا مارتحا لاحب یئاساس

 (۱۹6 شو ۱۹۳ش) دناهتشاد هاگت الاببور هدیمخ روطب میظعت ةناشن

 دابآ رون جرب

 دراد دوجو نآ زا جراخو دابآ رون یبرغ بناجرد یرگیذ مهم یخب رات نئا

ع زا یاهدگشت آهدوبیملّتنمو مظعم شوک راهچیگنسجرب هک
 یاههانب تسنابناکشاده

 تفاسمندرفب رصحتمو مهم یخی رات یانب نیا «دوشسم هدناوخ اهدا لیم د لیمیمید

 ناتشهوک یگنس ٌةهنمادنیئاپ ردداب آرون برغمتمسرد میقتسم طخبیرتمولیک تفه

 زاو دومیپهاررتمولیک ۷ دودحرددیاب لیبموتا ٌةلیسوب ناب نتفر یاربوتسعقاو

 . دیسر اجنادب نارگ چک قیرط



 ۱۳۹ ینضع یعنرات راثآ

 ةندب ره یانهپ هدوب رتم تفه زا زواجتم یدنلب هب(۱۹۵ش) هدربمان جرب
 ندرب رب ات هن ادا ا وب رط یو ارث آیات و تا سح له اب هد تاآ

 علض ره یانهپ هکیروطب دناهتخاس رتنهپ حرط شوخ قیقد یک ر شارت ور

 دناهتخاس جربلخادیناکلپنآ یالاب تمسقرد ,تسارتمراهچ ًابیرقت نیئاپ رد جرب

 ینعب, ناتسهوک .بناج رد رتمیتناس ۵4 یانهپو رتم ۱/۱۰ یدنلب هب نآ ٌهناهد هک
 و.تسا هتفرگ رارق هوک نیئاپ حطس زا رتم هس بیرق یدنلب هب بونج تمس رد
 اههرانملخلادادتنامهدشلخ [وناکلپ هبیرگندسنانم بیت رتاب هاتوک مابدرت هلیسْوب

 نآ"مأب ربااز نازورف شتآ و دندیسریم جرب یالاب هب هداد تهجرییغت راب دنچ

 یاپ رد یکیراب و دنلب یگنس نواه هیبش نادشتآ شوک راهچ کگنس « دنداهنیم
 قاتساب ناب ا4زومب۱۳۷۱ لاسردن آ ظفحیارب هک دوبهداتفاو رفهتسکش تروصب جرب

 هتخاس یلاع و مّظنم و قیقد دیفس یگر یاهگنس زا جرب مامت « دیدرگ لقتنم
 ی یو ام اس ۳و ی رطق « تسا هدش

 : دززد لو تمسات ۱۵ فرید و۶ ارایش یا

 یأمراث آتسرهفرد۱۳۱۸هام نمهب ۲*خیراترد ۳۵ثرامش لبذ داب آ رونحرب
 . تسا هدیسر تث هب ناربا

 و - فا

 . رد رک و رتخد رد ام یاههنارپو

 اتهرک داد گنن مانب يگنتدابآ ارون جرب برفم یرتمولیک راپچرد

 و دوشیم هدناوخ رتخوردام مانب هک تسا یعیسو یاههناربو گن الخادو تسه

 مر دراد دوجو ددرک مانب یرگید یاههناریو مه نآ یرتمولیک شش رد ًابیرقت

 ننشگ ۳ دنمززابب سراف هاخرد رکبد ٌةنکما یرایسب دننام روبزم یاهاحم

 جایی 7 و یمسلع یاهشواک ماجنایارب راک اچیجوم و دعاسم طئارشو تایضتقم
 پاستهی  9-۰



 یراپ میلقا ۱۳۲

 (دمحم نبدلاءاللع دیس) نینه | برد هدازماما

 ۱ هی ببرق » :تساهدشهتشون مجع هراس رک رد هجنآ قبط

 یلیخ دالوف زا تسا یرد ارتآ یارس دراد یهاگ ر اب و کر زبدبنکت ساهدا زماما

 نا دل وگو ؛دناهتشاس عضو شوخ هدرک تعنص شنتخاس رد هوکشاب و نالک

 (۱) « دنا هدروآ هدومن لقن اجن آ زا هدوب بصن دیپس هعلقرد ًاقباس رد

 یکیرد دوشیمهدناوخزین هعلق دیفس و زدیپس یاهمانبهک دیفس هعلق هرابرد

 . ددرگیم رک ز یتاعالا دعب ٌهحفص ود

 زا سپمتفریم ناتسزوخب سراف زا ۱۳۳۰ لاس زیئاپ رد هکیماگنه هدنراکن

 نادادماب اجنآ کیدزن يخب رات راث آ عبرس دیدزابو داب آرون رد بش ثکی فق و ت

 نایلهنب نورزاک َُاج هک ی لحم ککبدزن هّاج رانک رد نایلهف بناجب روبع نمض

 عاقب مومع دننام هک مدیدار یهجوت بلاج ٌةعقب دنکیم یقالت دابآ رون یعرف هار اب

 حلاصم عون نامهزا یدبنگ هدش هتخاس چک و کگنس زا دودح نآیاههدازماما و

 قیفوت کیدزن زا نآ یسر رب و دیدزابب هنافتأتم و دوب نآ زارف رب ینامتخاس

 : دندومن یفرعهرابا خیش هعبمانب ارنآ مدش ایوج نآ مان زا نوچ و متفاین

 تساهتفر موقرم مجعراثآ باتک رد هجن آًظحالماب لصف نیانیودت عقومرد

 نینهآبردهدازماما هک مدرک طابنتسا نینچ دید کل قنرک لا قیاس حرشب ًانیعو

 صشیب قیقحت ددصرد رطاخ نانیمطا یارب و دشاب رذابا خیش ًهعقب رگید مان

 راسفتسا هراب نیارد نورزاک گنهرف و یرادنامرف زا یئاههمان نمض و مدمآ نپ

 -۲۳۹۸ هرامش همان یط(یرونهجاوخ یا-قآ بانج) نورزاک یرادنامرف مدومن

 دش راسفتسا یلحمنیعلطم زا بتارم .......»هک دناهواو حیضوت نینچ ۷۹

 شخب زک رم (دابآ رون) یکلام یرتمولیک ود رد ینهآ برد هدازماما
 طسو رد

 و تسا دّشحم نیذلاءالع دیس هدازماما مان و عقاو ناتسزوخ و نورزاک نیب هار

 3 دشابیمت ینسمم شخب رد رذابآ خیش عقب
 مو

 ۰ ۲۹۹ ٌهحفص یرمق ۱۳۱ یئبمب پاچ مجعرانآ باتک (۱)



 ۱۳۳ یتسممیشیراتراث ]

 مجعراث | باتک هتشون دننام نورزاک مرتحم یرادنامرف حیضوت زا رارق نیدب

 تساهدشعقاو دابآ رون ٌةبصقیکیدزن رد نینهآ برد هدازماما هک دیآیم رب
 هدهاشم کتد زن زا او یتسمه كاخ ین راتراث ] هک دنمشناد ناتسود یخرب نکسل

 یاههناریو یکیدزت رد ینهآ برد هدازماماهک دنتشاد راپظا دناهدرک یسرربو

 عقاو ینسمم كاخ رد ۵ 20 تشا مالبع دهع ةتسجرب شوقن و یشنماخه دهع یانب

 یاقآ « درادرایسب تفاسم دابآ رون ٌةبصق ات و( دمآ دهاوخ اهنآ حرش و).دشابیم
 (۱68ش)رووت زم ءدا وماما اریکعزهک یسانشن اتساب لک ,قرادا ساجع یمتشر, یتیم

 راهظا هنوگنیمه زیندندراذگ بناجنیا رایتخاب (۱۹۷ش) ارنآ یمیدق ینهآ بردو
 نینهآ برد هدازماما یعطق لحم نییعت بناجنیا یارب هجیتن رد و دندومن عالطا
 لباق راثآ و هنکما یتسیاب هک متشک هجوم رکید رابکی هدش عقاو دیدرت دروم

 ًاصخش نآآ اب ردو هدهاشم کی زنزا دشاب تروصرهب ترفاسم ماگنه رد اررکذ

 نینهآ برد هداز مامالحمب تبسنرتلماک عالّتا لیصحتیارب لاحرهب ودومن ربخ بسکا
 هدومن تدضاعم یاضاقت زاریش رد دوخ دنم هقالع و علطم ناتسود یخرب زا

 تمسق نمض هراب نیا رد مزال حیضوت تساوخرد دروم عالطا ندیسر اب مرا ودیما

 . دشاب هداتفین قیوهتب مهرضاح لصف پاچ لاح نیعرد هک ددرگ موقرم باتک لیذ
 ةکنیاپباستا و روبزم دازماما رد یمیدق ینهآ ررد دوجو تروع ره زد

 و یسر رب یاج هدوب هجوت ٌهتسیاش هک ت سیا هتکن دناهدروآ "دیش هعلق زا |نتآ

 . دراد ار رتشب رظن ناغمآ

 یضبررات و فرگشراث اب عجار فلتخم یاهباتک رد هک یتاحیضوتب هّبوت اب
 یاهکلج یقرش لامش و لامش رد هک "دد رگیتا مولعم نییچ دنا :هعشود,وعشخ

 هاش راد ارنآ هک تسه یرگید ةگلج تسا عقاو نآآ رد دابآرون ٌةهبصق هک

 ةگلجود «درادرارف داب آ رون ةهگلاجیبرغلامش بناجرد زین نایلهفذگلج دن اوخیم
 هک دراد دوجو یخی رات راثآ اهنآ زا مادک ره رد هدوب مهب لصتم و رواج ریخا
 رضاح باتک رد هکسا یارب نکل تسا راوشد سپ لک روطب مهاهنادب ندیسر

 روخارف یتاحیضوت دشاب هداتفاروک ذم هدربمانراثاب روب زم تاعالا یبسانم ْذح ات



 سراپ میلقا ۱۳

 : دیامنیمرک ذمادک ره

 : نامک راغ

 ثکم نآ نورد هک نامک مانب یراغ زا یلّسفم حرش مجع راثآ باتک زد

 زاوتسا عقاو یهوک ککنت ردهک هتفر موقرم دشابیم رادیدپ حضاو روطت نامک

 رتمولیک شش دودح رد دیاب دراد رارق قرشمب ور هک ککنت ةناهد ات دابآ رون

 راغنورد ار نامک وتفر الاب یراوشدخالگنس تکنت زا سپس و دومن تفانم ِ

 یدننام هناسفتاحیضوت و درادن ناکما مهراغ هب نتفر الاب و تسیرگت جراخ زا

 باتک هب دتناوتملیاهت تروص رد نادنمقالع هکت سا هند رد کد نا الو

 )٩( هدی من هعجارماروبزم

 أ بدبیفش ةعلق ( ژدیبس

 ۳ رک ناف چگ و هکنسزا یمظعم ٌةعلقراثآ نامک نت یوربور

 هگلج طسورد سراف فلتخم طاقن رد هک یه نیمهبرگیدیاههوکر یظن) 9

 هک تسا رادندب (دراد دوج و یحلعسم ۳ ةطوحم كي ره یالابهدیشک نامبسًآجرس

 و.دنناوخیم زین هعلق دیفس مانب ارنآ و تسا فورمم ژد دیپس فّتخم زدیپس مابب

 طوبملقاال نآ لعا هک هب ابمربرمانئارقزاو دنیوگبممه دیفد هعلق مومعروطب

 و ریش هاین یاهمانب هار راهچ هعلق زارفرب نتفر الاب یارب « دشاب نابناساس دهعب

 ناوتیم :بسخرتش هار زا نونک | هدوب دوجوم بسخرتشر ناتسلر هالکن یررذ

 :یرضقاطو یگنس ءزاوردزا یتمسقو اهراوبد یایاقب « دیسر هعلق یاههناربوب

 یشارت گنس حالطسا رد هک شارت همین یاهکنس و تسا یقاب زونه نآ یگشنب
 /علقو هاگهانپ مهراجاق هاش دّحم نارود انو دناهو راک اره دنماششم زج داب

دومنیم هدافتسا یبوخب هاازا هدود یئسمم مکحتس
 ۰ دنآه

فص يک" ذلا باس مجعراث باتک (۲)
 ۷ جز ۱۲۵ ۰ ۰۳۸ ام « تاح



 ۱۳۵ ینسم یخیراتراثآ

 هدامامارد نونک ارد نآ و هتشاد دالوفزا یزدروب زم ٌةعلق هک تشافورعم

 . دش هراشا عوضوم نیاب مه "البق و تسا بصن نهال فرو

 حیضوت هک دراد دوجو تمسق نیارد مهیرگیرد یخب رات راثآقوفراثآ زاریغ

 ةرابرد ناوتیمنرصتخم نیاردو تسا یملع یاهشواک و تاقیقحت جاتحم اهنآ ةرابرد

 ندومیپ اب لامش بناجب مهیمک و قرش بناجب ینسمم زا "الامجاو دومن ثحباپنآ

 یقرش بونجتمسب نآآ زا سپ نوچو دنسریم ناکدرا هب راوشدرایسبیناتسهوک هار
 یناتساب نیمزرس یحاونرباس دننامریس طخ نیاو دنسریم زاریشو می وگ هب دنور

 فلتخرا وداردا رناربا مد ره یک نرو یخب رات ثداوحو عیاقوراثآ و اههناشن سراف

 رد(۸۰5۱610) نیتسالروارس یسیلگنادیقفسانش ناتساپهکنانچدرادرب رد هتشذگ
 دشمج تخت نسب ةداجراب رد قیقحت روظنمب هک ۱۳۱عرذ [لیاواو ناب ا رخ |یاهزور

 یقرش بونج تمس رد مقاو فلتخم یاه هّیترد تفریم ناکدراب زاریش زا شوش و

 لافس تاعطق هک دوب ور _لت اههّیت نسیا نیرتمهم و دز یئاه هناسک ناکدرا

 برغمرد عقاو یحاون نیارباذب « دروآ تسدب اجنآ رد نوک اب لتراث آ هیبش شوقنم

 بونج و بونج رد نایلهف و دابآرون و نورزاک و لامش رد ناکدرا هک زاریش

 یسانشناتساب و یماع تاقیقحت ماجناٌهتسیاش دوخُةبونب زینددرگیم عقاو اهن آیبرغ

 . دوب دهاوخ

 نایلپف یخی راتراث آ رک ذب هدومن هّجوت یبرغ لامش بتاجب داب آ رونزا كنیا

 : مزادرپ یم

 یشماخه دهء یاه هناريو

 زا هدیدرگ عبقاو نورزاک,یبرغ لامش یرتمولیک ۷4 تفاسم هب نایلهف

 زا و دنورب نایلهفب داب آ رون زا نوچ  تسارتمولیک ۱۷ دودح رد اجنًآب دابآ رون

 نایلوف برفم یرتمولیک شش رد نج نج اب ناج نج_ مانب یدابآ هب نایلهف

 یداب اب سپسو ون هعلقب اجن آ زاو هشیبرس یداب آب ریخا یداب آ زا سپ دنیامنتمب زع



 نراپ میلقا ۱۳۹

 . دنسریم ناو ارش

 دراد دوجو ناورس یدابآترواجمرد یشنماخه دهعزا یمهم یاه هناریو

 یراّجح و حرط ظاحلزا هدوب رتمیتناس ٩۰ بیرق مادک رهرطق هک یئاهنوتس هتو

 زا شابیم (سوتل ) قبنز هیبش یاهلگ هب نیز» و دیشمج تخت یاهنوتس هت ریظن
 تسا یپدب و(۱۹۸ش)دسریمرظنب جن آ رددوجومیشنماخهیتنطلسخاک یاب اقبٌهلمج

 زا سپ كاخ رد نوفدم راث آهک یوحنب دیفم یملع شواک بسانم یاهلحم زا ۳

 رد دریگن رارق فلتخم یاهبیسآ ضرعمردو دوش یرادهگن هتسراش عضوب فشک
 . دوب دهاوخ روبزم ناکم

 داب آزوریفو ناوکحلتورصوبارصق رد یشتماخهراثآ#رابرد هجن اب هجوتاب

 دیشمج تخت زا یهاش ُهءاج ریس طخهک دسریمرظنب نینچدشروک ذم ًاقباس هدالابو

 رهشیاههناربوْلحمردناو رس و هدالاب نیبامو تساهتشذگیم قوف طاقنزآ شوش هب

 (۱)تساهتشاد دوجو یشنماخه دهعزا یاهینباو رکید هاگلزنم مه نورزاک روپاش

 هاگنق و نیمشش یوق لامتحاب هدوب یدعب کت نا یشنماخه خاک و

 سپ نیاز اهکنیارگم دوریمرامشب شوشبناجب دیشمج تخت زا یشنماخهناهاشنهاش
 . دشاب هتشاد ترباغم دشرک ذ هجن آ اب هک ددرک فشک یراثآ

 ۱۳۱۲ هامدادرم٩ خیراترد ۱۹۰ هرامش لیذ ناورس رواجمیشنماخهراثآ

 ۱ تسا هدیسر یخی رات تبث هب ناریا یلمراثآتسرپفرد

 (نوگناروک ) مالیع دهع ٌةهتسجرب شوقن

 یالابربوناتسهوک ةنمادردهک یا هّیتزارفرب ناورس كيدزن _ ناتسهوک رد

 تاراتنازا یمیرک نمهبرتکد فیلأت ناریا برغ یمیدق یاهتختباپو یناتساب یاههار باتکر د (۱)

 . تسا هدش حیرصت تمسق نیازین (۱1ص۱۳۲۹رویرهش - نارهت پاچ)یسانشناتساب لک ءرادا

 ریز هدش ههناوخ لیعمسا هدازیاما لب اه هناربو نیا لحم رشاح لاح رد (۷)

 و یرتک و بوچ و نیچ ککنس یشنماخه دهع یگنس یاهنوتس هتربورود و تسا هدیدرک ناماس نآ

 . دنیوجیم زاینو دنراذگیم عمشو فرظ



 ۱۳۷ نوگتاروک رد مااعدهع ًهتسجرب شوقن

 دوجنونایهالیع نارودزا, یشوقتیلت هس ةدکیهد: کمذزت انشا هدش عقاو هناخدور

 زا نکل تسا هدنام یقاب اپن زا یپیبش طقف هدیدرگ وحم رایسب دنچره هک دراد

 (۱۹۹ش) « دشابیم ناوارف هجوت روخرد تّتمها رظن

 یرگبد و دره تروصب یکی, عونلا "بر ود ریوصت رب لمتشم روب زم شوقن

 یوررب درم « دناهداتسا اهنآیوربورو بناجود رد مه یاهدع و تسا نز تروصب

 تچ تسداب ار رامریس هتسهن,تسا هدش لبکشت مدز هقلح راهی زا هک ی تخت

 دزاسیم ناور مدرم یوسب یگ دنز بآ زا یماج دوخ تسار تسداب و تسا هتفرگ
 ضنهس « دشابیهرسررب خاشودیارادقوف ریوصت ودزا كي ره «تساهتسشنوارانک رد نز

 دنلب یاهسابل اب ناشیا رس تشپ اب پچ بناچرب رفنودو وربور ای تسار بناجرب
 هنیسب تسد ًامامت ءاتوک ًاتبسن یاههماجاپ ناشیا لپاقم رد مهرفن ۲۷و دناهداتسرا

 ابعوملا تر شقن یورب ور هناگ ادح یاهکتس هتخن ی ناش یر اه کو تک

 نایمبیرک ذ (۱)مجعراث آ باتک ردراب نیتسخن شوقن نیازا « تسا هدیدرگ یراجح

 ناربا خیرات زا شیپ راودا و مالیع راثآ زا زونه نامزنآ رد نوچ و تسا هدمآ

 نطرن اهنآ دوجوب طقف هلوتلا تصرف موحرم اذل دوبن نایم رد ینادنچ عالطا

 زا سپ لاس کیو یسو تسا هتشونن اهنآ خیراتو عوضوم ؛راب رد یحیضوت هدرک

 دنمشناد (یدالیم ۱۹۲۳) یسمش ۱۳۰۲لاسرد ینعب هل وذلا تصرف موحرم دیدزاب

 اراهن آ هدومن یملع یسرربوهظحالم ارروب زم شوقن ینامل آ دلفستره روتفورپ دیقف

 صیخشت حیسم دالیم زا شیپ لاس رازهود دودحب طوبرم و مالیع رود راثآ زا

 . تسا هداد

 هک دیشمجتخت یکم دزن متسر شقنرد یمالبع ٌهَتسج رب شقنو شقن نیادوجو

 ارت نرفهد زن اپلقاالهک تسنی ارب لیلدیفرط زاتش ۵ ذگ. ۶۱ وع*تاحفصردن آ نکذ

 ناتسهوک تخسیاهگنسرب یناسنارب واصتو هتسجرب شوقن ثادحا یشنماخه دهع

 نیمزرس رد یرنه راثآ هنوکنیا و تسا هتفرگیم ماجنا یناریا نادنمرثه ُهلیسوب

 مولعمیگبیید فرطزاو دراد یشنماخه نارودزا رتمیدق رابسب ٌةشر ناربا یناتساب

 ۰۳۰۸ هحفص یرمق۱۳۱ یثبمب پاچ (۷)



 یراپ میلقا ۱۳۸

 تسد رود رایسب طاقن ات نایمالیع یبهذم تادقتعم و مالبع تلود ٌهطلس دیامنیم

 ودره نیا و تسا هتشاد طاسنا هدوب عقاو مالبع كاخ قرشم رد هک سراف یحاون

 . تسا ناوارف تتمها یاراد ناربا خیرات رظن زا بلطم

 ردزین نآززا یوحمراثآ و دراد دوجو نوگناروک یراّیح رد هک رام _ شقن

 و دشابیم خیرات زا شیپ مدرم یا-هعولا بر زا یکی رهظم تسا یقاب متسر شقن

 تادقتعم ءزج رام , شتسرپ نیمزرس ودره رد دنهو ناریاب اهابرآ دورو زا لبق

 .تسأ هدوب مدرم

 رد۱۳۱۵ هام دادرخ ۲۵ خیراترد ۲۵۶ *رامش لیذ نوگناروک یمالیع شوقن

 ۰ تسا هدیسر یخی رات تبث هب ناربا یّلم راثآ تسرپف

 درادرارق نآةنمادیاهگنس هتخت رد قوفٌتسج رب شوقنهکیناتسهوک یالابرب

 ماجنا دعاسمو بسانمتایضتقمو طبارش نتشک مهارفاب هکت سهیناتساب ةينباوراثآ

 . دوب دهاوخ درومب اهن آ رد یسانشناتساب تاقیقحت و یملع یامشواک

 رتخدواد هب موسوم یگنس ٌةهمخد

م ةبحان یبرغلامش یاهتناردهک سراف ممصیخب راترثا نرخ آ
 درادرارقینسم

۳ هک تسا ناتسهوک یالابرد یمیدق رایس که
 ,هدیمان رتخد واد مانب 

 رتخد وردام ینعمب نابزب ددودو ید ارهاظ نا له حیحص مانو دوشیم

 . دشاسم

 بناجب هک ار ناتسزوخب نایلهف هار یتسیاب یخیرات رثا نیاب ندیسر یارب

 زا و دنسرب نوپوک هب موسوم یّلحمب ات دنهد همادا دراد دادتما درف لا

 نتفر یارب « دنور الاب ناتسهوک بناجباجن آ زا هتفر داب آ نیسح یداب [هب نوبوک

 رایسب نآیناتسهوک ءار اریز درک روبع دیاب هناخدورزا ناتسهوکب داب آ نینجزا

یه هتفرگ رارق تم ۳۰ یبیرقت عافترا رد روب زم ٌهمخد
 ان یچراخ تئ



 ۱ ینسمه كلاخ یاهتنا یخب راتراث

 نیئاپ تمسق هک تسا یدنلب و نهپ ٌحطس زا بک رم یشنماخه یاه همخد ذننام
 نآطسو.رد و تمسق نیا یالاب رد همخد لخدم « دناهدروآ رد فاص تروصبارن

 و فاص ٌهیْشاح اپنوتس یالاب و دنا هدنابامت ار نوتش ود نآ بناجره و دراد-رارق

 هگننشاولر ارتیهنماخه زاد.هنادنا یام هرکبنک لک ی آاواوف رباووو سام

 یاههمخد مضویبوخب ن "آی جراخ یامنهتفرمهب ورو دناهدیشا رت هتسج رب روطب هوک

 (۷۰۰ش).درو ًابم رطاخب دیشمج تخت و متسر شقنرد ار یشنماخه ناهاشنهاش

 هدیقعراهظا نینچهتسناد دام هرودب بوسنم ار همخد نیانیعلطمزا یرایسب

 نادنمشنادیخررب ,تسا هدشهتخاسدالبمزا شی ۵۰ت ٩۵۰ یاهلاسنیبهکد ننکرم

 ینعب دننادیم ریبک شروک زا شیپ یشنماخه نارابرهش زا یکیب قّلعتم ارنآ مه
 یجراخ عضوب هجود « دناهتشاد ار سراپ یّلحم تنطلس ناشنماخه هک ماکنه

 نخ هک دروآیم دوجوب زین ار لامتحا نیا اهنوتس یالاب یراشح ًاصوصخ همخد

 و لئانتتو؛ندش مهارف اب ًاساشا و دشاب یشنماخه ننخأع نازودب طوبزم ورم

 یسررب ارنآ زطاخ غارف اب و دیسر هدزبمان ٌةمخدب ناوتب تلهس هک" یتاینشقم
 دهاوخ یشیمرتهبمهیخب رات تمدق ٌهجرد ظاحل زا نآ هراب ردرظن راهظا دومن قیقد

 . دوب

 ۲۹ خیرات رد ۲۹۹ ٌرامش لیذ رد و دو ید یلحم ٌةتفگب اب رتخد واد ةمخد

 . تسا هدیسر یخیرات تبثب ناربا یلم راثآ تسربف رد ۱۳۱۰ هامرذآ

 : طول و رگنس هخب و دیپسا لت

 نیاب نایلهف بناج زا هکنآ زا شیپ) رتخد واد هکیدزن یاهناتسهوک رد

 ام هک دیتا لث لق زا دراد دوجو یرگید یمیدق راث [(دنسرب یخیرات لحم

 و راوید هک رگنس هخپ و دناهتخاس دیدج یداب [نآ یورنونک | هدوب یمیدق

 یئاهتمسقو هتخیر نآ زا یئاهتمسق هدوب رتممین یانهپو رتهولیک مین بیرق لوطب

 ار د طول مانب یلحم یاههناریو نینچمهو تسا هدنام اجب



 یراپمیلقا ۱:۰

 مه اهنآب ندیسر هک راثآهنوگنیا حیضوت ًاعبط و تسا نایناساس دهعزا الامتحا

 . دسریمن رظنب درومب اجنیا رد تسا یفاک لیاسو و ناوارف تصرف جاتحم

 باگنت لپ ؛دسرریم باگنتلپ هبنوپوک زا نتشذگ زاسی ناتسزوخب نایلپفهار

 نامز رد نکل تسا ناتسزوخ ناتسا و سراف نیمز رس ینونک لصاف ددح

 هبنآ ذح هدوب برفم بناج رد یرتشیب یحاون لماش سراف تموکح ورملق قیاس

 ناج راو یدمحا ربوب فیاوط یلصا تنوکس ٌهقطنم رارقنیدب و دیسریم زمرپمار

 تسا ناتسزوخ ءزجنونک |یلو تفریمرامشب سراف ءزجزینناپمپب و (مدقناگ را)

 ناربو همین یاهلپ و هدگشتآ رب لمتشم هک یحاون نیا یضبرات راثآ نیا رب ان

 مهم اتسج رب شوقن و یناتساب طاقن و مظعم یاهیدابآ و اهرپش یایاقب و

 یاهلحمو یخبراتراثآ حرش _نمض رد و دنامیم هتفگ ان باتک نیا رد تسا میدق

 نیمز رس یمیدق راثآ حرشب ظاحل نیدب « ددرگ روک ذم دیاب ناتسزوخ یناتساب

 ةریزجو رهشوبردنب یخیرات راث آ رک ذب و دوشیم هداد همتاخ برغم بناجزا سراف

 طابترا هشيمه یعیبط تّیعقوم و یخبرات ٌهقباس و یکیدزن ظاحل زا هک كراخ

 دزادرپبم دراد و هتشاد سراف اب ینتسسک ان



 گر احب ةرب زج و رهشر» یخ راثراث | ۰ مش لصف

 رهثو) -۱

 زاامررق نادادتا هک دراد رارق یاهرن رج هبش لا

 و لصّم قرشم بناجزا هریزج هبشنیا طسوو تسایقرش بونج هب یبرغ لامش
 ردنآ بونجو لامش بناجرد كچوک جیاخودبیترت نیدب و دشابیم كاخب طوبرم

 دوجوبجیلخ تسار لحاوساب روبزم هری زج یبونجو یلامش تمسقود نیب ُلصاف
 تا نیا

 پناجو تساهدیدرگ عقاو هریزج هبش یلامش یاهتنارد دوخ رهشوب ردنب

 هری زجهبش _ لامش _ بناج _كچوک _ جیلخبنآ تسار بناجو سراف جیلخ هبنآ پچ

 . دشابیم لصتمو طوبرم

 تمسقرد دالیم زا شیپلوا هرازهزایتمسقو مود ةرازه ینعی مالیع دهعرد

 و ینادابآ زکارم زا یکینآ یبونج جیلخ هانپردو روب زم ةريزج هبش یبونج
 یشایرد هار رسربو دوشیم هدناوخ رهشیر مانب هک تسا هتشاد دوجو میدق ناذمت

 و نایمالیع یاه راگ دایریاسو شوشراث ] نارودمه هدوب (۱) ورا و وجن اهم هب شوش

 دد ریشدزا مار رهشزین ناکباب ریشدرا دهعردو تساروب زم نارود ندمتب طوبرم

  رپشوبیگنسرفود تفاسمب میدق رهشیر یاههبارخنونک او تساهتشاد رارق اجنآ

 ناثسک اپرد دنسدور یبرغ بناجرد مهعوفورءمیناتساب زک ارمزا 0ظعمز و20 (۱)

 یاهشواک و اه دادربک اخرد دالبمزا شیپ موسو مود یاههرازه تفلتخمزاث ۱و دایز ةينباهک تسا یبرغ

 ًمجرت هدوب هپت ینعمبوراد ملک و ناکد مینعمبیدنس نابزب ناومءژاو « تساهدش فشکآ نآ یملع

 . تسا ناک درم ُهت ورادوجناهم



 سراپمیلقا ۱۹۲

 راثآ وهینبا یایاقبو نذمت یاه هناشن هدوب دوجوم هرب زجهبشنیآ یبونج تمسقرد

 یناتسابیاهلحمزایکیو دراد هتفهن لدرد ار نایناساس دهعو مالبع نارود فلتخم

 زا هچنآ ظفحزا نانیمطاو راک تایضتقمو لئاسو ندوب مهارفاب هک دوریم رامشب

 یسانشناتسابینف تاسمجت ویملع یاهشواکروخرد دوشیم فشک دوجوةینبا یایاقب

 تسا

 ۱۳ اد یوسف یملع شه ( یدراس۱۳) یسمش ۱۲۹۲ لاسرد

 مانب مالیع رود رد هک یلحم اب اب ار روب زم لحم و دنداد ماجنا یملع یاهشواک

 یعرفم ءایشاو شوقنمیاپلافسرب هوالعو دنتسنا دقبطنم دشىم هدناوخ (نه») نایل

 ۱ شفای رسن روا !هتتوخ اهوشو توش ,دهعزا هتشوت یاه جا و اهنامتخاسراثآ

 يراف جیلخرد) ناریالحاوسرد یسانشناتساب یاهشواک ماجنااب تسا ی

 ابسراف فلتخمیحاونو شوش ٌهلاس راز هدنچ یاهندمتیکتسویب رتهب(نانع جیلخو

شمرتشیب زین تباب نیاز ارهشیر تّیمهاو مولعم ناتسک ابو دنه یاهنیمزرس
 دوه

 دش دهاوخ ۳

 زد ۱۳۹۰ روشن روش 6 9 ۱۲ ءرامش لیذ رهشد ر یناتسابیاه هناری و

۰ 

 ۱ . تسا هدیسر تبثهب ناربا یّلم راثآتسرهف

 كراخ ةربزج یخی رات ۳۲ تب

 عود سو تی یبرغ لامش یرتمولیک ه۲ تفاسمب كراخ رب زج

اهدیدرگ عقاو (ءوانک و ورهشود ر) هگنزردش
 زا ولیکدیزم ندا شات تس

 هی

 .؛دراد تفاسم
3 
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 ۱ 9 ْمالیع یساللخ 0 هب زر ةرو» ناهاش زا قطب عن سس ۱(

اهدوب دالایم زا شیپ موس ةرازح
 1 تس

1 

 ٩ اش تفارتف لو 710۵۲ نمز کک ریندناو ب میدق ناریا یمانش ناتساب .باتک, (۲) دط

 ۳ زین(یرجه۱ ۱۰۱۱ ۸)راقفا هاشردان تبطلس نامزرد (۳)

 هویج ایا ,تسا هد هدمایم لمعب اجن رد هراب ندارد یرایسب تیلاعف و هدوب یراف جیلخرد ناربا



 ۳-۱ هأراخ رب زج یخیرات راثآ

 نآ رتنپپ تمسقو رتمولیک تشه دودحرد یبونج یلامش هریزج یازارد

 ثعاب یبونج یلامش ناتسهوک هتشر « تسا رتمولیک راهچ بیرق ضرع هب لامشرد
 رد یدابآ زک ارمزا یکی میدق راک زورزا هدش هریزج یقرشتمسق یاوه لادتعا

 یشبرات ةنيشيپ « تسا هدوب نارگ ادوسو نادرون ایرد هّجوت درومو سراف جیلخ

 بثک ر دو دسریم دالیم زا شیپ مجنپ نرق ینعی یشنماخه نارودب لقال نآ
 دباعم دونجوژا هدیدرک روک ذما ۲)ایسارآ و۱)راکیا یاهمانهب ناینانوی یخ رات

 ذراد هک یعیبط عضو تلعب هری زجنیا نونک | « تسا هدش تبحص اجن آ رد یناتساپ

 ما تفن کر زب ٌهلول هدیدرک.ناربا تفنیلم تکءرش یاهتّیلاعف ءدمع زک,اومزا

 وروک راخ هرسزج هبایرد ریززا اجن آ زاو سرافجیلخ لحاسب ناراسچک ُهيحانزا

 رد نآ یریگ رابوتفن نابرجظاحل نیدبو ۲۳ تساهتفایدادتما لراخرب زجسپنس

 دهدیملیکشتار كراخ نانیشن هریزج یناگ دنز روحمشک تفن هک رزب یاهیتشک
 تسا ناداب آ زاامیپاوه ٌةهلیسوب ناب تفرو دمآ یلصاو هدمع ءار تبسانم نیمهبو

 نیمزرسابنآطابترا تشذگ هک یحرشب یخی رات ٌةنيشيپو یعیبط تّیعقوم مکعب نکل

 : ددررگ یفرعم هلاسر نیا رد روبزم رب زج یخیرات راثآ دیامنیم اضتقا سراف

 یئاویش و دیفمرایسب ٌهلاسرمدوب لصف نیا مامتاراکب تسدهدنراگن هک یمقوم

 دمحا لآ لالج یاق آی مازک دنمشناد فیلأت 2 كراخهربزج - جیلخ شب "زد مان

 یراینب ودوب وب زم هرب زج ؛راب ردیعماجتاعالظاو تاقیقحتیواح هک تفای راشتنا

 , .دیدرگ لیمکتای حالصاو "كحو هلباقم نآ اب رصتخم نیاردروک ذم تاعالظازا

 «نیتنائرا ماهدراخم رب زچهببارعاتساهدش هتشون روپ زملاسوردهجن 1 قبط

 لغش هب هربزج نیامدرم زا یرایسب اریز نایادخان نطوینع کی

 ناّمع یایردو سراف جیلخ فارطا یاهجیلخو اب ردرد اهیتشک یئامنهارو یئادخان

 . ۸هعنه () . اععبع (۱)
 ٌلسوب نآ یتفن میظع لول و كراخ ةریزج هاگ ردنب ۱۳۳۹ ناب آمهدفه ٌةبنش هس زور (۳)

 نیلوا هاش اضر دمحم .و ریبک هاشاضر یاهیتشک و تفانی حاتتفا یهاشنهاش نویامه ترضحیلعا

 . دیدرک اپورا مزاعو دومن یریک راب ككراخ هلکسا رد هک دوب یئاهشکتنن



 سراب میلقا ۱

 ار لفش نیمه ناشیا زا یاهدع مهزونهو دناهتشاد لاغتشا ناتسبرع ءریزج هبشو

)۱ 
 . دنراد

 : دشابیمرارقنیدب ضاح لاح رد كراخ رب زج یخیرات ةنباو راثآ

 یناتساب یاههاگتدابع یاه هناریو

 یبرغلامش بناج یاه دابزا ارگ راخ هاگ ردنب هک ناتسهوک ٌةندرگ زارفرب

 ینهپ ناکلپ ٌةلیسوب و تسا دوجوم میسجشارت یاهگنسهتخت فیدرود درادیمنمیا

 طسوردروب زم یاهگنس هتخت , دناهدیسریم اجن بتسا هدناميقابنآ تمسق كي هک

 درادرارقتسا هد آ دوجوبیمی دقیاهراوب د نتخب رورف زا هک هشالیاهگنس یاه هدوت

 فی درودرد هوک هگنس زا یئاه هجقاط لحم نیدنچرد راثآ نیا شوحو لوح ردو

 . تسا هدوب اهرذن ندراذگ لحم ارهاظهک دناهدرک داجبا یئات جنپ

 زابتشترز نیئآ عولطزا سپدوب یک بتمناکم قوف حرشب هکر وبزم لحم

 هک د راد دوجو یک ورتمرتحم ةعقب رک دل قباس ناکلپیکیدزت رد , دنام كل ربتم مه

 لیدبت دجسم هب ًادعب هدوب هدکشتآ ادتبا تشادنپ ناوتم نآ یرامعم عضوزا

 تساه دید ارگ

 یکنمهچراپكب گنس هتختود هری زج یلامش یاهیگتسج رب زا یکیزارفرب

 ۰ دوشیم هدناوخ رتخووو مانب هک دراد دوجو ۸ ددع تروصب رگیدکیپ

ِ 

 دمحم ریم ٌةعقب

 یرنملکشیمره دبنک ی اراد یاهعقب روبزم راثآبرفم یرتمدص تفاسب

 زا کاورازاهپ نیزم نا یاضف نورد - (۲۰۱ش) دوشیم هدیدردم كچوک دبنک و

 هتفرنایهزا اهنآ مظعاتمسف هک دشابیم لوعمدهع یعلض تشهو یاهراتس یاپیشاک

 ۰ دوشیم هدنأوخ یرحه ۷۳۸ خیرات لاس تساهدنامیقاب هجتآ زا هدعثكب یوررب و

 یسمش ۱۳۳۹ نارهط پانچ دمحا لآ لالجملقب«لراخ ءريزج - جیلخ میتیرد»ژا لقن (۱)

9 
 . ۵۷ هحفص



 ۱۶۰ هأراخ رب زج یخی رات راث ۲

 ترضح دن ز رف یفنح دّمحم نفدممدرمةدیقعب هد وب دّمحم ره دا زماما هعقب نی اماذ

 : دوشم هدناوخ نینچ اجنآ رد دوجوم ٌةبيتک ربو تسا (ع) یلع نینموملاریما

 «یراخبلا نیسح هبتک - یلع نینمقملا ریمانب دمحم نینموملا ریما دهشمل (هذه»

 تایراجلا تاقدصلا و » : دسریمرظنباجت آ رد تاملک نیایواح ى یرگید ةبيتک

 نیایناب«هئامعبسو نیعب راةنسیف تاظحللا و سافنالا عیمجیف تایقابلا تانجلا و

 یاهیشاک زا ریغو دشابیمروک نمیلواٌهبیتک ردوامان هک تسایراخب نیسحنامههعقب
 جک, و. لسم یابوت و ناب ز) ینامتح اس لات هد لو اقا
 ۰ عااو

 عقاورتکچوک دبنک ریزرددقرم دب ًایمرب «جیلخ میتب رد »باتک زاهکی روطب

 هب طوبرم و لصّتم دجسمزارفرب سرضم یطورخم رتگ رزب دبنک و تساهدی درک

 . تسازا ریش مهم یاههاگت راب زهیبش مه ظاحل نیازا و درادرارقهدربماندقرم

 ناروداب نراقم رک ذ دروم ٌةعقب رد روک ذم ۷4۰۷۳۸ خیرات یاهلاس

 تسا زمره روهشم ناهاشزا (یرجه ۷ع۸ات ۷۱۸) نتمهت نیدلابطق یئاورمکح
 دوخیئا ورنامرفتحتار ناّمعو سرافجیلخلحا وسوریازج رباسو كل راخرب زج هک

 8 / دوب هدروآ رد

 مالسا زا شیپ یاه ناتس رو

 ۰ تسا هدیسررظنب مالسازا شیپ ناتسروگ هس كراخ ةرب زجیقرش تمسقرد

 دندوبهدیناشوپ حطسم یاهگنسهتختاباراهن ]یور هدش هدنک کگنسلد رد رب اقم لک

 رد « دناهدرب نایم زا ار اه ربق نورد راثآ هدز دربتسد ار اپنآ مظعا تمسق و
 ثادحایناوارفرباقم تشاد دوجورک ٌذلاقباس یناتسابدبعم هک ناتسهوک زا یتمسق

 رظنب ,تسا رودم اپن آٌهناهد هتشادن یقمع نادنچرباقمنیا هَدع كى « دندوب هدرک

 یاراد ممه رباقم یدادعت « دشاب نایتشدرز یاهنادوتسا رباقم هنوگنیا دسریم

 . دوش همجارم باتک نامه ٩٩ ٌهحفصهب (۱)



 یراپمیلقا 3

 نفدم دناسریم و دوشیمهدید بیلص شقن اهنآآ لخدم یالابو تسا هاتوک یاهلخدم

 تسا رتمهمو رتک رزب همهزا هک یکم ربخا عونرباقم نایمزا « تساهدوب نایوسیع

 ددو(۲۰۲ش)تساهراوشوگ و اههجقاط و یدنب زرج رب لمتشمیئابب ز یزاسامنیا راد

 هس هک دنسریمیلصا ٌهطوحمهب زیلهدزا دعبو (۲۰۳ش) دراد یزیلهد لخاد تمسق

 . تسا دوجوماجن آرد ددعتم رباقم و دناهداد بیترت نآ زارفرب یبرض هیبشششوپ

 تساهتفاب هار نادب دایززیبارخو هدید بیس آ رایسب دنچره یخی رات رثآ نیا

 ۰ داد صیخشتنآ ردار یناساسو یناکشا كبس یرامعم ناوتبم نیا دوجو اب

 ناوتیم هک دراد دوجو یوحم رایسب ٌةتسجرب شقنریخاربق لخدم یوربور

 دوخ تسدکب هب یماج ابوگ و هدز هیکت یتخترب هک دیدار یصخش ریوصت نآ رد

 مولعم هک تسا یروط نآ فارطا تانیئزتو هتسجرب شقننیا عضوو تسا هتفرک

 شقن نیا دوجوو تسا"۱) (یریملاپ) یرم دت كبس ةربقم كي روب زملحم درادیم

 هلر زا هکنآ رب هوالع برغو قرش یشاداونارد 2 هند وم تّیلاعف 45 دناسیم

 نیا و تساهتفرگیم ماجنا زین ابرد ءار زا هتشاد طاسبنا تسدرود طاقنات یگش

 رب زجرد رک ذلاقباس هتنجرب شقتراثآصنخشتو هدهاشمزا شیپ هک دوب یعوضوم

 )۹ هدنام هدشوب كراخ

 دیامنیمناعذارگید رابکیو دسریم نایاپباجنیاردسراف یخی رات راثآ حرش

 یناتسابو عیسو نیمزرس یخبرات راثآ زا یرایسب ءرابرد ًاصوصخم باتک نیا هک

 هبروسرد نایمور دهع فورعم و مهم یناک رزاب و ینادابآ زک رم ( ۳2 ]ددربعع )مدت (۱)

 ترهش زین نآ دوجوم یگنس ةينباو یخیراتراث آهک تسا ( قشمد یقرش لامشردو صمح قرشمرد)

 . دراد یناپج

 یاقآ ۳۷/۷/۳۰ ینارنخس زا كراخ ریزج یخبرات راث آب طوبرم تاعالطا زا یتمسق(۲)

 هامنمهب ۱۵ هرامشرد هک عوضوم نیاب طوبرم ُهلاقم نینچمه و ناتساب ناربا ءزومردنمشریک رتکد

 - جیلخ ميتبدد»باتک رد ًانمض تسا هدش هدافتسا و یابتقا دوب جردنم تاعالطا هما نزور ۱۳۲۷

 یدیفم تاحیضوتو اپیسرربروبزم باتک دنمشناد فلّوم فرط زا ٩۳ اب و تاحفص « كراخ هربزج

 . تسا هتفر موقرمرک ذلاقباس یناتساب یاههناریوو اههمخد ءرابرد



 ۱:۷ هأراخ ءربزج یخبرات راثآ

 یاههنارب وو یناتساب ٌهنکمااسبهچ و درادرب ردیلامجا و رصتخمرایسب تاعالطا سراف
 ندنامرودو یلحم یاهتیعقومو هار ندوبن تّلعب هک ینوگ انوگ لالطاو یی راتعهم
 تسا یزور راظتناب هدنام لوهجم زونع دنم هقالعو علم ناک دننیب رظن زا
 ًانیقب ودشاب هتشاداراپن آ یسرربو فشک یاضتقاروشک شتاد و گنهرف حطس هک
 روطب كاخ و بآ نیا نادنزرف زایملع یاهناوراک و روشرپناناوج كابدزن دارد
 فلتخمیاهتمسق یجراختسودناریا ناسانشناتسابارتشا و یراکمهاباب هناگ ادج
 یشیرات راثآ هدومیپ ناربا روشک یناتساب یاهندمت زک ارمریاس دننام ار یراف
 ذکر زبیادخ یرابباراهن آ روخرد _یملعّقحو دومندنهاوخ فشک ار هدنامسانشان

 و درک دنهاوخادا دنمهقالعمدر مو تل ود لد رادیبیابل واب راهظتسا اب ونادب واجنآ ربا
 و لیمکتار هتفاین ماجنا اب اسران اب هتشذگ تامدخ مهمولعم یخی رات رانا ورد

 یاهنتمت یاه هناشن عیسو نیمزرس نیا راک هه رد « دومن دنهاوخ ارجا

 كلاخ وب آ نیااداهن كاپنادنزرفو تسیقابناینا ریا ون ری اتمظعودجموهلاسرا زهدنچ
 شیوخموب و زرم  ناینیشیپ و ناکاين یاه راک داب یرازگ جراو تمدخرد هشیمه
 . دوب دنهاوخ و هدوب یسانش ردق و داشراو سوت هنوک ره روخردو هدامآ

 همرک و هّمب

 _ناتسود یراکمه اب هدیدرگ عقاو عالظادروم باتک پاچ نمض هک یبلاطم

 باتک نایاب رد لیذ ناونع تحت تسا ها مهارف رگتشد نادنم هقالعو دنمشناد

 ۰ تسا هدش هدوزفا ( ریواصت ٌهمتاخ زا سپ )



 و

 ۸۰« هوونمم ۱7 ده 6 50

 6۶1110. 85۱۰ < هدج 5





 > یبرغ لامش بناج زا تساوخ دزیا یناتساب ُهعلق ؟رظنم-۱-ش

 ۱۹۲۱ لیرو ۲ - ۳۹ لاس 6 ءرامش نتکتشاویئایفارغج یلم ٌهلجم زا لقن

 نوتسو.ف.دلوراه زا سکع - دادح نسحم یاقآ بانج هب قلعتم هخسن

 ۱۵ (زمصو) (عمونهرطنع )دهم ۷۵۱۵ ۱3

۱ ۸۱۱۱۱ 

 تفکدنامه تساوخدزیا هعاق هدربمان هلجم رد ریوصت نیاب طوبرم حیشوت نمض)

 هتش لگ هب یگشخ هناخدور لحاس رد راسعا و تورت یطاو هتفک فکس هب لیدت هک

 ۰ (تسا هدشداب دشاب

 ظز 1 - 1224 !کطقحت ما ۷۵۸۵م >وسرپ ۲0۳۵186 46 ۱6حموسع

3 

 ]زوم 1 - 1۵۵-17۵0 6» 11۱51-۰۱۱۸2 ۵ وجه گهععمصتم»

۱0۰( 

۱5۰ 



 (۱ ٌهحفص هب طوبرم) تساوخ دزیا یناتساب علف یقرش علض زا یتمسف -۲-ش

 ]و2 - 0۵16 یوا لس مس [منانمق 1۱۱۸۵۰

 1زع2 - ظقعاع هنلع ما 1220-کطقعا, 0۳0060 ۱۵م

۱5۱ 



 خروم وقربارد یلع دبنگ یخبرات یانب-۳-ش
 زا لغن (۳ هحفص هب طوبرم) یرجه ع۸ هب داج ز

 ۸ حفص (هسنارف نابزب) ناریا راثآ

 ره 3 - ۸دوتنییب ]وب [صععهنتح لع (6نصنمت ۸لز

10530(۰) 1 1418 0 02166 

 ]و 3 - طدتویب 2 ؟بصعتحل اهن ما 448 ۲ (1056) 5

 -نابزب) ناربا راثآ لوا هلج زا لفت (5 هحفص هب طب رم) وفا عماج دحسم مع ه
 تم ۰ ۰ بن تل

 04٩ هحفص (هسنارف

 ]اب 4 - ۸اطفتوانر 1 منو« )زهر 14 صع 6 15 نسع کام

 1و 4 ۸طدتوم 1طع طزمصت امدونع 14 (ظ-15 ط عصب

۱5۲ 



 رد هک یرجه مهن نرقب طوبرم وقربا مماج دجسم یرمرم بارحم -0-ش

 (5 ٌدحفص هب طوبرم) . دوشیم یرادهگن ناتساب ناربا زوم
 زود - اع طنطتعط ع اف امعوبمع زدن 1۸طحتمنم (15 هصع هنغماد)

۰ ۱۱۲۵۵۵ 2 

 زیپ 3 - 1 ظع )اعطحط ها اهن )لمعونم هآ ملقب (15 اد صا) »

 اعم, نوعی

۱5۳ 



۳ 

 زا ورخبک نبانسح ؛ربقم -- ش
 طوبرم) وقربارد یرجهمتشهنرق راثآ
 راثآ لوا دلج زا لقن (۵ ٌدحفص هب
 ۱۲ هحفص (هسنارف نابزب) نارپا

 ]زوم 6 - ۸ماددتواب, 1ع ۷۲۵۸۱۵۵۱66 6

 ]1[ هووفص طنص !هتاموتما» 14 صع

16016(۰ 

 ۲و 6 - .۱ع اهنیدهاهس ها

 ۲[هووفص ومص مک کهتاطمعتم»۲ زص

 ۸تا (14 ۰) ٩۱

 ٌهزمح ریپرازم هب قلعتم سیفن یربچ؟ بارحم-۷-ش
۲ ۶9 ۳9 

 هرود راثا زا (ه هحفص هب طوبرم) وقربا رد شوپزبس

 ۶ راثآ لوا دلج زا لقن (یرجه مثش نرق) یقوجلس

 ۵0 هحفص (هسنارف نابزب) نارپا

 ۲18 7 - ۸اقتنایم اع طکنطتها لب اهم 46 ۲

 اهصمعط گکهادتمیفط (12 صع ۰)۵۱6016

 ۲زع 7 - 1ظع طه هل طب طاهععط کقاتمیوط +

 (ورا» ۱۱ ۰

۱۹ 



 رد هک یرجه ۷۷۱ هب خروم نایروس عماج دجسم تبنم یبوچ ربنم ۸

 ۸ ٌحفص هب طوبرم) دوشیم یرادهگن ناتساب ناریا ؛زوم

 زوم 16-8 )نصف لع الف لمفونقع لع کمسزمصم دلم ۰ 1 ٩

 (13869) هنب ۱۲ذ۵۵ 1 ۰

 1زب ۵ 1اطع افت ها کمیستفص امفوسعم 0۵060 ما 771 ۳۰ (۱3۵9)

 در اعم ۸م طایفه ها

۷۱5۵ 



 دراد را 5 هحفص نیمه لباقم داگ راساب ُهطوحم هشقن-۹4-ش

 ۱ ار لاطس بناجزا شروکهاگمارا هرظنم (بچ تمس)-۱۰-ش

 توپ هکی لحمردو تساهدش هتشاد رب ۱۳۳۷ لاس تاریمعت زا شیپ سکعنیا ٩( ُهحفص

 ینفنملاس نامه یاهیرادربکاخ نمض دوشیم هدید هاگمارا مابرب یشحو ریجنا

 رو هاگهارا ماب و یلخاد فثس نیب ربقود لحم فشک هب رحنم هک دش ادیپ

 ]زق 10 - (۵ عممطع) ایع اهجطعمنب لع منو 1ع نده خ ظدیهنوم

168 2۷72716 

 1زع 10 - (16۲) 1ظع ؟مصاط ها نوم (طع 6۳۵2۱ ۸ هه و۵0۸۵ ۸

1۱ ۱۹ 

 تاریمعت زاسپ یقرشلامشبناجزا شر
 دورو ددصرد هاگماراا ماب زا رفزا ین

 ۰ دتتسه نا یسزرب

 ]زع 11 - (۵ لعمتلع) ابع هجدهم ع نسنع, هود اه دعمهتهانمصع هم
+1998 

 زر 11 - (دزعطم) 16 1مصط مه (هجعفر ةلاع طع دعوونهلتمصف ها 8۰

۱5۹ 



۳-9 ۳۳ ۱ ۳ ۵ 

 ۳ 0 العالم

۱ 
 ۱ ۸2هزه

 ۱ 610 89 یههب تحج

دست
 

 ته أ م
۶ ۱55 ۷۰ 890 

 ارد ۱۷0۰
3 



 110 ؟۴ییی 1 هه ۱
۹ ۰ 
 طناطمت ۱ ۷ ۱4 دریا

۸69010 ۰ ٩, 4 6 0 

 ۲0)6211,_هوب . کهوج 5

 89 ۵ لتتااب 8 0 ۹ ۹5 ۱990
 ۷0۰ 2۱۸ ۷0. راد



 شر
, 

 1 رپ
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 110 ؟۴ییی 1 هه ۱
۹ ۰ 
 طناطمت ۱ ۷ ۱4 دریا

۸69010 ۰ ٩, 4 6 0 

 ۲0)6211,_هوب . کهوج 5

 89 ۵ لتتااب 8 0 ۹ ۹5 ۱990
 ۷0۰ 2۱۸ ۷0. راد



 شروک هاگمارآ ماب و فقس نیب دوجوم ربق لحم ود حرط -۱۲-ش

 هس ببرق اعومجم اهنآ نیپ كيراب زیلهد و ربقود لوط ٩( ُهحفص هب طوبرم)
 . تسا رتم
 [زع 12 - ظلص 6و 2 امصطعم هژاابقعم یمایق 16 املا لب امامان 6 0,

 ۲زع: 12 - ظلقص هل 2مصاطعر هنصلعع طع تممک ها نم ص

 طوبرم) شروک هاگمارآ ماپ و فقس نیب عقاو یاهربق نورد -۱۳سش
 .تسا رتمیتناس ۸۷ امومع اهنا نیب كچوک زیلهد و اهربق عافترا (۱۰ ٌهحفص هب
 زم 13 - 11 هنعهبص لعف اهججطعف هنایقعع یمدیص 1ع املا لب هجطعهس

۰ 1 

 زع 13 - 1 طمع دصامعمت ما اظع اهاف صلع اع دممک ما سم امد

۱5۷ 



 37777۳7۲۹۹۹۲۲ سس 9

 اپرسک نآ نوتس كياب شروک رابخاک-داگ راساپ رد یرادربکاخ -۱ عش

 (۱۱ هحفص هب طوبرم) دشابیم نایامن بقغ تمسق رد تسا هدنام

 زو 14 - ۳هههنم0ع, مع لعدادنهصعصم لب عام ۸نطممامونوع

 زوم 14 - 1 یمجهاتمدو ها طعم, عحا ذح دن

۱5۸ 



 هحفص هب طوبرم) شروک راب خاک دیفس یگنس یاههیاپ زا یکی -۱۵-ش

 نارهط - ونرازهلال - سیلوپسرپ یساکع زا سکع 0۱

 ]ازم 15 - ۳هوفتعم0ع, مزلتعع لب مواقتف 06 ۵۰

۱ 

۱5۹ 



 (۱۲ هحفص هب طوبرم) داگ راساب رد رادلاب ناسنا شقن
 -۱-ش

 11 16 - ۳۵52۳8206, ظ20 - دما هابص طمحصع هل,

 زع 16 - زدی ظوسع ۶ طعمه,



 (۱۲ُاحفصدب هطوب رم) شروک یصاصتخا خاک ؛دنامیقاب راثآ زا یاهرظنم -۱۷-ش

 1زب. 17 - ۳هقهنمعم ابم مو ابن لب مهلقنع 46 ۰

 ]رو 17 - ۸ مزم» ما اط ستم ما تم ظ۵لفعم ۸ ۵ ۵

۱ 



 شم ۱۲ بیرق عافترا - هاگراساپ رد یگنس جرب زا دوجوم یبرغ علش-۱۸-
 ت ش

 (۱۳ هحفص هب طوبرم)

 ذع 18 - ۳هعهتعمع, ؟ننصعم لاصع امج هل 16 1 یومونع ۸م

,1101 

 ع 18 - بصح ها هه ضعطدعصءمنهم اه ۸1 ۵۵۵۵۵

۱۹۲۳ 



 پچ بناج رد یگنس جرب یاههناریو - داگ راساپ ٌطوحم یلامش ةشوگ-۱۹-ش

 (۱ عُحفصهب طوبرم) تسا رادیدپ بقع تمسقرد نامیلس تخت ٌهفص یبونج ٌءرظنمو

 ]ز 19 - ۴۳ههقتوه0ع, ۷۲ اع يهصمتحلع لب منص ۰

 ]زع 19 - (6عصعمفت مهم مگ اطع مع مع ها ۵۵۰

۱۳ 



 لقن (۱6 ٌدحفص هب طوبرم) داگرراساپ رد نامیلس تخت ٌهفص یلامش شوک ۲ «-ش

 ۱۳حفص لوا دلج - تیمشا۰۱ فیلأت ( ۳6۲9600115 ) دینمج تخت.باتک زا

 اب 20 - ۳۸ههنیملع منه مبل لع اه اهم آه مع

 زر 20 - 0۶ص یدصع هآ اطم اهمعم آه ان-کماعصفص ها 1

۱۳۹ 



 ( ۱۵ هحفص هب طوبرم ) داکراساب هدکشا گن

 ۵۵06 )مان هناعاو لا 6. ۵ - 21 1]

 1و 21 - ادم ازم ةهلامتو ها هه ۵6,

 ات



 زین نونکاهک -نادیس -هردب غابرد یشنماخه دهع یگنس نادشنآ -۲۲-ش
 ۱۲۰ عاغترا -تسا فورعم همطاف ۳۹ رازم مانب هد وب لحم مدرم هاگترابز

 (۱۸ هحفص هب طوب رم) رته
 ]زع 22 - میناع لب عن 4ع 1عجمونع همههصعصن0ع ۸ 560 قیر, ۵ هم

 20 1کنامصغاتو 46 ۵۵۵۰

 ]زع 22 - ۸ 66 ةلافح ما طع همطدمعصصعحتفص معتم0 ذص ۹عتلور ادم 0

  دهع یگنس نوتسآ تاعطق-۲۳-ش
 طوبرم) نادیس - تالق هرف رد یشنماخه

 ۱٩( هحفص هب
 (۳۲0۲: ادارپ ثیدا مناخ زا سکع)
 هاگشناد داتسا ۳0( ظ۵۳۵۵۵)

 تحت هب شرف هاته هک ایملک
 | یاضاقت هب ۱۳۳۹ هامریت رد دیشمج
 (. تسا هتفرگ باتک ؛دنراگت

 [زع 23 - ۳:هوصحصاف لع یامصصم

 ۸عدهصمصتع 2 ۹عتلهصم ه هنتم»

 20 کنامص60عو لع ۳۵۵6۵0

 ]ع 23 - ۳:هیصصعصاف یا یاس,

 ۸عههصعصتعص مجتنم0 هل ۹60 مر

 ةارمینع 20 1کنلمهصامف تم ۳۵6

011 

۱۹۹ 

 1کنامر عمو ۳م ۵۵



 راوید سرضم عضو هک یبرغ بونجفرط زا دیشمج تخت ٌهرظنم -۷ -ش

 )۳۲ 4 رم) تسا ادیاوه یبوخب ۱

 (تسا هدشهنف رک دیشمجتخنهفصنیئاپ یاهنیمز حالصاو یرادربک اخزا 9
 ۲16 24 - ۳6۲۹6 جماذج, ۲م 10 2 ۱6۲۲ه9عع, ۳۳56 لب ها ۳۹

 و 24 - ۸ مزه هآ ۲۵ومجمانم اهفعع اهم تور یماناط- ۱۷۵۵

۷۱۹۲ 



 تمحر هوک نیس زا هک یقرش بونج بناج زا دیشمج تخت یامنرود-۲۵-ش
 (۲۲ هحفص هب طوب رم) دوشیم هدید

 ]اذو 25 - ۳۵6متر اع رمتنفع لب طقسم ع هضم یننلمما لع 1م اهم,

 ]زع 25 - ۸ سنعم ما ۳عیومجملنو اقلعص مه یمناط-عففت یمصمص هآ ام

۱0 

۱3۹4۸ 



۳۳ ۳ 

 ۳ هم

 نم هعاهل اتعلتت

60 5۹ ۰ ۸6695108 ۱ 

 ۱ 1۱ 99, وموج هد



۳۳ ۳ 

 ۳ هم

 نم هعاهل اتعلتت

60 5۹ ۰ ۸6695108 ۱ 

 ۱ 1۱ 99, وموج هد



۱۳ 

۱ 
 و 35۱ و 7



 ۳ تم

۱ 

 10 زبان

 ساط» هعا4 العلتت

 ۸ دن

 لا هه کموج یحعم
 تب

3 5 9 

 ۷0۰ لرد



 هنادپا مظعم یاهخاک یاباقب هک دیشمج تخت راثآ یلامش تمسق ؟رظنم-۲۱-ش

 تسا رادیدپ نآ رد لوا شویراد كچوک خاکو یزکرمخاک و نوتس دص و
 ( ۲۳احفص هب طوبرم)

 ]زع 26 - ۳۵نیگمهلنعب ایع صرتعع لس ها مو 1 ۵

 ۲زع 26 - ۸ ۵۷ هآ ۲هکمممانع هلی گیم اطع هو و۱0 ۵ ۱ ۵

 (هحفص نیا یوربود)

 ٌءزوم ربدم یمکاح یلع یاقآ میسرت دیشمج تخت راثآ یمومع شقن-۲۷-ش

 یقتدمحم ۰ س فیلات دیشمج تحت راثآ یلامحا یامنهاار بانک زا لش ناتساناربا

 (باتک رگید تاحفص و ۲۳ ٌدحفص هب طوبرم) یوفطعم

 1زو 27 - ظزمص همصمتحا لعع رهوهجسعصاع, دف اهتهقوص ع ۳۵۹600

 بی

 ]رب 27 - ععصعقت ماقص ها طع هصمصصعصاح هج اطع اهم ها )۵۹۵0

۱5۹۹ 



 یاهنوتس > لامش بناج زا دیشمج تخت یدورو کگرزب ناکلپ ؛رظنم-۲۸-ش

 عقاو اهناکلپ یالاب هک لخدم ترامع یلسا :

 ۱۳ هحفح هب طوبرم) دوشیم هدید پچ باجرد تا
 زاورد ووربور تمس رد هنادب | خاک

 ]1 28 - ۲۵۵6ممانع ام

 لا ۰

 زع 28 - ۸ هزعس ه۶ م ۹

 ۱هتقعع اهل گم طع هم,

 4 اب هص0 هیعجلزمم 10۵066 612 16۲۵۵56, صرع

 ۱ ۳۵:5ع0مازت

۱۷۰ 



 امشبناج زا دیشمج تخت یدورو کک رزب ناکلپ یالاب تمسق ءرظنم-۲۹-ش

 ۱9 ۱ ار
 گنس نیسح یاقا زا سکع (۲۳ هحفص

 29 - ظعف6وملاوب سم ها نم لب مفصل یفلنع لوصص6ع 4 ۸

 101۵956, تلف اب 6۵ ۰

 29 - .۸مصماطع نهم فا اهم یعحا یاهنسحت» هان اعم هصادصعع هآ

 ۳مندمرممانو هام تم ۱۱۵

۱ 

1 

19 



 راک زا لللح زا دک تر یدورو ترامع یقرش ؛زاورد-۳۰-ش

 ۶ ) دنلهدرک یراجح نآرب یرزب رایسب تبسن هب ناسنارس اب رادلاپ

 (۲۳ ٌهحفص
 ]زیپ 30 - ظ۵:6جملنع, اف معاع هدزعصنملع لب و۲290 0

 1ام 30 - 16 ممعاع تفلع ها ع طذع طواهل ها ظععومانب

۱۱۸ 



 یاهنوتسو یلامش یاهناکلپ هک یقرش لامش بناج زا هنادپا خاک ءرظنم-۳۱ش
 (۲6 ٌدحفص هب طوبرم) تسا نایامن نآرد خاک دنلپ

 ازم 31 - ۳نج6ومانعر هابع ٩6 ۱۸مملممم ریزفع هع !هصیع 1۱0۲-۲۰
۱۵۱۰ 16 ۱ 

۱۷۳ 



 ۱۷۵ ُدحفص یاهسکع هب طوبرم حرش

 و نارسفا ٌةتسجرب شقن هک هنادپا خاک یقرش ناکلپ راوید یلامش ًةندب-۳۷۲ش

 رد نابرگشل هر هب طوبرم رگید مزاول و اهبسا و اههبارعو (نادیواج) نازابرس

 ورسناتخردو لگ و واگو ریش ًةتسجرب شقن و یخیم ًاتشبن و نآ شوقن فیدر هس

 یراجح مامت فیس و یداتسا اب نآ مامت زارفرب ابیز یاههرگنک و رخآ تمسقرد

 (۲6 ٌهحفص هب طوبرم) تسا هدیدرگ

 زع 32 - ۳عنکءمهانور موج ات« دمت لب يتهص0 ءییانع هدنمصاهت لع )2

 ۲زع 32- 1۳6 دمعاطعم مدحن ۵۶ اطع موامح هافنبد» هک اطع همدقحصح 2خ

۳۵۲۹6۵۰ 

 خاک یقرش ناکلپ راوپدرب یهاش یاههبارع و یدام و یسراپ نارسفا شقن -۳۳ش

 (۲6 ُحفص هب طوبرم) هنادپا

 ]زع 23 - ۳۵:۵هانو, ]عع كنوصنامنمم طعم ها )۱6عع هم 1عف طقتف ۲0/2,

 ۲۵026وعصاقم هم عصب لب فص0 هیعملنع هدنمجامل هم )۰

 طزو 39 - ۳هنعص هص4 ۷۲ع8نهص هنعصنامسنعم هص0 طع ۲0/2 هطقعتماک هص طع

 ۷۵/1 ها اطع یمعاعح هافنصمد» ها طع ۸هلهصح 26 ظ6۳۹6۲لنک.

 هژرهسارم رد قالش و شرفم و یهاش یسرک لماح یدام رفن كي شقن -۳عش

 هب طوبرم) تسا هدیدرگ یراجح هنادپا خاک یقرش ناکلپ راوید رب هکناپ رکشل

 (۲ دحفص

 ازو 34 - ۳۵ن56جملنک, بص هنوصنامنع 0 ۳0:(مه۶ 16 ات۵دع, 1ع (هونک 6 ع

۵۰ 16 9 

 زو 34 - ۸ ۱/ع۵نمص نعناع هرم اطع اطیمصع هبناط ۵ ههتحع 20 2

 طور دنهطتفعصاع0 مه طع فلت هک طع هوم واهتتدسر ها اطع ۸ودلحصم

.۳۵۲۹600 21 

2 



 سا زوی-3 3 چ



 ًةنسج رب شوفن هک هنادپا خاک یقرش ناکلپ راوبد یبونج ٌهندب -۳۵ ش

 یراجح نآرب یشنماخه یهاشنهاش روشک فلتخم یاه ناتسا ناگدنیامن
 (۲6 ُهحفص هب طوبرم) تسا هدیدرگ
 ]ذوب 35 - ۳و6وملنع, مدعانع هب4۵ 4ع 12 [هعع4ع لب متمص ازم

 هتلعصافا 4ع 1۵و

 ام 35 - 1ظع ههلطعح صدع هک اطع مصا هک طع مع ۵

 هآ اطع هوملدصح > 6۵۰

 یشنماخه یهاشنهاش روشک فلتخم یاهناتسا ناگدنیامن هتسجرب شوقن

 (۲6 ُهحفص هب طوبرم) هنادپا خاک یقرش ناکلپ راوپدرب
 زی 36 - ۳۵۳۵60, 2 ۳۲066590 عم 2عحتههصامصاح لعم ۳۳0۷۵۵

9 

 ع ]رزم ۸هطهص6صتلعر ها 1ع دهن 16 1 عجیلزمم هدنعصاها ع

۱ 

 ازم 36 - 16 سجتیووزمج مگ طع 6۳۲66۵ (۵عو هک لنگ عصع حعمزص-

 ءعو هگ ۱6 ۸عطدععصتمص زصزنع هص اطع عمصع ۵ طع مجمع

 واهتسسدر هک طع هودکمصح هک ۳۲6 56۳0]ک.

۱۷ 



 رد ناشبا یایادهو (ناتسزوخ میدق مدرم) نایزوخ ناگدنیامن شوقن -۳۸ش
 (۲6 ٌدحفص هب طوبرم) هنادپا یقرش ناکلپ راوبد

 ازم 38 - ۳منجومانور 1عو دعون6عهصافصاع گنیوتعصع دریغ ]ع دصبص ع 1 عیعقلنم»

 هنزهصامل 1 ۱۵
 ۱ را ملا هک طع هما ۲

 ها اطع هودلعصقم 2 ۵۵۵۵۵

۷۱۷۳۷ 



 ۱۷۹ هحفص یاهسکع هب طوبرم

 برغمو لامش زا یئاهتمسقو ناجیابرذآ نیمزرس) دام ناگدنیامن شوفت -۳۷ش

 هب طوبرم) هنادیا خاک یقرش ناکلپ راوید رب ناشیا یایادهو (ینونک ناریا

 (۲۶ هحفص

 ]1 37 - ۳۳۵ع0انک, ۲6۴26وهجاهصاک 2۷/60عع ها ع دهان ع 1عیملزمر

 هدزعهصاهل 6 1۸

 ]ذ 37 - 1۳6 )عن ۲6۴۲65۵داهاتبعع مع اطع دلت مک طعم جوار

 دنهنمدر ها طع ۸مجمصم دل ]۳6۲۹6۵01۰

 یقرش ناکلپ راوبدرب ناثیا یایادهو ناتسنمرا ناگدنیامن ًةتسجرب شوقن -ع۱ش

 (۲۵ هحفص هب طوبرم) هنادپا خاک

 ز۱زم 41 - ۳۵۵6۳هانک, 65 16۲:6ههجامصاع ع ۸هضصکصتع, اس اع دهان

 )یملنع هنتعهنمل 4 ۱۸مملحصمب

 ]زع 41 - 16 مصدوم ۲6۳۲۲6۹6۵۵ [۵۲عع مص اطع قلا هک اطع هجا

 واقنمر هک اطع ۸وددصحم هل ]۳۵01۰

 یفرش ناکلپ راوبدرب ناشا یایادهو (ناسارخ) تراپ ناگدنیامن شوقن -۳+ش

 (۲۵ ُدحفص هب طوبررم) هنادپا خاک

 ]زوم 39 - ۳ع:6جمانو, لعح ۲6۴۳6۹6 اهصام ظقعاطعم 3 هی 16 دن 0

 ] دلم هدنهصمل 1۵۵

 زع 99 - 1طع موج نوح ۳6۵۲ ععهناقعم (2) مه اطع دل ما طع ههماصرر»

 هاهنمد»ت هک اطع ۸)دلحصح, 6 1۳656۵01۰

 ربناشیا یایادهو (نیرهنلانیب لامش) روشآ ناگدنیامن رب - ۵ ش

 (۲۵ ٌهحفص هب طوبرم) هنادپا خاک یقرش ناکلپ راوید

 ]زر 45 - 60::۳۵مانو, عع ۲6۳۴۲65هجافصاح 0 1۵و ها 16 دم

 ]عیءفلنع هدنهصاها ع )۱۸۵۱۵

 ]ع 45 - 6 ۲6۵۲6۵6۵۵۵۲ ها ممه مجد مرا ۵ ع

 فا هافتسدر هل طعم هرمملمصح ۲ 1۹0

۱۷۸ 



۱۷۹ 



 یایاده و (ناسارخ یقرش لامش رد) رتخاب اب دفس ناگدنیامن شوقن -6۰ش

 رتکاد فیلات دیشمج تخت تانک زا الف ک هنادپا خاک یقرش ناکلیراوید رب ناثبا

 (۲۵ هحفص هب طوبرم) ۳۳ ؛رامش روصم هقرو تبمشا۱

 ]از 40 - ۳هدهاذع, لعم ۲6۴۳6۹6جافصاک ۹معلنعصم هد 8

 عرض 0ع 1 عیهلنعم هدزمصامل لح )۱۸۱۵۵

 1« 40 - ۹0عنهص هج اطع رحم هزوم ۲6۵۲6۵۵ (۲(۵عم ())

 ۱۵۱۱ وز اطع هقفاعح هاهنطمدج ما طع )20

 هعاتعصف (>) وب

0۱ ۰ 
211۸, ۸0 6۹۵۵۵۰ 

۱۸۰ 



 و (ریفص یایسا بونج - یسلیس) هیکیلیگ ناگدنیامن ةتسجرب شوقن - ۳ش
 (۲۵ ٌهحفصهب طوبرم) هنادبا خاک یقرش ناکلپ راویدرب ناشیا یایاده

 1و 43 - ۳میٌفومانو اه :مونعصافصاع 46 (تنلنعتع (هبس هی 06 1۸۵6 ۲
 منع ) هی ع دض 46 هلن هیتهصعمت ع ۱۸ص

 ]زب 49 - 1م دوووهصافعم ها تنانعتف (عمیط ما هفتم طانصمت) ه» ۶

 هه مق همعاصص هام هک اطع ۸مملعصف ها ۵۵۵۵۵

۱۸۰۱ 



 (۱۵۸ هحفص یاهسکع هب طوبرم)

 ناثیا یایادهو (نیرهنلانیب بونج) لباب ناگدنیامن ٌةتسجرب شوقن -ع۷ش

 (۲۵ ٌهحفص هب طوبرم) هنادپا خاک یقفرش ناکلپ راویدرب

 از 42 - ۳66جهلندر لعم :جنکیهصافصاح ع ظدطونمصعر فع 1ع دهان ع

 )ععههلنعم هتتعصنقل 4ع ۱۸۵20,

 ازم 42 - 1۳6 ظاریلمطنهه :عوتعممجاه بهم مه طعم هوا ۵۲ اطع همحاعتر»

 هافتمر هک اطع هودمصم, ها ۳6۲56001,

 راویدرب ناشیا یایادهو دوخ زین نیم ناگدنیامن هتسج رب شوقن -6 6ش

 (۲۵ ٌةحفص هب طوبرم) هنادپا خاک یقرش ناکلب

 ]ز 44 - ۳عنو6هلند, عج 36۴۳6همافصاح لعف گهللفم 1زوتمجمسم, هاب

 ع دهان 06 1عیعملنعج هیزهصاه 4ع )۱۸۵۵

 و 44 - 1طع :هوتهمهصجاعتهج ها کملم 1 اوتهماه مع طع مولا ما

 (هعاعح هافندر هک اطع ۸حدمصم هک )۵۵

 راوپدرب ناثیا یایادهو (ناتسناغفا رد) جخر ناکام ۸ هسج رب شوقن 4٩64ش

 4 هحفص هب طوب رم) هن ادب[ خاک یقرش ناکلب
۲۵) 

 ۲زه 49 - ]ه56جهانع, عج ۲6۵۲656 ۸هطموتم (2 و4

 1۸ /عطهمتعامص) دنج 1ع ده لع ] یعهمانع هدننعصامت ع )۱۱

 ژازو 49 - 1 دوتممهجاماتمم ما ۸تهعطموتف (ههیلط ۵ هک عطعصتحام»)

 ۵2 (ظع بدل هک طمع هما هاقتسسفر هک طع ۸مدقعصم ۲6۲۹600

۱۸۲ 

1 





 باتکزا لفن - هنادپا خاک یقر ش ناکلپ راویدرب ناثیا یایادهو (نانبل) هبقینف ناگدنیامن ٌهتسجرب شوقن -+ش
 (۲۵ ُهحفصهب طوبرم) ۳۲ ءرامش روصم هقرو تیمشا . | رتکد فیلأت دیشمج تخت

 او 40 - ۲۵600انک, 65 رها ع1ع ططعصتعتع (انطفص ةعمعا) هاب

 زع دین ع 1 عیعهلتم هددصامم 6 ۱۵۵

 ]زر 40 - م:عیهجاماتبعو ما ۳طعصععتف (معمعت ایمادهصمص) مص اطع هل هآ

 اظع عمفاصص وافمه مگ هطع ۸ودهصف 2 ۵۵۵۵۰

 و 9
 12 هر 17

 انس طوبرم ۳۵ اقرو تیمش. | رتکد فیلأت .دشمحتخن باث

 ]و 47 - ۲۵کمممانکب اع دومت(یهامصام 16 12 02 (عجا 1ع )منع

 گعسع) فیس ام بس ج 1یهملنع هینعصیمت ع ۱۸,

 زب 47 - 1۳۶ :6۳یهدامنشعم هآ دوودلمهم (عمعن ها مت لنصمح) مچ

 اطع مهلت مک مقاصص یاقتمفو هک اطع هوملفصف ها ۵۵۵۵0

۱۸ 



 (ریفص یایسآ یبرغ یاهتنا رد) دراس ناینانوپ ناگدنیامن ُهتسجرب شوفن -6۸ش
 (۲۵ ُحفص هب طوبرم) هنادپا خاک یقرش ناکلپ راویدرب ناشیا یایادهو

 17زو 48 - ظنجاممآنوب اعم ددمنیعصافصاع هع امصتع (۱یهسناغ هععنلعصاملع 6
 1۸فنع )انصمهع) ون ع هن ع ۱یفلنعم میتعصامت 46 ۱۸0۵/۵۵

 طزب 48 - 1م دعونیعصامتم هک امصنع (عو6 هه هک هعنع ۷۱۱0۲ )
 طعم ملل ما اطع هما هاهنف هک طعم ۸ومفصف هد ظ۵جءجمانج,

۱۸۰ 



 یفرش ناکلپ راوبدرب ناثیا یاپادهو دنه ناگدنیامن ٌتسجرب شوقن -0۰ش
 (۲۵ ُهحفص هب طوبرم) هنادیا خاک
 1و 20 - ۲میچعمملنور اعم :عوبییعصامص ع اصع هی اعدص ع ۱عجیانم

 هتنهجاف 161۵۵۵۵۵

 :زو 50 - 16 :عحتیهجاماتتعو مگ صتع مص اطع علل ما اطع یقجاعح هافنم»

 ۵ (ظع ۸۵دلدصف ۸ ۲۵۵۵۵0انع,

 ناشبا یایادهو (ناتسیس لامش رد) نایگنرد ناگدنیامن ٌسجرب شوقن -ه۱ ش
 (۲۵ ُحفص هب طوبرم) هنادپا خاک یقرش ناکلپ راویدرب
 1زو و1 - ۳۵6مهانعر 1عو دمونیهصافصام 6 ءهصعتفص (۵ ۱6۵۲ 461 ععص 26ام,

 هاب دمت لب کتعافص) هیچ ع دهن 0ع ۱عیلنع هینعصاما )۰

 طب 51 - 16 :نجنیعصافتتعم ها ظوحمیتمه (عمعا مک همما ]عصر ۵تا ۲

 ؛؟نماعص) هص طع بدل مت طع میام هاهتسسد» هک اطع ۸ودلعصم هک

۱ 

۱۸۹ 



 ]از 52 - ۲موفحمانع, هبع 4ع ۱۸۵هلفصف لع ومج عیملتمت اب 0۵۱6۵ ۰
 ]از 52 - ۸ یژعم ها اطع ۸عدلمصح دف زنم هات مه اطع همتا

۱۷۹۷ 



 نابیاس هک ناوبا نامه یاهناکلپو انادابآ خاک یقرش ناوبا یاهنوتس -۵۳ش

 تسا هدش ثادحا نارابو باتفآزا نآ شوقن ظفح یارب ثادحالادیدج هداس

 یک نیسح یاقازا سکع (۲۱ ُهحفص هب طوب رم)

 ]از 3 - ۳۵:60هانفر صع داغ لس فا هننهصامل لم ۱

 طزو 53 - ۸ ئعم هک طع هدنعصنمت هنلع مک طمع ۸۵2لهصقب 2 66۵0,

۱۸۸ 



 تاک طابح یقرشلامش ةشوگرد ریشأنت مینود لکشهب گرزب نوتسرس -0«ش
 یگنس نیسح یاقآ زا سکع ۲٩( هحفص هب طوبرم) هنادپا

 1 54 - ۲عنو6جمانعر 1ع يیهص0 قرزعفی, مصم 2 انمصع, هاب ینص ۱۵۳0-
 مو مع 1ق می 1 ۱۸

 زتزو 54 - 16 طنع یرشمل ذص طع هادفمع ما 2 ًنمصعر اض اطع هویطعفعا یتصعت
 هآ اطع یا ما موفلمصم هد ۳۵۵0۵۰

۱۸۹ 



 ٌهفص لامش تمسق رد باقع ساب ریش ریش هل مينود لکش هب گرزب نوتسرس -۵0ش

 سکع- ۲٩( ٌحفص هب طوبرم) دیشمج تخت

 نارهن

 -یردان نابابخ -تربسا یساکع ز

 1 35 - ۳۵:۵6ممانعر 1ع متفص4 هجهرمناعمدس کمک لع 2 انمصد مس اقامت 121816,

 لقصح ع موانع صم0 ع 1ح اعجمععع لع )۹601

 از 35 - 1ع طزع فروناما ذص طع هطفرع هک 2 ءقعلع ۱620۵ ًانمصع زص حع

 2۵۲۵ حقتا مآ طع اههعع مع ۳۵6۵۵۰

۱۹۰ 



 هک ناتساب نارپا هزوم رد نآ یگنس ٌهبعجاب لوا شویراد مانب رز حول -0*ش
 دب طوبرم) دیدرگ فشک هنادپا خاک رالات ٌةشوگ رد ۱۳۱۲ هام روپرهش رد
 (۲) هحفص

 1۳ 56 - ظاقمایع للوجو هنب دم 06 1)تاتف 1, منع مه 1993 ۵ ۳۵۵60لنکب
 (همانملهصعصا هاب ۱۲۷۵۵۵6 6 11 6620)

 1م 56 - 6مالعح (هطاعا, ذص مهم قم ظفشنف اب [هنص4 ذ» 1933 ۰
 ۳مجعومتلو (هعملار ذص طعم قم, وهم ما 11 عطهص,)

۱۹ 



 دوشیم هدید بقع تمسف ردمه هنادپا خاک هک نوتس دص خاک  رلفنم -۵۷ ث
 رس ملح) ب ردم ج دو ک 9 ِن

 (۲۷ هحفص هب طوبرم)

 1م 37 - ۳۵ه6هلنف, هابع 86 اه همللع هنج 100 یملمصصعم 2۲19۹6 6 ۰

 زمب 97 - ۸ ئه ها اطع ص260 یلصصمم نما جن ۲65200انو, ۲

 (۱ع 90.
 هاعص 6

۱۹۲ 



 هک نوتسدص خاک طایح لامش رد عقاو یگنس مامت همین ردرس یایاقب -۵۸+ش

 طوبرم) تسا هتشاد طابترا دیشمج تخت یدورو ترامعهب یضیرع ورهار ُهلیسوب
 (۲۷ هحفص هب

 زب 58 - ۳معممهلنع, صماقنا دهه هنب صم0 ع اف ید 6 اه هملاع تبج

۰۰ ۰ 1000 

 زبب 28 - تصمصتفصع0 عقاع اص طمع دم ونع مگ اطح یی ۵۲ 100 اسد

۰ 2 ,۲1211 

۱۹۳ 



 لح ی یاههناتسا زا یکی هندب ۰۰ ش 1
 د
 هاش هتسح رب شقن هکانلوتس دص رالا یبونج

 رفن۱ عو دوشیم هدید یرابرهش کتروآ زارفرب

 ریز رد یتنماحه رومک زا ناتسا ۶ ناکدتیامت
 ۳۷۲ اه صهب طوب رم) دناهدش هد ومن تخت

 ]۸4 60 - 6۵::۳2مانع, ظفع :علنعت 2عت6ج6۱-

 ها 1ع من کنن یمص اقصع, صمتامنل دمت

 لئمصقا 46 اه هقللع ةببجع 100 ملمصصعع

 11 60 - 16 کنصع مص طنع (طمصع, یمدبا»

 22 اع ۵ ظع 100 یاسصصع
 هش

 ود هک نوتس دص رالات یبونج تمسق -۵4ش

 روبزم رالات یبونج علض یگنس ةناتسآ

 (۲۷ حفصهب طوبرم) دوشیم هدید نآ

 ]اب 59 - ۳۵::غمهلنع, 12 مععاتع وب ع ۵

 52116 قتب» 100 هام ۰

 1۲زهم 59 - 1ظع یمیاط معا ها هطع ۱00 هم

۰ ۱۱۱۱۱۱۶[ 

۱ 



 ارد دن نالات فرش لع
 هاش راکیپ هتسجرب
 هبش تروصب نمیرهآ

 (۲۷ هحفصهب طوب رم) دهدیم

 زی 61 - میغمماتع, ظع :عاذع هد
 مونافنل هینعصیفل 42 12 ءملل هان 0

 همصصعع

 ۲زع 61 - ۸ علنع مص اطع قعاع» عقاع
 هآ اطع 100 اسم ۲۱2۱1 ۱ ۳۵۲6۵-

+0115 
 ی

 یگنس یاههناتسآ زا یکی ُهندب -+۲ش
 شقن هک نوتس دص رالات یبرغ ملش
 رهاظم زا یکی ابار هاش راکیپ هتسجرب
 طوب رم) دهدیم نان ربشتروصب نمیرها
 (۲۷ هحفصب

 )زب 62 - ۵::/ممانو, ظقع :یانعا لب

 ۵۲م معنهمصاها ع 1ه هقااع حس

۰ 1000 

 ]1م 62 - ۸ ملاک هص اطع سا ما

 ۵[ )6 100 یاصصف ۲۱2۱1 ۵ ۳۵۲۵۵۰

00116, 



 رواجم نوتس هت و یتنس هچفاط و یگتس یاههناتسا زا یکی - ۳
ِ 
 (۲۷ هحفصهب طوبرم) نوتس دص رالان یقرش ءرانک رد اهن ذٍِا

 زر 63 - ۳۵نکمدهانفر مهبانع لب قاک هما ع اه هفللع جیب 00

600۰ 

 ]زب ۵3 - ۸ ندا ها اطع همماعص وز ها 0 ملت احاا

۵۵۵۰ 2 

۱۹۹ 



 کع (۲۸ ُهحفص هب طوبرم) یزکرم خاک گرزب ناکلپ یبرغ مین -«ش
 یتس نت یاقا زا

 ت

 زی ۵4 - ۳۵جمممانو, 1 یعولتع لب طولقتف نهصصحت (اع 1 دنرلع صمجام)

 11ع 641 - 1 طع هاقنمف» هک اطع (تهصفت طهافعم ((تمیصعت ۲۱۵۱۱۱ ۵ ۵۵۰

011۰ 

۱۹۲ 



 لباقم ٌهحفص لاکشا تاحیضوت

 یزکرم خاک ککرزب ناکلپ ؛راویدرب یدام نارسفا ٌاتسجرب شوقن -۵ش

 (۲۸ ٌحفص هب طوبرم)

 ] 65 - ۳۵۵6۲ماندر لعو هل زعنعم ۷/۵ هیچ 1یملتع لس طولعنم ما

 (1ع 1دذحلع ممجاع)

 1زع 65 - 1ظع ۱[علنهص هل هص اطع ۱

 ((میصعت ظ۱2ل) 2 ۳۵کمومانک,

 یرادهاگن ناتسابناریا ٌهزوم رد نونکا هک یدک رم خاک كچوک ناکلپ - 1 ش

 (۲۸ هحفص هب طوبرم) دوشیم

 زع 66 - اع ۲عاذ« عفلتع لس طالعتع نعصنما (12 1دنملع جمجاع) 0 ۳۵و

 طمانعر (هعنبعلاعصعصا هبب ۷۲۵۵66 6 1 ءدهعحص)

 ]ز 6۵ - 16 همیبطعح داقنمدر هک طمع عصمت ظلم ((تمیصتا ظقلا) و۲

 ۳۵۲98جمانج (هعیمللوت ذض طع ۸م نجس و۲ 1 عطتفص.)

 نارازگتمدخ ریواصتهک یزکرم خاک كچوک ناکلپ فیرظ هتسجرب شوقن -۷٩ش
 (۲۸ هحفص هب طوبرم) دهدیم ناثنار یهاش یاهخاک یلخاد

 1زب ۵7 - ًیعو یعجنزاعنتو لب طهلهنع هس 1ع معانا مانع لس طولدنم نعصصما

 اله درام دمجاع) لع ظهک6ومانف (هعننللهصمصم مس عفع 6 1 عطعحص.)

 ز 67 - 16 یهسنامجع ها طع مهلهعع هص اطع یمیاطع» ۱

 تهمت ظدلفعع (0مدصما ۲121) ه ۳ع۲و6مانم (هعانندللب اس 6 ۰

 ۲/یوعیص هک 1 هطتفح.)

 نونکا هک یمدآ رساب ناوبح هنت لکش هب یزکرم خاک نوتسرس ٌهعطق -۱۸ش

 (۲۸ ٌُهحفص هب طوبرم) دوشیم یرادهاگن ناتساب ناریا ؛زوم رد

 ]رو 68 - ۳:همعصم لب فراهم ۸ (قاع طصحتصع لس طولدنع لهجمجا 12

 1 تالع صمتاع) 46 ۳۵۵6جمانف هس عمل 16۵۵

 1 68 - ۲۳:ههصعحت مگ ه طسححم طعحلم0 (هرمناقلر نم اطع هما طدلهعم

 ((تمیصعتت 1211) مک ۳هعهدملنف (هعطنفلار ذص اطع هم ۱۲ت 01

 1 عطبحص)





 لباقم ٌهحفص لاکشا تاحیضوت

 ینعی نآ یلصا ٌةهبج فرط زا - رچت - شویراد كچوک خاک رظنم -۷۰ش

 با (۲۸ ٌحفص هب طوبرم) بونج تمس زا

 زوج 70 - ۳۵6جمانعب دع صنردلع لس سعانن مدلمنح هم طوتسم (6۵16 9۷0۱

 زرچ 70 - ۳دنصنومل زوم ما طومتسم ۱

 ظن هک شویراد كچوک خاک ناکلپ ؛راوید ًةتسجرب ضوفن انومن - ۷۱ ش

 هوم زین حاک نامه یبونج طایح رواجم رگید كچوک یاهخاک رد نآ

 (۲۸ ٌةحفصب طوبرم) تسا دوهنم

 ۳ تدءممانعر ظفح دهانعک هبج )ییملزم لب ۳۵۱تا مهاهتع 4ع )هایم

 ۱ یایاوز كچوک یاهقاطا یگنس یاههناتسآ زا یکی ندب - ۷۲ ش

 >اصح زل یکی رب هبلغ و راکیپ لاح رد ارماش ٌةتجرب شقن هک ش ویراد كچوک

 ۲۸ تفس هب طوبرم) دهدبم ناتنریش تروصب نمیرها

 ۱56 ۲هلزع, ظقح دهانعا هبج 2 96 لبصع لعو نعاتاعم دهم

 و طدلمنع لع هجا,

 درب ۵ 0م ها هوم ۵آ ظع هما دموح ما طبخ" 226





۳ 

 ق

 یارب هک دیشمج تخن كچوک یگنس یاهنوتسزا یکپ یلصا تاعطق -+۹ش
 راثآ ٌةفرغ رد هتشگ لفتنم ناتسابناریا ؛زوم هب روبزم یاهنوتس عضو ندومن
 یزکرم خاک زاار نیریز ٌهعطق هس - تسا هدش هدراذگ شیامن ضرعمب یشنماخه

 طوبرم) دناهدروآ تسدب اناداپآ خاک یبونج یاهقاطا زاار یئالاب ٌةعطقودو
 (۲۸ هحفص هب

 زب ۵9 - ظزل1عیعیداعم رطهعاتعم لاصع صعافلع یملمصصع 4ع ظهحکممانک هبب سم

۰ 16 

 ذع 69 - ظنقهععصم مدعاف هک 2 هصقلل یاصحح 9۲ ۲عیوعوملنو اص ع ۸,

 ۷[ ععس مه ۰

۲۰۲ 



 ٌهراویدرب خاک رالاتزا ندمآ نوریب لاحرد اشرایاشخ ٌانسجرب شقن -۷۳ش

 ۲٩( هحفص هب طوبرم) رابرهش نآ كچوک خاک یگنس هناتسآ
 1زم 73 - ۲۵/۲مانع, مجمع ز۵۲(هصم ع ومص سعان قلقنعم

 1و 73 - مجمع یو مایا فا طنف سفلع مهلفعع ۵ ۱۵۵۵م

۲۰۳ 



 یلامش هعبجو یلصا ناویا -۷ش

 زوم لحم هک نوردنا خاک
 هب طوب رم) تسا دیشمج تخن

 ۳۰ هحفص

 زع 74 - ۳۵6۴0لنع, اه دفع

 2عامهلع لب مدلقنک ۱66۵9۵

,0111 

 ]18 741 - ۳:نهنحدا 26206 ۲

 ةطع دمت مهاقعع هل ۳عتوع

011۰ 
 مس

 تا را مای
 زواجمیاهناوپاو اهفاطاو نوردنا
 (۳۰ ُ؛حفص هب طوبرم) نآ

 ۲و 7۵ - ۲۵ی6جمانع, 1ع امن

 مدلقتو 6عمجو الا

 1و 76 - 1۳6 ما ها طم

 ۲عادابتا( صدلهعع ۸۱ ۵۵۵۵۵۰
 اسح

 و اهنوتس زا یئاهتمسق -۷هش
 هک نوردنا خاک یلصا رالات فقس

 (۳۰ حفص هب طوبرم)
 اب 73 - ۲۵۵60ملزع, اعع مامت-

 2۵٩ 6۱ 16 ماقتمص4 هع اه یدص

 ؟قلاع لب رصدلمتف دتععمججا ازم

 ز 79 - ۷۷۵ملعص یاصمع هصم

 قم ها دصفنص طقال هل طع

 ۱6( صدلفعع و ظ۵نوموملنج,



 و رابرد صاخ ناگرزب و اشرایاثخ و شوبراد ٌانسجرب شقن - ۷۷ ش
 دیشمج تخت هنازخ هب فورعم تمسق یاهطایح زا یکی رد هک صوصخم نانابهگن
 (۳۰ ٌاحفص هب طوبرم) دوشیم یرادهگنناتساب ناریاهزومرد كنپاو دیدرگ فثک

 ]ازم 77 - ۵:۵6مهلنور ظم :عانعآ 0ع 1ق ید لع اه "1 :ععمعذع (۵606116-

 رمضان او هم ۲ عطعفص.)

 ]1م 77 - 1ظع دعلنعآ مآ اطع ساوه ها اظع ۲ :عهمنت»۲ هب ۳۵عممانک

 (همننفلا» ص اطع هم می ۵۶ ۰)۲۵۵۲۵۱



 لباقم هحفص یاهسکع هب طوبرم تاحیضوت

 تمحر هوک رد مود ریشدرا هب بوسم هاگمارآا یجراخ ٌههبج - ۷۸ش
 ۳۱ هحفص هب طوبرم) دیشمج تخن نوتس دص خاک یذاحم

 رو 78 - ۳۵یعوهاتور اهجطعفیب هنعتطربق ج ۸تاهجمرجمم ۰

 7زهم 78 - 1طع امجصاح هنتتطباع0 هم ۸عاهجمجعو 11 ۵ ۳۵:60اذک.

 ناتسا ۲۸ ناگدنیامن شقن ۲۸ نمض هک یشبح رفنکی ٌاتسجرب شقن - ۷۹ش
 یبونج علض كيدزن تمحر هوک رد موس ریشدراب بوم هاگمارآ یالابرب روثک
 ۳ هحفص هب طوب رم) تسا هدیدرگ راس لس تسناهش

 ]زع 79 - ۳۵60ماتعر ظع :علذعک لابص مطوععتصتعص هه طعم لب امهادءهبب

 هان ۸ ۸اههیجمم 1

 ]ذم 79 - 1مازع( هک دص ضادروونصزعح مدح اطع ام مگ اطع امهاح هاصنادس0

 ۱و ۸نادعهدم 111 26 ۵۲۵620,

 ینانوب كي و (اقبرفا رد برغ سلبارط) یتنوپ رفنکی ًاتسجرب شفن -۸۰ش

 كيو (تسانادنمناد دیدرت دروم و دننکیم ینعم ربجات ارنآ یخرب هک ) اراباکات

 بچب تسار زا بیترت هب (هینودقم قرشم رد هیک ارت اب سارت لها) یئاردوکس

 (۳۲۱ هحفص هب طوبرم) موس ریشدراب بوم هاگمارآ یالاب رب

 اه 80 - ۲6مهلنعر ظعو دعانماک هه طعسع لب همه هننطبک 3

 ۸اهمدمم 1

 و 80 - ما یص طع مو ها طع امصط هفناطباع0 ام نهج

۳۵2۵6۵۵۰ 2۶ 111 

۲۰۹ 



۰۷ 

 ۷۹ ش



 بونج ُطوحم رد هک بآ گرزب رختسا یگنس راوید زا یتمسق - ۸۱ ش

 (۳۱ هحفص هب طوبرم) تسا هدیدرگ فثک دیشمج تخت ةفس نو رب

 1ز ۵1 - ۳۵۹6ملنک, ص قاک لب عتفصف طقوعتص هص منمتعب کما

 ره 1 12 ۰

 زر 81 - 0۵6 هللع ما (طع هامصع اروعتص نم 6۵۲ اع ۲۵نکعدمازو

۱0۵ 

۲.۸ 



1 
 [وق مد من ق 5 دا

 (صم» دا ور اد) یرراراد (ماص) هناض

 ۳21۹۹۹ و
 تا دل خش ع توی ی - خش ۲ قاس یا ین ۳

 ۲ ۳ او یاس یاس ؛نااش مات نام

۱1007۹ 
 ج ش 1 ی ثایا ی - رز م ی دا د ۲  ت یی زا

 یاس هبیاسحخ «یار اروک مانور

<(: ۳۳ (0 ۳ (۳ 5 
 ( -پ در دا ن 1 ۳ او یاس ت 1 س ِپ م ی 1- پدال!

 (تسرایبک مااپاب ابی (بساسب) های رپ ۸۶۱ اد

(۳ 0 
 4 خ 1 ( نیا یت یا ی- تن ی 2 ن کا و دا

 > قسم اما امر ات ص») لذا

 ۹۹۹0 و
 س َج ص ۲ ک ات یا فیس ی ما سیار

 اس 7 4

 دیشمجتخن یاه هبیتک رد هک یناتساب یسراپ یخیم طوطخ ٌهنومن - ۸۲ ش
 یامنهار زا لقن (۳۵ ُ؛حفص هب طوبرم) نآ ُهمجرت و ظفلن اب تسا هدیدرگ رفن
 ۱۳۳۰ نارهن پاچ یوفطصم یقن دمحم . س فیلات دیشمج تخت یلامجا

 [زع 82 - 1معمتوانمجو هج نفع 4ع ۲۵۵0مانک,

 ]زو 82 - یسعتئوص صعهتواتمصم ۵۶ ۲۵۲۹۵۵۵

۲۰۹ 



 زا ار یرایرهش راعش هک بجر شقن رد لوا روپاش هتسجرب شقن - ۸۳ش

 (۳ ٌحفص هب طوب رم) دم ادزماروهآ

 ]زع ۵3 - دمو 162 زهطب ۱۳۷۵۲ گطفحب 1 (241-979 )

 ]1 83 - صبهمان ید مگ ۱ (272-241) ۱۲۵۸نوطآ 120۰

۳۱۰ 



 (۳۸ ٌحفص هب طوبرم) متسر شقن رد تشترز ةبعکیانب - ۸5 ش

 ]زیپ 804 - هود 1۳بیواعصم 16 1۵ ز-7م مو

 1و ۲16-84 16فاطت - 7م لمواطاع ۵۶ ۱۱۸و ۰

۲۳ 



 یاهیسررب یارب هکیماگنه متسر شقن رد لوا شوبراد هاگمارآ - مش

 هاگشناد یقرش هاگنب یملع تئیه فرط زا نآ یخیم یاه هبیتک ندناوخ و یملع

 تی تااولج ۱۳۱۲لاسرد (دلقتره روسفرپ دیقف دنمشناد تسابرب) وگ اکبش

 (۳۸ ُهحفص هب طوب رم) دناهدرک ثادحا یلصفم و دنلب

 1زع 85 - اهم ۳ماه, 6 اهطهمنب لع اونی 1 2۲6 6طفتحم -

۰ ۱ ,1226 

 ]اع 85 - 16 امجاح ها ۱9 الهووطت 1عاهصم بزاط 4

۰ 11 

 < ِک



 شویراد هاگمارا جراخ ُههبج - ۸)ش
 (۲۵ ُهحفص هب طوبرم) یگنس نیسح یاقآ

 ]از 86 - لهموطع !بفاهصم ام اهنعهبب لع دیو ۰
 از 86 - 16 اما ها طوشید 1 ۵۲ همون ۰

۳۳ 



 روپاش دنزرف) یناساس ٌهلسلس هاشداپ نیمتفه ۱ دا ها ی
 ۸۷ ش

 ثقن رد (لوا

 (۳۹ هحفص

 اب طوبرم) دریگیم دیهان رهظم زا
 ر یرایرهش راعش هک متسر

 ]از 07 - هود !بدافصر موانع 16 لهتعمط (299-309)

 ]اه 87 - 1۳۷ «هازابتم ما ۱39 (302-293) 0 الهووت خام,

۱۰۶ 



 ت ی ت ۳ ۰

 ان فرم قیافه یر ختم هی

 مارهب راکیپ هنحص یئالاب شقن - متسر شقن رد هتسجرب شقن ود - ۸۸ ش
 (۳۹ ٌُهحفصب طوبرم) دهدیم ناشن شنمشد اب ار مود

 زب 88 - هوم بیوامصر ظعطجمیص 11 (276 - 293) حب یجاطقغ (ظ20)

 از 88 - ظدفالع یعمصع مک ظدطتعصح 11 (276 - 293) 26 ۲هموطا-

 [؟نیفافنص (جط0بع)

۳5 



 زا سکع - متسر شقن رد نیرلاو و لوا روپاش ُهتسجرب شقن - ۸٩ ش

 (۳۹ هحفص هب طوبرم) یگنس نیسح یاقآ

 ۲: 89 - هوم ز؟بیداهنم ظفعمانعا لع گور 1 (242-271) ۲

۱6 

 ]و 89 - ۹6۵ ها عامر ها گو ۲ (249-271)
۲ ۸1 200 ۵08 

 ۰۲۷ هلعتزمصر مد دعا 2۱ . همون یه

۱۳۹۲ 



 متسر شقن رد دوخ نمشد رب مود زمره یزوربپ هتسجرب شقن > ٩۶ ش
 مر

 ۳3 هحفص هب طوبرم)

 ازم 90 - عمو وام, ۱ذعامزتع 46 امصصبس4 1 (310-302) وان

 همه یصصعصأم
 ]از 90 - گعمصع مآ هزعامتچ ها ظامصصب,4 1 (310-302) مق طنع هصصعتر)

 ها الهوفطت 1

۳۷ 



 یالابربهک (فاتکالاوذ) مود روپاش زا یاهتسجرب شقن یاباقب-متسر شفت - ۱ ش

 >- تروپسا یساکع زا سکع - تسا رادیدپ مود زمره یزوریپ ةتسجرب ن

 (2۰ ٌُحفصب طوبرم) نارهط (یردان) هاش نا ایخ

 زع 91 - )هوم !نواهتتم عمان اب طومسمزم 46 گطدرحب ۲

 (310 - 379) هج طقتتع دن طوف - ۲66۲ 16 1مصحس0 1

 زر 91 - 1هصحنصع هآ دملنعا هآ ٩در 11 (379-310) هلاطوتم طع ملزم(

 هآ ادب 11 0 ۱۸ وود ۲-1 یم

۳۸ 



 شقن لحم رد هک سناکگترت و ناصاخ اب مود مارهب ةتسج
 شفن زا یئاهتمسف و تسا هدید رگ ثادحا متسر شقن رد یمالبع یبهذم 9 رب

 (و هتفصت اطوورم) تسا ادیوه و یقاب زین ماج تج
 ]از 92 - لهووط6 !یواهصم ظعمع۲ ٩6 کم 1 (276-293)

 زو 99 - ۹عمصع ها هام ما ظفطعحص 11 (293-226) مج طنو یصصمص» 2۶

 جدول ترس دن - ٩۲ ی

 ۱۱ ۵و۱ ۰

 ناکباب ریشدرا هتسجرب شقن - ٩۳ ش
 دریگیمادزم اروهازاار یراب رهش ٌةفلحهک

 زینمودمارهب هتسجرب شقن - (پچفرط)
 تمس رد دیدرگ یفرعم ۲ ۱۱5 راد هک
 یساکع زا سکع - دوشیم هدید تسار

 نارهط (یردان) هاش نابایخ - تروپسا
 (۱ ُحفصب طوبرم)

 1و 93 - ۲هموط6 1 عاقتصم 1۳۷6۵0
 هم هفت 1 (226-242) ۵

66 

 1ز 93 - 1یواتتسع هآ ۸:4همطتت 1
 (242-226) ۵۱ همون و۵ )۰



ءوک یبونج هیلا اهتنم رد هک یشنماخه دهع یاههفصم - ۶
 تمحر 

 (5۳ ٌحفصب ط ۱۱ او تا

 1و 94 - 1 تفعععو ۸6ط6سکمنلعم دمسسععم 0 ۱۸02۵۵ 0
-۱0 1 26 

 [21 ۰ ۲۵و 6 6 96 ۲0]زو

 ]از 94 - ۸عطههصهصتفص 1م 0 0 )۱22
 هل ذص اظع ۳هطصما

 ۱0بص (فتص هعح ظ۵۳۵60مانک,

۳۳۰ 



 جوف لکش هک خیران زا شیپ نارود شوقنم یلافس فرظ ؛نومن - ٩٩ ش
 تشپ رب نآ هج ندومن كچوک و اهخاش ربارب نیدنچ ندومن کرزب اب ار یهوک
 لاس ۳۵۰۰ دودح هب قلعتم نوکاب لت رد فوشکم راثا زا - دنا هدیشک فرظ

 (دوشیم هدید سوکعم ناوبح لکش) (:5 ُهحفص هب طوبرم) دالیم زا شیپ

 ]زی 95 - ۱ 2عع نهصا هص اهم هینلع هم ۸ 1 هلن ظقصم سقم ۰

 ۲۵56مهلتعر 3500 هه ل. ۰
 ]زی 95 - ظ:۵مادزوامملع اف دهم هوفع مبص0 حب حل ظحتبصم دم

 ۳کمممازو 3500 1 ۰

1۹ 



 فوشکم خیرات زا شیپ نارود شوقنم یلافس فورظ یاه هنومن - ٩ ش
 (ع» ٌدحفص هب طوبرم) دالیم زا شیپ موس ءرازه هب قاعتم اقش لت رد

 ]ز 9۵ - ۷ هوعو مصاف عج اهم هینام طمسسعم ه 1علان هطفعطفم و

 6 ۳۵وموملنور 3 قصع دهناعمفتعع همه ۱۵۲6 قانع

 1 9۵ - مع هاقچ دنصاع0 ۷هععور مس هب 1عللن هطقعطحم صعفت

 ۳۵عمملنور 3 ۱۵ رنالصصتص ۰

۲۳۳۲ 



 (4۸ ٌدحفص هب طوبرم) یملید ٌهلودلادضع راثآ زا ریما دنب یقرش رظنم - ٩۷ ش

 ]زو 97 - ؟مجاطههوم ظعص41 متر لب 10 صع 66

 [ز 97 - ظ10ع«لفص هک ظمصفت - جنت, ۱ ۵6۱ ۵۰

 118, 97 - (00:۳عمانمصم اش :

 ۵۸ - دهنتهعع 64ت - گیت لب 10 خصع

 7و 97 - نوجعهاتمص. 6۵۵ :

 11 لوع  لقص مک ظعصهت - همت 101 ص۰

۳۳ 



 ر ارنآ یسش ۱۳۱۵ لاس:رد هک زاریش رد میدق نآرق هزاورد رظنم - ٩۸ ش

 (0۱ هحفصب طوبرم) دنتخاس مدهنم تهج یب

 ]رو 98 - .گطنتفتم 1همتعصصع صمتاع لب تمعفص (لهصمانع هج ۰)1936

 1زج 98 - 1۳6 ۵۱0 عدلع ها مته ذص گاطنتفم (0عواتم۲ع۵0 ذص 1936)

۳ 



2 

 راگیا نیسح ناورداش تمهب هک نآرق ؛زاورد دیدج یانب - ٩٩ ش
 (۵۱ ٌهحفص هب طوبرم) دش هتخاس - راجتل ادامتعا -

 ۲و 99 - گطاتقعر 1ق دماببمللع ۵۵۶۱ اب ۰

 ]و 99 - 1م ضعس مدام نا نوح ۱۱ ۵۰

۳۹ 



 طوبرم) بونج فرط زا ظفاح هاگمارا ککرزب ناویا رظنم - ۱۰۰ ش
 (۵۳ ُهحفص هب

 ]زه 100 - گطتتفمم اه امجصم4ع لب اهجاطعهب 1 ۰

 و 100 - 1ظع امجصع0ع ۵ اطع هما همت ۲۱۸62 2 ۰

۲۳۹ 



 -یبرغ لامش بناج زا ظفاح هاگمارآ گرزب ناویا رظنم - ۱۰۱ ش

 (0۳ ُهحفص هب طوبرم) یگنس نیسح یاقآ زا سکع

 1ذع ۱0۱ - کفر بع ع اف یامجصعلع لب اههطههب 46 112167,

 دفع لا 6۵06 ۱۱۵۲0-0۷۵

 ذوب 101 - 1ظع هتعس ها اطع یامصصحلع مت اطع امصاح هک 1,

 اه مص اطع همتا

۳۳۲۳ 



 هاگمارا رسرب هچراپ كي یگنس نوتس تشه بسناب هک یلصا یانب - ۱۰۲ ش

 ۵۳ هحفص هب طوبرم) - یگنس نیسح یاقا زا سکع دناهتخاس ظفاح

 از 102 - کنم کمههصعحم نیتصمفل ع 8 یلوصصعم هج 10

 ونب اع اهم 6 ۰

 1ام 102 - ۱مههصصعصم مع اطع امهاح ما فکس, حکم,

۳4۹ 



 قرعم یراکیشاک و ظفاح هاگمارآ یلسا یانب یناقوف_تمسق - ۱۰۳ ش
 (ه۳ ٌهحفص هب طوبرم) یگنس نیسح یاقا زا سکع-نآ فقس ریز 1 ۱

 13زع 109 - طعم ع ماقکمص لس طامهسمصم 06 ظ۱ملت, هصق ۶

 اموهتویمو هه طمع ۰

 زی 109 - 1۳6 یتانصع هک اطع هجط ها طاهقتشر دن هفتم هلمصع

 هر موقت ما صف ۱60 ۵

۳۳۹ 



 طوب رم) زاریش نت لهچ رد نوفدم یافرع رازمرب ربق یا س

 (۵ 6 هحفص هب

 زع ۱04 - ۹طنتقم اعم منم اههطقلعم ۵ 1 عطعطعل-

 زر 104 - [هجطومصعع ذص 1جعطع-هص ها ان

۳۰ 



 .هرغ بونج بناج زا زاریش نتتفه ترامعو غاب یمومع رظنم - ۱۰۵ ش
 ۱ (۵ع ٌهحفص هب طوبرم
1 

 [زع 105 - گطنتدعر ایم مصقتقلع لی زععنص من مهم 0 فلاح

 اقص مونفع اب 6۵06 و -

 ]زوب 105 - ۸ ععصعحت نهم ها هطع يه هح0 دحمهصعحت ها اقا

 هه 2 ۰

۲۱۳ 



 (۵6 ٌاحفص هب طوبرم) زاریش نتتفه ترامعو کرزب ناویا - ۱۰5۸ ش

 ]زع 106 - گطثتفعم لع دهمهصعحت ع ۲۱2[ افصم کاست لع ۱9 سم

,601 

 از 106 - 1طع دصوجصحعت هک طاها افص دل گفت, طءینسدنصب ها

۰ 1 19 

۲۳۲ 



 (هدنحفصهبطوبرم) یقرشبونجفرط زایدعسهاگمارآ ترامع رظنم - ۱۰۷ ش

 ۲ز 107 - کطفتر هایم لب امجطعهم 4ع کقففنر میثم لب قاغ 50-

۹1 

 11 107 - ۱۷زهم مک اطع نمصط هک گهقفنر اهل تم اطع ومجاط-

51۰0 

۱۳۳ 



 شما منا هه

 نآ ترایزب مه رفن دنچ هک یدعس هاگمارا لخاد زا یرظنم - ۸

 - یرادرهش هفاک لباقم یولهپ نابایخ زورهب یساکع زا سکع - دناهدمآ

 ]1 108 - گم حکم لب اهجانعهب 06 0,

 ذوب 108 - 16 زصامتتمح مک ۹20015 امار,

4 



 : سکع - یبرغ بونج فرط زا یدعس هاگمارآ یانب رظنم - ۱۰۹ ش
 (۵۷ هحفص هب طوبرم) ین نت یاقآ

 1م 109 - گفتی انع بب امههطههسب ع گهففنب سیع لب ۵16 -٩00

0۰ 

 ازم 109 - 1« هونهم هک اطع اما هآ گقففنب ٩ هطنعتم اهم مت

۱۱۳ 

۲۳۳۰ 



 (0۷ ُحفصهب طوبرم) هزمح ن
 نبیلعریم هاش مرح یلخاد رظنم >>

 1۲ذع 110 - گطنتحم, بیم 1۳۱6با ۱[هنمملمم ؛٩طقط دن گاز

9 

 1و 110 - 1دنعجنم و طعم ۷

 ةتعملهصص گکطقط دن ملت ۳۱۵۱۱76 ۱ ٩۱۰

۳۳۹ 



 یلصا ةهبج هک بونج فرط زا هزمح نبیلعریم هاش هعقب رظنم - ۱۱۱ ش

 [زب 111 - وطنم (همفلع مدنصمتمهاع لب ۱[هیعهاهع گطقط دصنع هلن

1۱109 

 ]زیپ ۱۱۱ - 1ظع مزصتررفل هعفلع ما ظع ههبفماهص کطقط دصنع هلن

 ]هم ۸ ۵۰

۳۳۲ 



 هزاورد نادیم طسو رد نآ ُیاپ زارف رب یدعس خیش ٌةمحم - ۱۱۷ ش

 (۵۷ ٌحفص هب طوبرم) زاریش ناهنسا

 1زع 112 - گطنتفعر 1 یاهطبع 0 20,

 1زه 112 - 1۳6 هامبع ۵۶ 54ت مع گطزمم,

۲۳۸ 



 گرا ردرس یجراخ ُههبج یالاب یاهیشاک رب ویدو متسر شفن - ۱۱۳ ش
 (0۸ ذحفص هب طوبرم) زار

 113 - گفتم یعهصع ع طواقتللع له 1یفافص یصاع 16 606,

 ۵6ومصاقع هص توی همتااقعم ه ظقبم لب نمجامنا 6 ۰

 زیپ 113 - گعهصع ها اطع اطهلللع هآ بحاعص ههقنصعع طع لهصمص م»ج

 انا هج امو ها اطع عداع ها ۸ ۵6 ,٩1۳۵2

۲۳۹ 



 ]ه 114 - گطتتحعم 1ع صوجنژالوص لب ۵۰

۱۱ 



۲+۱ 

 11 «18 2 - 1 ظع ععمحاتمصم هک اطع ینلنص 5 1 ظع ۲ یوم ۵ ۰
1 

 1 1و 115 - وانت 3 600۳۵ المص هد وا 2000 ۵۵۰ 1۱

 بطوب ِر رم  سراپ؛زوم فقسی اقن ویر اک سنرقم - ۰ 1 ش
۶ 

 ۲ 6 /دحتصدب



 0٩( هحفص هب طوبرم) سراپ ؛زوم لخاد زا یرظنم - ۱۱۸ ش

 زذع 116 - هفتم ۲ دصامتعنع لب ۱۲

 زع 116 - واعتمع هک طع کوعص ۵6 طه,



 (7۰ ٌدحفص هب طوبرم) لیک و دجسم یلامش ناوپا - ۱۱۷ ش

 ]زم 117 - هم قاق ظم۵ 0ع 1ه عمدبج 4ع 1د کمووبهع ۷۵لعللب

 لعاب ع 19 صع 66

 1ز 117 - رالمتاط هزلع هک اطع هم ها ۷دلشل کمووبع ها گطنتقر

 طععنصصتصم ها 19 ال یعصام

۰:۳ 



 ٩۰( ُهحفصب طوب رم)

 و 118 - هطنتهم, 1 عتهصلع همللع لع سیف 0ع 1 1مدو6ع ۷۵)عنلب
 عطا هع 19 سه ۱۵01,

 ۲زو 118 - صنعتمت ها اطع ۷هلفل کمفوبع هل گطنعفم, . طءعنصصتپپ
۱ 19 0 

 2 م# 4



 طوبرم) ناخ هسردم یدورو زیلهد فقس قرعم یراکبشاک - ۱۱۹ ش

 2 احفعب

 ۲و 119 - جنبه, ۲[موهمتونمم لس ماقتمص0 لب بعیانطباع 46 2

 ۳۸لمموعط اکطقصم قطب 46 17 ۵۳۵ ۰,

 1 ۱19 - ۳لموقنع 6عمعهاتمهف مص اطع یتلئصع مآ اطع هجا

 انها ها ۱علبموععط کطقصم طهعتصصتم ها 17 13



 9 ردرس زارفرب هکیاهناخالاب- ناخهسردم ردرس یلخاد ُههج - ۱۲۰ ش

 2۱ ٌحفص هب طوبرم) تسا هدوب مهار دصالم سردم دوشیم هدید

 رو 120 - هطنبتهم, 1ع هعفع صاهنعسع لب صمجامنل لع اه ۱۵۵:

 زکطقصم قطب 46 17 نسع 0

 7و 120 - طه زجاعتمع ونلع ها اطع 26206 هک اجح عداع ها ۱۱ع۵:مجم»

 کف, طءینصصتص ها 17 ح یاب



 (۱۲ هحفصب طوبرم) ون دجسم یلامش ُههبج - ۱۲۱ ش

 و - ۱21 - کاطنتهفم 1ع ها هم ع اه مس ع ۱۱۵ :0زنلنصم

600 ۱6 01)16169۵ 

 زب 121 - 1ع صمجاط هنلع ها اطع یافت ها ۱1۸۹۵زنلنصمب دا

۱ 



 (برغم تمس) یدمحا

 (+6 حفصب طوبرم )

۲1» 123 - ٩1۵2, 

1 

 ٩طفقطف 1طعدعط منع

 لب ۵16 هدنعفا (1ه صاف

 [زع 123 - ۸ ۷

0 

 هطقطت 1عطععدعط اهم

 ۱ (۲۵ص دم

 زع 122 - هلطنتهعمم ۷دع ۵

 ههصسفتعع . هع هطقصطم 1م

 مدنفع لع هدلععاز نت همصاعم 600

 یا

6 ]0 ۷16۷ ۸ - 122 ۲18 

  هفممتیف ها. .اطقطن 1عطعتهعط,

 2 يا اهم نفص اطع یمناط-عمماز لااصصا

8 

 ًةعقبرظنم - ۱۲۳ ش

۱ 

 انع ع  یقصیفنتم

۰( 

 ۵۲. اطع یعصاسم»

 ؟9۷2۲6,)



 رابایخ - رنه یتاعوبطم سوم زا سکع - دمحم ربم دیس عقب - ۱۲ ش
 (5۵ هحفص هب طوبرم) نارهط داب هاش

۱ 

 17 66 ۱ 19 ی 6

 ]۲و ۱94 - 1 هما مه و4 اس  طامطفصص۵4 ۸ ٩۰

 17 اظ ۸0 19 ۱ ۰

۷3۹ 



۱ 
 0۰ ةحیفصب طوب رم دمحم ریم دیس مرح لخاد - ۵

 1و 125 - کطتتحتب ] اصاهتعس لب هومن ٩۵76۵ ان مطهصصم»

 طزع 125 - 1ظع اعتمع ها اطع ههجعطتف «کوع0 )ا )مطمسصم»

۰ 2 

۵۰ 



 زا یرظنم - ۱۲۰ ن
 زا سکع - دوشیم هدید تر ک رد دجسم یلامش ناوپاو ۳

 (۵ هحفص هب طوبرم) نارهط رهط داب هاش نابایخ - رته یتاعوبطم سوم

 هناخ ادخ یقرش علض - قیثتع عماج دجسم نحص

 زب 120 - گطنفم, مجمع زهصتم 14 صع - 17 6۱۱۱۶ ۰

 رب 126 - 16 ظزهصت امد دن گطنتفع, 1 ۵ - 17 ۱ ۸

۳5۱ 



 (۱۷ هحفص هب طوبرم) نیسح نیدلاءالع دبس ٌاعقب - ۷ ش

 ]و 127 - گفتم نم ههجعتفنتم لع گوع0 هلمقلنص مع,

۰ 6 16 

 1زو 127 - 1۳6 هججعاتفپ ما ۹۵60 هاقق0 لنص طامعععص هان ۵,

۰ ۱ 106 

۳۲ 



 ناریو و یناقوف یاهتمسق ندیچرب زا سپ نوتاخ شبآ هربقم -۱۷۸ ش

 ٩٩( هحفص هب طوبرم) بسانم تاحالصاو تاریمعتو نآ

 طزع 128 - کطتفعر ۷ییانوعم لب مهم ع ۸مدعفط-طعتمنصم لغاسا

۰ ۵۵ 14 16 

 1و 128 - 1ظع اهجاح ها ۸هطمططحامسص هک گفتم اهونصدتصم ها

۷۰ ۱ 1 

۳۳ 



 زاهنمارا یاسیک یجراخ ؛هبج یلامش ملض هشوگ و یبرغ عاض - ۱۲۹ ش
 یاقا مرتحم دنمشناد زا سکع - (۷۱هحفص هب طوبرم) زاریش رد هیوفص دهع

 نایمجع كياه

 ]زع 129 - قطع ظواتفع مصهوتعصصع لب 17 مع ۰,

 ززع 129 - 1 ظع مصعصتفص (مطبعط هغ نهم, 17 اد مجب

۲9 



 دنمشناد میسرت - زاریش رد هیوفص دهعز

 (۷۱ هحفص هب طوبرم) نایمجع كياه یاقآ مرتحم
 هنمارا یاسیلک كشقن - ۱۳۰ ش

 ]زع 130 - گطنتفعم لقص 46 ۲ عانعع هم یوزعصص,

 طزع 130- ظاقص ۶ طع مصصععتعص طبس هن تم,

۲90 



 زاریش رد هنمارا یخیرات یاسیلک فقسرب هیوفص دهع یاهیشافن - ۱۳۱ شس
 زاریش هنمارا یاسیلک تئیه زا سکع (۷۱ هحفصب طوبرم)

 ۲زع 131 - وطفعر ۲منصبعمو هیچ 1ع صاهتمص0 لع 1 یعانفع محک,

6۰ ۵9۵ 17 

 ۲زع 131 - ۳دنصنصوک مص اطع یعتلنصع ما طع هصعصتعص . تطبستعان

 ۹ام, 17 ۸ ۰

 زاریش رد هنمارا یخیرات یاسیلک فقسرب هیوفص دهع یاهیشافن - ۱۳۲ ش
 زاریش هنمارا یاسیلک تئیه زا سکع (۷۱ هحفص هب طوبرم)

 زع 132 - گطنتهم, هضم هیچ 1ع صاقتمص0 46 ۲ علنعع  صها-

 6۵86, 17 هع 6616,

 [زم 132 - ۳منجاتصعف هص طع یتلنصع هک طع همصعصتعص تطبعا» ۱

 ٩لطنتحمر 17 ۸ط یصاس

 طوبرم) زاریش رد هنمارا یخیرات یاسیلک هناخزامن یناقوف هفرغ - ۱۳۳ ش
 زاریش هنمارا یاسیلک تئیه زا سکع (۷۱ هحفص هب

 ]و 139 - هطنتفتر موانع هیومعمنهبمع ۱ اصن 06 ۱ عانعع شرع

 ۱16۳96, 17 هم 0,

 ]زم 139 - 1ع تردرت صفا ذص طع اصاعتمع هک اطع هصصعصتمص (تطنتءط

 2۸۱ هطنتدم, 17 اد یاب

 یخیرات یاسیلک هناخزامن رد یناحور یاوثیپ یرازگز امن لحم - ۱۳6 ش
 زاریش ةنمارا یاسیلک تثیه زا سکع (۷۱ هحفص هب طوبرم) زاریش رد هنمارا

 زوم 194 - هطنتهمر اندننه 46 ۲ عانعع مصصصنعصصع,م 17 ۵صع وغععم

 ]زه 134 - 1ظع هلاع هک طمع مصصعصتمص نطاسعط دغ کطنعهع, 17 اط عصاس

۹ 



 فر



 رد (روبغ نوعمش ترضح) هب موسومیاسیلک ةناخ زامن - ۱۳۵ ش
 مس (۷۲ُ؛حفص لیذب طوب رم) دناهد رب راکبنآ یرامعم رد ییلارللا تلسرت فک رزارم

 1زع 135 - گطنتفتر ۲ رهن لب ههماع هک ن یلهصعصام کمان

 هب 19 هم ۵01

 ۵۵64 [ز 195 - 1جنصتمع هک اطع اعص صاع 4 ۰

 1ععمنماع هاهصعحاح ما طع 19 اد اب

۲۳5۸ 



 دوشیم هدناوخ مه ناتسجنران مانب هک یکلملاموق هناخناویدترامع - ۱۳۷۲ش

 (۷۲ ُهحفصب طوبرم)

 1زه 136 - ٩طنتفتر 1ق عيتهصع عن دهان دههتمص هرمرملمع «نمهص

 کطفصعطفر سهره, 19۵ هم

 ۲زب 136 - 1۳6 طنع هم هحامصنم طمبحم یللعم -.نصعص-همصعط»

 ۵۲ اهن زنواهص» هلن گطفعر 19 ط یاب

۱9۹ 



 یکلملاماوق اناخناوید یدورو رد رس یلخاد ٌهبج یراکیشاک - ۱۳۷ ش
 (۷۲ ُهحفصب طوبررم)

 ازم 187 - گطنتععم هاتماس ع ۱ هصان6ع لع ۱9

۵ ۵۵ 19 

 زو 137 - اصاعتمج ها اطع هجاقصع ما ظ:همطمصعط جا ۹۱۰

۷۰ ۱ 19 

99 



۲۳۹۱ 

991 7 

 ءک) ۷,۱ -

681 7 

 وملب

 



 ۲۱۳ و ۲۱۱ تاحفص رد جردنم ۱2۰ و ۱۳۹ و ۱۳۸ ریواصت هب طوبرم تاحیضوت

 هحفصب طوبرم) ریثم ٌهينبح نحص یلامش ٌةهبجو یلصا ناویا - ۱۳۸ ّش

۷۳ 

 ]زع 138 - کطنعفعر مهجاتف دمت ع معهتعنءج ۷[هوطنت, 19 هم

66 

 از 138 - 16 دمعاط هن0ع هک مو«هتصتعط لامهطن» ؟طنتهع, 19

61۰ 

 (۷6 ُحفصب طوبرم) ریشم ٌةینیسح ناویا یالاب یراکیشاک - ۱۳۹ ش

 ژزب 139 - کطنتفمر وعفصع دعمیهصافع دا لعم طدنوعم ههمنال6مع هج

 طقسع 4ع ف مهباتع طمت0 ع 1لمع«هتصتعط کموطنح 19 خم هزخمامب

 ذوب 139 - 1۳ع امو موعا ها اطق دمجاط ونذع هک ۲امجهتسنعط )موطنت

 3۶ هطتتفم, 19 ط مجاب

 هتفرک لبق لاس لهچ زا شیب هک زاریش تخت غاب زا یرظنم - ۱ع۰ ش
 ۳۳/۶۱۰ رود ء ءرابش نتکتشاو یتایفارمج یلم هلحم زا لفث - تسا هده

 طوبرم) دادحنسحم یاقآبانجب قلعتم ُةخسن زدوو دنالور یاقآزا سکع ۷۰۱
 (۷۵ ُهحفصب

 زو 140 - ۹طنتفح, هصمزمصصع ع ع ظدع6 1216, 19 صحع و۵66,

 7زب 140 - ۸۵۵6۵۲ ۷۵۷ 0۲ ظدعطع- 1 هلطغ ۶ گطنتمع, 19 ط یصعب

 )اهلتمصفل 6هعموجدحطتع )۷/هعفتنص ۷هلسحم 202026156 دم 4 ۸ضدنآ

۰ 101270 ,1921 



۲۳۹ 

۰
 

14
0 
زع
۳ 



 (۷۵ ٌُحفص هب طوبرم) نآ رد مقاو گشوک و اثگلد غاب - ۱۱ ش

 1زم 141 - گطنتفم, 1ع زدبلنص ۱)عاعموطق ها ومج ۱۳۱

 1زع 141 - 16 عمع0عص ظعلعموطف هص0 زلح معالئمم هک گکطفع, 19

6 



 مه فورعم زانورس تخرد - مرا غابورس ناتخرد زا یرظنم - ۱:۲ ش
 نآترامعزا مهیسکع) ۷٩( ُحفصب طوبرم) تسا نایامن سکع طسو رد ًابیرقت
 (دشابیم جردنم باتک لیذ تمسق رد

 ]ازم 142 - طنتفعر ع زوعنص طعم 19 ۵6

 1زب 142 - ۸ بنع» ۵۲ ظع مهم ظفصم هع وطاتهم, ۱9 ۱ ۰

 نت



 رصنوبا رصق دوجوم یاههناربو رد یشنماخه دهع 0 ۱:۳ ش

 ۷۷ هحفص هب طوب رم)

 زر 149 - دون - ۸هطسفعت, مد ع گفت, مهجاقنل هج نعتع ۶

 1 هحمونع مطهر,

 ]اب 14 - 1 ۸عطعهصعصتعص عقع هل همت شطصمعر دععص ٩۰

۳۹۹ 



 ر ۰۰ ی تسار تمس ریوصت - كلدمرب رد یناساس دهع ةتنسجرب شوقن - ۱6 ش

 هوبنا یاهوماب اریناوج پچ ریوصتو دشاب مجنپ مارهب شقن دوریم لامتحا

 (۷۸ ذحفص هب طوبرم) دهدیم ناشن یدمن دنلب هالک

 زبم 144 - ظعصصع عالم صنف 06 ,٩۲۵۶ د29-۲6116[ ۰

 زر 144 - ۲۳6 قعععمصتمص دعانماو من ظوصصت ظزلقم, مهم ۰

۳۹۷ 



 ۱ سس طوبرم) موبوگ ردمود مارهب هدید بیسآ رایسب ةتجرب شقن

 (۷۹ ُهحفحب
 از 145 - یر (۵ 30 درو ۵ ۲ هیعع( 46 گطنتعم), طقع-

 ۲01: ع ظدطءهصص

 1زع 145 - علم[ ها ظوطععص 11 2+ (6هنرصم (هوومج, 30 صم

 وا )٩12
۱۵ 

۲۳۹4۹ 



 نرق راثا زا (یدرب دجسم) تشدلارصق دجسم یبونج ده س

 ۸۷۵ لاس خروم نسح نوژوا مانب ثا طخ ات عب رم هبیتک هک یرجه مهن

 (۷۹ ُدحفص هب طوبرم) تسا بصن نآ یاههیاپ زا یکیرب

۱ 

 ونمع ظهر 15۵6 6

 ]زوم 146 - 1ظع وهبطعم نهم ها اطع ظرزدصت موونع ۵ (0۵8700-

 قفصم اعم ۵ طه, لو ) ما

۳۹۹ 



 ۲ جد (رتمتتاس ۸۰۸۵) عیرم یگنس هحول - یب ص

 یرصح ۸۷۰ هب خروم نسح نوزوا مانب (یدرب دجسم) تشدلارصق عماج

 (۸۰ حفصب طوبرم)

 1زع 147 - (0هوتم0-لهحطا, ۲ 15011 المص 06 1۵ ۷[مدوای6ع زدن, 60

.(1470) .11 875 46 

 1زع 147 - 6 اصحهتئزاتمص ها هطع طرز ۷[مووانع ه (9ت00- هم,

1470(۰) .11 875 12)60 

2 



 رد هک یشنماخه دهع نادیواج زابرسهْجرب شقن هعطق - ۱۸ ش
 (۸5 هحفصب طوبرم) تسا تواسادک فک ناگشمرف ناوکح هیت

 رم 148 - ؟هصعمطعفصر کمتر هبممع هع کطنفم) فهم لع دوم ماتم هم مم

 ۱0 ی ی

 دهع یگنس ریش هتسکش ًامسجم - ۱4 ش
 رتمیتناس 8۷ یدنلب و ۷6 لوطب یشنماخه
 ییامزوهیداب ارواجم هدازماما كايدزنهک

 هزومب ۱۳۳۸ لاس رد و دوب ناگشمرف رد
 طوبرم) دش هدروآ (زاریش) . سراپ
 (۸۵ ٌحفصب

 زی 149 - ۲دصععطعفصم ۳

 رعص۲ 06 1ق هافطبع ع انمص, مح 01676

۱3 

۱ 

 هفتم ما هه ًانمصم قاب ۲ 2698

 ۸6 هم۱۱ 6۵۱ ۰

۳۳" 



۳ 

 بانک زا لقن - ناتسورس رد یناساس دهع خاک مطقمو هشقن - ۰ ش

 ۲ ۱۹۶۹۵ ندنل پاچ - گربندناوروسفورپ فیلأت - میدق ناریا بالا

 (۸۷ ُهحفصب طوبرم) ۸ ص
 1ذع 130 - ۹دبزوامم, ماهه ع یمنمع لس مدلهنع ۹هعوهصتع,

 ام 150 - ظزحص ص0 ۳۶۵۸۱6 ۵۶ طع گهعوعهصتعص مهلمعع هد ۹هسزمم,

 ۳ ۸۳ هطغملمونع 4ع ۱ ععص قصمنعص, 1یعنعص 0

8 

۳۲ 



 فرط زا ناتسورس رد یناساس دهع خاک دوجوم راثآ رظنم - ۱۵۱ ش
 (۸۷ ُحفصب طوبرم) بونج

 ازم 131 - ؟هسنزفافص, ۲یانومم لب مدلفنف کهعمفصتلع, بم صنف لب

0 

 زع 131 - گمبطعم دهتهم هک هطع :هجقنصع ما هطع 6هععهصتفص ققعع
۰ 2 

۱۳ 



 بناج زا ناتسورس رد یناساس دهع خاک دوجوم عضو رظنم - ۱۵۲ .ش

 10 اهم ترم زا سپ برفم
 ۲زع 132 - ۹دسنفافم, ۲هانیعم لب مدلفنع گهععمصتلعب ابع ستم 0

[ 

 ]زب 132 - ۱۷ام هو ها اطع هفتم ما اطع کدیوهصافص 02166

۷۰ 2 



 -یرجه متفه نرف رخاوا هب قلعتم یناتسورس فسوی خیش عقب - ۱۵۳ ش
 (۸۸ ةحفصب طوبرم

۱۱۱ 

0 

 زر 139 - لهییفهاه هک قطع الهدیوفعآ دن کهافص, هه ۵ 13

6 

۳۷۰ 



چنرق راثازآ زبرینعماج دحسم یمیدقوگکرزب ناوبا - ۱51
 -یرجهمراه

 دحفصب طوبرم) ۱۱۷ ص - ۱۵۵ لکش رد روک ذم حرشب ناریا راثآ باتک زا لقن

۸۸ 

 طب 156 - )تر 1 مدبانع ههنعصصع هع زع )۷اموویفع ظزفصتب 2

1۵06 

 ژذه 136 - 1۳ع ةصعنعصم مععا ها طع زوصت 0۵[۱وانع هل هتت,

 2۶ ۱۱ عام

 ۸اطقم - 6 ایعص 1مصع 1 ۲هعهنمابلع 1 1936 ۳, 7

۳۷۳۸ 



 یخیراتراث زا-انهپ هوک رد نیرلاو و لوا روپاش ُةنسجرب شفن - ۱۵۷ ش
 ٩۱( هحفصب طوبرم) درگباراد كيدرن یناساس دهع

 ۲زع 137 - ندتهطوتت, ههعبمانعآ لع گطقحمسم 1 ۲ ۷ هلغنتعصب مو
۱ 

 1 137 - 1طع دعاتعت ما قطفرم اب ص0 ۷ هلعتعمصم 2 ظوتهاطو4,
 ۹هعوفصتفص ۰

۱ 



 هر تا دا درگباراد كيدزن انهبهوک رد یگنس دجسم - ۸ ش

 یاههتشبن مالسا نارود رد هدوب یناساس دهع زا نا لصا - تسا هدش هدش ۳

 ٩4۲( ُهحفصب طوبرم) دناهدوزفا نآررب بارحمو یخیران

 زوم 158 - )هما, ۲هفلزان-یهصمان,  (اموونعح 010110۰

 هضم( ع ۲ یوموبع گهفعمصتعب اهنللک لقصم اع دوم هوصمرک مد

 ۷لوووقع ۸ ۱ یوموبع واهصتوع

 زر 138 - ۱/۵۵لزل-یمصعاب 2 گهحعفصتفص دجمهصسعصم هیجعل زص ع

 ۲۵علعر دفع ظوتهطعتت, ههطنعط دهم یصنعاعم نصام ۱

 ]واقع ۱ ۰

۷+۰۰ 



 روشیف كيدزن هاش لحم رد یناساس دهع یقاط راهچ هناربو - ۱۵۹ ش

 یوم سو دودح رهشوب ردنن فرطب رالور ناوراک هار رانک رد )

 روسم اقرو هک ربندنو - میدق ناریا یسانشناتساب باتک ز زا لقن - ( رال برغم

 )٩( ُحفصب پر فلا - ۲۰ ٌ؛رامش

 ۲زب 1و9 - زوطتفع (عص, 120 1, ۸ ۲ هیعفا لع اقع) ددینصجم ۵ چ

 1 دفطفب - 1 هوا ۰

 ۲زع 159 - کیف ما ع 1مطفطقم - 1 هعط گهعععصتفص مهمه دن زفطس»

 (هادمتنغ 120 لب تعفا ۵آ ۰)1.2

 ۸تهغمامونع هعا فص مصعلعص فا, ام ۷هصلع ظهععطح اعنلم»
 1959, ۳1266 20 ۵م

 کا



 تروصب هک (روگ رهش) دابآ زوریف یاههناربو یئاوه ؛رظنم - ۱٩۰ ی

 تیمشا كيرا رتکد یاقآ زا سکع - تسا رادیدپ یسخشم ۱

 (48 ُحفصب طوبرم) 9, دن ۱

 1زع 160 - ۷ بع دینعصصع 0ع زن میس

 ]زع 160 - هعتعا هوم ها سه,

۱۸۹۲ 



 ناگتناناخدور رانک ناتسهوک رد ناکباب ریشدرآ ةتسج رب ۱ ش

 ٩5( ةحفصب طوبرم) (دابا زوریف)

 ]ز 1۵1 - ۲ز:مشهطفب دوو عازع ۳ ۸۳۵6۵۱۲ ۰

 ]زع 161 - 1ععلتعت ها هنلععاطت 1 دن سه

۳۲ 



 رب ار ناکباب ریشدرا یزوریپ

 ادابآزوریف - باگنت ٌهناخدور رانک ن
 اش شنانمشد

 (۱۰۰ هحفص طوب رم)

 ]زع ۱62 - زتمهطه, هر عازمت ۲۵۵۲ 6یهصفصا 1 بنممنع 10۸: همطن» 1

 زب 162 - 116۲ ۵آ زنم ها ۸لهمطن» ۲ )۱۱۱۵۱۵۵



 1و 169 - ۲زتمعهطفم طفعبماتما لا ۸مطدنعهصم دمو 4 ۸ 0هعطن 1

 ۲م 163 - ماتم[ ما هاددعمصب دنصتفام مک من لمفطت» ۱ ۱ ۵۵

 تا



 ار یدرم هک ریشدرا ناراوس زا یکب یزوریپ ٌهتسجرب شقن - ۱۱4 ش

 تراط)اا ب ر ۱۰۰ دحفصحب طوب رم) تسشا نرو رد تراساب

 1و 1۵4 - ظزتهنتهدفل, دهعجلنع[ لب ده یونس ۳ هلن 1

 مرجادصع ابص ومللقف صحت,

 زر 164 - 1فاتعا فا ه طمبعهصفص مک ضیلمعطنح 1 اهلنصک 1

 صحت و منع,

۳/۳۹ 



 حا 
۰ 

2 
0 

2 
2311 

۰ 
۰: 
۱ 
۰ 

۱ 
 ال 1

 یاق آهلافمزا لقن ۰ هحفصب طوب رم) داب | زو ریف رتخدهعاق اشفن ۱

 4 ؛رامش یقرش یسانشناتساب یوسنارف سوم جم رد نیشریگ روسفرپ

 ۲ احفصح

 1م ۱65 - ؟ژنهسهطف, صلفص ع ها6 صحن لب 05

 (۱۵ 5۵م ۰

 تفتع کیس طیللعاص لع ۱ هفتم هفتم 4 ۸۱۵۵6مامونم

 ۱۳۰ 2۵۲ طیف 13 6 هم,

 از 163 - ظاقص ها هل داطاقتر [هاممم نم طمع نم ما ٩۵0۲
۵۸ ۸ ,1 

۱۸۲ 



 لامش بناج زا راسهوک ةنماد زا دابآزوریف رتخد هعلق رظنم - ۱۱٩ شن

 > مسبدق ناربا یسانشناتساب باتک زا لقن (۱۰۰ ُهحفص هب طوبرم) - یقرش

 فلا - ٩ ةرامش ربوصت ۱۹۵۹ ندیل پاچ - کگ ربندناو

 1ام 166 - ۴::ممهطفف, هایع ع 021 یعط هج 22لفع لب 6۵۱6 ۱۵۳-۰

 ]زرم" 1۵6 - ۲۷ذهم هز همه طیططمحر ها تمادفلب م صمط-

 هقفام

 زن ۸نطغماوتع هع  فص هم ام ۷صلعم ظهعادع ابعنلعم 29

69 ۱20۱6 

۳۸۰۸ 



 (۱۰۱ ٌُحفصب طوبرم) - یناساس دهع زا دابآ زوریف ؛رانم - ۱5۷ ش

 زوم 167 - ۴ز:مههطففب طانصفتع( ع ۲ یومونع ۹هجعمص 6

 7 167 - ۲انصفتعا ما گمععمصتفص جهنم 2 ۰

۸۹ 



 2 ج

9 4 
1 ۰ 1۱۳ ۱ 0 ۳ ۱ ۱ / 

 توی. چیت
 9 رم ۵۵/۵ - - - -- - . جرم

 رم
۵ ۵ ۰ ۲ ۳۰ #۰ ۵۰ 

 (۱۰۲ُهحفصب طوبرم) - دابآ زوریف رد ناکباب ریشدرا خاک شن - ۱۹۸ ش

 طزع 168 - ۳1:میعهطفب مافص مهلقتف 4 ۸:0

 ]ازوب 168 - ۳افص ها هتعفطنح 1 ۰ طلوع جن ۱

 زن ۸طامیتع 061 تعص هصمعص ظوما 1 ۲هصلمج ظهعطع اعنلعج

8 ,۳ 1959 



 وبرم) - دابآزوریف رد ناکباب ریشدرا خاک ینونک عضویبونجرظنم-۱5۹ ش ۳
 (۱۰۲ هحفص هب

 زع 169 - 1زنمدیسهطفکر هی لب طولفتف ۸ ععطنم 1 نینفع لب ۵ ۰

 طب ۱۵9 - ۲۷م ها ۳هافعم ها معلععطت ۲ هل جم احع هما, ۵۱

۱ ۱۱ ۱( 

۲۳۹۱ 



 طه 170 - ظزیهیبمهطففو هیع کس طملقتف 0 ۸م 1, سن 16 ۵

00 

 ]زع 170 - ۱۷ذعم وز مولععع هک هبلهعطتع زر اهل ایم اطع هما ۱

۱( 

۱۹۴ 



 طوب رم) - دابآزوریف رد ناکباب ریشرا خاک دبنگ نورد - ۱۷۱ ش
 لکش تاحیضوت ردهک نمشریگ روسفرپ رک ذلاقباس ٌهلاقم زا لفن (۱۰۲ ُهحفص +ب
 دیدرگ هراشا ۵

 زع 171 - ؟زتمبعهطعمب ۱ دهاگمتعبس لس مهلمنم ٩ ۸:0عهطنع ۰

 زو ۱7۱ - صاعتمج هم اطع نهلفعع مک قعلععطتع 1 جن ظندموطوم

۱۹۳ 



 ۲۰ رد یناساس دهع کگرزب ةدکشنآ دنا هعومسم زا یرظنم
۳ 1 

 ززع 174 - ۷بع 4ع ۲ هصععصطاع لعح دونم 1 ص فصل هجوم

 لات عابر 2 30 1, هبب هان ۱

 ۲زع 174 - 6هجعتحل ۷ذع»۲ ها طببنللنصعع ها د طنع از ۱۵9۵ ۵ 0

 یا, یون مک ۳0

۳۹۹ 



 طوبرم) - نورزاک هنیکبا لپرد هاثیلعحتف دهع هتسجرب شقن - ۱۷۵ ش 
 (۱۰۸ ٌدحفص هب

 ]از 175 - ظفم مانع كس هو 4ع ظدنطفتت گطقط (1 ع دصمژانق لب

 19 مع هنغعاع) سقم ع 12۵۲0

 [ز 175 - مانع[ ها اطع نصع ما ۲هنطملخ گطقط(۱ زا قلا ها 19

 عمصا) ۱6۵۲ ۵۵

۹۷ 



۶ 

 هحفص یسانشناتساب لک هرادا ٌهیرشن - هسنارف نابزب ناریا راثآ موس دلج - لو!
9 

 دلجم زا لقن (۱۳۳ ُهحفص هب طوبرم) هرج ؛دکشتآ یقاطراچ - ۱۷۹ ش

9 

 1ز 17۵ - زهبعجب اهرحلع لب 6, 6ط0ونع دوم

 زو 176 - ۵ اهجراع هک ظزعمعطب کهعحصتفم )0100,

۳۹۸ 



 ۳۳۸ ور تن [ع

0 

8 
 ۰ ۲ ۳ ۱ ۸ ره

 یمیسرتهشفن زا لقن (۱۱۳ ُهحفص هب طوبرم) هرج ؛دگشتآ هثقن - ۱۷۷ ش

 ۱۷۰ ةحفص هسنارف نابزب نارپا راثآ موس هلج لوا دلجم رد هک رادگ یاقآ
 تسا هدش پاج

 1زع 177 - ؟لفص كن ههجرحاع لب عن خ زنم,

 زع 177 - ظاعص ها اطع ازبع ههماع 2 )۰

۳۹۹ 



 گرزب هتشبنو مود مارهب هتسجرب شقن هکدهشم رس ناتسهوک

 ۱۱7 هحفص هب طوبرم) - تسفاو نآ طسو رد یولهپ طخب
0 

 1زع 178 - ۱
 28۳76 مان و6 اتمام ع طهمجمازم[ لم

 ظدطتحت» 11 (
 293-276 ۸۰۰ ۲ ۵ و2206 اصفهتراتمص طعم

 ۲زع 178 - 16 دهسنمنص ها ؛٩ه هو,
 ۱۳6۲6 ذح اطع داند ما

 ظفطتحص 11, (2764299 ۸.1).)
 220 اطع دز ۳عطزعمز 100



 ریشود نتخاس بولغمو دربن لاح رد مود مارهب هنسجرب شقن - ۱۷۹ ش
 (۱۱۷ هحفص هب طوبرم) - دهشم رس رد

 1زع 179 - گهصمعططفب 16 طوعممانع[ مع ظوطحص ۱۲ ,۸.۱ 976-293٩

 ۲ 179 - 16 مانع ها ظفطتحص 11, (993-226 ۸.2, ) حب یه



 نا شارت یاهگنس زا یراوید هک روپاثیب رد عقاو ؛دگشتآ - ۰ ب

 (۱۲۲ هحفص هب طوبرم) - تسا ادیوه رتشیپ

 زع 180 - ظ9حمایم 1ع اه
 ظل6 لب [عب لب اعهردم ۶ ٩طدحمبس 1 (241-

۰ (۸:101 272 

 ]زع 180 - 1۳ ۰ اهجرلع و اطع نم ها ۱

 ۸, )۰ هل ظنف هوای,

۳۰۲ 



 ارس

 1 ی 7
 م سم قم ص۲
 و سو ۲

 دَر او

 رواجم ناویاو طایحو روپاشیب خاک گررزب رالاتو هدگشنآ شن -۱۸۱ ش
 نمشریگ . ر فیلات مود دلج روپاشیب باتک زا لقن (۱۲۲ هحفص هب طوبرم) نآ

 ۲ هشفن - ۱۹۵۰ سیراپ پاچ

 از 181 - ظافاقرحویعر حاقص لب اهجملع 4ع هبب اه عتهصع هعللع لد

 مهللقنف هع گطفرحمایع اب 1 یدیع عع 1 ذبقص لب مه,

 طزع 181 - ظاعص هل (طع ؟زعع هجرولع, اطع طنع ۲ من طع ۳دلدعع ها

 هطقرن لر اطع یا هص0 اطع صمتانعم هآ طع 021266 ۱۹

 ظرمطهرموای ۷۵۱ 11 1: هطنفطصحصم ظوعتفم 1956, ۳۲, ۰



 دست

 یاههنارپو طسو رد عقاو هدش نوگژاو یاهنوتس زا اس

 (۱۲۳ هحفص هب طوبرم) - یولهپ هتشبناب روپاثیب

 زر 182 - 11محقرحمجبس, یمامصصع لب 1۳20۵عصع لع گطقرحماص 1: 2۷66 دم

 نحعاصانمص هج ظعطا همت اهم 6

 ۲زع 182 - ۸ یملسصص ها طع دوم ۵۲ گلف 1 هم طرفه,

 >ذط ۳طاعم اهعتواتمص کهللعص هه اطع عهای

۳. 



 یبونج تمسقرد عقاو مالسا هیلوا نورق هینبا یایافب - ۱۷ -

 ۱ هل (۱۲۳ هحفص هب طوبرم) - روپاثیب یاههناربو
 183 - 184 - ظححقرحماسسر دفاع لعف مصر ان 64 16 ۳ 11

 ۱۸۳ ش

 وصف اف مهباتم هاب 6

 ژزرب 183 - 184 - هحصاح ها طعم هام طنآلنصععم ید ادم همیاط
 22۲( ها اف

۳۰۵ 



 طوبرم) - روپاثیپ لامش ناتسهوک زارفرب رتخد هعلق یاههناریو - ۱۸۵ ش

 (۱۲۳ هحفص هب

 ژز 18 - ظ16۵رممنمو دانشصعف 06 اه 10ام 0016 ظماطافم» لب

 اهضرو هع گفتیم 1, ه طقسع ع 12 0۵

 زع 185 - طببحو هآ اطع فمالع «علح ظواطامص دن 192



 ةتجرب شقن طسو رد نیرلاورب لوا روپاش یزوریپ ٌانحص - ۱۸ ش
 (۱۲۵ ُهحفص هب طوبرم) - ناگوچ گگنت یقرش بناج کگرزب

 زی 106 - ظقفطحقرممببعر یعفصع عام تعامزنع هم گلطفم ۲ ی ۵6

 هنب هجصاع کان طقف - دعاتعا, و 16 ه۵اق هجا 0 [هصوت - ۵۵۵

 زر 186 - گعمصع ما اطع انعامرب ما کطفمیص ۲ یص ۷هاهزمصب زص دم

 ههجاقا مفنآ هک هعلنعا, هه اطع یفاعص هم ها 1 هصعت اطممععصم هک نم

0 

۳۰۷ 



 ]زر 187 - ظوفحقرحمایع, 1ع ادهیهازمآ ۲62 6وهصافصا 1ق ۷۱عامت 06 ٩

 ] هیع ۷2لکتنعص, لا 6۵۱6 هوا 6 1 هنوز ]0
91۳0 

 ]زر 187 - 1ظع دعانع۲ ۲6۳۲66 طع عام هک گکطفمن 1 به

 ۱ و همون طموفص هل ظنطحرحایع,

۳۰۸ 



 ۲زه 188 - ظنعطقمس, 1ع حاسف يهص0 طوعممازعا 4م ۲ هحمونع هم

 ۲0۵ 6یهصافصم 1عع یعفصعع لع اق هعامع هع ٩طفرم 1 هس هام, هاب اع

 هععلمصافت له "1 ۳و1 0

 1 108 - ۲۳۵ ازهععا ۱عانعآ ها اطع گهععهصزمم ۱ ی

 وعهصعف ما اطع عامر مک کفر 1 ی همه مو ام هام دز

۱ 

۳۰۹ 



 نیرلاورب وا روپاش یزوریپ گرزب هتسجرب شقنزا یاهشوگ - ۱۸۹ ش

 نمضار یمور نازابرس یبوک هعلق لئاسوهک (ناگوچ گنت یبرغ بناج رد عقاور

 ۱۲۰ ٌهحفص هب طوبرم) - دهدیم ناشن تسا هدش هنفرگ ناشيا زا هک یمئانغ

 ز 189 - منا ید طدع-هلزعا, میوه ها ۵ 118 8۰

 زو 189 - 1عامنل مگ اطع دهان, هطممص مچ 11عاد۲ ۰



 ادزماروها رهظم زاار تنطلس راعش هک لوا مارهب هنجرب شقن - ۱۹۰ ش

 (فانک الاوذ) مود روپاش کگرزب هتسجرب شقنو (بچ بناج ربوصت) دریکبم
 بناج ریوصت) دهدیم ناثن ناريا روشک یقرش نیفلاخمرب اروا یزوریپ هک
 ۱ لفن (۱۲۷ هحفص هب طوبرم) - ناگوج گن یبرغ بناج رد مقاو (تسار
 رد یناساس دهعهتسجرب شوقن هرابرد 1, هطنوطصعص نامش بیگ .ر یاقا هلاتم
 ٩۱ ص ۲و ۱ هرامش - ۱۳ دلحم ۸ام وفع ایسا رنه هلحم

۱۱ 

 ۸میاظ) (ه يهنمحع) عب 1ع دعا دعوبمیهصافصم اه زعامتتع هم گطقوم ۲

 910979 ۸ظ) (غبمتاع) قاب ها مموا 6 1 هه ۵

 ]زوب 190 - گعهصع ما طمع اصن یاتاسع ها ظوطتحص 1۲ 276-279(  ۸لح)
 (1ع60) قصف اطع دعانعک ما هم مک گکحورحمب 11 (310-979 ۸:) (19)

 مه اانع دمو نهم ما 1[ هصوت- ] مهمه 2 ۵

۵ 



 11م 191 - ۹۵۸ 6 ٩طقرحمایم 1, اهن

 16 قوا همای,
 2۵ هم لقصع ام 2۲016, تک

 1و 19۱ - ۹۵ هآ ٩در 1
 ؟هالعصح مص طع یجمنص0 زص هد یوم

 ۱6۵۲ ظافا هرجا,

۳۲ 



 رب همبجهآ ۱۹۲ ش تناج یالاب رد روپاش تفکش رد لوا روپاش فر

 حلسم نوتب هباپود یوررب سراف هاپس تمههب هکنازا سپ ناگوچ کنن یبرغ
 -نایجاح دمحا رتکد یاقا زا سکع(۱۲۹ هحفص هب طوبرم) - تسا هدش اپرب
 نارهط یک رب هدکشناد مرثحم رایشناد

 1زو 192 - واقع ع گطفرمع اب :علتیومع ۸ ده یاهعع, موج ۲ هم

 ان 1۲2۲5 ۱ ۰

 1م 192 - گفتم ما گاف اب ۳ععع0 ص زلف میرم نهم در دم

 هنر ما ۲۵۲و 1 ۰

۳۳ 



 ور را سم مارهب بارش رد مود مارهب شفن - ۱۹۳ ش

 (۱۳۰ هحفص اب

 زع 193 - ظفم دعاع ع ظدطمس 11 (299-270 ۸ظ۰) منه 0 ۰

 ۲۸ظعلب لقصف 1ع :یعمص 06 ۱[ههمعوهصتب

 ]زع 193 - 1عانعت ها ظدعطح 1۲ (299-276 فط) دعفح مسمطه0, زد

3( 

۳۱ 



 تمس) تسار بناج زا (ینسمم) مارهب بارس رد مود مارهب شفن - ۱۹6 ش
 (۱۳۰ هحفص هب طوبرم) - (قرشم

 ]زهع 194 - ظقف دعانعآ 0ع ظدطتفص ۲1 (293-276 ۸.۰) سنج 46 ۱0۱
 هصقل, قصف له ععنمص ع هه,

 ۲زب 194 - 1عمانعت ها ظوقطححص 11 (293-216 ۸.۰) دعهت مه,

۱۵۱۵ 1۱ 

 ضات



 دهع زا یهاگشتا (اهدژا لیم - لیمیمید) دابارون جرب - ۱5۵ ش
 (۱۳۱ هحفص هب طوبرم) - نابناکشا

 زر 195 - لممهطفر هصرلع لاب عن  یومونع

 رج 19 - 1م ههرحلع مک اطع مقیطتفص صمجتم0 مه مه

۳۹۹ 



 دمحم نیدلاء)اعدیس دعقب- ۱۹۰ ش ۱ دل اءاا 3 

 كيدزنیتسمم رد نیثهآ ترد هداز ماما و
 (۱۳۳۵۱۳۲ تاحفص هب طوبرم) داب اروت

 116 196 - دهه, 16 :قومس

 طنفتم مجمع صهن2۵0عظ ۱۵-

 هطفصتص (13 مصع14 هصع هزغماع)

 ]ذع 196 - 1۳6 ههصابه ۵

 زجهصصمهعط ون هطفصتت (13 ۲

 14 اط یصج) هک مس

 برد هدازماما ینها رد - ۱4۷ ش

 یتمسق (۱۳۳ هحفص هب طوبرم) -ب نینهآ
 رد + یحبرا هی هتول کتس را
 روک دم نا حیضوت بانک لبذ تمسق

 . دشابیم رادومن رد یالابرب تسا

 [زب 197 - ۳۵۵ هص عج لب

 همان نهم ۸ ۱۵ 1۱ ۰

 زب 197 - 1م زنم لمم» ها )ر»

 ۱ :و6۱/60 1 [1 ۰

۳۷۲ 



 مانب یهاگترایز كنپا هک ناورس كيدرن یشنماخه نوتسهت - ۱۹۸ ش
 تاحیضوت باتک لبذ تمسقرد ۱۳۹(  هحفصهبطوب رم) دشابیم لیعمسا هدازماما
 . تسآ جردنمو روکنم ناورس یشنماخه یاهنوتس هت ةراب رد رگبد یاهسکعو

 ]زع 198 - گهتهمهصم ظقعع 0ع یامصصع ۸م هصمص۰

 زوم 198 - ۸مطههجعصتفص دوعم ۵ یاس 2 ۰

۳4۸ 



 (۱۳۷ هحفصهبطوب رم) -نوگناروک ردمالبع دهع هتسجرب شوقن - ۱۹۹ ش
۱ 

 ۰ تساا هدش هدومن اتکا لیذ تمق رد عن مه زا عرگید سیع

 ۲زهع 199 - 1کسهصعاتسم قم هلنعاو اهم

 رم 199 - اهصتا ماتعاو ها کیه

۳۹ 



 ۱۲۹۹هحفصهب طوب رم) >ینسممكلاخ یب رغیاهتنأ رد رتخد وادیگ اسدموخد-۲ ۰ ۰ ش

 (ب ۸۱ روصمهفرو ک ربثدناو فیلات - میدق ناریا یسانشناتساب باتک زا لقن)
 رو 200 - ام اهطعمیب دابرمماتع ني6ممطممصتلع,  دمجصم ۵-

 وططافم ۸ ۱1۵۵م ۰

 ]زع 200 - ۸ سعععهجههجعصتفص مه, همللعم و ۱۱۵۲:)10: ۵

 ی اعم (هت» ۵ ۰

 زن ۷هصلع ظهطع - ۲ ۸نمطغمامونع 0ع 1 فص مصیعصم ظاهصعطع ۵

۳۰ 



 (۱ع6 ةحفص هب طوبرم) - كراخ ؛رپ

 ]و 201 - ان الع مع کطفحوعب یهصعامتتم ع جا >امطمصصح0 ۱۸ هم

۰ ( ۵01 

 زب 201 - 1 طع  گهجعسفنو ما ان  دامجمهجصف ۱ اه صصا) ها

۹ 

۳۳ 



 طوبرم) كراخ هریزج ناتسهوک رد یناتساب یاههاگمارا زا یکی -۲۰۲ شش
 (۱7 هحفص هب

 [زع 202 - دم زلع ع طور  اهجدمهیس ابجد ات

 ۲18 202 - ۸ نطیتفاتقص امام هی رص طعم دهم اهن ۸ ۰

۱ 



 د
 ۱5 هحفص هب طوب رم)

 اراخ هربزج ناتسهوک رد یناتساب یاههاگمارآ زا یکی زیلهد - ۳

 زیپ 208 ع بیم همعاتطلع لب هند معما ۸ 1۵ ۱ ۰

 زر 209 - ام هموتتیاع فا ع اه ن6عع۱60 از ۰

 باتک نتم هب طوبرم ریواصت ناباپ

۷۳۳۳ 



ِِِِ««ٍِ. 
2 

 هییزم قد هه
 ج۴ هک 3 ته ۳۹
 ی]۱ 1م. _23اح < هو هر یومووز0 ۰ >> 6

۱9950 
۱ ۱990۴ 

۱۱ 

۱8 
۱10۰ 

110۰ 
0۱8 



 ابذ
 اب

 راثآ زا یخرب ةرابرد دشهراشا باتکدروم دنچرد هکر وطن

 رظندروم هک یتاعالطا اهن آب طوبرم لصف پاچ ماگنه ات سراپ نیمزرس
 ریواصت و نتم پاچ نتفریذپ نایاپ ات هناتخبشوخ و دماین لصاح دوب
 هب طوبرم تاعالطارب هکدیدرگ مهارف یاهتیعقوم باتکنتم هب طوبرم
 تامادقاو تاقیقحت رثارب هکنیا اب دش هدوزفا رکذلاقیاس راث1 زا یخرب
 یاهینتسناد دنمقالعو علطم دارفا ریاسویسانشناتساب لک ةرادا نانکراک
 یضعب ًانمضو دیدرگ لصاح سراف یناتساب راث زا یضعب ةرابرد یاهزات
 پاچب رگیدتایرشن رد هچن آزایئاهتمسقلقتای یلبقتاعالطارد تاحالصا
 ددصرد تبسانم نیدب دمآ مزال باتکقپاس بلاطم لیمکت اب تسا هدیسر
 یدادعت اب هدومن میظنت ار یئاهعوضوم نینچ لیذ ناونع تحت رد دمآرب
 . دهد رارق بانک ةلابند رد تسا هتشگ مهارف الاب حرشب زین نآ هک ریواصت

 شیباتک پاچ مامتا ندیشکازاردو بلطمبانطا ثعابرما نیا هکیدوجوابو
 نارادنسودوناتسود یاهندهاحمو هفالعهب هجوتاب داریم فراعتم دحزا
 تمدخ نیارد یراکمهو بیغرت زاهک سراف یناتساب نیمزرس یخیرات راثآ

 ار یرتشیب قوش نوگانوگ بلاطم لاسراو هیهتاب هدومنن راذگ ورف
 غیرد ار هدنراگن دناهدومرف مهارف تسا هدش زاغآ هکیتمدخ ماجنا رد
 هک یحرشب اذل دیامنن هدافتسا تمیقیذ یاهتدعاسمو تیعقوم نیا زا دمآ
 روظنم بلاطم دسریم دنمجرا ناکدنناوخ رظنن یمن تا و
 . دبلطیم شزوپ نخس ندش ینالوط زاو تسا هدیدرگجردو میظنت
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 ۳۷ لبذ

 (۱)هدابآ-رز تگشرآ ۱

 هارهاشزا یعرف هواج تساوخ دزیا بناج زا هداب !یرتمولبک كب تفاسمب

 تفاسم "یط نآردرتم ولیک جنپ ابراهچ نوچهک هدرگیم بعشنم برغم فرطب

 هنتمولتک هد زود فل هد دونجرد ندا ساو,دنسریم داب | تمحر ۶دکهدبن دننک

 قو رکتمره اط کوک ها هو تو وب شش وفه تناحم داد تمجر زاهکر

 رد - دراد دوجو یعیسو تشداههّیت تشپو تسا كچوک هیت دنچ هناخدور یوسن آ
 نبنچودوشیم هدناوخرز شوک مانب هک تسه یئاههعلق یاههناری و تشد یادتبا

 هک تساروگ مارهب فورعم دبنگ تفه نامه یایاقب لحم نیا هک دراد ترهش

 راعشا ردلیصفتب اراهن [حرشردقبلاع هدنبارس هدوب یماظن ناوبدزا یتمسق عوضوم
 ۰ سا و

 وقربآ ةرابرد یناحیضوت -

 یتاعالطا اجن | یخبراتراث آ و وقربا هرابرد باتک نتم < ات ۳ تاحفص یط

 مرتحمدنمشناد یئامنهارب ۱۳۵۰ هامروب رهشرددیدرگ رک ندم ًایمرظنببسانم هک
 4 ؛رامش - شناد ٌهلجمردو هّیهت ناشبا ُهلیسوب هک ار یاهلاقمراشفا جربیا یاقآ

 تاعالطا یواح هک مدومن هظحالم دوب هدش پاچ -۲۳۵ ات ۷۳۷ ص۱۳۷۲۸ هامریت

 تشادرب ردهرابنیاارد ار میدقفلتخم بتک زایبلاجبلاطم هدوبوق رباهب عجاریدیفم

 لادمح بولقلا ةهزن باتک رد هک نیمرحلا سوواط رازم هب هراشا هلمج زا
 نتم ه هحفص)ورسخیک نب نسح ةربقم حیضوت نمضو هدیدرگ موقرم یفوتسم

 ارناریابونج همانتحابس ٌهلاسر زا یئاهتمسقنینچمهو داتفاروک ذم نآ مان(باتک
 زا یرایگتشاس زاها اب. ادل هواد" رد تام هگفرت ی رق هو هفک

 . .تشا هدش



 یراپمیلقالیذ ۳۲۸

 یارب ارن آ ردروک ذم بلاطمو ثحب دروم ٌهلاقمزا یئاهتمسق اد
 :(۱)دیامنیم لقندرومنیارد عوضومب نادنمهقالع عالطا دیزم

 - هیوقربا - هوک رب - هوک ربا فلتخمروصب همیدق بتک رد اروقربا .....»

 . دناهتشونوقربا - هوک رو - هوقربا

 ملاعلا دودح» ینعی یسراف یمومع یایفارغج بانک نیرتمیدقرد .....

 زا هتفاب شراگن مالسا زا دعب لاس دص راهچب بیرق هک «برفملا یلا قرشملانم
 یویلاوحردورایسب تخس تمعناب تسا یرهشوقربا*تسا هدش دابحرش نیابوقربا

 شت آ زا ةناسفا ناریاب برع ٌهلمح زا لبق هب عجارورتسک اخ زا تک رزبتساهلت
 ۱۰۰۵ فیلأت میلقا تفح ةرک ذت رد یزار نیما . تشون دیاب ار شوایس نتشذگ

 هوقربارد ار شوایس دوخرسپ سواکیک هک دنبوگ »: هک تسا هدروآ یرمق یرجه
 ۳ دا نه ته لاحلا هک یک روب لتو دینارذگ شتازا

 میلقا تفه#رک ذتب ۱۷۹4 فیلتنادلبلاتآ رمردهنطا لا دامتعا ناخنسحدمحمموحرم

 یرتسک اخلت هوقربا یلاوح رد هتفک یرخطسا زینو » : دیوگیمو دنکیم هراشا
 +(اتسوا)قاتسبدردو ... تسامیهاربا شت | رتسک اخ هکتسنیا هنکس ةديقع هک تسا

 سواکیک رسپقشاع سواکیک ةجوز عبت رتخدآهبادوس)یدعس هک تساسوجم باتک

 تئاربیارب دینش نیا هک ورسخیک دومن توعد دوخ تلصاومبارواو دشورخیک
 موشیمشت | نیادراو تسانم ناحتماشت | نا هک تفک هتخورفا میظع یشت آدوخ

 وتخوس دهاوخارء شت نیا هدوب نم ؛رطاخرد یتنایخرگ | منکیمروبع نآزاو

 * هداهنشت [نایمرداپو تفکب نیا نماد یک اپرب تسا یهجوم لیلد متخوسنرگ او

 اررتسک اخ لت نیاو دش وازا تمهت عفرو دمآ نوریب تمالسب یذاحم فرطزاو

 لیلخرانةعقاوو هدیدن ارسراف میهاربا ترضح هکن | لاحو دنمانیم میهاربا هوک
 | لبابرد تسا هدکهدرد هدود ات وک رد

 ۱ ۱ هک ی یافماسرافزا لقتنمض هلاقمنامهرد

 زا ناوتیم وفرب|یخمرات ةينبارتمهم یاههبیتک نتمربفوقوو دینم تاعالطا لیصحتیارب -۱

 :دومنناباش هدافتسا زین (یسمش۱۳۱ 6 دشله ملراهونارهت پاچ)نارب ران [باتک لوا دلج لوا دلجم



 ۳۹ وقربا

 و هدش هراشا درادربنمو عماجوقربا دسیونیم هک روب زم باتک زا یاهلمجهب تسا
 . عماج زا همانسراف بحاص دارم » : دهدیم حضوت نینچ هلاقم مرتحم هدنسیون

 تسا اجب مه زورما هک وقربا فورعم عماج دجسم اما . دشابیم عماج دجسم

 5 ها لاسب 0 اّثم ینادنمشناد تاقبقحت تبچومت

 هدش هتخادرپ ی ره 6۱۰ و نبد یخلبلا نیا ةمانسراف هکبلاح رد

 یساسا 46۸ زا لبق یاهلاس زا هک دوربم نيب زا وحن نیاب فالتخا نیا و

 هدش لیمکت و هدمآ رد عماج دجسم تروص ًادعب و هدش هتخی ر دجسم یارب زا

 هتفاس رک ۱۷۰لاس هک بولقلا تهزت رد یفوتسم بیش

 لوغشم تدابعو تعاطبو دنشابروهشیپرثک | شمدرمو تسا میس میلقا زا»: نوک

 رگ هک تسا یتّیصاخ ار تبرت نآ و تسا نیمرحلاسوواط اجن آ ردرباکارازمزاو

 دنبوگ ودربذپیمن سابررک ناماس هک یاهبت رمب ات دوشیم بارخ دننادرگیم فقسم

 هوقربا عباوت زارایسب عضاوم و دنامن دنامبرک | زور لهچ یدوهج هوقربرد هک
 هکنانچدراد میظع یت رهش هک تسا یورس سم سا

 یک زیر نت نا زا نر نکا تعادت تو هسخل ناب سعشکاو رت ناناکاهعرد

 6 تنش

 هاش دم>حم یرمق ۱۳۹ لاسردا ه لا هتشون نانچ هلاقم نامه ةلاندرد

 ی سعوامااارا یرادرب هشقن و بوذجیاهرهشرومارد هعلاطم یارباریصخشراجاق

 «نارب|بونج همان تحاس#مانب یاهلاسر تجارمزا سیوا ودنکیمروماه تادحرس

 وز شریفک ارز ترا رد درادبم مردقت هدرک هّیهت

 لامشتمس هک تسا نیا دش هظحالم تریضو قیقحت یور زا هجل ۱ ......

 رایسبتسایهوک برفمب لیم هجرد جنپو تسیبردقب گنسرفتشه لصافب هوقربا

 هلاقمردو دشابیم ۷۳۸ لاسب خروموفربا عماج دجسم یقرش ناوبارد دوجوم بارحم -۱
 فلوم - تسا هدش هراشا نادب زین ناریاراث ]لوا دلجردرادک یاقآ

 . دناهدومرفن نایب ار ۸ خیرات لاسرک ذ تلع هلاقم مرتحم ؛دنسون را

 دیایب نآ فصو 5-۸ ناربا بونج همان تحایسرد و هنعارف نادبلا تآرمرد مان نیا - ۳
 (هلاقم لسا زا لقن)تسا هدش طبض هغراف



 یراپمیلقالیذ ۳۳۰

 ردقب لامش تمس زا کنسرف ۱6 ٌالصافبو تسا«علخا»هوک هب موسوم هک عفترم
 داب آ یلعبیمسم هک دنلب رایسب عفترمرایسب تسا یهوک قرشمب لیم هجرد لهچ
 هدزناب ٌهلصافو تسا هوک نآ هنعاد زا دوربم دزبهب هوقربا زا هتک یهارو تسا

 موسوم عفترم تسا یهوک قرشمب لیم هجرد داتشهردقب لامش تمسب هگنسرف

 راوناخرا زه تسیب هک تسا یاهبترمب هوفربارهش تعسولصاو تسا«نونرا» هوکب
 قلا . دنتسف شب راوناخرازهراهچ لعفلاب و دنیامن نکسم اجن آ رد دنناوتیم

 بایسارفا نوچمهشج رب لکیهوگنس هچراپ كی یور شیدنبرهشو كينشراصح

 هگنس زا شقدنخ یاج دنچو نت نیئوررایدنفسا نوچ شراصحرکیپو نکش بلق

 ادجرهش یداب | زاو تسا کک رارهش برفمو لامش نایم تمسو تسا هدش هدیررب
 و دصکب ضرعو مدق هاجنپو تس ودروب زم ثک را لوطو هدش عقاورهش فرطکبو

 ۱۳۳ ۱9۳ ۱ کو هکنس یاکک هک را نیمز لصاو تسا مدقهاجنپ

 عرزراهچراصح نآ رطقو هدش هتخاس گنس یوررب ورج آو هگنس زا شراسحو

 شک را ٌةشوگ راهچو درادن پوت یاج نکبل . دراد یزادناریت تهجب اهلغزمو

 مد ناوک ٌُهچیرد اب شدنبراصح هک تسا یاهعلق نانچو تسارودم جرب راهچ

 . یدومن یربارب فال مجنا ۲۱۳۰۱ نح نداد سایو ره

 ءالک رس زا دنکفا دشروخز هاگن شزب رک اخرد درک كلف

 نیا و فازگ جراخم هنوگنبا اب هک دوشیم لصاح بّیمتو تریحرایسو

 عرذششیواسم کگ را نیمز لصاو ناهتخاس طلغو هدرک طبخارچ ماکحتسا مسف

 یلاها و تسین یب آهجوچیه هب ارگ را نوردو تسا عفت رم ارحصورهش نیمززا

 رابنا و ترامع میمجو تسا هتشاد یب | هاچ نیارب قباس هک دنتخاسروک ذم اجنآ

 شراصحزا مه یلیلقوتسا هدش مدهنمو بارخ یّلکب هک رایاههناخكشک و تسا

 شورفمهک رزب یاهکگنس زا کگ راورهش یاههچوک تمامتوتسا هدش بارخ زین
 ةموح ردرابسب تاهدو تسا هسامرهشنامزو دورب طابتحاروطبدیاب هراوس هک تسا

 و تایلام عضو زا دعب اهن [تالوصحم تسا قّنمو منم تباهنیبو عقاو اجنآ

 دن راد هدابزرا ورخرازه یس لداعم هلاسره ناشدوخ جراخم تیافک و تاهّسوتم



 ۳۳۱ داک؛ راسای یتاماکحتساژد

 هک تسارامشیب ناتسربق ورایسب ٌةبارخ شرهش جراخو دنشورفیم هدرب دزبهب هک

 تسابولقلوبقمو بوخ و كن راس شانب هک تسا دنچ یدجسماههبارخ تر

 یا تّیعمج ورایسب شیداب آ میدق ماّیارد هک دوشیم صخشم (!) اهرا آ نیا زا و

 دا راساپ یماکعتسا زد-۲

 رتک د فیلأت (۳۵:۵6)هازو - 1) دیشمج تخت باتک لّوا دلج یسررب نمض

 سکع تسا هدش هدرب سراپ میلقا باتک نتمرد نآ مان دنچ یدراومرد هک تیمشا

 جرد اجن آفلتخم یناتسابراث آ و داگ راساپ ٌةطّوحم مامت زا یلماک و نایامن یئاوه
 ردزوب زر سکع (رک لا قیاس دشمج تخت باتک,ههحفص ۳لکش) تساهدیدرک

 هک تسا یروط نآآ نشورو هباس عضو هدش هتفرگ دیشروخ عولطتاظحل نیتسخن

 یبوخبنآ رد داک راساپدوجومراث آ واههناربو یایاقبو نیمز ضراوعو اهبراومهان

 لقن باتک نیارد نآ زا یتمسق هکر وبزم سکع ٌهظحالم ابو . ددرگیم _ِِت

 یبرغ لامش بناجرد یعیسو یتاماکحتسا ٌهطّوحم یورابو جرب(۲۰6 ش)تسا هدش
 یایاقب دناسریمو هدوبرادومن نشورو هیاس طوطخ ٌهلبسوب نامیلسردام تخت ُهفص

 نورد اجن آ ردریبک شوروک تختیاپ ناک داپلحم ینعب داگ راساپ یتاماکحتسا ژد

 .تسا هتفهن كاخ

 ًاتبسن عالضالاریثک تروصب رک ذ درومژد دی ابمربروب زمسکع یورزاهچنآ

 ددرگیمددع هدرب غلاب نآ عالضا هدعداد صیخشت ناوتیم هک اجن آات هدوبیمظنم

 یاربّامومع یبرغ لامش بناجرد نامیلسردام هّتصرواجم یاهّیت یاهسأرلاطخو

 علنزیننامیلسردام هّصو هتفرگ رارف هدافتسا دروم ژد عالضا نداهن داینب لحم

 و لوط تسا هدادیم لیکشت ژد یقرش بونج هشوگ رد ار عالضالا ربثک یبونج

 . دشابیمرتم۰هدودحرد مادک ره یّلک روطب ژد هطّوحم ضرع

 هرابردیحورشم تاحیضوت زینرک "نلاقباس دیشمج تخت باتک ۲۱ٌةحفصرد
 بلطبانطا ثعاباهن رک ز هتبلاهک تسا هدیدرک رک ز ناگ داپ لحموروب زمژد



 یراپمیلقالبذ ۳۳۷

 كی هلصاح عالتا قبط ًانمض - دوب دهاوخ دشاب باتک نیاروخرد هجن آ زا شیب

 یسانشفاتساب لک هرادا تک رش و یراکمه اب دنراد میمصت یسیلگنا یملع تنیه

 ۱۳ ۱ با اتعزا یاهتمتفژد نارهطهاگشتاد یسانعتاتساب ةسحْوم و

 تاستجت و تاقیقحت هنوگنیا یارب زینروب زمژدو دنیامنیملعشواک و یرادربک اخ

 . تسا هتفرک رارق رظن دروم یملع

 یفورد یابدربو زیبماک یاههاگما ۳ ُ

 ۱۱ یافا فلات( لوا نلج)دشمح تخت باتک ۷۵ ُهفصرد

 او 6 تنافتساد زیمکهامارا الامتحا ارلحود هک تساهدشررما نیاب

 مامتهمینیگنسَصیرگیدو داک راساپ ردواهاگمارآ ردینعب شوروک شردپ رکیپ

 هدیدرگ روآ دای تیمشا رتک د ًانمض - دیشمجتخت یکیدزت رد متسرتخت مانب

 تبسنشوبراد زا شیپ زیبماک هک دوبرُد ذتم دیابریخاقش قدص تروصرد هک تسا

 دیشمجتخت لباقم ٌهکلجهب داک راساپ ةگْلج زا یشنماخه نادناخ تختباپ لاقتناب

 ۲ ها هعشاد "هود («تشذوزم ةکلج ینع)

 ار دوخ هک )سوجم تاموثک هاگمار آةراب ردروب زم باتک ٌهحفص نامهرد

 یهاتوک تّدمو دومن یفّعمزیبماکرداربوریبک شروک دنزرفایدرب مانب غوردروطب

 هامرهممتفهابهک یضب رات رد هدربمانصخش هک دسونیم(درک یهاشدایهعدخ هارزا

 دام نیمزرس رد شیتاوویاکیس مانب یلحم رد دوب ربارب دالیمزا شیپ 0۲۲ لاس

 دهد لامتحا دیشمج تخت باتک فلّوم -دش هتشک شناهارمهو شوب راد تسدب

 دنواکس یگنس ٌةهمخد و دشاب میدق شيتاوویاکیس لحم نامه دنواکس ینونک ةيحات

 نادنمشناد بتک رد هک نیسره یبرغ بونج و برفم نيب یرتمولیک ۱هرد عقاو

 تابق ب تا هدش تناوخ شاتداهیفو ونهدو دنوقحسا یاهمانب یجراخ فلتخم

 ,دشابمیغورد یاددرباب هدربمانتامونک هاگهار ]ناسانشناتساب ونیققحم زا یضعب



 ۳۳۳ نایشنماخه بساٌهلسلس

 نایشنماشه بست هلسلس 9

 دیشمجتخت و داک راساپ راث آفیصوت نمضردیشنماخه ناهاشنهاش ماننوچ

 یهاشنهاش داینبو یشنماخه ٌةلسلس تّیمها ًاساساو تسا هدیدرگ رک ذمتسر شقنو

 بسانم اذل تسا ماع و صاخهّجوت دروم هدش هداهنریبک شروک ةلیسوب هک روبزم
 یتسرهفیور زا ناشیا یهاشداپیاهلاسرک ناب اریشنماخه ناهاش هک مانتسناد

 هدیدرگ رک ذ تیمشا رتک د فیلأت دیشمج تخت باتک لا دلج۱۸ ٌةحفصرد هک
 رب ز حرشب نادنم هقالع ءدافا دی زم یارب (دوش هعجارم عبانم تسرهفب) تسا

 : دی امن لقن

 م- ق ۱۷۵ ۰ شنماخه

 م - ق ۱۴۰ ات ۱۷۵ شپشیچ

 مت اسب
 مسق ۰۰ ات ٩4۰ لواشروک م-ق ٩۱۵ ات 46۰ هنمزابرآ

 مق ۵۵٩ ات ۱۰۰ لواهیجومک ؟ م- ق ٩۱۵ ماشرآ

 م-ق0 ۳ ۰ ات ۵ ۵ ۵(۹ک رزب)مودشروک پساتشی و

 م - ق 4۸٩ ات ۵۲۲ (هکرزب) لواشوی راد

 مق ۵۲۲ (سوجمتاموک )ابدرب

 م- ق ۵۲۲۷۵۳ ۰ مود هیجوبمک م- ق 41۵ ات ۸٩ اشراباشخ

 م- ق 4۲۳ ات 4۱۵ لوا ریشدرا

 م- ق ۰4 ات ۲۳ مودشوی راد

 سناتسوا م- ق ۳۵۹ ات ۰4 مودریشدرا

 ماشرآ م - ق ۳۳۸ ۷ ۷ موسریشدرا

 مس-ق ۳۳۰۱۳۳۱۰ ۵ موس شوی راد م- ق ۳۳۷ - ه ات ۳۳۸ - ۷ سرا

 داش مانب دوخ هنافتحم باتک ردرولاس ی یاف آیمارگ دنمشناد



 یراپمیلفا لیذ ۳۳

 و هدوب مد شپشیچانمارابر آ ردپ» : دناهتشاد موقرم نینچ ۱)ناربا یهاشنهاش

 ردپ هن تسا لّوا شروک رسپ مه شپشیچ دوخو دوشیم مود شروک وارگیدرسپ

 هک تسا لّوا شپ شیچسپ لا هجوبمک و لّوا هیجوبمک سپ لّوا شروک ووا

 (روب زم باتک ۱۲۷ ٌهحفط زا لقن) ۲۰۰... هناب تسه شنماخهرسب وا تسین مولعم

 یهاشنهاشداینبباتک مرتحم هدنسیون ةدیقعوهتشون دوشیمهظحالمهکی روطب
 نادنمشنادیضعب رگبدتافلوموتیمشارتک د دیشمجتخت باتک رد هچن آاب ناربا
 "لادم تسانم ار هتکن نیازک ن انمض . دراد فالتخا تسا هدش هتشاگن یجراخ

 سن نوتسیپ ٌهتشبن حول نیتسخن مشش ات مّوس یاهرطس رد ثک رزب شوپ راد هک

 ِ (دوب)پساتشب و تیوب دبوگ هاش شوبراد» : تسا هدومن یفرعم نینچ اردوخ

 ردپ - شپ شیچ انمارایرآردپ - انمارابارآ ماشرآ ردپ - ماشرآ پساتشب و ردپ

 . «(دندوب)شنماخه شپشیچ
 یناتساب ناریا مانبدوخ بامنارگ فیلأترد (هلولاریشم)اینریپ نسحناورداش

 نایشنماخه بسن الساس ةراب رد ۸۰ و ۷۹ تاحفص (یسمش ۱۳۰۹ - نارهط پاچ)
 قادنم هفالع هک تسا هداد رارق یسررب دروم ار رک ذلا قیاس رظن هنوگ ودره

 ۱ . دنیامن هعجارم نادب دنناوتیم رما نیاب

 ناونع تحت هک اریبلطم یادتبا زارطس دنچ ٌةهمج رت دنادیم بسانم ًانمض
 موفرمرک ذلاقباس دیشمج تخت باتک ۱٩ ٌةحفصرد یشنماخه ناراب رهش نیتسخن

 : دیامث لقن درومنیارد تساهدش نآردرتخو هواد یگنس همخدهب یاهراشاهتفر

 دیشمجتخقاب هسراپ یهاشنهاش هاگتسدنارازک داینبهب طوب رمرضاحباتک »

 میئامن نخس زاغآ لا شوبراد ۳ تا تابو سوم زا یتسابو تسا

 زا شیپ هک ار یشنماخه یتنطلس نامدود ینامتخاس یاهراک لقاالدرادترورضیلو

 - میرادروک ذم اجنیارد راصتخاروطب مولعم ذح ات تساهتفرگ ماجنا لو شوب راد

 ۳ رد هاط هک يشنماخه سس نامدود رس تمافا لحم زا

 درکیم تنطلس ناتسزوخ یقرش لامشرد (۲)شاموسراپ نیمزرسرب دالبم زا شیپ

 . تسا سراب هدش فی رحت



 ۳۳۵ رهورف شقن هزایرد حیضوت

 هلمحنا زنا ینعیرواجم نیمزسب ادتبا شپ شیچ - تسین تسدرد یحیحص عالظا
 و تخات هسراپ نیمزرس ینعب یقرش بونج تمسب هتفر نآ زارتارف سپسو دومن
 یناتسهوک روشک نیاتختیاپ لحم - دادتعسوارن آ هدوزفا شردپ تنطلسو رملقرب

 مولعمدوب دام هدناشن تسد نامزن آ ردو دومنیم تموکح نآ ربروب زم هاشداپ هک

 رد هک (رتخدو هیاد)رتخد دوادهب موسوم هجوت,بلاج یگنس ٌهمخد كب - تسین

 درادرارق دیشمج تخت و ناهبهب نیب نوگناروک هتسجرب شوقن كيدزنناتسهوک
 تبسن دشاب لّوا شوروک ردپ ینعم شپ شیچ دباش هک یشنماخه ناهاش زا یکیب
 مولعمهنمارابرآ و لّوا شروک ینعی شپ شیچ نآسپ یاهخاک لحم - دوشم هداد

 هک )نازنا یفرصتم ٌةيحان و لوا رسپهب شاموسراپ ةيحاندنا هتفگ هک روطب - تسین
 ۹ دیسر مود رسپهب هسراب و(دش هدناوخ نافنا ًادعب

 رهورف شقن ةرابرد حیضوت -
 هقلحبناج ودردو درادرارق یاهقلح طسورد هک ناسنا هیبش ٌةَتسجرب شقن

 یشنماخهنارودفلتخمراث آ ودیشمجتخت یاهبراجحرددناهدادرارقارلابود شقن
 ۱ تا هنش هد ونک

 یفرعم اب هدناوخ ادزم اروهآ شقن مانبروبزم شقن دراوم یرایسبرد

 یرازگمان نیا یتشدرز دنمشناد نایناهج ریشدرا یاق آ راهظا قبط - هد ریتم

 . تسا (۲عع ۳2و )اره وررف ءدنیامنورهظمرک ذ درومشقن و تسی تسرد

 درو تک را ,منب تاور - تسایناسا ناور سک ون جنیزا یکی ره ویوف
 ناب نازیتواع ۳9لاو راد شا ناو اوتخ نحاوا زف تا۳: دپ
 . حوراب ناور - ه درخ - ؛(یزیرغ قشعو ترارح)

 شپشیچ اب لوا شروک هب بوسنمرگبد هاگمارآدوجو زا دیشمج تخت باتک فلوم -۱
 هتشادن عالطا دوشیم هدناوخ رتخدروگ ماضب هدوب مفاو(دهشمرس ٌةهبحان)رپسب هگلجرد هک یوردپ
 یاهشرازگ هتشک رکذ یبلاطهراصتخا روطب باتک نتم۱۱۸ ٌةحفصردروب زم یانپ ؛رابرد - تسا

 موقرم باتک لبذ زا -۱۹- تمسقرد هناک ادج ناونع تحت مح نآب مجاررتشیب تاعالطاوحورشم ۰
 . تسا هتفر



 یراب ملقا لبذ ۳۳۹

 ناور بک نت جنپ زا کت هک تسا رهورف ةدنیامنرادلاب ُهتسجرب شقن

 ریوصت و لکش یاراد ادزماروها- درادن ادزماروهااب یطابترا چیهو دشاب یناسنا

 . تسن هتسحرب شقنو همسحم و

 یخرب و شوبرأد كچوک خاک رد فلتخم یاهراگداب و اههتشب -

 دیشمج تخت رگید طاق
 (هنیثآ دالات - رجت) شویراد كچوک خاک فیصوت نمض باتک نتم ۲۹ ٌهحفس رد هکن روطب

 لحارم رادومن هک موس ریشدرا و اش راباشخ و شوبراد مانب یخیم یاه هتشبن رب هوالع دش هراشا

 تسا هدیدرک لقن رک ذلاقباس ٌهحفص رد لامجا روطب اپنآ دافم هدوب روب زم خاک ینامتخاس فلتخم

 هدربمانخاک مکحتسم یاهگنسرپ قیلعتسو خسنو ثلثو یفوک و یولپپ طوطخبمه یددعتم یاه هتشون

 ۱۳ت هروکنا تسا هد یریواد كچوک خاک هب تباب نیاذا یصوصخم زایتما هدش رقن

 ار دیشمج تخت راثآ راک زور تشذگ یط هک تسا یفلتخم نارذگهر و ناگرزب و ناهاش راک داب

 رعش تروصب دناهدرک ادیپ اجنآلالطا رادید رثارب هک ار یتاساسحا یعونب مادکر ه هدومن دیدزاب

 اب نراقم هک ار دوخ نامزب طوبرم یخبرات عسیاقو و تاقافتا دراوم یخرب ردو دناهتشبن رشت اس

 مومع نومضم هک دیشمج تخت یخیم یاههتشبن فالخربو دناهدومن رکذ تسا هدوب یرادید نینچ

 دیشمجتخت راث زا تمسقره هک یهاشداپ مانرک ذو ادزماروهآشیاتس یواح هدوب رگیدکب هبش اپنآ

 ( تسا هدشرکذ تمسق نیا حیضوت باتک نتم ۲۳ هحفص لیذرد) دشابمتسا هدش هتخاسوا نامز رد

 تسا یخیرات فلتخم راوداب طوبرم و نوک انوک نيماضم یاراد رک ذلاقباس یراکگ داب یاه هتشون

 باختناتلع- دراد دوجو اهنآرد فلتخمعاوناب تاساسحا ناببو ءاشنازرطو طوطخ عونتم یاههنومنو

 ظوفحمو روبزم یاهگنس ماکحتساو یبوخ اههتشبن هنوگنیا رقن یارب شوبراد كچوک خاک یاهگنس

 * تساهدوب نآزا هیشان یاپبیسآ و ردنکسا شت آ زا ندنام

 سسیز حرشب ار روبزم یاه هتشبن نیرتسپم لامجا روطب كبا قوف تاحضوت هب هجوتاب

 : دیامنیم یفرعم

 یقرش ٌندب گنس هتخت یبونج علضرب - ۲و۱
 رالات و ناویا نيب یهاگ رد

 - تسا روقنم (یدالبم ۷۹ ات ۰ ) مود رویاش نامزب طوبرم یولهب 4 هتشن ود

 ۱۹۲6 نلرب پاچ) ۱)هلفسترهروضفورپ فیلأت یلوکیاپ باتک رد اهنآ ٌةمجرت

اخ نادنمشنا اوت تا راشتنایضعب و (۱۲۱هحفص لوادلج یدالبم
 جردنم یجر

 یناساس ندمت سرد نودم ٌهخسو یلوکیاپ اب باتک ز ۱ هدافتسا ابد راکتو دشاشم

 سر و دم

 (۱) ۳۸11تا ظعحف( ۳۱ع2۲۵10 ۰17 هدصم 1 ۳286 121 ظعانح

0( 



 ۳۳۷ شوی رادكچوک خاک ردیراک داب یاههتشبت

 هدشهتشاگنیماسیلع یاق آ مدنمشناد تسود فرطزا هک زاربش تایردا ءدگشناد

 همج رتدشاب رضاحباتک اب بسانمو هداس هک یتروسب ار روب زم ٌهبيتک ود دافم تسا

 : درادیم روک ذمالبذ هدومن خاسنتساو

 (تسا هدشرفن رطس ۱۷ رد نآ لصا) : یئالاب هتک همجرت

 هاشنهاش رویهاش ناکیادخ تسرپادخیهاشداپ ۳۳ لاسب زمرادنیسا هامرد

 هاشناکس روپهاش هک دوب نامزنآ رد تسا نایادخ دازن زا هک ناربا ریغ و ناربا

 رد ریید ناریبد ( یلعف ناتسناغفا ) ناتسراخت و ناتسیس و (دنس) دنه هاشداپ

 ینعب) ناگیادخ هاگ ردزا ناربا ریغو ناریا هاشنهاش دزمره ناگیادختسربادخ

 یناب رهماب ودش ناتسیس یوس ردنارختسا رب هادنیابو دیدرگص خر م(مود دوپاش

 و دوب ..۰ ۰. خاک نیارد زیچره دا ةلیسوب و دمآ (۱) نوتس تس 4 . ۰۰ تناتمو

 .... زاروارسپ غم یسرن و ناتسیس دب زردنا هزم روه نارهرو قافتاب وا ًهلیسوب
 نارهم وید رسپ )٩( یی .... و نازارگ دبومرسپ یسرن د دمآ لمعب شیاین و
 و هازآ نایناتسیس و دازآ نایسراپ رگیددریبد یسرن و اکن رز (ناب رهش) ناب رتش

 اب (۱) ناجرمو (دندمآ وادزن) نانایسوداف همه ةداتسرفد اکن رز رهش زا یمدرم

 راک داد نامرف نایانب هبو (درک نادا رفیداش) درک یداش کرزبسپ دوب ناشیا
 شباین دوخ یاین و ردپ یاربو (دن زاب یاهباپ داد ناسهرف نارق راک هباب ) دننک

 نتشیوخبسپ درک نیرفآ دوپهاش هاشنهاشهب سپدرک نیرفآ ددپ زهرهبسپ دومن
 . درک یرفآ دنتخاس اراک نیاهک ناسک نآبسپ درک نبرفآ

 (تسا هدشرقن مینو رطس هدرد نآآ لصا) : نیربز ٌةبیتک ٌهمجرت
 (مود دوپاش یهاشداپ ۴۸ لاس ینعی) .... متثهو لهچ لاس ریت هامرد»

 روپهاشتساررس) سوک ولس(بناجنیاینع) نیا (هامزور نیتسخن )دزمروازوررد

 رویهاش هدش هتشين ًاقباس 1-4 یا هبیتک و میدمآ نوتس تس هب یضاق رواک و

 ددرگ تارق دشهداد روتسد ام فرطزا دنسبونب ارنا دوب هداد روتسد هاشناکس
 و نادیواج و نادرمنیرتهب ناهاش هاش دویهاش هک دشیشیاین ضرع امفرط زاو

 مان نیدب نایناساس نامز ردار دیشمج تخت دوشیم مولعم هملکنیازا نوتس دسینعب (۱)
 هدناماپ رباهنآ رتشیبةدع نامزن آرد ًانیقیهک اناداپآدنلپ یاهنوتسدادعتب هجوت ابو دناهدناوخیم
 . دسریمرظنب پسانمرایسب یراذگماننینچ دوب

 اجفورحروب زملحمر دهک تسادقتعهدلفست رهروسفورپو هتخب رهبیتک رد اج فورحلحم (۲)

 . دوشیمناجرم ٌهملک نیاربانیو تسا هدوبرفن



 سراپمیلقالیذ ۳۳۸

 هک ار یراک رهد دشاب .... هاشناکس رویهاشو تسا یهاشنهاش روشک هدنهدتاجن

 نیاربانب و .... تسا وکین هتفای ماجنا ناهاش هاش روپهاش ٌهلیسوب ونابادخ ٌهلیسوب

 ناهاشهاش رویهاش ناشت رضحیلعا و نابادخ هک دنکیم ا رجا ... . رد هچن ۲ لیلدب و
 دپ ایمناشت رضحیلعا هاگ ردب ًامیقتسم تسدرود اجن آ زاو .... یتسرپادخ هار زا

 هارزا ۰.۰... و تسا هدمآ تسد دود فطل هارزا ناهاشهاش رویهاش ترضحیلعاد

 «دیآ یم رواک بناجب تسدرود فطل

 رفن یفو- طخب هاتوک رطس ۸ رد ریز ُهتشبن قوف یولهب ٌهتشب ود پچ تمسرد - ۳

 : تسا؛هدد درو"

 و عبرا ةنس نسحلانب ورسخ انف هل ودلادضع لیلجلا ریمالاق رضح هل مسب

 شیجةرسک و ناکامنبا ةرساو ناهبصا حتف نما رفظم هفرصنمیف هئامثلت و نیعب را

 . هباتکلانم راثالاهذه یفاما رق نم رضحا و ناسا رخ

 نتشکذ وریپ زا سپ یرجه ۳۳ لاسرد یملید هلودل ادنعریما هک دیآیم رب الاب هتشونزا

 هتح سرا روع ماکسه ناسارخ رکشل نداد تسکش و ناکام سس ندومن ریساو ناهنصا رد

 . تسا هدرک راضحااجنادب دناوخیم ار دیشمج تخت یاههتشبن هک اریصخشو هدومن فقوت اجنآ رد

 هرجنپ)قوف یاههتشبن رواجم ءرجنپلخاد راوبدرب هلودلادضع مانب رکید یفوک ُهتشب -

 لصاح تاعالطا ربو دوشیم هدناوخ ریز حرشب هک تساروقنم (رالاتوناوبا نیب یهاک رد قرشمتمس

 : دیازفابم یدحات قباس ُهبتک زا

 و نیعب را و عب را ةنس رفص یف هل (هدرا هل ودل ادصع عاحشوبا ریمالا رضح

 یخرکلا تاتکلا یرسلا نب یاع هار هباتکلا نم راث الاهذهیفام هل یرقو هت امثلت

 . یاورراکلا دیوملادنعس رامو

 یصخش هلودلادضعریما رضحم رد دیشمج تخت یاههتشبن دنناوخ دوشیم هظحالم هکیروطب

 یاههتشب ندناوخ نیرعت ین ورزاک دب وم دزن هیلاراشمو هدوب (یخرک بتاک ) یرس دنزرفیلعمانب

 تا هدرکیم ارروبزم

 یذاحم روبزم یهاک رد پچ بناج ٌهندب رب هلودلادضع رسپ مانب م یفوک ُهتشبن كی - ه

 و دناهدنناسر راسب ارنآ لوارطسهک تساروقنمرطس ۷ رد هل ودل ادضع ةتشن ویولهب یاههتشمن

 : دشابیم رارقنیدب نآ لماکنتم

 همالا ثایغو هلملاءایض و هلودلا ءاهب هلملا راختفا لیلجلا ریمالا هللامسب

 عضوملاذذه هناطلس مادا و هتراما هللاسرح ةلملاجات و هلودلا دضع نبرصن وبا
 هلملاءایضو هل ودلاءاهب نادوصنموبا ءارمالا ریما هعمد ًامیظع رکسععم ًادیصتم



 ۳۳۹ شوی رادكچوک خاکرد یراگ دای یاههتشین

 هتامشلث و نیعست و نینثا ةنس یفامه اقب هللالاطا همالاثایغو

 رکش ماکته دودنمویا دو خ دنررف قافتاب هلودلادضع رپ رصوبآ هک دیامرب یوفهتسنزا

 اجنآ ردار یتاقوا هدمآ دیشمج تختب یرجه ۳۹۲ لاس رد شنابرگشل زا یدابز دع یهارمه اب

 . دنا هدشاوتکآ

 هندب یالاب ینعع) تسا روقنم نآرب قوف یفوک ٌهتشبن هک یاهندب نامهیالاب تمسقرد - ٩

 وراعشا هتفر موقرم هتسجرب اویشثلث طخب رطس ۱۱رد یاهحول (ناوباو رالاتنب یهاگ رد پچتمس

 : تساریز حرشب نآ بلاطم
 . دوب دهاوخ ادخ تسیقاب و هدنیاپ هعن

 دنک انمت هک ابد تیحص

 تسابه ناکبلطم نامیلس كم
 درمش ناوتن هک جنگ و ره نیز

 تسپ زكلاخن رد هک سن آ دشک اخ
 تسیا هدازآ ةرهچ یقرد ره

 راذگ اهلد یدونشخ رمع

 درک زاغآ لمع یکينب هک ره

 دنکاماب هک درک افد هکاب

 تساجک نامیلس تسنامه كم

 درب هچ نامیلس تشادرب هچ ماس
 تسیچالاخنی رد هک دنادهچ كلاخ

 تسپ اهدا ز كم قرف یمدقره

 راک درک دوب هدونشخ وت زات

 درک زاب ودب یور وا یکین

 هنس روهشیف مهناش هللاحلصا نسح ناطلس نب لیلخن اطلس نب یلع هررح

 هامنامث و نینامث و یدحا
 نینچ مسب ونیم ماهلاس 4 هک نیا تسقح تابانء زا یکی

 سپلیلخ ناطلس دنزرفیلعناطلس طسوت دب ًایمرب نآ ریخا تمسقزا هک روطعنامه قوف ٌهببتک

 .(۱) تسا هدشهتشون یگلاس ٩نسرد ولنیوققآ (نسحنوزوا) نسح ناطعلس

 ناوسیا نب هرجنپ نیتسخن لخاد هراوند رب یتلع ناطلش طخب زی یرگند همین -۷

 ؛ تسآ لی رارقب"نآ نتمهک هدش هتشون هتنجرب خسن طخب (قرشم بناجزا) الات و

 دباییم راشتنا تاحفصنیا ولترد هک یبرعویسرافیاههتشون لک ۲ هو+یاههبیتک یانثتساب (۱)
 فلتخم یاهتیرومأم و ۱۳۱۳ ات ۱۳۱۱ یاملاسرد فقوت ماگشهزد هک هدن راکت یصخشیاهتشادداب زا
 یناریا بتک ردهراب نیاردهچن آ و هدرگیم لقندوب هدشخاسنتسا اهن | لصا یورزادیشمج تخترد یدعب

 هکنآ زاشیپ قوف ةبيتک دروم رد - تساهدشن مقاو دانتسا و هدافتسا دروم هتشگر شتنم هناگیب و

 دیشمج تخت یامنهار باتک رد میامن خاسنتسا ارنآ نتم هتفای عالطا نآدوجوزا هدنراگن

 هدافتسا دروم و دوب هدیدرگ رد ّا نتهوسکع (۱۳۲۵ نارپط پاچ) یریسب نسح یاقآ فیلأت

 یاهبراک دایزا هتشبن نیرخ آهک نآ لقت عقومرد زین-۲۵- ٌةبینک هب عجاد تسا هدش عفاو هدنراگن

 . دوشیم هذاد حیضوت تسا ثحب دروم
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 یقابلا هل

 ههجو 4)لامرک یلع نینهقملا ریمال
 اهیقاس توملا ساکب ا.هاتس یستح ةطلسم تناک یتلا كولملا سیا

 اهیلها توهلاراد و ابا رخ تسما تینب دعق قافالا یف نیادم نم مک

 .نینس عستنبآ وهو نسح ناطلسنب لیلخ ناطلس نبیلع هررح

 نسرد رک ذل اقباس یلع ناطلس مهار قوفیبرع ةبيتک دوشیمهظحالم ربخا ٌهلمجرد هکبروطب

 و سا تست یاس

 رعسردو هدیدرک موقرم رطسكب رد كل اه ءیشلک ویقابلاوه ٌةلمح هستک نیمهرب زرد

 : تسا هتشون نینچ رگتد

 ازریمیلعنابملاع هدا زهاش ترضح مالغ نسح نیدمحا نیرتمک ةدنن طخ

 ۰۸۸۱ یف

 نامزكي رد ددرکسم مولعمهدوب ۸۸۱ لاس نامه یاعناطلس ٌةبستک ودره خیرات لاس نیاربانب

 . تسا هتشونار اهنآ

 (قرشبناجزا خ رالات وناوب نی هرجنپ نتسخن ) رک ذل | قباس ءرحسراوبدرکتد لحمرد - ۸

 : تسا هدیدرک رقن خسنطخب راعسششرد ریزبیتک

 میقو 4للادابع ثایغو نساد ییحم كل ولملا كام مظعملا هاشنهاش رکح

 ناکملااذه هاتب 4)لالاطانینم ملا ریما زعم هل ودل ناطاسرب داجنلاک وبا هللاةفیلخ

 دعس الا علاطلاب اهجوتم هثام عب راد نیئلث و نامث ةنس نابا هامما)نمهب زور

 ۱۳ قورافب حتفلاةنسیهو هئام عب را دقرشع نامثةنس یف هرضحناک و نامرک لا

 4۳۸ لاسرد یکی دیامنیم دیشمج تخترد راجنلاکوبا روضح رابودزا تیاکح الاب ةبينک

 لاسهک 4۱۸ لاسبنآ زا شیپلاس تسیبرد رابکیوتسا هتشونارقوفٌبیتک و هدوبنام رک مزاعهکی رجه

 ۰ یدرکادزب لاسرد هامزور نیمودمان - (۱)

 ۱ دوریمراجشب خسن طخیاههنومننی رتمیدقز| تسایرجه ۳ ۸هب رخوم هک هتشوننیا - (۲)



 شوی راد كچوک خاکرد یراک دا یاههتشبن

 (۱) تسا هدوب قورافرد رابرهشنآ یذوریپ

 دیشمج تخت یقرش لامش یرتم ولیک ۱۸ بیرق تفاسم هب یعیسو و دابآ ؛دکهد قوراف

 تمسق نیاب یلامجا هراشا مه باتک نستم ۱٩ ٌهحفص رد و دشابیم ناپفصاب زاریش هارهاش رانک

 . تسا هدش

 : تساهتفر موف رمخسن طخب ریز ةببتک هرجنپ نامهلخاد ءراوید رگیدلحمرد ی

 یئاج هداتفا لاخ هرذ ره امز بیت رت و مظن نیا اهلاس دنامب

 یئاعقب منیب یمن ار یتسه هک دنام زاب ام زک تسیشقن ضرغ
 یئاعد ناش ورد دزد رنک تمحرب یزور اب

 ملا روصنملارفظم نیدتحمنیدی زیوبا روفغلا دما هّللادابعفضا هرّرح

 و نیمحالا محرا اي كتمحرب نیملسملا عیمجل و هیدلاول و هلرفغ و هنأش حلصا

 (۲) . هئامعبسو نیعبسو نینئا هجحلایز رخاوایف انیمآ لاق هللاحرب

 كح رطس هس رد اویش خسن طخب روبزم ثرجنپ یلخاد ءراویدرب منه ریز ةبیتک - ۰
 . تسا هدیدرگ

 اوقب امو نقب امف زونکلا وزنک یلوالا ةربابجلا ةرساک الانیا

 ۰ ۸۲5 ةنسیف خرهاش نبناطلس میهاربا هبنک

 هدوبدوخرصع ناسونشوخزا یناکروک رومیتریما ؛داونو خرهاشازریم دنزرف ناطلس میهاربا
 رد) نآرکذ هک تسا هتشون خیرات نیمهب شویراد كچوک خاک رگید لحم رد مه یرگید ُهبیتک
 تا دهاوخ (۲ ۰ ؛رامش

 :تسا هدش هتشون نینچ اویشویلعتسن ظخب هرجتب نامهیلخاد ةراوند زکید یاجرد -۱

 (یسمش ۱۳۳۱ زاریش پاچ) یماسیلع یاقآفیلأت تشدورم یخبرات راثآ باتک رد - (۱)

 دنزرفراجنلاکوبااب راجیلاکوبا نیدلایبحم هک دنکیمهراشا رختسارهش یاههناریو ؛رابرد حیضوت نمش
 وا یئامرفنامرف نامزو دندیمانیم هل ودلاماصمص نابزرم راجنلاکوبا اروا هدوب هلودلادضع ورخ انف

 اد نآ یورابو جربو بارخ اررختسا رهش یرجه 4۳٩ لاس ردوا روتسدب و هدوبیرجه ۳۷۲ زا

 باتک ۲۳ و ۳۲ تاحفصزا لقن ) دندیناچوک زاریشب یلکباد اجنآ نینکاسو دندومن ناسکب كلاخ اب

 نیارد ثحبدروم ٌهتشبن نیرخآ ینعت -۲۵- ؛رامش یراگ داب ًةتشبن هب (۲) . ( رک ذلا قیاس

 . دوش هعجارم تمسف



 سراپ ملقالیذ ۳۹

 یقابلاهلا

 هدش اناوت وت زافعض كاخ هدش ادیب وتز یتسه همه یا

 تاذب مياقوت وچ میاف وتب ام تان تمللع نش ریز

 () هب شومارف وت داین هچ ره هب شوماخ وتب اب وگن هکر ه

 ارت سدقت واضاقت ثكلم ارت س اش و یناف همه ام

 تنطلس زا هس و هاحنب اس هک هبنالا یدامح ۳۱ نشنال موس خیراتب

 دوب ناخ رداهب بسامهطهاش نیلسرمل اذیس فالخافلخ نیل اوءام یامرفنامرف

 ۰ یراصفالاباجناملس هنادبعهلا... لگ وتملاهرح تفاب ریوحتتمس

 : تسا ۳ هسرد خسن طخب ریز ٌةبينکر ک ذلا قیاس یاههتشون نیئاپ رد - ۲

 نا بسرا زه یلع یلا هلودلاسمش نیدلادیمع ءارهالا ریما لجالا ریمالا رضح

 ۰ ۰ یدهمنینمژ ملا ریما یلوم ناذوریفنب نسحلانب رصن نسحلا یبا هل ودلافیس

 ۰ هئام عبداو نیعب را و عب را ٌهنس لاوشیف

 : تسا روقنمشیب یاههتشون نئابرد حسن طخبرب ز ُهتشون - ۳

 ًةذس دحالا یدامج خیراتب روصنمیبآ 9 نابمرز نبسراوفلاوبا انه اهرضح

 ۰, یناکرا دعسوبآ نبنآ ودرمعم هئام سمخ و نیتسو ثلت

 یاهراوید رب یرجه مهدزاود ات متفهنرق زارگبد ددمتم یاههتشون تشذگ هچنآ رب هوالع

 یاهراک دای هک تسا هتفر موقرم ناوباو رالات نیب یقرش بناج رجنپ نیتسخنینعب روبزم هرجنپ

 ریز حرشب ار اهنآ صالخ و دیامنیم یراد دو اهنآ نیعلقت زا اذل دسريم رظنب يه ی

 : 2 درادبم روک ذم

 لصا یدرزا درذگیم رک ناک دنناوخ ظنزا رکذ دروم یاههبینک مامترد هجن ۱(

 اهآآ نتشون زرطاب تاملکیخرب رابرد یرظنوداردا رک انیاربانب تسا هدبدرک لقن ًانیع اههتشون

 935۳| زد ار یفرص هو رییغت قح هدنراکن و تسا هیتک لصاب طوبرم (دابنو ایوگن لیبقزا) دهاب
 . ما هدبدن دوخب دراوم



 ۳ شوی راد كچوک خاکرد یراک دای یاههتشبت

 نیسح) - (هئامتسو ندررشعٌهنس خب جد راتتی رک (یرصمفسوی)

 نا تس)- (هئامتسو نیشل هلئو یدحا خب :رات یف )٩( ناس) یدزبلا ناپبلادبع دّمحم

 تیب) ٩۸۷۲(- خیرات و طاظخلا ۳۳9۳ ارونمانرک ذ اب خلا .... انراث 1

 دوبلمحرد باتف آهک لّالاعیبر رهشمهدجه خب رات رک ناب خلا .... تسلزنم نامه

 -یلعفسوب جاح) - (یناهفصارجات ميهاربایجاح نیایلعدّحم مانو ۱۱۹۳ ٌةهنس

 ۱۳ نام ی یر تو
 یتفکل ادقحم)- (یبرعناب زب۹4۸خیرات رک ذویئابابلانبا رفعجوب نبادمحا روضحب
 نیرصان) - (نیتسو نینئا ٌهنسیف ربنق ناهش یافولاوبا رضح) - (یربرحلا مالغ
 و عست هنس لوالا عیبر یف میهاربا نب ظوفحم ) - ( نیعست و عست ٌهنسیف افولاوبا

 ياضما اب لا .. امزاهک یناسک و لا .... امیب هک اغیرد تیبود) -(۱۱)نیمس

 . (دشاب یرمق۱۳۲۰ دوصقم دوریم یعطقروصت هک ۳۲۰ خیراتب راک هدنک دازهب

 نکلتسامولعم نازا ظکحشاا اب هنس ایمساطقف هک دراددوجوزین یوحماتسلهتشون دنج

 . دشابیمن رک ذ لباق

 (رالات دورورد رواجم یقرش ٌءرجنی) ناوباو رالاتنیب ؛رجنپنیمودرد دوجومیاههتشون كانیا

 دار تم ررکت تسا هدیسررظنب هجوت لباقهک

 : تسا هدش هتشوننینچ رطس ۱۲رد خسن طخبروبزم ؛رجنپیفرش ؟؛راویدرب - 5

 -ةقیدح (هفوکشینعی)رون ناقاخلانب (ناقاخلاو ناطلسل انب اناطلساا رضح

 قسحلا رفظم هیلعلا ةرجشلا ةرمث ةينسلا ةجودلا عرف ةفالخلاةقدحرون هنطلسلا

 دیعسلا مظعالا ناطاسلانب هللادبعوبا نیماسملاو مالاسالا زرابم نیدلاو این دلاو

 ناکملاذه هناطلسدلخ روصنملا نب رغظملا نبدمحم نیدلاو ایندلاد قحلازرابم

 یلوربدمحا هبتک هئامعبسو نبعبسو ثلث ةنس مرحمة رغیف بیجعل ادایذبل او بیرغلا

 ۱ یلحلادمحم نا یضآ رم هشقن

 هدش سکذ ۹۹۵ ۹۹۵ ٩۲ بیترتهب اهنآ خیرات لاس هک ربخا ؛تشونهس دوریمنامک (۱)

 دیاش - دنسیوئن ار تاممقر هک دوب لومعم لوفم رصعرد اربز دشاب یرجه متشهنرقپ طوبرم تسا

 . دشاب یدعب نورقپ طوبرم مه



 یراپ ملقا لیذ + ۳-۹ 4

 دمحم نیردلاژرابم دنزرف ةلادبعوبا روضح زا تیاکح الاب هتشون دوشیم هظحاام هکبروطب
 . دیامنیمیرجه ۷۷۳ لاس مرحمهام ةرغرد دیشمج تخترد (رفظملآ ناهاش ٌهلساسرس)

 ٌهتش نیرخآ ینع - ۲۵ - رامش هتش هب هبتک نیا عوضوم ٌرابرد رتشیب عالطا یارب

 . دوش هعجارم تاحفص نیا رد ثحب دروم یراگ داب

 4 هرامش نمض هک ) هلودلادضع مانبیفوک ُهتشبنكیدزن هرجنپنیمه یبرغ ةراویدرب - ۵

 : تسا هدیدرگ رقننینچ هاتوکر طس هسرد خسن طخب ( دیدرک روکذم

 هاش دومحم نبقحسا وبا

 ةنس یف
۷۳۸ 

 روطب البذ هک تسه یدنچ مهمریغ یراک داب یاههتشبن نیشیپ هرجنپدننام مههرجنپ نیارد

 : دیامشیم راد لامحا

 - ( ۹۵۱۷ ُهنس یناقشاوخ رهم ... نیدومحمیاضمااب لا .... ناجنرم تسینو تسهب یلعاب»

 روصنم دامحاب دمحا كلم دامحاب لا قلخ نیرتمک دنب خلا ...... تسیشقن ضرغ هناحبس ٌباوه)

 هنسیف یمرهج خیش ظفاح نبدمحم خبش راک داب ) - (یلعشخب هبتک یقابلالاوه) - (یناقشاوخ رهم

 (۱0۸4نس هدعقیذ ٩ خیراتو واروضحهب هراشا نمضیکباتالایتشطل |یربرب دمحرون مانرک ذ) - (۳

 متشون) - (۹۸۳ ناوخهصق نیسحناطلس فجن هاشرک اچ) - ( حتفلایبا نب دومحم روضحب هراشا) -

 ۹۸۳ لاسب خروم یبرع ةهتشون] - ٩۵۷( ةنس ةرانک ی لعنب یسحدیس مانرک ذاب خلا ....... حولنیرد

 نکل هدوب اربتعمتفق 9 نآیادتبا هدورسیراعشا دیشمج تخت ردروضح ۲۱32

 قاحساوبا شیورد ناشوردهنیمک خلا ,.... متشوننیا تیب) - (تسا هدشنقفوم دوخمانو راعشاكحب

 ملق شقنم درک گن هنهک نیرب هزات مقرنیایزاریشراجحزاب | هشفن) - (یناقشاوخر هم هاش دمحم

 ی

 لب الا یقیفوت امو (۵۷٩ُهنس  بلطنمیلا ٌِاهلصوا

 نادنسپدوخ دنسرن یدنلب ُیاپب هک نا نیکی ز ارووخ لاعکرومشم

 هلامسن و نیمخ و عیس انس یلع شخب ریقحلا ریقفلا یلع لآ نادناخ رکاچ
 قيلعتسن تشرد طخب نآ ةیقبو ابیز خسن طخب نآ خیراتو ریخا ةتشبن یادتبا یبرع ةلمج )

 . (تسا هدیدرک رقن
 !) هسریمل ظنب دیفاپآ اد هنته هدرمان ء ٌءرجنی ۱۳

 ًةهجرب هک ثلئو یفوک و یولپپ یاحههتشن نوچو دهدیمن یحضوت هرابنیارد تشذگ هجن زاشب

 روک ذم هات ۱ یاهرامش نمضرما زاغآرد دراددوجو ناویاو رالاتنبهاگ رد کس یاههندب یبونج



 ۳۵ شوی راد كچوک خاکرد یراک داب یاههتشبن

 ناوباو رالات نیب هاگ رد كءدزن یبرغ ءرجنپ لخاد یاههتشون لقنهب نونک | اذل تسا هدیدرگ

 مزادرپ ی

 رقن روبزم هاگ رد برغمرد عقاو هرجنپنیلوا لخاد یسقرش هراوبد رب ریز ٌهتشوت - 5

 : تسا هدیدرگ

 . ۸۲۹ هنسیف خرهاش نبنالعلس میهاربا هبتک یقابلالا
 جخرهاش دنزرف ناطلس میهاربا دج ًابهرب دشدهاوخرک ًادعب هک یرکد ٌةتشوتزا هجن | قیط

 دوخ روبزم رایرهش نوچو تسا هدمآ دیشمجتختب ۸۲٩ لاس لاوشهامرد ناکروگ رومیترریما داون

 ًاقوفاهن | زا یکیهک تسا هدراذگ راک دایب شوی رادرالاتردشروخ طخب هبیتک هس هدوبمانب ناسیونشوخزا

 .ددرکیمروک ذم۲ ۰ هرامشرددعب یموس هتشبنوتشذگ نآ حیضوت ۱ «هرامشنمض ًاقباس یرگیدو درک ذ

 رک ذلا قباس ؟رجنپود درومرد هچن آدننام تبسانمنیدبو درادن یمهمتشبن رک ذدروم هرجنپ

 : دوریمهراشانآ یاههتشونریاسهبلامجا روطب دومن لمع

 - (یناقشاوخرهم دمحاكلمنب روصنمنب لاخدب یاضمااب خلا .... امزک تسیشقنضرغ تیب)

 ٌهتشونود وحم رایسب طخب) - (۱۰۳۱ ٌهنس نادرم هاش مالغنسحملاوبا - نادزیبدراد نارکیب دیما)

 یمدرم زجب دنامنیتیگب ینتفراموتسراک دابناهج) -(هئامعبراو نیثلئو ...... وبارضح -مامتانو دب

 ثلث هنس مارحلامرحم یناثیف ینازوریفلادبنک زوروننب دومحمریپ نیدبنک نادرمرک اچ دبعلاهبنک

 نیروصنم نبنسحملاوبا لقالا دبعلا هررح خلا..........یتسهمه یا نسحملاوه) - (هئامعبسو نیعبسو

 راهچرب لمتشم یئانب یفوک حرط) - (۱۰۳۱ ٌهنس لوالاعیبررهش خیراتب یناقشاوخرهم دمحا كلم

 ناهبزور نبدمحا كلم هدبع یلعاب) (ةمعندیب بلاطببا نبایلع بلاغلاهلادسا تاملک نآریزردو یلع

 عییاضنیشیپ ةبيتک نتشونرثا ربهک یبرعتیب كی) - (۱۰۳ ۱ةنس خیراتبیناقشاوخرهم دومحمنیدمحم

 ۰ دمحمنب ریطخ نبلامک ارقفل مادقا بارتهررح : دوشیم هدناوختاملکنیا نآ زا سیو تساهتفک

 دمحم جاحلانبدمحم خیشمانو اضما) - (هبرچه هئامعبسونیتسو یدحا ةنسلاوشیف یزاریشلا دمحم

 هک یسراف تیبكیو بیررقحتفو ملا نمرهنهلمج) - (۸۲ ٩ خیرات رک اب یجرشملا ینالمملا یزیربتلا

 صقانیب رعُهلمجودوب مانراک داب زا ضرغ تسا نینچ مودعارصم هدوبدوجوم ذوب ٌةملکاهنتنآ لواعاسمزا

 رخاوایف خیرات رک ذاب یزاریشلا .... نبدمحاجاح یاضماو مان) - ( ریخلب نیرولبیاضما رخآ ردو

 لوالا عیبدرهشخیراتب یفوتسمب ریهشل | یتشدورملایلع نیدل !ثایغمان) - (هئامعبسویتسو نا مهنس لاوش

 ن-, دعس نببدیعس مانب بروم تروسب رطس هس رد یبرع نابزب مامت ان راک داب ) - (۱۰۳۱ ةثس

 ی ملعملا هلادبع

 و رالاتنیب ةرجنپ نیرتیبرغ نم یرخآ ثرجنپ (یبرغ بناج) پچ تمس ءراویدرب - ۷

 : تساهدیدرگ رقن خسن طخب رطسششرد هبیتک نی اناوی |



 سراپ میلقالیذ ۳:۹

 نیادلاو اندل اةمصع انذل !تاکلم هصالخیمظع نوتاخ یلآ دنب نویامهباکر ۰ ۰ 9 ِ ِ هال ۱ ی

 دبنک نب قالس نیهاشمارهب نیدلاریهظودیعسلا مظعالاریمالا نوتاخ لامجل عیدب
 ناکمنیاهئرجه هگامتبسونیعبسوثالث ةنسرداهتنطلسو اهتمظع هلادلخ یروغبالا

 . دومرف فرشم ار عیدبیانبو عیفر

 هدب درک موقرمخسن طخب تشردًآتبسن رطستفهرد هرجاب نامه تسارتمس را ویدربمهیاهبیتک

 یاضماومان رک ذاب راک درورپ یوستشگ زابورگید زیچره كالهویهلا تاذیاقب یواح ها رب لمتشم

 .دشابیم یبرعنابزب یرجه ۸۲۹خ.راتو یزب ربتلادمحم خیشنب یلع

 رب رادهزن زابرسود هتسجرب شقن هک ناوبایبرغ یهاک رد (یلامشبناج) تسار تمسهندبرب

 یراحاهنزایکی هک دناهدومن رفنیبرع یئادتبا و كزانطوطخب هتشوندنچ تسا هدیدرک یراجح .نآ

 دشابیم۳۱لاسبخروم هدوب (؟)دینجویسوم شنادنزرفو نمحرلادبع مانبشزرمآ تساوخرد
 طخب هتشونكيو دیامنیم ۳۹۷ لاسب لضفلا نیدمحم نبنمحرلادبع نبدمحا روضحب هراشا یرگیدو

 روبزم یاههتشون یالاب دوپب موقتمالع رپشش ؛راتسو تسا هبتک ودنیانیئاپ مینو رطسكیرد یربع

 تساوخرد یواح اه هبیتک نیمه كيدزن یبرع طولفمو یئادتبا طخب مهیرگید ٌهبیتک و دوشیم هدید
 رپ ششءراتساب نمحرل ادبعمانپ یاههبینک دوریمروصت "الامجاو دراددوجو دمحانمحرل ادبعمانب شزرمآ
 . دشاب رگیدکیب هتسیاو یربعطخو

 افولاوباو ۰:۰۰ نمعندبدمحم نیللادبعوبا مانربلمتشم رطس ودرد حسن طخب مه کا

 . تسا هدشرک ذ هئامسمخو نیعبراو ةسمخ ةنسنابعش نآ خیرانهک دراددوجو یطرقملا

 گشهنلبزرجو رک نلاقباسیهاک ردنب) ناوبا برفمتمسیگنسٌهجقاطیلخادراویدرب - ۸
 آر كح ارن آًادمع یدعب راودارد هتشک روقنم رطس ۱ ارد اویش ثلثطخب لیةتشون (ناوبا
 : دشهدناوخ ری زحرشب دیدرک سیم هجنآ و کن اهدناسر ناب ناوارف

 : .راهقلا دحاولا هل مویلا كاملا یمل
 ناوترالف نیقا امف زونکلا اوزنک یلدالا ةربابجلا ةرساک الا نا

 مالسلا هیلع نامسیلس رسیرس ماش و هاگ رحسیتفر داب رب هن

 تفدداد وشناد اب هکن آ كنخ تفر داب رب هک یدیدن رخاب

 1 ۳ هتمعبسو نیعب را ونامث هنسلوال عیب رلیا وای رات رد

 وهم ... كامثرا و نام ردنکسا میلقا تفه هاشنش مالاسا هاشداب

 رس سر سس - ناهج یامرف نامرف نیدلاو ایندلا لامج -....-.

 ت ص ۳9 ۶ یوم رب جم حضوا و هناطلاس هالا دلخ قحساو-با



 ۳۹۷ شویراد كچوک خاکرد یراگ داب یاههتشبن

 دومرفلابقاو رف رکسعم ی فدک ارعیدب ناینب و عیفر ناکمنیا

 دزی و نامرک تکلممینامسآ .. ِ تسس يا له زا هکن "[تقوب

 و ادعبءآ رب و آارحب ۳ دو كل امماب نآ تاعحلمو عباوت عیمجاب ناجریسو

 میظعلا لخفلاوذ هللا و ءاشبنم هیت وا هرلالضف كلخو دوبهدش مضنمو قحلم ابرق

 8 یفوصلا یلامجلا ییحب هبتک

 ناراب رهشزا قحساوب [خیش نامز فو رعمسب ونشوخنامهیف وصیل امج .یبحب قوف هیت هدنسرون,

 هتشون یرجحه ۷ 4 و ۷ 6۵ یاهلاس رد ارغارچهاش هناتساب قلعتمسیفن یاهن ]رق هک تساوجنا 1

 دشابیم وا طخب مهیرجه ۷۵۲لاسب خروم زا ریشقیتع عب مماح دجسمهناخادخیانب یار یک هد سکاو

 رد ددرگ گیممولعمرک ذدروم ةدیدبیسآ ةبيتک ةهظحالمابو (ذوشهعجار م باتک نتمو هو ٩6 تاحفصهب)

 ردام نوتاخ" شات هکلم فرطزاهک ) روبزم یاهن آرق نتشوننب تدملالخرد ینععیرجه ۷۸ لاس

 هب قحساوب نیش هک یماگنه هناخادخ ُهبینک نتشونو ( دوب هدش فقو غارچهاش ةناتسآب قحساوبا خیش

 روبزم ُهبیتک هدوبواناهارمهزاهدربمان سیونشوخدوب هدومنفقوت اجن ] ردیحابصدنچ هتفر دیشمجتخت
 : تسا هتشاد موفزم ار

 : تسا هدیدرک موقرم ثلث طخب رطسجنیرد رب زبیتک هچقاطنامه یبونج ٌةندبرب - ۹

 ینسحلا لیعمسا نیدٌّحمنبیضت رم روفغل هی ریلاحاتحمل اریقفلا دبعلارضح

 مارحل امرحم رهش نم رشعیداح دحالاموب یف یبالرطسالا كلاکحب فرعت یدمرتلا

 .هئامعبسو نیتسو نامثةنس

 تاسبا اشراباثخدهع یخیم هبینک نیئاپردناو,ا برغم تمس دنلبیگنس ٌهیاپ یوررب -۰

 : تسا هدش هتشون اویش خسنطخب ریز

 م> و كاحضو نودبرفدهع ز مجع نادرسخ زا یسناد ارک

 لاوزدماین شکلامدتخت رد هک
 ماش و ها رحس یتفر داب رب ه

 تفر داب رب هک یدیدن رخآب
 یددر-پ مرک تخرد است الا

 لامیاپ دشن ثداوح تشد ز
 مالسلاهیلع نامسیلس ر-.رس

 تفددادوشناداب هعنآ كخ

 یروخ ینارماک رب كشیب هک
 . هامنامل و نیرشع9 تسةنس یف خرهاش نب ناطلس میها ربا هبنک

 خر ظس جنپرد لس هک نآ یبارظ بوئج شوک كد دز رالاتیبرغ ٌجقاط لخادرد - ۱

 :: تسا هدب درگ رفن خسن



 یراپمیلفالیذ ۳:۸

 یگدنب راعش ةرصن تابار هک هنامنامث و نیرشعو تسهنس لاوش خی راتب

 هنطلسل او قحلاثیغم ناروت و ناریا نیقاوخلدعاناهج هاشداب هانبتفالخ ةرضح

 عیفد لحم نیا هناطاس وهکام هللادلخ ناطلس میهاربا حتنلاوبا نیدلاو ایندلاو
 سیرتمک دندینادرگ تنطلس مالعا زک ارم و تلود مایخ براخمار عینم ناکمد

 تباتکب تساهاگ رد ناگدنب زاهک هنع هللاافء قانبا نیدلالامک قالطالایلع ناگدنب

 منیب یمن اد یتسه هک دنامزاب امزک تسایشقن ضرغتفای داعستسافرش فورحنیا

 . یلاعد ناشیورد راک رد دنک دناوخب یزور یلدبحاص رگه یئاقب

 خرهاش ناطلس دنزرف میهاربا ناطلس طخب هک ۲« و ۱5 ٌهرامش یاه هبتکاب قوف ُهبتک

 . دشاسمنام زمهونراقمتسا

 : تسا هدیدرک رقن تلئطخب ربز ُهبیتک روبزم ُهجفاطیلامش ٌةندبرب - ۲

 روضحب یثیسحلالیعمسا نیدٌهحمنبیضت رمهبنک هحاراهک رت هحادایندلا

 نسالادجم دّیسو ریطخلانبا نیدلالامک انالومو دمحا نیذلابطق دّتس هعامجلا

 . هئامعبسو نیعبسو نیتنئاةنس مرحم یف هل مهظفح

 لمتشم یرجه مراهچ نرقب طوبرم یئادتبا خسن طخب یرتمیدقهتشبنقوف ٌةبیتک  قن زاشیپ

 هتک ثادحا رثارب هک دوب هدش هتشون ........... و دمحا نب قحسا ملس مهلا - لاله ٌهلمجرب

 . دبدرگن مولعم نآزا یزیچروکذم ةملکدنچزا شیبو تسا هتفر نبزا نآ زا ۱۳۱ یا

 یلامشهاگرد ودزا یکی, تسار تمسردعقاویگنس ٌهندبرب هتسجرب خسنطخبربز ُهبيتک - ۳

 : تسا هدیدرگ موقرم رطسهدرد رالات

 نیدلارصا نا رقیحاص هاشنهاش ترضحیلعاتل ود نامزرد یقابلاهلاوه

 هل ودلا دمتعم یجاح باون ناریا هاشنهاش مرکهمع هک هکلم هللاداخ راجاقهاش

 تکلمم 4 زارد نایلاس هدش رومام سراف یئامرفنامرش هلابقاماد ازریهداهرف

 رارشاتفرگ لماک یمظنهاجمح هاشنهاش لابقازا نامزكدنارد دوب مظن یب سراف

 رس و حوتفم دوب رارشا نمام اهلاس هک ربت ٌةنيصح ةهعلق مرحم هام رد هدش هیبنت

 دیشمجتختب لوالاعیبر رخاوارد دیدرگ راد تنیز زا ریشرد ول راهب ناخیلعلضف

 یلاهاجتشامک تخت نیارب هلمعرا زه نیدنچ هاشنهاش ترضحیلعا رهالاسح هد آ

 لخاد و جراخ نیرفاسم یاهامتیارب دوب هدشهتشابنا كلاخا رامشیب ندرفهک

 ۱۳۹۴ یرجه راهچ ودون و تسیود و رازهکب ٌهنس یناثلاعیبر هرغ دندرک كلاپ



 ۳:۹ شو راد كچوک خاک رد یراگ داب یاههتشبن

 .یک رت لی هوا قباطمیلالج هامنید رورف مششد تسیب یمدر هام ناسین میس قفاوم

 رطسهن رد هتسجرب روطب اویش قیلعتسن طخب یرگمد ُهبیتک قوف ًهبيتک تسار بناجرد - ۶
 : تساهتفر موقرم حرشنیدب

 نا رقیحاص  رسخ تخت وجات یاراوو تخب ناوح كم راک رورپ یقابلاوه

 هاشنهاش تآ مرک (مع دابهدنیاپ شنل ودو هدنبازفشزور هک راجاق هاشنیدلارصان

 از ریمسابع مظعالادععیل ول انبااز ریم اه رفا ود) ادمتعم هداز آةدارهاش ترضح

 تکامم یئامرفنامرفب رومآم ۱۳۹۴ ٌهنس رد هک امهاوثم باسط هاش یلعحتف نبا
 اهرف فی رشت الاو بک وم هینب ایبآ تحایس م زهب زا ریشزا ۱۳۵۵ هنسرد دوب سراذ

 ناسهنپ ثاخ رد ماوعا شدرآ و مایارورمزاهک راث آ و راجحاشوقن زا یضعب دش
 هدازهاشك رتسنآ نامرفب ناکمهف رطنبا هندن درک رادومن هدومن كاپدومرف رما هل

 رهو داش تیعروالاپ كاپان زا شتل دعم رفزامج ٌهطخیمامت هک دش كاپ اهنتهب دار

 ۱۳۹۲ 4 یرچه نینس و یلوالا یدامج رخادا هک نادانیارد اتدش دابآ بارخ
 ازریم سیدا ناطلس هل ودلا ماشتحا با ون هیلا مظعم راک رس قدصا افلخ دیسر

 فقوت یبشدنچ هدروآ فیرشت قیتعناکمنیاب راث آ یخرب یوجتسح و اشامت مزءهب
 داهرف نبا هلابالا بیان ازریم یلعلادبع هیلایزعم رتهک رداربو هدنب دن دوهرف

 تشاگنب ناوبا نیا دد ناشبا نامرغب راک دایب تاملک نسا هل ودلا دمتعم ازریم

 نیسحددمحم اق ۳م نبآ از ریم هللادسا و نرک رک افو سا ردنا ویسوم ناها رمه

 5 یقارص

 یثامنعار رثارب اهتشاد داب نسیا یعطق پاچ ماکنه رظن دیدجت ٌهلحرم نیرخآ رد - ۵

 ثحب باتک رد ینغ مساف رتک د ناورداش هک متفای عالطا یماس یلعیاف مدنمشادو یمارک تسود

 و 4۱ ؛تاحفص - یسمش ۱۳۲۱ - نارهپاچ - لوا دلج) ظفاح لاوحاو راکفاو را آ رد

 هلسلسرس دمحم نیدلازرابم دنزرف و عاجشهاش ردارب) یرفظم دی زیاب ناطلس مانب ٌةتشبن هس ( ۰
 -۱<- ةرامش نمض یرگیدو -4- ؛رامشنمخ اهنآ زایکب هک تسا هدوملقن ار (رظملآ ناهاش

 ارنآ هتشادن عالطا نآ دوجوزا هدنراگن هک یموس ةتشبنو (۱) تساهداتفا روک ذم هتشذگ تاحفصرد

 :۱ هةحفصرد موسراگ هاب ناونعریز روب زم ُتشبنزا ینغرتک د ناورداش هک ینتمرد (۱)

 ضاح باتک ۳6۳:ٌتفص ولت رد هچن آاب یئزج تافالتخا یخرب تسا هدومنلقن رک لا قباس بانک

 4للادبعوب | تاملک یاجب طقف تسین مهم نادنچ هک دراد دوجو دیدرگ رکذ -۱4- ؛رامش نمض

 رد هدوبن حیحص هدنراگن راظنب هک دوشیم هدید هدربمان نتمرد ناطلساا ناوذع باتک نیارد لوقثم

 . تسارتشیپ قیقحتو لمأت دوخ



 سراپ میلقالبذ ۳9۵۰

 رارفنیدب روبزم باتک :۱۵ ٌهحفص رد مود راگ ۵اپ ناونع تحت ماهدرکن تشاددابی و هدیدن

 : تسآ «ثیدرک لقت

 ِ اهورمعت الو اهوربعاف رقه رادال رمم راد این دلا

 تسیث دیما یراد افو ایئد ز تسی دیواح كلم رس یاناهح

 دوب قلخ شیاسآ دنب رد هک دوب دتل ودیوگ نایمنیزیسک

 دنتشاذگب و دندیروآ درک هن دنتشاد رب هک اهنآ دمآ راعب

 و ثاث ةنس یف هطخب رفظملا نب دمحم نب دیزپ وبا رغصالا دبعلاهررح

 . هامعیسو نلعیس

 کگ رزب ناویا یفرش بناج یگنس ٌهچفاط یلخاد ةندبرب ربخا هتشبن یماس یاقآ راهظا قبط

 . تسا هدیدرک رقن شوی راد كچوک اک

 رظنببسانمهک یدحات شوب رادكچوک خاک رد دوجوم یراگ داب یاههتشون

 نیئاپرد هک دهد حیضوت دنادیم درومب تمسقنیا ناباپرددبدرگ روک ذم دمآیم

 یالاب) هشمج تخت یدوزو یانب لخدمرد هثحلا میظع یاهواگ ٌهتسجرب شوقن

 هک ی ئاهنتیه و هناگبب یاهنیصخشزا یدنچیاهراگ دابزین (هفصیدورو یاپناکلی

 ۱۳ تا هدشرف نینال فورحب دناهدمآ نارباهب یسایساب یماظن تیرومأمب

 5 یلعآ تمسف ردانمض دشابیمهجوت روخرد دوخةبونب یبلاطمنینچب نادنمهقالع

 زا یراکهزیر شوقن رالاتوناوسا یاههچقاطو اههرجنپربز یاهگنسرب ارسمرح

 فیت تشدورمیضم رتراث آباتک زاغآ رد اهن آر یواصت هک دراددوجو نایناساس دهع

 یاهشرازگ مراهچ دّلجم ۲۷۷ات ۲۷۰ تاحفصو (۱۳۳۱ زا ریشپاج)یماسیلعیاقآ

 اراهنآ زن تممشا ۹ یاقآ هدیدرگ جرد (۱۳۳۸زارش پاچ) یسانشناتساب

 ۱ : تسا هدومن فیصوت نینچ

 یهاگ رد برذمرد ارسمرح یلصا رالاتبونج راویدرب اهنآزایکی .....»

 ناوبا یبونجراوبدرب مژدریوصت (۱۹۹۸ٌةحول) درادرارقیلخاد طابحو رالاتنیب

 صخشل ار هاظریوصت ودرهرد - (۱۹۹ ةحول) تسااجن آ رجنپ نیت یبرغ نیئاپ
 -دشابیملصفم تا زیهجت و نی زیارادبسا ربراوس هک تسااهدازهاشوا و هدشهدومن

 زا یکیسابل) دوشیم هدید تافالتخایضعب بساود تک ربو نیزو راوسود سابلرد



 ۳۱ ارسمرحخاکوشوی راد كچوک خاکرد یناساسشوقن

 شقن ودرد دوجوم تّیصوصخ نیرتفهمیلو (دراد كياپیابلهب رایسبتهابش ودن"آ

 درومودرهرد درادیگ داوناخ تمالعناونعب یلاله هکر ودمحاتاب دوخهاللک ینعب

 ریشدرا ٌةیلوا یاههکسربو سراپ یاهپارتاس ٌهکسرب جاتمسفنیا . دشابیمناسکی

 رب واصت یاهجات رب دوجوم:تمالع تاقوا یخرب ؛دوشیمهدی دیناساسهلساس سوم لوا

 - دشابلّوا ریشدرا شقن روب زمرب واصت هک درادناکما - تسادوجوم اههکسردزین

 رهچونم مانب یصخش راوس ارنآ و هدرک هراشا ریوضت ود زایکیب دلفست رهروسفرپ

 (یسمش,۱۹۲۸:)۱۳۸۷ لاس زد,منکنمد ٌهلیسوب هکر گمد ریوصت كي دنادیمرختسا

 كياب هک دهیم ناشن ار یاهداتسا ةدازهاش

)۱ 

 1 دش ادیب ناویا ییونج راویدرب

 دا ۳ ی

 دیشمجتختباتک رد هک دراددوجو شوب رادخاک ردمهشوقن نیا زاهنومنكب

 كمي یوررب یناساس هدازهاشرفنكبهداتسیا ریوصت» : تسا هتشگ یفزرعمهنوگنیدب

 كيابسپروپاشابارن آ و دیدرک فشک دلفست رهروسف رپ ٌهلیسوب شوب رادخاک یعرفرد

 فیل نایا یسانش ناتتناب"خیراتب ) دتنخانش"قبطنم وا ریشدزا تک رزبرذاربو

 (۲).(دوش هعجارم۰ ٌهحفص دلفست ره

 یلعخیش دازم تگنس یاههتشون-۸

 خیشربق ناونعبو دراد رارقداب آیجاح یولهپ یاههتشون لحمزا رتالابهک یربق کگنسیوررب

 رطس تفه رد خسن طخب ریز ُهتشون ( دوش هعجارم باک نتم ۲ ًهحفسب ) تسا هدش هتخانش یلع

 . تسا هتفر موقرم

 خیش نیتفحملاد ءایل والا ةودق ناهج لمک او لضافلا ملاعلا خیشلا یفوت

 . ناتئمو نیعب را ثلث ةنس خیدات یفهرس هللاسدق (؟هیولش) یلع

 . ۲۵۸ حفص تیمشارتک دتيلأت دیشمجتخت باتکز القن (۱)

 . 4 ۰ هرامشلیذ - ۷۲۷ ٌحفص تیمشا رتک دفیلأت دیشمجتخت باتک زالقن (۲)



 سراپمیلقالیذ ۳۰۲

 گنس یلو تسا هداتفا قافتایرج ۲:۳ لاسرد روبزم فراع توف هک دناسریم قوف ٌهتشون
 . دشاب یرجه۱۱ نرقذا دسریمرظنب هدوبخی ات نیازا رتدیدج روبزم

 خمن طخب رلعس كيرد ریز عارصم تسابصن اپ نیئاپ فرطرد ماق روطب هک یگنس یوررب
 .. تسا هدش هتشون

 دوب داب ملداش لجا دمآ وح

 (درجمار) بوبآ مش ۵

 یفوک طخ یاراد یگنس ةحول

 بونج تمسرد یعرف ةداجوتسا هدیدرک عقاو تشدورم ةگلجبرفم بناجرد درجمار كولب

 بوباٌمشچ مانب افصمرایسب یراکتخردٌطوحمابیفورعم ُهمشچ - دوریماجنادب رک دور ُهنارک زا ناخلپ
 هاگتراب هک درادرارق روب زمٌمشچ رانک ردمه یآهیاریپیبو هداسءربقمهتشک عقاو درجمارلولب نایمرد

 یماگنهیلو درادن صوصخمیرنهای یخبراتْبنجهاگترابزیانب - دوشیمهدناوخبوباربقمانب هدوبمدرم
 یوررب هکدش هظحالم مدوبهدمآ لئاناجنآ ترابزب ًافداص ۱۳۲۹ هامنابآرد باتک ءدنراگن هک

 اویشهتسجرب یفوک طخیواح هیشاحودهک تسابصن دیفسهب كيدزن نشور هگنربیصقانیگنس ًاحولربق
 . ددرگیمصیخشت روبزمیفوک ٌهبيتک رد ریزتاملکو دناهدرک یراجح نآ رب

 ۲۱)(نزانكثال ت)وملا ناف ردابو لحار كناف ایندلا نم ددزت

 دوقفمو هتسکش هک هگنس زا یتمسفردو تسیئدوجوم درادرارقزتنارپ لخاد هک رخآتمسق

 ۳۱۱9 تشدید کا

 : ددرگیم نومضمنیدببیرق یسرافپ قوفتیب ٌةمجرت (۱)

 دسریمسدیدرت نودبکگ رم هک نک یتسدشیپ راکنیدبو  یتسهرفاسم هکر یک رب هشوتو دازایند زا

 نتشادلعتو قوفتیب لماک نتمهک مرازگساپس راونا ةلادبعدیس رتک دیاق آمرتحمدنمشنادزا

 دندومرفعالطا بناجنیاب مالسلاهیلعیلع نینموملاریما ترضح نایقتمیالومهب بوسنم ةديصقهب ارنآ

 : تسانینچروب زم ةدیصق علطم هک دندومن راپظاو

 لفاغ قحلا نم یوسهت امب تنا و لصاح بن ذلا مایالاو رهدلا یضم

 . دوشیم سزنومضمب بیرقنآ یسراف ٌهمجرت

 لفاغ قح زا تسا هتخاس تلوفشم هجن اب وتو" دهآ هانک نآ لصاحو تشذگ اهزور و راکزور )

 , ( ياهدنام



 ۳9 عاجش هاشهاگتسارآ هکتنس

 رک دروم لحم یاراآ هگنسهبقلعتم مهرک ادناسریم هک تسایروط روی زع ةيشاحعضو

 متشنرقب طوبرم هک دناسریم نآ یفوک طخمویش انمضدناهدرکن بصحیحصو یلصا تروصبارت آ دشاب

 . تسا یرجه

 عاجش هاش هاگمارآ تکگنس یور نشو -۰

 عاجش ءاش هاگمارآ هکدش هراشا نت تفه هعقب حیضوت نمش باتک نتم هع ٌهحفص رد

 . ,تسا هدیدرک عقاو نت تفه غاب نوریب یبرغ لامش بناج رد (ه ۷-۷۸۹ ۵۹) رفظم لآ رابرهش

 هاگمارآ ککنسیور ٌهتشون داد تسد رویزم هاگمارآ دیدزاب قیفوت هک ۱۳۳۹ هامدنفسارد

 رتشیب عالطا یارب و تشک خاسدتسا تسا هدش هداهن نآرب دنز ناخمب رک لداع رابرهش نامرفب هک

 : دیامنیم تردابم اجنیارد نآ لقنب دنراد بلاطم هنوگنیدب هقالع هک یدنمجرا ناک دنناوخ

 : رطس۱۱ رد قیلعتسن طخب

 کت

 تومیال یذلا یحلا

 لداعلا ناطلسلا نفدم اذه

 روفتملا موحرملا لب
 هتافوو یرفظملا عاجش هاش

 و نام و ثس ةنس یف

 امک هّرجهلا نم هئامعبس
 كالا فراعلا لاق

 ۱ هبلع ظفاحل | دّمحم نیدلاسمش

 هرازم دیدجت و عاجش هاشزا فیح همح را

 ۱۱۹۲ ٌهنس ین عیبر رهش یف

 هدوبیرجهن ۷۸ عاجش هاش تشذگ رد لاس دوشیم مولعم هدربمان رازم کگنشسزا هکیروطب
 . دیلطیم شزوپ هابتشا نیاذاو تسا هتفر موقرم یرجه ۷۷۹ باتک نتمرد هنافسأتم هک



 سراپ میلفالیذ ۳۵

 دمحم ریه دیس ُهعش ةقبتع تبثم قودنص - ۱۱

 - دیدرک رکذ باتک نتم ٩0 ُهحفص ردزاریش دمحمریم دیس ٌةعقب هرابرد یلامجا تاعالطا

 نآحیرض دیدجتو ریمعت راکبتسد هدربمان ٌهعقب تیلوت فرط زادوب پاچ ًةلحرمردباتک هکیماگن»

 یاف آ مدنمشناد تسودهک تشاد رارقیسیفنو كچوک ُهقبتع قودنص روبزم حیرضلخادو دندوب هدیدرک

 روبزم قودنص زا یئاهسکعو اهتشادداب هتفاب عالطا نآ زا سرافیلم ٌةناخباتک ریدم یریصب ربک |یلع

 لب هل معم زا هدبم یرازگساپس شرع اب كاباو دندوشرف لاسرا بلاجنیا ثهج هدومن هی
 : ادب روبرم تاعالطا

 رتمیتناس ۷۵۵ آیدنلبو رتمیتناس۰٩ نآ یانهبورتمار۷۵ قودنصیازارد

 و شوگ شش یراک تّینم یاهبوچ تاعطق زا قودنس بناج راهچ یاههندب تسا

 هدراهچرب دورد شوگ شش یاهبوچیوررب (۲۰5و ۲۰۵ش)هتفای بیک ر تشوگ هس

 راطءخیش ءابلوالاةرک ذت رد روک نمحرشب هفتم ءابلوامانو(ربک تاولص) موصعم

 شوفن رب لمتشم مهشوگ شش یاهبوچ زا یرادقم هدیدرگ موقرم هتسجرب روطب

 . تسا یمیلسا ٌهتوبو لگ ُهتسجرب

 رک ذ روپزم قودنصرب موصعمهدراهچ یماسارب هوالعهک هفوعتم یابلوا مان

 : دشابیمریزحرشب تسا هدیدرک

 : قودنص یلوط ُةهندب كب رب

 یناراردنامیلس یرصنوُلاوذ ضایع لیضف . ینرق سیو یفاح رثب"
 ینامرک عاجشهاش یطقسلایرس لبنحدمح | ماما غساو دمحم یئاطدوواد

 ۳ مح خش یلصومحتف ,برح همحا هیورضخدبحا یمزراوخدمحا

 یبساحم ثراح راثتع روصنم یعفاشماما یدادغب دینج یخرک فورعم

 راضق نودمح . یخلب قیقش  مهدامیهاربا یبشخنبآرتوبا _ هیودابلاةعبار

 ح یماطسدب زیاب . ..مالغلا ةبتع



 ۳9۵ ذمحمریم دیس ٌهقیتع قودنص

 قودنص یلوط رگید ةندب رب

 رانید كلام كاّمس دّمحم یکم مزاح وبا دشنهدناوخمانكب یروشث نایفس

 ملسا دّیحم . قیبخ هلادبع لذاش هلادبع زارخ دیعس ویا نیسحنبفسوی
 هلادبع لوس یعنی نور و داد

 یرتست یک اطنا

 یزا رذاعمیبح

 تاعطقزا یکی یورربو هل ٌهلالج ٌةملک ریخاهندبیاهبوچ هعطق هد یوررب

 . تساهدیدرگ موقرم هتسجرب روطب ینامیلس متاخ مانمه یعلاخشش

 ًارصحنمیرگید هدوب ریبک تاولصرب لمتشمیکیقودنص رتکچوک ةندبود
 . تسا یمیلسا یاههتوبو ۹ نیزم

 هتسجرب ثلث "طخب یسرکلاةب آ ربلمتشم هیشاحقودنص ٌهندب راهچیالابرب
 هتشون فرط برد هل همظعلا هلمح قودتص ینافوف هندب یو بسا هو رک فرم

 -ال انئر ) هرقب روس رخآ ینالوط ٌهبا زین هندب نامه فرطراهچ ُهیشاح رب هدش
 هتسجررب ثلث طخب ( نیرفاکلا موقلایلع انرصناف ... هبآ یاهتنا اق ....... انذخاوت

 . تسا هتفر موقرم

 دن هدومنتشادداب و هظحالمیریص ربک |یلعیاق | یمارگ تسود هجن | قبط

 رک ذلاقباستاصخشمیورزآ هجن | یلوتساهدش رک ذخی راتلاس روب زمقودنصرب

 و ردانسب سیفن راث"آ زاو تسناد یرجه متفه نرقبطوبرم ارنآ ناوتیم دی ًایمرب
 زا یشان یاهیناریو و اهبزی رنوخاب نامزمه هک نرف نآ یخی رات و یرنه بایمک

 متفه نرف هّجوت بلاجو یرنهراث آ الوصا اربیز دوریمرامشب تساهدوب لوغم ٌهنتف

 . دشأبیم رامش تشگنالوغم زوسناملاخ ٌةعجاف بقاوع تلعب یرجه

 بانب رپ ةعشب رد یناخلیاربث گنس داعشا ۱۷

 هلیسوب روبزم عقب ریمعتهب هراشا بانبریپ ٌةعقبحرش نمض باتک نتم ۸۲و ۸۱ تاحفسرد

 دومن دنراپس شک اخب روبزم ًعقبراوجرد هک یو تیصوو ناخیناجنبا یئاقشق یناخلبا ناخیلعدمحم



 سراب میلفالیذ ۳۰۹

 هدوبیبداو یسامح زفن تاکنیواح مکحمو اویش رایسب تساهدش هتشونواربق هگتس یوررب هک ی راعشا
 ناشیازایرازگساپس ضرءاب هک دناهدومرف لاسراوجارختسا اراهنآ یماسیلعیاق مدنمشناد تسود

 (۷) : دوشیم تردابماهن آ لقنب البذ

 ناخلبا مرک ناهج زا غیرد

 هامب یدرم مان هدنرا رب

 یوله همان ءدننارف

 هتشاد 9 یریلد اب درج

 ورک هدرب شاگ اين زا رفب
 ناشن شمانز یدرب هک یشفرد

 تسرد یار و ریشمش بادنت هب

 تسوا مان هدرورپ كلم همه

 كانهش دنا دششهوکش زارهپس

 دیرد نابیرگ یناهج شک وسب

 باتب ناکرت ناج شمغزک سبز
 دش هتفشآ لد یناهج شک رم ز
 وا یالاب وزرب ورب نآ عیرد

 تشک هگنت نامهیک رزبزاوارب
 ناولهب همخد دش هوک نب

 هوکش رب نت نآ هوکب دش ناهن

 داب داش نانج غاب شناور

 تشهب مرخ وچ اداب همخد ورب
 تسوآ مان زا رپ رسارس یناپج

 رب
 ی "۰ 1

 یرواد لد هتتخ وا

 مقر نیا 1 دروآ کر نر

 ناهج یدرمب شمان تفرگبهک
 هاپس ناربا یور ةدنزورف

 یون ار نهک ناهج شتخب ز
 هتشابنآ مه رد رثه رب رنه

 ون خاش درذگب نهک ماش ز
 نابواک رتخا نوچ هدنزورف

 تسشبوشآ گنز همهروشک ز
 تسوا ناوخزا ینان یاهرفسرهب

 دلاخب شدرک و یرکم تخیگنارب
 دبرد نامادب ات نا تب

 بایسارفا روک زا دعآ شورخ

 دش هتفخ نایناریا تخب رس
 وا یاج دبن یتیگ یور رد هک

 تشد کگنت نا

 ناش دراد شدنلن زا هوک هک

 هوک ریز نایساا دون یتفکش

 داندابآ یو ناجب نادزب ز

 تشزس خرف درسم دوب یتشهب
 سوکت مان ۹۹ ۳

 یرواب درخ زا تسج هتفر بش

 مرک ناهج یناخلبا درمب

۱۳۹۰ 

 دنزرف یرولد ناوید ۱6۳ ٌهحفص رد رویزم راعشا هک دناهدومن هراشا یماس یاقآ (۱)

 : تسا جردنم لاصو



 (رفخرد عئاد) هفیلخ عقب ۳

 زا یکیرد هفیلخ ٌهعقمانب یرجهمینو متشه نورفدب قلعتممهم یخی رات یانبكیزا یئاهتمسف
 ریکا یلع یاقآ ۱۳۱۵ لاسرد رابنیتسخن یارب و تسا عقاورفخ كولب رد عقاو هزج_ُیرقیاهغاب
 راهظاب انب دناهدوب زاریشرد روپهاش ناتسریبد ریبد عقومنآ هک سراف یلم ًةناخباتک یلعفریدم یریصب
 هک اجنآرد دوجوم یخبرات راثآ و هعقبو غابهجوتم دودحن آ ردیکلم ٌهقالع ندوباراد تلعب ناشدوخ
 دناهداد عالطاسرافگنهرف راداب اریگنوگچ هدشدوب لیئاکیم مانب یدوهب رفنکی تیکلهردعقومن آ
 لحمهب یتئیه ۱۳۱۵ هامید رخاوا رد تفو هگنهرف سیئر یضایر یلعرگشلرس ناورداش روتسدب و
 دومحمیاقآ داهنشیپو شرازگ قبطو دناهدرک یسررب اراجنآ یخبرات راث ]عضو هدومن تمیزع روبزم

 و هرازارد هدنامیقاب یاهبشاک یدنچزاسپ دندوبتیه نآیاضءازادوخ هک یراپ ؛زوم تقوریدم دار
 زا یتمسقو (۲۰۷-ش) دندومن بصن سراب زوم یاهقاطا زا یکیرد هدروآ زاریشب ارهعقب بارحم

 راث آ و اهبشاک ٌةيقبظفح یاربوتسا هدیدرک بصن زاریش عماجدجساناخ ادخقاطا ردمه هرازا یاهیشاک

 ةينمادارفاو ادخدک روضحاب هدربمان لیئاکیمزا نتفرک دهعتو سلجمتروص میظنتٌُهلیسوب زین یخیرات
 هدیسر پاچب رضاح باتک زا یتمسق هک یماگنه دندومنمادقا عقومنامهرد رفخ روپاشداب ۲ تسپ
 بسانم هدشروآ داب ارهفیلخ ٌهعقب عوضوم دندوب هدمآ نارهطب یماسیلعیاق  مدنمشناد تسودو دوب

 ۱۳۱۵ لاسشرازگب هدنراگن - ددرک موقرمباتک لیذ تمسقردروب زمدعقب ؛راب ردیفاکتاعالطا دندید
 رک |یلع یاقآ زا یعماجو لصفمهمان روبزم شرازگ ٌةظحالمزا سپو مدومنهعجارم دار دومحمیاقآ

 ٌةيهتدد یراکمه یارب یمارک تسودودرهدش مولعمودیسر یماسیاقآ زا مهیحورشم شرازگ و یریصب
 دیدزاب اریشیراتیانبنیا دوجوم راثآ اقفتم هدومنراومه دوخب اررفسجنر هفیلخهعقبهب طوبرم بلاطم

 رک ذلاقپاس شرازک و مدنمجراتسودود یاههمان زا ح رختسم هکیتاعالطا كذباو دناهدرک قیقدیسرربو

 : دئفایم روک ذم ری زحرشب تسا داریاف ۲

 0 هدش عقاو زاریش یفرش بونج یخسرف ۱۸ رد رفخ كولب
 نامهرتمولیک 4 هدودحردیجاحاباب ٌندرگ تشپات رفخ هار « تسایماسالافلتخم
 ؛دوشیمرفخ وراوک هارلخاد هداجپچ تسدقرشمتمسب جن ] زاتساداب آ زوریفءار
 «درذگنم تسا لاف,راوک و (ناتوووس هگلجنابهک نیهوک نانکرزا ؛درمانهلاج

 و نابامن هّداج تسار فرطردرظنم شوخو زبسرسو اقصم یاهتشدزا راوک ةگلج
 و ثادحالادیدج تاغاب و دراد زادنا رظن تسا ناگشمرف برغم رد هک یهوک ات

 نآعبنمهک جاقهرق ةناخدور - دشابیمنابامن یبوخب رود زا ناگشمرفیاهیداب آ



 3 شراپمیلقا لیذ ۳۵۸

 - نیزراک - ناکیمص - رفخ-راوک هب خایس هارزا و تسازابلبج و ینسممیاههوک

 ددرگیمسرافجیلخدراو ناگنک,ردشبكيدزن یاهارحض_) تشدورمالا - رزفا

 . درذگیم هکلجنیا طسو زاو

 توارط اب و افصاب تسا یلحم و هتفرک رارق رک هوک ٌةهنماد رد رفخ رهش
 - نیاریش ومیل - یگنران - لاقترپ - جنران - ومیل) تابک رم ناتخردعاونازارپ

 . تسا هدبدرگ لیکشتیدنچ تاهدزاوامرخو (حرتا - جنرت

 (هزک,) هزج هی رقتاغابزا یکی طسوردهفیلخ عقب هب فو رعمیخب راتیانب
 :نامتخاس كبسزاهک تسا یعفترمیرج آنامتخاسكب زاترابعو هتفرگ رارقرفخ

 یرامعم كبس نآ و هتفرگ ماهلا ناتسورسردعفاو فسوب خشربقو ناتسورسخاک

 «دراد عافترا رتم ۱۵ دودحردو یدبنگ نآ فقس « تسا رادومننآ ساسارد الماک

 هفیلخ نیدلا نیز زا یکی هتفرگ رارق یزاوت روطب هک انب لخاد ربق گنسهس
 قوف ربق ود طسو رد هفیلخ یجاح و هعقب لامش رد هفیلخ یلع و دبنگ ریز

 ۹ تا

 راپچرد سنرقم راهچ و یچگ سنرقم قاطو دذعتم یاههجقاطاب انب نورد

 هدبدرگ نیت هداس و فی رظلاح نبع ردو ابیز یاهشاقنو ملاسیلو چک اب هشوگ

 رتشیپهک شوقننامه یاراد هدنامیقاب هک انلخاد یراکدیفسزایئاپتمنقو تسا

 قاطاپ هیشاحردجک یورب یلاعلث ةبيتك ۰ دشابیم تسایبولطم یدروجال هکنرب

 نآ مظعا تمسقیلو تسا هداتفانمز یوربو هتخی رنآ زا یتمسقهک هدشیبتشون

 هدوب سشم ۱26۷ داعباب دبنگ ریز طسو تمسق « دشابیم یقاب دوخ یاجردو ملاس

 قمعب مادکر ه یبونج و یلامش یاهنیشنهاش « دراد بناج راهچ رد نیشنهاش راهچ

 یبولجنیشنهاش « تسارتم ۲۳۰ قمعب مادک ره یبرغویقرشیاهنیشن هاشورتماره
 یداتساب نآ دوجوم یاباقب ۱۳۱۵ لاس ردهکا هتشادسیفنیراک قرعم بارحمكب

 _علخ قاطا ردو لفتنم یاپ هزومب هدشحراخ دوخ لحمزا تفارص هاب زع داتسا

 نیو تساهتفر موفرم عفرحاب تشدورم الامان باحسسابع یاقآمیسرتناربا ةشقنرد (۱)

 ۵ ماهتشون تروصنادب ٩۷٩۹۲ تاحفصرد ارت !هدن راکت مهتهج



 ۳۰۹ هفیلخ هم

 لکشب هرازا یاهیشاکمامت « تساهدیدرگ بعنراویدیورربسراپ ةزومیبرغلامش

 یعلض شش یاهیشاک « تشاد یراک قّرعم جنرت كتطسو ردنآ ًةهندبره هدوبسنسم
 ةندب یارب یتمسق هدیدرک لمح زاریشب ۱۳۱۵ لاس رد بیترت نامهب زین اههرازا
 عماج دجسم ةناخیادخ قاطاٌهندبرد زینیتمنقو سراپ ةزومرد رک ذلاقباس قاطا
 ةيشاحكب یراکشاک نیانئای . تسا هدیسرفرصمب (هناخادخیلعف ٌهناخباتک )قیتع

 یلاع یراکیشاک زا تیاکحو دوجومنآ زا یئاهتمسق نونک |مه هک هدوب یراکقّعم
 هتخاس الاببنئاپزا یکخیم یاهگنساب فارطاياهراويد مامت «دیامنیم نآ قباس
 رودلت:رگ ادیاشو تساهتفر نیزاوهدش مادهنمهبق ویقاب یرادقمالعف هک دوبهدش

 هتفهناخلد رد هک دوشتفاب اهیکخیمنیازا رایسبدننک یراّمحار هرمقم رود ات

 هتشاد یلاعیراک گنسانب یبرغعلض یجراخٌهبج جنپ وتفهیامن ًاصوصخم « تسا

 و تسا هتخیر نآ زا یئاهتمسقو اسبنآ زا یتمسقشارتكاپ کس یا هک

 . دوش ادیپ نآ زا یتاعطق فارطا كاخ ءدوتربز رد هکاسهچ تشذگ هکیروطب

 تهج هک دشابیم مرهج دیفسیاهگنس عونزا و دیفس تسا هتفر راخب هک یئاهگنس
 )0 . دنرو ایممهزا ریش تارامع یزاسامن

 یدرگ دبنگ و تساجربویقاب زونهتسا رتمهاتمعافت رابهک نآ یلاعبردرس

 یاهگنس دبنگ یراکرجآ یور جراخزا تسا یقابو ملاس هدشهثخاس رجآ اب هک

 یراکیشاکدصق ددرگیممولعمهک دناهتشاذگ راک بت رم روطباپیاج هننامار یکخیم

 . دناهتشاد اردبنگ یدعب

 زاهچن آ و هتفاب رایسبیناربو رتمود یانهپو رتمهس یدنلبهبنآ بارحم

 نآ يرسك یاهتمسقو بصن سراپءزومرد دوبیقاب نآآ قّرعم یراکیشاک یاههبیتک

 و متشهنرفزا یهوکشابیانب هفیلخعقب دب ًابمرب روک ذمتاحیضوتو انبفیصوت زا هچنآ (۱)
 یرنهو یرامعم ُهتسجرب ,ةنومنفب رظ یگنسیراک ورو یشاک تانیبزتو انب كبسظاحل زا هدوب یرجه مهن

 تابجوم دوریم دیماو تسا هتفرگ دارف یهجوت یبو راک زور یرهبمیب دروم هنافسأتم هتفرم نر

 كلربتم رثا نانچ قسح یاداو نآ هتفهن یرنه راث"آ شی سیف در طظفحر یساسا نیمعت

 «.دینآ منهارف یلم



 یراپ میلفا لیذ ۳۹۰

 ةنیمزربدیفسثكث طخب بارحمیاهبیتک (۲۰۷-ش) «تساهدش تفرمیشاقنٌهلسوب

 (دیجمهلمالک ۱۷ ةروس) ءارساک رابعژروس ربات ۷۸تابآ رب لمتشمو یدروجال

 >دشاسم (دیجم#ل مالک مود ةروس) هرقن ءروس ۱۲۷ هب او

 رتمیدق(بونجفرط زا) یلّوا ربقگنس تساهعقب لخاد هک یربقگنسهس

 هک گنسبرغم بناج ٌهبيتک و تسا هفیلخ یلع نیل |نیزخیشمانب هدوب رگیدودزا

 خیش تافو خیراتو نامز موسرم باقلاربلمتشم یبرعناب زب دشاب رسیالابفرط

 باوجو هگنسیالابحطس یورربو تسا (یرجه ۷۹۰ لاس لاوش ۱۵ ةهبنش زور)

 یاههمانرد هک دناهتشادموقرم رازمهگنس اببسانم دنهتمیسرافراعشا نآ رگید

 هلصوح زا نوریب اهنآ رکذو تسا هدیدرک لقن یریصیو یماس ناباق آحورشم

 . دوبدهاوخ باتک نیا

 هفیلخ یجاح مانب دزادرارق رگید ربق گنسود طسوردهک مودربق گنس

 رب لمتشم گگنس یئالاب حطسویبرع تیبودیواح نآ ی بونجو یلامش عالضا هدوب

 خیراتوبافلا یواحیبرع ٌهلمجرسالابفرط ینعب یبرغ بناجربو تسا یسراف راعشا

 .دناهتشونار (یرجه۸۰۷لاس لوالامیبر) هفیلخ یجاحتافو

 لاخ نورد تسعقاو رگید ربق هگنسود لامشفرط رد هک موسربق هگنس

 هد درگ یفزعمهفیلخ یلعانب داریاق |شرازک ردتسینمولعمنآ زا یزیچهتفرورف

 صیخشت یرجه ۸۵۶ عقب یراکیشاک تانیئ ترب روک ذمخیرات دانتساب نآخیراتو

 هامید ۲۲ خروم ) دار یاقآ شرازگ قبط روبزم یراکیشاکخ برات و تساهدش هداد

 هناتخشوخو هتفر راکب هفیلخ ع ربقرسیالابردهک یقّرعم یشاکیورزا» ۵

 بجرملابجر تسالا هلارهشنمینّلایف دسیونیمک ددرگمنعت تسا هدنامملاس

 « هئام نامئو نسمخو عبراةنس

 یاهنوتساپ كبس هب نآ یانوتساب هک تسا هدوبیناویا انب بونجفرطرد

 عماج دجس ٌهناخادخ ناوبا یاهنوتساپ ابو ناتسورسرد فسوبخیش ربق نامتخاس

 ابا نامه رد یلاعلت طخاب رگیدیمیدق ربقگنسابو تساهیبش زاریش قیتغ



 ۳۹۱ یراف یناتساب یاههار

 یاهگنس ناویانآ رد هدشهتشابنا یاهكاخرربز ردهک دیامنیممولعمو تنادوجوم

)۱ 
 . دراد دوجو زین یرگیدربق

 سراث یناتساب یاپهار -1

 یاقآبانج یمارگ دنمشنادفیلأت (۲) یزاسهار باتک زایلسف ٌهخسن ۱۳۳۹ هام روی رهشرد

 نا رد هک دسر هدنراکنتسنب نادنمجرا فلوم فرطزا نارهط هاکیتناد داتسآ یک

 تردق زک ارمرییغت دوجواب» هک ت سا هدشتراشا هتکننیدب ًانمض هتشگ روکذمناریا یمیدق یاپهار

 هدنام تباث ابیرفت اههارهاشریسم لاح نیااب « تسا هدرک سسغتزن اههارتمها نآریا خیرات لوطرد

 «... تساناربا یاههار هکبش حرط ساسامه زورماو

 یاههاربطوبرم یدعب تمسق ودنآ هدومن رک ارنادمهزا بعشثم یاههار روبزملصف یادسارد

 : ددرگیملقن انیعربز حرشبهک تسا یراف یناتساب

 ۰ زار شر دشمج تعنو داف را ترا بعشنم یاههار - مّیود»
 هه ۶ ۰ 4 ۰

 ح وگ و اضیب دودحب رک دور زا روبعزا سپ دیشمج تخت زا :یبرغهار-۶

 ردنب و رهشوب ردنب هب اجن آ زاو نورزاکهب زاریشزا :یبرغ بونچهار -

 نا هدشیم لصته 99

 اجن  زاو هتفریم(قباسروجاب روگ )داب آ زوریف هب زاریشزا : یبونجهار- ۳

 هدش ادج یبونج هارزا راوک رد نمهب سس كد زنرد ۰ یقرشبونجهار -6)

 ردنب هب مراطو درک بارادواسفو (زورماداب ]یلع) روپاشداب آزا نتشذگ زا سپ

 هگنلردنب هب رالومرهچقیرطزا هارنیا ٌةبعشكي اسفوروپاشداب | زا . هتفریمساّیع

 تا هدشم صتم

 هکنس جنپ هعقب جراخرد هک تسا هدش رکذ (۱۳۱۵ لاسب) دار یاقآ شرازک رد (۱)

 زاتمم رایسب یراجح یاراد اهنآ زا مادک ره هک دشابیم یرجه مهاد متشه نرق زا هک تسا ربق

 . تسابیز طوطخو

 یسمش ۱۳۳۷ - نارهطپاچ - (۲)



 سراپمیلقالبیذ ۳۲

 اجنآ زاو هتفریم كباب رهشو هروخ تاره هب داگ رازاپزا : یقرشءار - >

 .تسا هتشگیم یهتنم تفریجو ریشاوک و ناجنسفرب
 هارزااجنآ زاو دزبهب (هوک ربا)وقرباهب داگ رازاپزا : یقرشلامشهار

 . تسا هتفریم ناسارخهب سسوک

 تساوخ دزیا هب نئامزا هک یناتسات هار هتشاد ریسم ود : یلامش هار -»

 ۳ را و شک لوکا هندرک زا هک یناتسهز هاو "هدوب نت. هاتوک و هتفریم

 هتفگبملصتمناهفصاب ناجنل قیرطزاو (زورمایاضرهش)هشمقهباجن آزاو هتشذگ
 ْ (. درذگیم رتشالقیرطزا یزورماهار) تسا

 قرثمبناجب نایلهفو ناجرازا دیشمجتخت هبشوش هارالاب یدنب میسقت قبط

 یدمحا ریوب تخسرس لبابق نکسمو روبعلابعص یاهناتسهوک زا هتفاییم دادتما

 و هتفریم تشذورمهگلج یونس اجتآ زاو اضیبفرطب میوگ زاو هتشذگبم ینونک

 اِ : ثسا هدیدرگیم یهتنم دیشمجتختدپ
 ناوکحلت رد فوشکمیشتهاخهدهع زا آب طونوم تاحضوت نم هدنراکن

 هد ینوتس هعطف دوجوب هراشا هک دابآ زوریف را آ تمسق ردو (۸هو ۸4ص)

 نینچمهو(۳-۱۰۱ص)دومنداب آ زوریفهرانمكي دزن رفعجهدا زماهارانک ردیشنماخه
 فیصوتماگنه هرخالاب و (۱۳-۱۱۷س) ءرجو هدالاب یخیرات راثآ رک ذ عقومرد
 شوشهار هک مدومن ظن راهظا نینچ (۱۳۹ص)نایلعف رد یشنماخهدهعیانبیاههنا ریو

 هکنباب هجوت اب مه كنباو تسا هتشذگیم رک ذلاریخا یحاون زا دیشمج تختهب

 تخت زایهار (رک ذلا قباس تمسق۳ هرامش) یماح سدنهم یاقآ بانجرظن قبط

 هجیتن ناوتیمنینچ تسا هتشاددوجو سرافجیلخدب اجن آ زاو داب آ زوریفهب دیشمج

 رد هک تسا هدوب یحارشب دیشمج تخت وشوش نیبیهاش نادناخ ربعم هک تفرک

 یکیدرت هار اضیبو می وگ هب نایلهف زا رگ ا و هدیدرک لقن زک لا قیاس تاحفص

 .ندرک هاتوک زا راچان هک یعقاومو نایرگشل روبع یاربافرص تسا هتشاد دوجو

 قیفحت هار هّبلاو تسا هدرکبم ادیپ صاصتخا هناهدوب نآ یاهیراوشد ٌةمهابهار



 ۳۹۳ سراف فلتخم یناتساب نک اما یخرب

 و قیقد یاهیسر رب هب یگتسب یعطق رظن راهظا و تسیقاب تمسق نیارد ستجت و
 - دراد تشسب طب

 دیب هدو بارادو اسفكيدزن یناتساب نک امایخرب - ۵

 انآ ةراب رد یناعالطا و

 یحاون هب ۱۳۱۳ لاس ناتسمز رد هک یسیلگنا نیتسالروارس دیقف دنمشناد

 یسانشناتسابتاستجت ویملعیاههنامگ هب هدومن ترفاسم یسرافیقرشلامشو یقرش

 شدرگ ناونع تحت یاهلاقم نمض تسا هدیزرو تردابم یحاوت نآ رد یرصتخم

 اردوخترفاسمزا یشرازگ ۲۲)قارع هلجم ردح ردنم (۱) می.دقهسراپ ردیسانشناتساب
 روب زم ٌةلاقمزا دیسر رظنب بسانم نآ رک ذ هک تاعالظا یخرب-تسا هداد راشتنا

 : هدرگیم لقن ریزحرشبو جارختسا
 هدشهراشانآاب باتک نتم ۸هٌحفص یادتبارد) اسف یکیدزنرد یکاحض لت

 ۷۳۹ ات ۰)<۷۱ لوفم دیعسوبا ناطلس نامز ات یناساس دهع راث آ رب لمتشم (تسا

 . دشابیم (یرجه

 ربعم - یربگهعلق یاهمانب یمیدق یاههاگ رذگ و فلتخم یناتساب نک اما
 -نادهاز - دابآلامک - ناگنک - هایسلت - ناگدنب ون - رواخیگنت - داب آ ریخ

 یفرعم و رک ذ اسف ٌهيحان ةراب رد روبزم دنمشناد شرازگ نمض دابآ ریصن
 . تسا هدش

 لامش یمین و رتم ولیک كب بیرق تفاسمب هایسلت هب موسوم یناتساب لحم

 نآآلاخ لدردیخیرات لبقامراث آ و درادرارقبارادیلاوحرد ناو دم یداب آ یبرغ
 لماش ودوجوم ناو دم كيدزن یگیر لت مانب مهیرگم دیناتسابلحم - تسا هتفهن

 .دشابیمخی رات زا شیپ راثآ

 رو هک تتسا هومن تمسق نیان زاها دوخشزا رگ رد هدربماد دنشاد ان

 (۱) ۸ص هطدممزمعز هک مس ذص طعم هصعنمصحب ظعوذع

 (۲) ۲ هرامش موسدلج



 سراب ملقا لبذ ۳۹

 ناخ دوعسم رک ذ دروم یحاون رد یو یملع و یخیرات تاقیقحت و تاسجت هار

 و هداد ناشنیوب اریناتسابراث ]و اههّیت زا یرایسب هدرک ناوارف كمك و یئامنهار

 . تسا هدومن یفرعم

 هک تانابهطصا كيدزن جیارهش یخیرات رثازا یربواصت روب زمشرازگ رد

 یناتساب رثاو تسا هدش رکن نآةرابارد یتاعالطا باتک نتم ٩۰ و ۸٩ تاحفصرد

 هک دشابیم حردنم دراد رارق تانابعطصا كيدزن مهن آهک رتخد ٌةعلقمانب یرگید

 و ۲۰۸ لاکشا نمضو عفاو هدافتسادروم دوبباتک نیارد رک ذیارب رتبسانم هچنآ

 . دیدرگ حردنم ۲۱۱۲۱۰ ۹

 تمسرد دیبهدلوسیدناییمهمادا زا ریشفرطب دمی هد زا هک یهارهاشرانک رد

 مارهب رصق ارن | هک دوشیمهدید یکچوک یعونسمهّیت (تساربناج) هداج برغم

 نیربز یاهتمسق رد هدرک یملع شواک رصتخم اجن آ رد نبتسا لروارس دنناوخیم

 دهع هب طوبرم مه هّبت یالاب تمسق تسا هتشگ رادومن خیرات زا شیپ راثآ

 . دشابسم یناساس

 ٌةقطم رد خیدات لبث ۳ مم یلافس فرظ فدک -

 اس نایلک

 رد فرط نیاب ۱۳۳۷ لاس زا دش هراشا باتک نتم ۸٩ ٌهحفص رد هکیروطب

 هرادا ُهلبسوب یملع یاهشواک اسف یرتم ولیک ۲۰ رد نایلک یدابآ یکیدزن هیت

 سو هتفرک ماسنا یللوت نودبرف یاقآ یذصت هب یسانش ناتساب لک

 هملف یاه هناریو و اجنآ رد فوشکم یخیرات لبق ام راثآ زا یعماج شرازک

 یسانشناتساب ٌةلجمرد یلوت یاق آفرطزادشهراشانادب۸۹ ةحفصرد هک یک اش

 یاهشرازگ قبط - تسا هدیدرک حرد ۱۳۳۸ لاس ناتسبات و راهب - لوا رامش

 كی ۱۳۳۹ هامرذ آ رد یلّلوت یاق آ ۳۹/۱۱/۷۵۹۲ رامش و ۳۹/۹/۷۷۵۳ ؛رامش

 مراهچ رازه هب قّلعتم مافخرس لافس زا مهم رایسب و هک رزب یخب راتلبقام فرظ

 ةرئاد طقو رتمیتناس ۵۲ نآ عافترا هک تسا هدمآتسدب اجنآ رد دالیم زا شیپ



 ۳۹9 اف یکیدزنرد فوشکمراث

 سلجم هسرد یهجوت بلاج رایسب شوقن و دشابیم رتمیتناس* نآ طسو رتک رزب

 مود - تسا هدومن هلمح لازغودهب هک ریششقن یکی تساهتشگ میسرتنآٌهندبرپ

 شقن مّوس - تسا هتفرگ شیوخ لاگنچ ودبار ثک رزب هدنرپود هک یباقعشقن
 ار اهلازغهبربش ٌةلمحشقن یلّلوتیاق آ - درادرارق یهامراهچ نایمرد هک یگنهن
 شقن هدومن ناونع یشنماخه دهع واگ و ریش ٌهتسجرب شقن یودب ٌةلحرم ناونعب

 باقعربوصت هدیدرک فشک دیشمج تخت ردهک یدروجالکگنس ٌهحولاب زینار باقع
 سلجم هس انمض و دناهدرک هسیاقم تسا هتشگ رقن نآنب یشنماخه ناروو زا

 روب زمشوقنهتسناد یئابردو یئاوهو ینیمزٌهناک هس یاهورین رادومنار رک زدروم
 اب هک دناهدرک یراودیما راهظاو دناهتخانش طوبرم مالیعو رموس یاهندمت ابار

 جیلخیلامشلحاوسرداب [» هک دش دهاوخ نشور هتکن نیااسف یملع یاهشواکهمادا

 تروصب مییدق دنع و نیرهنلا نیب و مالاهب طابترا اب یرگیرد یناتساب نذمت یراف
 لحاوس هک یشقن زا هدرپ ماجنا رسو ؛ تسا هتشاد دوجو اّجم یرنه و یعامتجا
 هتفرگ رب دناهتشادهدهعرب میدقندمتیاههراوهاگ نیا نایمرد سرافجیلخ یلامش

 . تشگ دهاوخ

 هک تسا هدش لاسرا قوفشرازگ هارمه روب زمفرظزامه یملق ریوصتراهچ
 ۰ دشابیمح ردنم ۷۱ت ۲۱۲ لاکشارد

 اسفیکیدزن ددیشنهاشهدمع را آ شیادیپ - ۷

 و باراد هداج رانک رد یزاسهار تابلمع نمض ۱۳۳علاس هامنیدرورفرد

 رد هروم نت یادتبا رد نایلگ یرتم ولیک هو اسف یرتمولیک ۳۰رد غالب هرق
 هک یغرفم ءاشا هچراب ود تسا نسح رهن هب موسوم مسقمهک یأحم یکتا

 ناتسابنابا؛زومبو ۲۱)دش ادیپتسا یشنماشهدبع نگو هباتف ]دوریمروست الماک
 سی است اس سم ها دلم ی سرا وب اف سکس تدس تا

 یدصتم هدازریپ یاقآ فرطزا هک ۳ عرر۸ - ۸۸۹۵ هرامششرازگ زا قوف تاعالطا (۱)

 یسانش ناتساب لک ءراداب نآ تشونورو موقرمسراف هگنهرف 4رادا تسابر ناونعبسراف یخیرات ةینبا

 هک ناگ دنبون و نایلک رد روب زم شرازگ قبطو تسا هدشعفاو هدافتسا درومو یابتقا دوبهدش هداتسرف

 . دراددوجو فلتخمیاب اقب و رانا ددرگیم بورشمنسح رهنزا



 سراپ میلقالیذ ۳۹۹

 ..(۲۱5ش) هندومن یرادهگن اجنآ ردو دیدرک لاسرا

 هک یسانش ناتساب لک ءرادا یملع یاهشواک نمضزین ۱۳۳۹ لاس زیئاپ رد

 زا یشنماخه نارودب قلعتم ینوتسهت تفرگیمماجنا یلوت نودیرف یاق آ هلیسوب

 یاهگنسنآ ترواجمردو دیدرک فثک اسفبونج یرتمولیک راهچرد هایسهگگنس

 راجحا تروسب داک راساپ و دیشمج تخت یاهنوتس ریزو اهگنسهیبش رژدمو میظع
 یگنس رک یانب هگنسریز زا هتسکش مینو هتسکشروطب یکشرک هدروخشوج

 راجحاقوفیاههگنس یرتمولیک هس تفاسمب هتفک رهاظ یرجه مجنپ نرقب قلعتم
 (دارمزوریف ٌهيرقردعفاو)نسح هدازماماهب فورعمهعقب رباربردمه یرگیدمیظع
 رد مهیرگید یانب نایشنماخههک دناهدومن راهظا یللوت یاقآ و تسا هدش ادیپ

 (۱) هناهتشاد دارمزوریف برق ترواجم

 رصنوبا رصق یشنماخه دهع راثآ ثراب رد البق هچن آ و الاب بتارمب هّجوت اب
 هک دومن هدیقع راهظا ناوتیم داتفا روک ذم ناو رس و داب آزوریفو ناگشمرفو

 هتشاد دوجو سراف نمز رس فلتخم طاقنو اههکاج رد یشنماخه دهع یاهخاک

 لاک دا رهاشو ناهاش هاگ راکشو هاگتحارتسااب یلحم ناباورنامرفاد ناک رزب رقم

 ۲ اف هد طاق رد راثا نینچ فشک راظتناو دشأب هدوب

 . دون دهاوخن

 تمسق) نیشیپ تاحفص رد هکر ثخرد هفیلخ ٌهعقب دیدزاب ماگنه یماس یاقآ مدنمشناد تسود
 یخی رات راث 1 ءرابرد یدفم تاعالطاو هداد همادارالو مرهجات اردوخترفاسم تشذگ نآ حیضوت (لیذ ۳

 : هرکه لقن اجشارد اتم هک دنا هتشاد لاسراو هتشون یحاون نآرد دوو

 ناونعب یللوت نودبرف یاقآ ۱۳۳۹رور۲6 - ۵۲ ژرامش شرازک زا الاب بلاطم (۱)

 تدعاسمو یراکمهزا منادیم دوخ/فیظوهدنراگن - تساهدش هدافتساوحارختسا یسانشناتساب لک غرادا

 هنامیمص دنا هدومرف لوذبم دروسم نیا رد لرتشم فده هار رد هک روپزم هرادا مرتحم یایلوا

 3 میامن یرازگساپس



 ۳۷ دالو مرپج دودح یخبررات راثآ

 دالو ۲ رهج ناب هار رد یناساس "لوس كر راث]-۸

 کک رزبذس كي راث آپچتسد فرط مرهجب هدنام یرتمولیک یس هلصافرد
 نایناساس ةرودب طوبرم هدناع اج رب زونه نآ زا یئاهتمسق هک عفترم یگنس

 ردو عمج نآتشپ رد ناتسهوک بالیس بآ راهبو ناتسمز رد هک تسا دوجوم

 یضاراابو تسا هتفرگیم رارق هدافتسا دروم یبونج یضارا تعارز یارب ناتسبات

 .« دراد هلصاف یرتمولبک ۲ داب | بطق

 (۱)رال ةبرصبت دازاب ٩

 ظاحل زا هک تسا یراف یخیرات مهم یاهانب زا یکی رال ُهیرصیق رازاب»

 رازابهک تسا فورعمو دشابیم زئاح ار یناوارف تیمهاراکكبسو یرامعم تعنص

 دک# یوفآ نوا انتسا هتخاس رازاب نا اعوزوزا نو ناخم رک ار زاریش دیک و

 عطاقتم رازاب راهچ و دشابیم هگنس زا همه رال رازاب و رجآ زا لنک و ژازاب

 هتشادولجرد یناوبا مادک ره اپناکد . دراد ناکد هناهد۲6 مادک رهو هزادناكيب

 نیب فقس فوج رد اههرجح قباس یاهک رد . دشابیم نآ ةناهد ضرع رتم هسو
 هنافساتم یلبو موهشم ی وحب نزلو یا هکر منش فسا رد یهو تارا

 شمیدق یاهک رد اب نآ ٌهناهددنچ طقفو هدرک اههرجح وزج ار اهناویازا رتشیب

 . تسا هدنام یقاب

 دودحرد عافتراب یدبنگ قاط كي یارادو یعلض تشه رازاب قوس راهچ »

 شارت كاپ یاهگنس زا جنپ و تفه یئاسن اب رتم ۱۳/۵۱۱۳/۵ تعسوو رتع ۸

 روطب رطس تشه رد وسراهچ یالاب رد قیلعتسن طخب یاهبیتک دشابیم یکخیم

 : دشابیمراعشانیاب یهتنمو ملاس ًابیرفت هک تسا هدیدرک رقن گنس رد هتسجرب

 هدناوخ هبرصیف مانب هک رال یلاعو مهم یاسناوراکو دازاب زا باتک ۹۶ ُهحفص رد (۱)

 حرشب دناهتشون یماس یاقآ هک یدینمو عماج تاعالطا كنياو تسا هدمآ نایمب یرکذ دوشیم

 ۰ ددرگیم لقن موقرم



 سراپمیلقالیذ ۳۹۸

 راکدرک دییأتب زاب هک ادخ رکش
 مادم شرداخر هکن [هاشساربع

 شفک زا هکن [ نامزناخلدعنمی زا

 رهدربذو یعسب دال یارس ناربو
 شلد ةنيث آ زا هکن آ كيب یلعربنق
 دنچ تسا ... هکنانچ دش رومأم
 وا یاضشف یاوه هک یاهبرصیق زا

 تفگ داوج مدیباطد رخ زا شخب رات

 یادخ ٌهباس ناهجهاشداب دهعرد

 یامه دنیم یدبا تداعس بسک

 یاخسهردریگ و چطیحمد رب تلجخ
 یاد رهمیا راد و رطاخ رحب روتسد
 یامن ناهجماجهدش دبا تریغرد

 یاج هنایشآ نتخاس رهب ز ی...
 یادزمغتسا تشهب غاب میسن نانوج

 یانب نیدآ ایحا دشرال نامالاراد

 تی زمدوخو مهم یرامعم ظاحل زا هک دراد شدرگ مالغ كيوس راهچ رود»

 رد یالاب ٌةبيتک زا .یامنیم دیبأت زاریش لیک و رازاب رب ار رازاب نیا رگید
 راجاف هاش نیذلارصان دهع رد هک دوشیم دافتسم نینچ رازاب یبرغ تمسق یدورو

 یتمسق دیدجت دیاشو ریمعت یرمق یرج» ۱۳۱۰لاسب یشارگ ناخیلعحتف طساوت
 : تسا حرش نیدب هدربمان هتشوتز تا هدیدرک# اش زا

 یهلا دییأتب هاش نیدلارصان لداع هاشداپ تنطلس دهع رد . هلل كاملا

 ۱۳۱*نابعشرهشرد دبدرگ هیلاع یانب نیانتخاس قفوم یشارج ناخ یلعحتف

 . تفربذب مامنا تمس

 ولجرد نوتس اب یناوبا هک هّیرصیق مانب ک رزب نادیم كي رهش طسو رد»
 نبمه بونج ردو تسا هتفر نیب زا شیاهنوتسو ناوبا نآ نونک | یلو هتشاد
 رود ارود تسا یناوبا زین نآهک دشابیم (نشلگ یارس) مانب هجمیت كي نادیم

 باترپجراخب نآ نوتس جنپ راهچ ریخا ٌهلزاز ردو هتشاد یتراجت تارجح ولجو
 لاحزا رتتیعمجرب نیارب قیاسو سراف یمیدق یاهرهش زا رال , تسا هدیدرگ

 و روصحم یعافترا مک یاههوک اب دهدیم لیکشت ار رهش هک یا هکلج , دوب
 و ردان ردام مانن تسا ینامتخاس نر اعور تشا رهشب لصو یبرغ هوک ۳م

 رال رد اهناغفا بیقعت رد ردان یتقو هک دوشیم تیاور نینچ شاهیمست هجو یارب
 شردام هک دوش هدنامهف ردانب هکنآ و مارتحا یاررب دیامنیم توف شردام هدوب

 . دنزاسیم مان نادب ار انپ نیا اهیرال هدرم



 ۳۹۹ رال یخی راتراثآ

 یزیچ . دربیم جراخب ارراهب و یناتسمز یاهبالیس هک تسارهش طسورد یگشخ ةناخدور»
 تسیپ یاراد بلغا هک تسا هک رزب یاهرابنا بآ یکی دیامنیم هجوت بلج اج همهردرالرهشرد هک
 ناتسمز ناداب یاهب آ زا اهرابنا بآ نیا هدیدرگ فقسم یدبنک یاهقاط اب و تسا قیمعرایسبورطقرتم

 و یتشخ یاهریگ داب یرگید . ددرگیم مدرم یزیئاپ و ناتسبات یفرصم بآ عبنم ةريخذو دوشیمرپ
 -وچوئاک-مشب ربا - ایقاقا - رک -لخن ناتخرد . تسا هدیدرگ هیبعتاههناخماب زارفرب هک تسایرجآ

 . تسا هداد لزاتمو اهنابایخب یتوارطو ترضخورال یموب ناتخرد زا تابک رم
 ار اجن آ عماج دجسم ًاصوصخم ورهش یاههناخ زا یتمسق ۳۹ هام تشهبیدرا مداهچ ٌهلزاز»

 زانو مکحم یاهانبهب یلو دومن بارخ تسا هدوبن تیمها یب كبسو یرامعم ظاحل زا هک

 نزو كبسو نینهآ یاههناخاب تلودو خرس دیشروخوریش فرط زا هک دیردج رهش . تخاسندراویبیسآ
 هک هدیدرک مقاد دسا کگنت مانب یئاج یشارک هوک هنمادرال ٌهکلج یبونج یضارارد دوشیم هتخاس

 (. كتسب هبدال هاررد نیاب ٌرقوروخ ُهیرق نیب)دراد هلصافرتمولیک شش یلعفرهشاب

 تعسوب یخبرات لبقام هیت كم زاسهزات رپشیلامشیرتمیس نابایخرانک رد »

 نمض۹ هامروب رهش رد هک دراد دوحو تم دودح رد عافتراو تم ۰۸۰

 ارگ وا یفوح هتسو شا هه یر هدربمان نابایخ حیطست

 یور هوالعب دیدرگ ادیپ درادن یهوت لباق شارت هک رد هنشاپو گنر و حالس
 طسوت ًادعب هک یئاهشواک ۰ دروخیم مشچب یخیرات لبق ام لافس یاههتسکش هیت

 مولعمقیقحتب ارن آ تمدق دم دهاوخ لمعب اجنیا رد یسانشناتساب یّتف ناسانشراک

 بونج یرتم ولیک جنپ و نبال ٌهیرق یرتم ۱۲۰۰ هدربمان هیت ) تخاس دهاوخ
 رد مرهجو رتمولیک 4۰۰ دودحرد رال ات زاریشزا ( تسا هتفرگ رارقرالمیدق رهش

 < تسا هتفارک رارف هار .نیب

 رتخدر ۱« یشیدات یانب نوما ریپ رثاسر تاعالطا ۰

 دمشمرس ٌةبسان رگید یناتساب دا اب طوبرم یاهشرازگ و
 (غاب تانت یگنس نادشتآ - هناخ هراقن

 نیودتعقوم ات هک یتاعالطادهشمرس یخی راتراث ]ةرابرد باتک نتم۱۲ ۰ ۱:۱۱ تاحفصولت رد

 و یشیرانراث دوجوب هراشا دنچ یدراومرد و داتفاروک ذم دوب هتشگ مهارف و هدمآ تسدبروب زم نتم

 نمشهلمج زاو دیدرگ رتشیپ یاهیسرربو اهدیدزاب موزل وروبزم ٌةيحانرد هدنام سانشان یناتساب نک اما



 یراپ میلقا لی ۳۷۰

 رول زم یادب دس ریم رظنب نینچ هک د شرو آداب (باتک نتم۱ ۱۸ ُهحفص) رتخدروگ یانب هب هراشآ

 هبعک اب رهوگ تخناب شروک هاگمارآهیبش یشنماخه نارودزاغآ یاه همخد زا

 . دوب هتسناد یملع سسجتو قیقحت هتساش ار عوضوم لاح نیعردو دشاب تشترر

 تاقیقحت هبهراشا باتک نتم ددعتم دراومرد هک یکیژلب هک ربندن اوروسفرپ یاق آهناتخبشوخ

 ۱۳۳۹ ناتسمزرد (۱۰5 - ۷و ۹۵2 ۳٩و ۸۷ تاحفص)تسا هدش سراف یخیرات راث ] هرابردوا ات

 یخیران یانب زا یرادرب سکعو دیدزاب هب قفومو دومن ترفاسم دنب شارفو دهشمرسو هرج یحاونب

 طوبرم رابخا ۱۳۳۹ هام نمهب لوا یاهزور رد نارهطب دوخ تشک زاب زا سپو دش مهرتخدروک

 هدن راگنهک روطنامه دیدرگ مولعمو تخاسرشتنم اههمانزورردنآ یاهسکعاب ار هدربمات یاب دیدزابهب

 یاههاگمارآز ارتخدروک یانب مدوب هدومنظنراهظا نئارقو لامتحا یورزا یلبق فلتخم تاراشتنارد

 .(۱)دشابمهریبک شروک زاشیپ هلسلس نیا فلسناهاشداب زا یکی هب طوبرمو یشنماخم نارود زاغآ

 شرازگ باتک نیارد جردنم تاعالطا لیصحترد تدعاسمویراکمهررظن زا ثک ربندناوروفرب

 رایتخاب دنچ یاهسکع ُهمیمشب هتشوناررکذ دروم یحاونب دوخ ترفاسم نایرج زا یکاح یصومخ

 الیذ ارروبزم شرازگ ٌةمجرت درومب تدعاسم و تبحم نیا زارکشت ضرعاب كنياو دندراذگ بناجنیا
 : دراگنیم

 «۱۳۳۹ ناتسمز - ناریا بونج رد یسانشناتساب تاسسجت»

 ژاو هدوب رادهدهع کر بندنا و یئول روسفرپ هک یسانشناتساب تاسچت»

 ةفوقوم هاگنب ةناعا زا هدافتسا ۳ تسا هدیشوک نآ ماجنا رد دعس ۶۰ ناتسمز

 و دریذپیم تروص ناربا یسانشناتساب لک رادا یاهکمک و كيرلب یهاگشناد
 : دشاسم لیذ تائونم یارجا نر روظنم

 هک یناتساب نکااما رب لمتشم یسانشناتسان یاههشقن هیبت و حرط - فلا

 دروم یناتساب نک اما هک یراودا وسعت و ددرگ مولعم اهنآ صخشم مان هلسوب

 . دوشیم ناب طوبرم رک ذ
 .خیرات زا شیپ یاههّیت رد ینز هنامک _ ب

 . تسا هدنام سانشان نونک ات هک یمیدق ٌهينبا ٌةشقنو حرط هیت  ج

 یخبرات یانب دوجوزا مدوب هتفر دهشمرسهب هک ۱۳۲۹ هام نیدرورفرد باتک ثدنراکن (۱)

 جددنم دهشمرس هتک ا یریگبلاق ناونع تحت دهشمرس هب طوبرم ًهلقمردو متفای عالطارتخدروک
 یانبزا هک اریتاعالطاراب نیتسخن یارب شرورپو شزومآ ًةلجم(۱۳۲۹ هامریت)« 4 لاس مهد ءرامشرد
 هکبتاروظحمو تالاکشارثارب هدربمان ٌةلاقمردروک ذم حرشبومتخاسرشتنم مدوب * درو تسدب ربح دروک۲

 ۱ » مدرکن ادیپ ارروبزم یخیراترثا دیدزاب قیفوت ًاصخش تشاد دوجو ماگنه نآرد



 ۳۷۱ شخدروک یخیرات یانب

 ینوگ انوگ یاهندمت نوماریپ یحبحص تاعالطا روبزم تاسّدجت ٌهجیتن رد

 ةراب رد نینچمهو تسا هدوب رقتسم رک ذ دروم یحاوت رد رگیدکب بقاعتم هک
 ؟ تیام شدی ه3 نهان: عابتدمت را کف ره تيافو شرک

 رد عقاو ٌهیحانرد :الوص|کک" سددناو روسف رب تاشحت ۱۳۳۵ ناتسهزرد

 ردنبو داب آ زوریف نیب یمیدق ءَداج برفم رد هک ناجزارب و نورزاک ُههاج قرشم
 :"تفربذپ ماحنا تفرگسه رارف یرهاط

 یناتساب ٌهاج لوط مامت تک ربتدناو روئفرب ۱۳۳۸ لاس ناتسمز رد
 حومه نی رنک رریرا هک هاش رانت هب فورعم لرد و دو

 یسررب و سسجت دروم هک یاهیحات - تفاب ار ناربا یاههدکشت ] یاپنامتخاس

 نیا ۱۳۳۸ لاس یطو دراد رب رد ار خیرات زا شیپ نک اما تردنب تفرک رارق
 رد یمالسازاغ رود راثآ و یناساس دهع یایاقب سکعرب -۱)دیسر تابثاب ینعم

 . تسناوارف روبزم یحاون

 دومنفشک ۱۳۳۹ لاس ناتسمز رد ثک ربندناو روتفرپ هک یئانب نیرتمهم
 دابآ نیسح بونج رد هک تسا رتخد روک مانب یشنماخه دهع زا یهاگمارآ

 یاهگنسهتخت ٌالیسوب روبزم هاگمارآ - دراد رارق (هرج یبرغ بونج رد عقاو)

 لمتشم هدش هتخاس تسا هدیدرگ راوتسا رگیدکب یورربطالم نودبهک یک رزب

 یگنس یوگس زارف رب هک دشابیم یناوریش هیبش ماب اب لکش یلیطتسم یاب رب
 یگنس رد ٌهلیسوب هاگمارآ قاطا (۲۱۸ و ۲۱۷ لکش) دناهداهن داینب یاهلپ هس

 . تسا هتفر نایم زا زورما هک دشیم دودسم هچراپ كب

 درادداگ راساپ رد شروک هاگمار آهب ناوارف تهابش رتخدروگ هاگشارآ

 هکر # یاهکنم هتخت زاو شروک هاگمارآ تئیه نامههب ارنآ هک ینعم نیادب

 نیادوجواب - تسا نایشنماخه راکعون زا زین نآ یراٌجحو راک زرطو دناهتخاس

 هاگمارآ عافترا هکنانچ دراد توافت شروک هاگمار آابانپ تای زجو داعبا رظن زا

 ٌدحفص ولت هک لبذ ۱٩ تمسق رد یللوت یاق آٌهبرظن هب ار دنمجرا ناکدنناوخ هجوت (۱)

 . دیامنیم بلج تسا هدیدرگ لقت ۵



 سراپ ميلقالیذ ۳۷

 هاگمارآ عافترا اما تسا رتم هد زا زواجتم نآ ریز یوکس اب ًاعومجم شروک

 ۱۳۱۱۱ ارز لسافاطا تشتث نتم4/6زا شیب ًاعومجمرتخدروک

 رتم ۳/۵ زا یلصا قاطا عافت را رتخدروگ یانب رد نکلو ِِ جنپ زا شیب

 رتم ۲/۱۰۳/۲۰۱ ۲/۲۰ شروک هاگمارآ قاطا لخاد زادنا - دنکیمنزواجت

 ۱۳۰ ۱ دل رتخدروک رد هاکمارآ قاطا لخاد. ةزادنا.و تسا

 هاگمار |هکبتروصرد دراد رارق یاهلپ شش اپ زارفرب شروک هاگمار آدشابیم

 : دناهدومن راوتسا یاهلب هس باب یالاب ی ار یتخدروک

 ۳۳ نارردب شتحدروک هاگمارا نتشاد قلعت ردهنچ ره

 تسا راوشد یرما نّیعم هاشداپ كي هب نآ باستا نکل تسین یدیدرت نیرتمک

 شروک فالسا زا یکی هب رک ذ دروم یانب دیاش - درادن هتفبن روبزم یانب اریز

 اک رزبردپ ریخا رایرهش - تسا هتشاد قلعتلواشروک اب شب شیچ ینعب ریبک

 هاشداپ دالیمزا شیپ ٩۳۹ لاس رد لاپ یناب روش آ ُهتشبن رب انپ هدوب ریبک شروک

 . تسا هدش هدناوخ - هسراب - شاوسراب

 شروک هاگمارآ رتمیدق ٌةنومن دیدرت نیرتمک نودب رک ذ دروم هاگمارآ

 ۰ دومن صخشم ارن آ یخبرات عضو ناوتب رتهب قیقد یسررب رثارب دیاش هدوب

 دهع زارگسید ةدگشت جنپ رتخدروگ یافبرب هوالع هک ربندناوروسفرپ

 دنب شارف بونج رد عفاو یناساس دهع دّدعتم یاه هنارب و نایمرد زین ار یناساس

 یناساسدهعب طوبرم هک رک ذ درومیاههدگشت آ روپزم دنمشنادرظنب - دومن فثک

 مجنپ مارپب سزو یسرثرهم ةلسوب هک دشاب یا هدکشت آ جنپ نامه دباش تسا

 فوشکمهناگجنپیاههدگشت آیانب(۱)تسا هدوبهدیدرک ثادحایناساس هاشنهاش

 هاگباج هک یقاطاراهچ کب رب لمتشم هدوب ۳ ات یاههشال عکس زا

 5 هوومم طفح نا ردارسقم شت آهک یدودسم قاطاو تسا هدوبمومع تدابع

 ام

 ۰ تسا هدش هداد حیضوت اهن | ءرابرد باتک نتم ۰ ات ۱۱۲ تاحفص ی ۱(



 ۳۷۳ هناخهراقن یخی راتیانب

 ًةشقن دناوتىم دوخرخا یمسوم تاسجت ماجنا زا سپ تگ رناناوروسقررد

 رثادسراف بونج تمسقرد نابناساس دهعرد هک ار یئاتساب یاههار یسانش ناتساب

 «۰. دیامن میسرت تسا هدوب

 تک روسفرد یاق !تسا هدشرک ن قوف شر هجت آ رب هوالع

 : دندراذگ باتک هدنراگنرابتخارد زین ارریز تاعالطا یهافش تاحیضوت نم

 زایگ رزب یقاطراچآ ۲)بارک و( ۱)ءایسرانک و دنب شازف نیب عقاو مرد
 نآ تاصّیشم هک (۲۱۵۹ ش)تسا دوجوم هناخ هراقن مانب یناساس دهع یاههدکشت

 : دشابیمریز حرشپ
 .نتم ٩/۹۰ انپ مامت عافترا -رتم ۸/4۰ نآ یانهپ -رتم۱۰/۹۰ انب یازارد

 یاه هباپ زا كيره لوط - رتم 4/0۰ انب یلامش یاه هباپ زا بره لوط
 ۳م 4/۸۰ قاطراهچ ةياپ ود نب هناهدره هلصاف -رتم "نا ییونج

 ًةحفص ردهک )زبس نوت هب موسوم هک ره دنمشن اد راهظا قبط ۳ص

 تشذگ هک یحرشیو در ان دوج و اساسا نونف ۱(تساءدش هراش 5

 نته۱۳۰ ۲۱۱۲ تاعفصرد)یسرت رهم یاه هدکشت ادورم لامتخا ناسا ءدیفب

 هدوبعفأو هیحان نیمهرد امومع (تسا هدیدرک رک ناهن اب طوبرم تاحیضوت باتک

 مان و دوریمن رامشب اهنآ ٌهلمج زا نورزاک كيدرت ةدکشآ تروصنیا رد و دشاب

 ثادحایاربهجن | اب اه لاس وکار تراز تک تو ند وا را یا هک را

 طابت را یب(باتک نتم۱۱6 ٌحفص)دناهتشون یسرنرهم ثراب رد اهتخرد نتشاک و اهغاب

 . دسرریمن رظنپ

 زا ریغ هدومیپ دهشم رس هب ندیسر یارب هک ربندناو روسفرپ هک یهار

 ةحفصرددک )روپ زم هاروداریز تسا هدوب طولب رادو ریجنا هاچ هناک ود یاههار

 نتم۱۰ 4 حفصرد - دابآزوریف و دنپ شارف نیب - دابآ زوریف یبرغ بونجرد عقاو (۱)

 ناب هراشا ۱۳۳۸ لاس ناتسمزرد هک ربنادناو روسفرپ ترفاسم شرازگ زا یتمسف لقن نمض باتک

 . تسا هدش

 . ءایسراذک یقرش بودجو دنپ شارف یبرغ بونجرد عقاو (۲)



 یراپ میلفا لب ۳۷4

 تسک هدافتسا لیاف و یلمع لیبموتاروبع یاب (دیدرگ روک ذم باتک نتم*

 دهشم رس یقرش بونج و هرج یبرغ بونج بناج رد هک داب [ |نیسح هار زا هکلپ

 زاروبع نمضو تسا هدومیپ ار یرتثیب تفاسم هدیسرریخا لحم هب دشابیم عقاو

 دهع زا یبلاج و ابیزرایسب ك ءدکشآ | غاب تادق هب موسوم ل لحمرد هار نمه

 اپ زا رفربهلپهسهب هیبشتروصب یگنسلیطتسم نادشت هک دومن فشک اریناساس
 صنیگتس ةیابیالابرب یروط روبزم نادشت ] (۷۲۰ ش)درادرارق یدنلب یگنس

 ۱۳ ۱ رد بنر هراد رارف الامور نآ هل هبش تمسق هک تسا هدش

 مرتحمدنمشناد - تسا هدیدرگ عقاو نیئاپ فرطرد دشاب نادشت "طسو لادوک
 ناریآ ی راکراوداراث !ءرابرد هک ناتساب ناربا ءزومریدم یمک اح یلع یاقآ

 نادشت هک دنتسه دقتعم زین دنا هدرک دایز عّتتو قیقحت (یناساس ات یشنماخه)

 شقتندومن یأرب یناساس یاههکس یوررب هچن آ و هدش هداهن سوکعمروطبروب زم
 ترک نورد شت آ نداهن ۳۳ و تسارما نیا دوم زین دوشم هدید اهنادش

 . تسا هدوبنرسیم هدش عقاو نادشت | ریزرد یلعف تروصب هک

 تروصب نونک اروبزم نادشت آدندومنیملقن کگ ربندناوروسفرپ هکیرارقب

 ۱ را عتعا هروم هدمآ رد دل رتم لحم و هدازماما

 شروک هاگمار آدننام تفک دیاب هراب نیاردو تسین یرگید زیچ مهن آ ندوب یقاب
 زاث آ یرایس و ( باتک نتم ۱۹ و۱۸ تاحفص ) نادشرد عقاو 9۳۳ تابش او

 ۳ اهدا تسا مالسا زا شیراودا هب طوبوم هک ناربارکمد یناتساب

 ثعاب یمالسا ةوودردرکبد یناونعو تروصب مالسا زا شیپ ٌةسدقم ٌهنکما مارتحا

 9۱ ۵ و یتیرات یلم راث | هنوکنیا زا یراسب یرادهگن و ظفح

 ۳ ها

 : دشابمرارقن دن روی زم نادشت آ تاصخشم

 رتم۱/۱۵ تسا هدمآ نوریب كاخ زا هک نادشت  ُیاپ عافترا

 رتمیتناس ۵ تسا هتفرورف كاخ نورد هک هیا زا یتمسق

 رتمیتناس۱*یگنس نادشت ] ٌةناک هس یاههنادنداباههلیزا كبره یدنلب



 ۳۷۵ دهشهرس شوخو لّوح یتاتساب راثآ

 رته۷۰ نادشت آ مامت عافترا عومجم

 رتمیتناس ۵ ۱ هباپ یانهپ

 رپسب ةگلج  نامیلس هاش نهد - یریطخ رب - یکیابابرپ - نیمزدواخ

 نیربش بآ هتخت - كشوک  یقدنخ لت - یلاخش لت

 و دیدزاب یارب یسانش ناتساب لک ءرادا فرط زا هک ربتدناوروسفرپ شرازگ راشتنا زا سپ
 روتسد هراب نیارد سراف یسانش ناتساب رادابو مادقاروبزم یحاون یخی راتراث | رتلماکو ددجم یسررب

 یاهلحم هب ۱۳۳۹ نمهب یاهزور نیرخ آرد یللوت نودیرف یاقآتیرومأم نیا ماجنارد و دش هداد

 هرامشیط)یسانش ناتساب لک ؛راداب یدیفمو عماج شرازک و هدومنیسررب اراهنآو تمیزعرک ذ دروم

 :ددرگیم لقن الیذ هدافا دیزم یارب تالمج یخرب فذحاب هک دناهداتسرف ( ۱۳۳۹۱۲۲۲-۳

 « یسانشناتساب لک تّیربدم ماقم - ینادوجا یاق آبانج مرتحمروضح»
 رتخدروگب فورعم ءربقمز ادب دزاب عوضوم ۳۹/۱۲/۳۵۹۵ ثرامشهمانوریپ»

 ؛*گن اش رس افت وه رظادتا راستا نا رام یاهو ۳

 زا مناهارمه و بناجنبا ترفاسم لئاسو هکن آ زا سپب ۵ خیراترد

 و سراف یسانشناتساب ٌرادا مرتحم تسابر یماس یاقآ بانج یمارگ راکمه فرط

 نورزاک مزاع بانجن آ روتسد لاثتمارد دی درگ مهارف دیشمج تخت یملع هاگنپ

 دوخ پچ تسدرد ارروماف ٌهچای رد هکیلاحرد دعب زور دادمابرد سپسو مدیدرگ

 . متفرگ شیپرد ار ناتسرهش نیا یبرغ بونج یحاون هار متشاد

 رفس نیا رد دیشمج تخت یملع هاگنب ةديزرو نارک راک و نانک راک زا

 نیازا لبقودره اقافتا هک دنتشاد یهارمه بناجنیا ابرگراکدارمو وزرب دارمیلع

 . دندوب هدرک ندیدراید نآ زا یلبق یاهنویسیمو دارفا تّیعمرد

 رفسمه زیناسف یملع یاهشواک رک راک رسناینقم دمحمدیسرفن ود نیاررب هوالع

 .دهد یراب هقرفتم هاتوک یاهینز هنامگ ماجنارد ار تثیه موزل دراومرد ات دوبام

 یاهههاریب و هار تارطاخم و اهبراوشد زا یلبق راضحتسا اب هک ام تثیه

 هرخالاب درکیم قد رطیط زهجمو مکحمزوردنل نو كب رد دودحنآ یورلام



 سراب میلقالبذ ۳۷۹

 ندینارذگ اب ار دهشمرس و نورزاک نیب امیف تفاسمرتمولیک ۱۳۳ هک دش قفّوم
 یاهناتسهوک نتشاذگ رس تش اب ماجنارس و دیامیپب بیجع یناراب زور كب

 نآزا نتشذگ هک كانرطخ یاه هناخدور و اهبالیس و اههاگترپ و روبعلا بعص
 یب یاههموک و اهتسبراخ رد ار زور نیا هاگنابش دوبن رّشیم کک رم رادیدیب

 یاهترومأمماجنارد زین اریمارک ناراکمهرباس فوقونیا هک تسیننیازج دئادش
 : ۵ ] راکت دودح نیاب هدند | یلامتحا

 لمجمساکعنازا بناجنب |رظن هک تسین كاشودزادرپتحارتساب دهشمرسرکیپ ورد

 برق و هرح ٌهبصق دریشم هعلق و هرا هلم یاههدکهد زج هار نیا یاهیدابآ

 نامتخاسزینرک ذلا قوف یاهیداب آ ردو هتفرگ رارق هاج زارود همه دابآ نیسح

 اریئاتسوریاههچا رسواههبلک بلاق هک ینعمنیاب دروخیممشچب رتمک یگنسو یک

 ار رکیپوردیب یاهنابیاس نیا طایحو هتشارفارب نابمل هب فورعم ین عونکی زا

 یاباقب همهنیا اب دنا هتشاد روصحم رانک غیترپ راسخاش زا یثاه نیچرپ اب زین
 اه سافارطا اهتت هن ناناساس نازود یگتس یاههدولاشو هبورخم نیا

 یراوناخ شش یداب آات نورزاک کر زب ناتسرهش زا هکلب هتفرگ ربردروفو دحب

 ناوتیم بیصن یبروبزم یناتساب لالتا و راثآ ترثک زا ار یاهطقن رتمک دهشمرس
 . تفاب

 ینزهنامک وشواکهنوگ رهماجنا لباقوتقد لامک هتسیاش هجن [نایمنیارد

 ودره هک تسا نوفدمو بورخم یناتسابرپشود ریثک لالقا تسا یملع تاقیقحتو
 لاسراهچ رد ارهاظ لحم لها راهظا رارقب و هتفرگ رارق دهشمرس عیسوگلجرد

 یدایز دادعت اب دنچ یهام یدزب یئانیم مانب زین هقبتع را آ یجقاچاقرفنکی لبق

 هکن آ ابتسا هدوب تاقیتع حارختسا لوغشم هطقن ود نیارد همزال لئاسوورگ راک

 هفوشکمیگنسو چک ترامعو ثحب دروم قاچاق یاهشواک لحم زا هصخشب بناجنیا
 لببق نیا یروف شرازک موزل هب ار لحم یادخدک و مدومن دیدزاب لالتا نآ رد

 زین یسانش ناتساب لک ةرادا فرطزا هک تسا نآیاج زاب متخاس رگ ذتم تاقافئا
 : ددرک لومعم مزال تامادقا هراب نیارد



 ۳۳۲ دهشمرسشوحو لوح یناتساب ران آ

 دنمانیمییمز رواخ مانب لحم یلاها اریناتسابرهشود نیا زا یکی لاحرپب
 یکییاباب مانبیاهبورخم یگنساسناوراک ترواجمرد هک تبسانمنیدپ ار یرگیدو

 قالطا لتو هیت هب نان آحالطصارد رپ ؛ژاوو دناهداهن مان یکیلابابرب تسا عقاو

 لالتارد زین نونک | مهار یدزب یئانیمقاچاق یاهشواک را هصالخروطب . دوشیم

 هدهاشمحوضوب ناوتیم یکییاباب رب " و نامیلسهاشنهددیریطخرب و نیمز رواخ

 ار قاچاق یاهشواک نیا تاجرختسارهاظ دوشیم هتفگ لحمرد هکب روطب و دومن
 هاگتساپ هناوگجیه نون و مدرم لهج و لحم ندوبآترب زا هدافتسا ءوساب هک

 تسا هتفرگیم تروصروشک ٌهتفر داب زا طاقن نآ رد یتلود هّسوم اب یرمرادناژ

 یثح و هدربیم جراخب ههاریب قیرط زا شک راب نارتش ٌةلیسو روبزم یئانیم
 یریگ ولجاپهاگ راکهب هزوحنآ نینک اس ندشكيدزن زا زینیرافحماجنا عقاومرد

 ٩ یبیرقت ضرع و ۳۰ یبیرفت لوطب هک دهشم رس گل اما و . تسا هدرکیم

 زا و یکلاد هب لاعش زا تسا هتفرگ ربرد ار یناتسابرهش ود نیا یاباقب رتمولیک

 دكورس ناتسهوک هب برفم زا و هسهرب ناتسهوکب قرشم زا و دنبشایفهب بونج

 "رپسب هگلجاب ار دهشمرس گل نایم هک تساریخا هوک نیمهو دشابیم دودحم
 ةناک ود یاههدگشت آ وریخو رو وه شر تتکفاهلظاف (مالک نرو رت)

 :تساهتخاسراوشد تاعافت راردیور هدایپ ویئامیپ هوک قیرطزا زج ارریخا ةهگْلج

 راضحتساو دهشمرس یاههموک رد هشکب تحارتسازا سپام تنه لاحرپب

 ذور نآ رد دبدرگ *رپسب "هل مزاع ار ادرف دادماب دعبزور یئامیپ هوک موزل زا
 میتخادرپ هزور ود جاتحبام لقا دحوراک رازبا نتشادربو اهراب فیفخت هب تسخن

 با
 نیارد . میدمآ دورف رپسب یناتساب هک دنا داداش رام هتشاذگ رس تفیار

 مشچب یناتسابراودا زا یربثک لالتا وراث آ و اهدنب گنسو اههدولاش زین هگلج
 تخاسیم نّمطم هتشذگ راودا رد هقطنم نآلماک یداب آب ار هدننیب و دروخیم

 كيچيهیارب قیقحت تردقو لاجم طرفم یگتسختأعب زور نآ نایاپ رد همهنیااب
 شتالک رد اچ هایسرد ار بش هگلج ضرع ندومیپ اب راچان دوب هدنامن یقاب ام زا



 یراپ میلقالیذ ۳۷۸

 لباقو کک رزب لالتا دیدزاب زا سپ دعب زور حبصو میدروآ زورپولمش مرق ٌةفیاط

 یاهنز هنامک ماجنا و یقدنخ لتد ۲۲۱ - ش) یلاغشلت مانب هگلج نیا شواک

 . میدش رتخدروگ رادبد مزاع هیت ود نیارد یهاتوک

 کگ ربندناوروسفورپریخا تاراهظا زا لبق نآ دوجو هک یگنس ةربقم نیا

 ۳3 ورق . زاهاساهبب طوب رهیاهلاقم جردنمض یناربا ناسانشناتسابٌهلبسو

 طظاحل زا( ۱)هدیدرگ مالعاوکسنوبیاههئرشنزا یکیرد دهشمرسٌةبیتک زا یسیلگنا

 هاگ رد هک هدش هتخاس یعضورد و درادریبک شروک ربقمهب یرایسب تهابشرهاظ

 و فقسو هربقم كفاطا .(۲۱۷ - ش)دوشیم زاب یبرغ لامشبور تسرد نآهاتوک
 هک هتفایلیکشت داعبالا فلتخم کس هچراپ۱4زا ًاعمج نآ فقسزارف تالومحم

 تاونس نیمه رد ار هربقم بقع كرات لکش هقنزوز کگنس هچراپ كي هلمج نآ زا

 ضرغهک دوشیم هتفگ . دناهتسکشردو هدروآ دورف درگنابایبریاشع زا یعمجربخا

 ردو هتشاد یاج هربقم فقسردناشب ارادنپهب هک هدوب یجنگ هب نتفای تسد نانآ

 لابندندیشک زا هدافتساو گنس ندرک چیپ بانط ٌهلبسو هک لایخ نیا ماجنا هار

 تک الهب گنس نداتفارد اب زین اررتش ود تسا هدوب دنمروز نارتش ددمب بانط

 هاگ رظنرد اریملعهلئسم كي تانبا مه هنالهاج ششوک نیا جین یلو دناهدبناسر

 تروصب هک تسارثقم هدیشارت گنس كي نآ و هداد رارق ناسانش ناتساب قیقحت

 هناک ودیاهءالخ فالخربو(۲۱۸ - ش)هتفرگ رارق هربقم مابرب هنوگ ژاو ینادوان

 اب ؛تسا هدوب جراخب یهار هنوگ ره دقافریبک شروک ربقم مای ککنسرد دوجوم

 ودرتخدروک هربقم مابرب هک فّوجم یگنس ةناوتسا مین نیا لخاد شارت همهنیا

 لخادیانگنت ناوتیم هک تسا نانچ هتفرگ رارقیقرش بونجویبرغ لامش تبج
 نفد زا لبف ار هربقم هک دب ایم مزال تروص نیاردو تشادنپ شعن هاگیاج ارنآ

 هدرک راوتسا نآبقع ٌهناهدرب ارلکش هقنزوز ۰ شانکر ءاهناتورانح

 ۱۳۲۹ءامریتهب طوبرم ءرامش - شرورپو شزومآ هلجمرد هک هدنراگنرک ذلا قیاس ًةلاقم(۱)

سیمک ُهبرشن هک آر هتردوکتنوب ٌهلحم رد تاقوا نامه نراقم دو هدیدرک حرد
 رد وکسنوب یلم نوی

 . تسا هدش سکعنم زین تسنارب|



 ۳۷۹ رتخدروگ یخی رات یانب

 2 ربقم فقسیگنسروهنف ندوب فوجم زورما نیشدنهم زا یخرب هکت اب« دنشاب
 نفدمدوجوو هتسناد(انب نزو ندرک ثابس)لصاهب ناینیشیپ هجوت لیلد ارشروک

 ناوتیمنلوبق یناسًآب ارروب زم هی رظندنهدیمرارقراکنا دروم هربقم فقسرداریلصا
 هتفرک تروص یرگید تروسپ(فیوجت )نیا رتخدروگ ربقمرد هکن آهصاخ درک

 هاگمار آ مابرد دوجوم رباقم فالخرب ار روب زم ربقم فقس هک دیامنیم نینچ و

 دحاو یدسج نفد روظنمب طقف تسا هدوب هکلم و هاش نآ زا هک ریبک شروک
 ندنکفاردابنیا زا شتپدنچیلاس [رهاظهک مانمک ریاشعن ابشاک یاو دناهتخادرب

 و هتفا تسد(رتخدروک )مابرد عقاو نفدم هبراب نیتسخن یاربرک ذلاقوف هکنس
 تروصب زین بیجع زار نیا ات دوب سرتسد دنا هتفرگ یرسرس ارنآ تایوتحم

 . تفرگیمرارق یرشب شناد ضرعمرد یرتعطاق

 لوطناوتیم هک هتفرگ رارقیگنس هفصهسرب رتخوروط هاگمارآ ریدقت رهب
 هشقنک رب هسرد هربقم نیا تاصٌیشموداعباریاس ٌةميمضب اركي ره عافت راو ضرعو

 هتشادربانبتهج راهچ زا مه یفلتخم یاپسکعانمض دومن هعلاطم تسویپهب یمیدقت

 :(۱)دنکهرش اس اواهاگماز ] نیارد سرب راکت

 تسانآ زا عنام هاگسار | ی اردیاهتشوتو طخ هیوکیلله ندوبن همهشا اب

 درومناتسابناربا یلحم ناباورنامرف ریاس اش شچ هب هربقم نیاباستنا هک

 هنیمز نیارد ثگ ربتدناوروسفرپ یاق آ تاراهظا تسین مولعم و دریک رارق هّسوت
 هک تسا نیا رب بناجنیا نامگ تسا هدوب عطاق كردم و لیلد نیمادکب دنتسم

 (تسین ناکما دیدش یامرگ تلعب لوفریاسرد نوچ)هدنب آ ناتسمزرد هجنانچ

 هربقم نیاب كبدزن هناک ود لالتاو "رپسب هگلجرد یعیسو یاهبنزهنامگ و اهشواک

 رد هعقاو یکیبابابرب و نیمزرواخرد یتحو دریگ تروص(یقدنخ لت و یلاغش لت)

 نآآ رارسا ورتخوروگةراب رد ناوتب دیاش دوش ماجنایئاهیراّح مه دهشمرس ةکلج

 ۰ دژوآ تشادب یپجوت لباق یملع تاعالطا

 ربواصت و اههشقنو تسا نابامن یبوخب رتخدروگ یانب عضو۲ ۱۸و ۷۱۷ ةرامشرب واست رد(۱)
 ۰ ماهدرکن هدافتسا اهن زا هدیدن باجنیا ار قوفروطسرد هراشا دروم



 سراب ملقالبد ۳۸۰

 ودرهزدناهتنک نخسنآ زاک ربندناوروسفرپ یاق آهک ۳

 ناریشبآ هتخت ب فورعم هکاج نب |یبرغ هوک هنماد رد و ار عب " ةگلج نیمهرد

 ینادنچالصاف یقدنخ و یلاغش یاههّی نینچمهورتخدروگ ربقمات و هتفرگ رارق
 و دنمانیم یگشوک اررتملاس لاح نیعرد روت هگش أ لحمیلاها . درادن

 هوش رتخدروگ بونج یرتمولیک كي ٌةلصاف رد ۳ هک یگنسو ج چک یاتب نیا

 ۱۱۳ ی هد وات نا شاضو دانآازوریف یتاساس یاه هدکشآ

 هدبدرگ ناربویلکبروهدر ورمباهن ]زا بلغا هک تسایکچوک و یک رزبیاهفاور

 تمظع همهشااب . (۲۷۲۲ و۲۲۱ش) دسریم نم مادهنا فرشردزینرگمد یا هراپ و

 ۳ ار هک نا لحدم کر زب قاطا زا ناوتیم ار هاگشت نیا نیرید

 عافتراورتمیتناس9۸+دودحردروب زم هاگ رد -دومن مٌّجمرظن رد .(۷۲۳- ش)دوشیم

 تشاد هجوت دیاب یلو تسارتم شش هب كبدزنرضاح لاحرد قاط تمسق نیرتدنلب
 فرصمزاتسم ارت قیقدیاهب ریگ هزادناو هتخب رورف قاط نیا فرا یئاهتمسف هک

 رته۱/926۱۷یبیرقت لوطو ضرعب یکبراب زیلهد ًانمض تساهدومننیازا شیب تقو
 ریاس زارتمک هک هدنامیقاب یبونج و لامش تهج رد هدگشت آ نیا مود ٌهقبط رد

 ةقبطردزیلهد نیاریز كچوک قاطر هاظو هدیدرگ یناریو شوختسدانب یاهتمسق
 طافت زا یخربرد هکن | اب. تسا هدوبانب یبرغو یقرش یاهتمسق طابترا ٌهطساو لّوا

 ۱3۱۳ ۳ هک تاب یلو دسریمرظنب یئاهتمرم راث |هدکشت نیا

 تنوکس زا هدافتساروظنمپ ریاشعو اسورتسدبرخا وا نیمهرد ار هاظو هدوبن هنهک
 ۱۳۱۳۳۶ و آف ٩ تروص نادنفسوک و واک نداداج اب دارفا

 دوب دنفسوگ لغ آ هتشذگ لاس ات زین ۲۱۱ یمتنسدجسم هب روهشم باراد ناتسرهش

 كانوم آ زاک دعاصترثاردروب زملحمزایماس یاق آیمارک راکمهوبناجنیادیدزابو
 فرط زا هلصافالب هّبلا و هتفرگ ماجنا مامت تبوعصب هّلک عوفدم و لوب زا هلصاح
 دقت ره دیدرک لومعم همزال تامادقا هراد نیارد سراف یسانش ناتساب رادا

 لکشرد نا نیوصتو باتک نتم ٩۱ ۲ ٩ تاحفصرد 9 دجسم هب طوبرم تاعالطا -(۱)

 ما هدیدرگ حرد ۳۸۰ ص)۸



 0 نیریش بآ هتختو نگشوک یاههدکشتآ

 اب ناوتب هک تسا مدهنمنانچ هن(هگشوک یانب)اب رپسب ةگلجهک رزب هدکشتآ
 نآ لماکٌهشقن ٌةیهت تبسانم نیمهبو تخادرپ نآ شرم هب هل وادتم لیلق تارابتعا

 نتشادربو ههام دنچ عیسو شواکهلسلس كي ماجنا دنمزاین زیچره زا لبق هک زین

 تصرفنآ اب تسانب قباس یاههدولاشندرک ادیپو هتخب رورفگنسراورخ نارازه

 ًانمضدش تافک نآٌهناک راپچ بئاوج زا یرادربسکعهب اپنتو نبوی کد مک
 رب غلاب هدکگشت آ نیا یایاقب یلعف ضرع و لوط هکنآ اب هک دناسریم راضحتساب
 اههدولاش و اههّصو اهیبرا |هدودحم نیا فارطارد نانچمه تسارتم ۰

 .دهدیمناشن مهبم لاحرد ارانب قیاس عضو هک روخمم مشجب یددءهتمیاهزاصحو

 رد عقاو یقدنخ لئرد نینجمه و هدگشت آ نیا فارطا رد هک مادام نیارب انب

 دوشن یرافح رتخدروک یقرش بونج یرتم دصیساب نآآ یقرش لامشیرتمولیک مین
 بناجنیا نامگ و درک ناوتیمن میدفت هراب نیارد یقیقد و عماج ُلرظن هنوگچیه
 یبیرفت عافترا و ضرع و لوطب هک یقدنخ لت یراّح ًاصوصخم هک تسا نیارب

 ستکچوک لالت |نایمردیرهش هگ رادنن امبدوخنومآ سپ قدنخاب رتم»۰ > 4 ۷
 زین دوخ نآهک (۷۲8 -ش)یلاغشهب فورعم میظع لت شواک نینچمهو هتفرگ رارف

 اهنت هن تسا عقاورتخدروگ ربقم لامش یرتمولبک ككب ردرتم۲ یبی رقت عافت رااب

 رظندرومیاههدگش: آ و رپسب ةگْلجرد دوجوم یلعفراث ]یئاسانشهبیگ رزب كمك

 زا مه یرکمد ینامتخاسزانآهناثم نیارذ هنک تسا لمتسم هکلب درک دهاوخ

 دوشراکش آ كاخ لو زا هطوبرم یاهفیلرابو طوطخو شوقناب نایشنماخه نارود

 یرتمدصدنچ ردهعقا ویضا را و لالت|یرادرب كاخ نمضداک راساپ کج ردهکنانچمه
 زین راودا نآ نیتاسب یاهامن بآ یّتح و یرایرهش روصق هدنامزاب شروک ربقم
 . داتفا تسدب

 فورعم "یپسب هگلِج یبرغ هوک نما زد زی نآهکر گیر ةدکشت اما و

 رارف رتخد روت یرتخاب تمس یمیئو رتمولبک ككي ُهلصابفب و نیریشبآ هتخت *ب

 دنچ یاهناربو زجرضاح لاحردنآ زا هک تسا سمطنمو هبورخم یردقب هتفرگ
 یاهسکعلاح نی ااب تسا هدنامنیاجرب یرگید زیچ خولک و هگنس ميظعدون كبرب



 یراپمیلقا لیذ ۳۸۲

 نآرانک رد هک یدیدج یرباشع ناتسربق سکع مامضناب زین ناریو یانب نیا

 تنیهلاحرهب ( ۲۲۱و ۲۲۵ ش) ددرگیم میدقت همیمضب هک دیدرگ هّیهت تسا عقاو

 زارتعفتمورتگنتبتارمب هک رپسب ةگلجرد مامتزور كب ندینارذک زاسپ ام

 زورب لو رس هوک یبرغٌذماد نانیشن رداچ نایمردار هاگماش تسادهشمرسهکلج
 هگلجهبددچم یئامیپ هوک و یور هدایپ خسرف هسزاسپ دعب زور بورغو هدروآ

 و یراوناخ شش یداب آنامه زین ام بش نیرخ آ هاگیاج . میدم آ دورف دهشمرس

 نم دوب دهشمرس نامتخاسیب

 بناجنی او تشذگ دهشمرس فورعمهبیتک و فیلرابدیدزابهبام دعبزور حبص

 دنمجرا ناراکمهو بانجن آ راضحتسا دیزم و شرازگ نیا لیمکت یارب متسناوت

 ۰ میامن هّیهترک ذلاقوفراثآ زا زینیگنر سکع هعطف دنچ دوخ

 ۱۳ تا کز یراتتآو ها وراه ۱ کدام رب همت اخترد

 ناسانشناتساب عالطاضرعمردزونهروشک ینونک یاپیداب آ زا نداتفاترپ و عراوش

 نامگیب وتسارایسب سرافیبونج یحاونرد هضاخدشاب هتفرگنرارقیجراخو یلخاد

 ناکشاکتسب هب یدنمزابن رم یب ناوتبم ۱ ناخن ءدارا هحنانچ

 ۱۹۹۹| مک. دومن یسانشناتشانلک ژرادا میدفت و هّیهَت ارراث آ نیازا یلماکتسرهف

 انآو نیا اب یوکتنگ و سنجت قیوط زاریخا تّیرومأم ماجنا نمض بناجنیا
 رد یخ تّیرومأم هچنانچ تسین شو تفاب فوقوراث ]نیا زا یرایسب لحمهب

 دوش راذگ رب بناجنیاپ هتسباش دارفا و لئاسو نتشاذگ رایتخا رد اب هنیمز نیا

 لوصوهچنانچهمتاخرد تفرگ دهاوخرارقبانجن ] تیانعو لوبقدرومهلصاح جیاتن

 بجوم دنیامرف مالعا ارناب طوبرم یاهدیالساو اهسکعو اههشقنو شرازگ نیا

 . دوب دهاوخ نانتما لامک

 یاهشواک تسرپ رسو یسانشناتساب لک هرادا یّتف سرزاب - مارتحا میدقت اب

 «یللوت نودیرف اسف یملع

 هناخهراقهبموسوم ةدکشت آ رب هوالع هک دوشیم مولعم الا شرازگ یسررباب

 دیعزا یزکیدةهننباو اههدکشتآ هک رشتدنا وروشفرب یصاصتخا شرازگ ردروک ذم



 ۳۸۳ رتخدروگ یانب تیمها

 دجاو دوخ ٌهبونب هک دراد دوجورتخدروگ یخبرات یانب یکیدزترد مه یناساس

 . دشاسمراد هنماد تاریمعت و یملع تامادقاو هجوت روخردو ناوارف تّیمها

 روتفرپ زا هدنراگنراسفتسا لابقرد هک دهدیم حیضوت ثحبم نیا نایاپرد
 نتع۱۱۹و۱۱۸ تاحفصردروک ذم)هنی زخ هب فورعم یخی راترثا ةرابرد هک ربتدناو

 ناتسهوک رد یاهرافم تروسبروب زمرثا هک دومن راهظا هدربمان دنمشناد (باتک

 . درادن نادنچ تّیمها هدوب رتخدروگ كيدزن

 هک هدرگیم تباث اعم نیا قدصرگیدراب كي یللوت یاق آشرازک زاانمض
 نتشک مهارفاب هک دراددوج و ددعتم ةدنامسانشان یخی رات راث ]سراففلتخمیحاون رد

 و یملع تاستجت و هجوت نازیم شیازفا یارب مزال طیارش وراک تابجومو لئاسو

 رمانیاو دوشیم عقاو نادنمهقالعدوهشم و ض ورعمیمومع ککنهرف حطس نتفرالاب

 یخبرات نیمزرس فلتخم یحاونهکلب تسین پسب ُگلج ودهشمرس ٌةيحانبرصحنم
 . دراد ار مضونیمه ناربا یاهناتسا ُهياک یّتحو سرافمهم

 (2اق تره دیامنارک هد درو معارف نام تاک ات ی

 حیضوت هّنِلا تسا یمالیع یرامعماب یشنماخه یرامعم طابت را ظاحل زار و۴

 نا متخاس كس هک تفگ دیاب ردقنیمه تسن باتک نیاروخرد هراب نیارد لصفم

 هک نونک اودوب ماهباو دیدرت دروم یلک رولعب داک راساپ ردریبک شروک هاگمارآ

 روطب و تسا هتفرگ رارق نادنمهقالع یسرربو هظحالم ضرعمردرتخدروگ یانب

 هسک ددرگیم مولعم یبوخپ دوریمرامشب شروک هاگمارآ رتمیدق ٌةنومن مه حوضو

 یمالیعرباقم هک فالتخا نیا اب درادیمالیعرباقمهبناوارف تهابشرتخدروگ یانب
 تلعب رتخدروگ یانبودشیم هثخاس یآهراوهاکیبرضیاپقاطاب هک رزبیاهرج زا

 ًابیرقت و هک رزب یاهگنس هتخت اب نآشوح و لوح رد ناتسهوک و هگنس دوجو

 یا ههاگمار تروص یمالیعرباقم ًانمض - تسا هدیدرک ثادحا بیک رت نامهب

 ار وا دسج تشذگیمرد هداوناخ دارفا زا یکی عقومرههک تشاد ار یک داوناخ

 زا هدنام یفاب یاهناوختسا رانک رد دوب یفاک یاسف یاراد هک هاگمارآ نورد



 سراپمیلقا لیذ ۳۸

 نیئاپو الاب تمسقرد هناگ ادج یاهلحم دوجوو (۱) دنداهنيم یلبق ناگتشذگرد

 :نت رب یاهدسح نفدرادومن هک لاح نیعرد جت ندراذگ یاربرتخدروک یانب

 . دشاب زینروب زم یانبرد یمالیعرباقم عضوریثأت لیلد دناوتیم دسریمرظنب

 سراف یبرغ یحاون زا هک رپسب ةكلجردرتخدروگ یانب دوجو تروصرپب

 رد هک یشنماخه تلودزاغآ یگتسویپو یگتسبمهرگبد عطاف لیالد هلمجزاتسا

 قرشم و سراف برفمو یبرغ بونج یحاونرب لمتشم) شاوسراپو نازنا نیمزرس

 تموکح نبرت لاسنهک ینعب مالیعتلوداب دیدرک لیکشت (ناتسزوخیقرشبونج م

 ۰ دوریمرامشب ناربا نیمزرس ندمتمرایس لگشتمو یوق تلودو

 زاریش رد ناک رز زا یرگید دنح یاهاگمارآ یفرعم - ۱

 -دومنثحب زاریش رهشرد فلتخم ناک رزب یاههاگمارآ زا باتکن تم»۷۱و ۷۰ تاحفعنمض

 هخسن كب یتانکع دیحم یاقآ یمارکادتمشناد تسود دوب پاچربز باتک لیذربخا توتف هکیماگنه

 یّصعب ةرابرد ۱۳۳۰ هام نیدرورف رد ناشدوخ دیدزاب یار دنا یددم یاهتشاد دایزا

 یناحیضوت اهنآنایم ردودندراذگ بناجنپا رابتخاب دندوب هتشاگن زاربش رد ریهاشم یاههاگمارآ

 اب ظاحل نیدبو تساهدشن اپنادب یاهراشااانق هتشادیک ات هدنراگن تهج هک دراددوجولحمهس رابرد

 : دژادرپیم دناهدومرف موقرم هرابنیارد هچن آ لقنب یمارکدنمشنادزا یرازگساپس

 فاصو

 عقاوظفاح هاگمارآ یلامش ناتسربقرد فاشو خیرات دنسونفاصو رازم»

 3شب نا ور ءرقیال ةتنکش عگتس هعطق دنچ هک تنا یرثحم ربق تسا

ارب هکبروطن دناهتسکش هنغافا ارربق هگنس هک تسا فورعم
 هنوگچیه هدنباب ی

 تسنکمم دنادیم ارربق هک نت لهچ هک

 هگنسو هحول كي بناب هکیت
 رد تسا یشیورد درمربپ درادن یناشن

روص رد دوش هدرپس یشومآررف تسدب یدنچزاسب
 

 ۱۱۱۱۰ ۱۱۱۱۱۱۳۱ ۶ ناتسمزود؛شوع یملع "اهن رافحرد هدنراکت )۱(

 تادعاشم هب هجوت اب هتفر موقرم الابرد هجن آ و متشاد تک رش ورونح۱۳۳۰ ناتسمز 2۱۳۱ ۸راهب

 تروص نمشریگ وفرپ یافآنینچمه و منکمد یاقآدیفف دنمشناد اب هک تسا یتارک اذم و یصخش

 . تفرگيم



 ۳۸۵ زارش رد ناکاررب سم یاههاکارآ

 . (دوش دوقفم فاصو خیرات ةدنسيون ربقهک دشنآ عنام تسنکمم یکچوک
 «یئاتکب

 . تسا عقاو نت لهچ رد همعطا قحساوبا خیش ربق

 ه4 حفصب) تسا هدوشخب تنیز ار نت تفه ٌةعقب کک رزب ناوبا هک یشوقن
 (ع)بیعش ترضحو (ع) یسومترضح ربواصت رب لمتشم (دوشهعجارم باتک نتم

 (ع) لیعمسا ترضح و(ع) میهاربا ترضح ناتساد و روبزم ناربمیپ ینابش و

 . تسا هیدنز نارود راث آ زا امامت هدوب رقف سابل رد ناخمیرک و یفص هاش و

 ردیبهذ شوارد بطق یزاریشلا یبه ذلا مشاه دّعحم نفراعلا بطق رازم

 . تسا طفاح راوح

 ناردنلقهوهقد ایل وا ةوهق

 یخربرازم اجن آ رد هک تسایلحهود ءایلواًءوهفو ناردنلق هوهق زاریشرد»

 یاراد اهن آزا یکبهک مانب خیاشم زانت دنچرازمو دشابیم افرعو ناگ رزب ءایلوا

 تروصب غرم رازاب رد ءایلوا ةوهق نونک | هنافسأتم یلو تسایرمق ۷ خی رات

 نکسم نآ رد یشیوردو هدمآ ردقاطاود تروصب نآ ناتسبش تسا یرتحم دجسم

 رامشرد تسا هتسباش هک دراد یبولطمانضو ثک را ٌلحمرد ناردنلق ةوهقو دراد

 . دوشهجوت اهنادب و تبث یناتسابنک اما

 « یئاتکب

 افشلاراد ٌهعقب

 فی رش دّیسریم هم الع نفدمافُشلا راد عقب تساروطسم خیراوت رد هکی روطب»

 تروصبالعفوتسا عقاو بآ بل ٌةلحمرد هعقبنیا تسا ۸۱5 ُهنسرد یف وتم یناجرج

 ردقن آ زاریش یراد رهش دشابیم نآیولپپ یکچوک ةناخاَس هک تسا نادهلبزم

 نمجنا و دنوشباجن ارد هلابز نتخیرعنامو دریگب ارن آ راوید خاروس هک دناوتیم



 یراپمیلقالبذ ۳۹۹

 هدرپس یشومارف تسدب هک دیامن بصن اجنآ یکاالپ دناوتیم لقا ال مه ی راثآ

 ار اجنآ رواجم نیکلام ات دنیامن طبض یناتساب نک اما تروص رد ارنآ مانو دوشن

 . دن امنن بحاصت

 یئاتکب

 ناشوپ زبس هاگنرابز - ۲
 هدمآ نارهطب هک یهاترک ترفاسمرد یماس یلعیافآ مدنمشناد تسود ۱۳۶ ۰ هام رذآ رد

 ۱۰ هند مت یکتنکزاریش ربش نوریب یفرشبودج ردعقاو ناشوپ زبس مانب یهاگتراب ززا دندوب

 یلم هناخباتک سیئر یریصب یافآ یهارمهب تمکح رفصا یلع یاقآ بانج مظعم داتسا تمدخرد شیپ

 هک ار یتشاددای زاریشب تشک زابزا سپ بناجنیا یاضافت قبطو دندوب هتفابارنآ دم دزاب قیفوت سراف

 حرشب یرازگساپس ضرع اپ كنیاو دنداتسرفرضاح باتک رد پاچیاربدندوب هتشاد موقرم هراب نیارد

 : دیامنیم لقن ارنآ ریز

 تاشوپ زبس

 رد هدایپو میفتسم هارزا هک هتفرگ رارق زاریش یقرشبونجو هوک ٌهنیسرد»

 راوک هداجو اسفلپهار زادیاب لیبموتاابیلو درادهلصاف زا شات ته ول هد دودح

 ۶۳ و یابزا ,تساءار رتمولک ۱۳ دودحرد هوک یایات راوک هداج زاتفر

 ۰ درادمزالتفو تعاسكیدودح تساهوک هنیسرد هک

 هتفرگ رارفیقرشبونج یخسرفكيردهک كدیب تاشوک تاهدرب ناشوپ زبس»

 افصمیلگنجناتخردرگیدو ریجنا ناتخردابهدشعقاو نآ رد هک یهوک و فرشم

 یعونصراغثكب هوک زا یرادقم ندیشارتابتسا هدب ؛درگ توارطابو
 هدرو آ دوجوب

 قیلعتسن طخب ترابع طسوردو هداسربق هکنس هتفرگ رارقراغ نیمه نورد ربقو

 ًةهنسرد رفذعج نب یسوم نب قحسادیس هدازماما تداهش خیرات » درادحرشنیدب

۳,۰۵« 

 لب.دبقیگنس كيب شیپ یاههرودرد نیرّیخونادنمهقالع ارربقفار طا»

 95 دیفرش تاهدنآ زارفزا دزادشرعرتم ۱۵و لوطرتمیس دودح هک هدرک

 هکر بتم مائارد . دراد یریذپلدرایسب ءرظنموادب غاب هرفتاهد ات زارش



 ۳۹۷ ناشوپ رس

 هعقب نیا رد شوج گمدو رورسو نشج سلاجم تالبث و فارطا تاهد نامدرم

 . دنزاسیم اپرب

 گرد هک هّقصراثک رد قیلعتس طخب تسا یاهبیتک هّجون بلاج تمسق»

 ناطلسحدمرعش تیب۱۸رب 0 تشم لو ار طتر اه هکر رده هو

 هدنسون تسا یرمق ۱۳۰٩ نآ خیرات هک دشابیمسراف یامرفنامرف ازریمسیوا

 تمکتح ردصا لع یاق | بانج تمدخردا رهعقب نیا رادید قیفوت ۱۳۵۰ لاس راهبرد

 سیگر یاریصباونکا یلع یاقآ دنمجرا تسود و نارهت هاگشناد مرتحم داتسا

 یرنصب یاقا كمکب هک هبیتک زا یرطس دنچ - دومن ادنپ سراف لک هناضم ات

 ّ هد دلت ًانیع دش هدناوخ

 تخب زوربیف هاشنهش دهمب
 دادو لدعاب نیدلارصان ٍبكلم»

 نیزک سواناطلسهدازکلم 2

 دتمجزا عقب نیا هک انامه »

 نر باستفآ هورگ دار 2

 (دشن هدناوخ تیبدس)

 رادمان دّئس ترجه زا مه>

 درک هگنه آهمخدنیارب..وچ»

 (دشن هدناوخ تیبهس)

 متشاکتب هتناچ رضتخم یاب

 یرف ولین خرچ نیا رب ات ۰
 دنلب رتخا داب ار هدازگلم»
 دنک یماک داش یس یداشب »

 تخت و میهدو کود و رانا

 داب داب آ یتیگ و زا دیواج هک

 (دشن هدناوخ تس ود و عارصم كي )

 دنلب راسهوک نیا رد دب ناهن

 هوک غیتزارب دمآ دیشروخ وچ

 رازده دعب ز شش و دصبس هدش

 درک کگنهرفهدنب نیا شهارمهب

 متشاد ۰... نامرفب

 یرتشمو هرهز دوب نازورف

 ( دشن هدناوخ مود عارصم 1

 دنا زا هر تکلمم نیا رد

 الاو دعسا فرشا ترضح ۱۳۰۹ لیث ناقچیس لقالا عیبر خیرات رد »

 . ناک دازرماوناک دارهاش یو و ..... از ریمس وا ناطلسهل و دلادمتعم
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 و ازریم نیدلاءاهب جاح و ازریم شون ناهجو ازریم شوایسو ازریم نیدلالامج

 یازریمو گشهرفهدنبنیاویشابمیکحنمحا زریمیجاح بانجوا زریم نیل مان

 هتفاب وات سن مار ۱7 ربمالاوتعه دوم هدنام قسن یب كلم هک ......... ینادزب

 تفایدهاوخ یداب [تیاهن الاوتشه هوتب بب رقنع هلاءاشنا

 رد هدروآ تاریسمرگ زا جا رد تفج دنچ ات تفر شیامرف هکنآرگید»

 هناطلسو هکلم هلاذلخ هانپ مالسا هاشنهاشلابقاوتلود نمیبهک دیما ..... رازهشیب

 اب ٌةبيتک دریک ارف جا"رد جاتن ار هصرع نیا رازغرم وهشیب تاحفصنیا یمامت

 ۰ یزاریش رفعجدٌهحمراکدب هد همقاریوبن یرمق ۱۳۰۹یف یلاعلارماب

 صاخشااب و هدش امرف فب رشت|رسهعقب نیاتراب زب ةنس لالاعییررد»

 دّمحماز ریم هانی تمحرمفلخ ناخیفطصمازربمناقاخل ابزرقم راک رسوقوف ُهلسفم

 دندوب هدروآ ناهاشنامرک زا مکحلابسح هک رفولینهشی و... هک هلو اماوق

 سرغ ینسمه هایسبآ رسو اضیببارسو درجبارادراسهمشچو یجن رب لوب ٌهمشچرد

 ۰ یزاریشنسحدمحمحاحل القا لمع ۱۳۰۷ ٌةنسیفآریرحت دندومن

 هدادروتسد هدربمان هدازهاش هک دوشیم دافتسمننچ هبیتک نیا یاوحفزا»

 هدنرپنیا جاتنات دنزاس قرفتماجنیارد هتفرگ تاریسمرک زا جا رد یرادقمتسا

 ناهاشنامرک زا رفولین یرادقم نینچمهو دوشداب ز هدومن شرورپ تاحفصنیارد

 راظنمشوخ هایگ نبات دناهدومنسرغ هدشرک ز ۳ ۵ اردو هدووآ

 (رفولبت قرع ) .دبدرکیم زتوجت تادتبم ناونعب میدق تط رد نآ لک هک

 ا۵اوارف دابز,تسا ّومن و شرورپ دعتسم و هشیب هک یئاهاج سراف ُهطخ رد

 دوش

 زا ریش لاصو موحرم نادالوا زا ینادزب یازریم و هگنهرف موحرم )

 *( دنا هدوب



 ۳۸۹ نورزاک 2 ربتم عاقب

 نورزاک ك ربتم حاقب - ۳

 رفندنچ یاههاگمارآ هب هراشا ناتک نه ۱۱۱ ٌحفصرد نورزاک رهش یلامجا فیصوت نمض

 ۱۳۳۹ ءام دنفسا ۱1و۱6 یاهزور هک یهاتوک دیدزابرد - دومن درادرارفربش نآ رد هک ناک رزبزا

 : دشتشادداب ریزحرشب اجن] رد دوجوم كلربتم عاقبمان دیدرگ بیصن نورزاک زا

 هدربمانٌةعقب دبنک تبسانمپ هک دبنک ٌلحم ردعقاو یشاکدهحمدّیسًهعقب - ۱

 . دناهدراذگ دبنک مهار هلحممان

 ۱ که عقاو دیزهب روهشم دمحم دتسهعقب - ۲

 ةلحمردعقاو (تسا یشاک دمحمدّیس ردارب کو رودهار دمحمدیسهعقب - ۳

 نت

 . رازاب ُةلمرد عقاو حتفاباٌهعقب - 5

 ۰ رازاب ةحمردعقاو هزمحهاش عقب _ِ

 هدازماما ٌةَلحمردو هدشهتخاس جرب لکشب هک هدازماماهب موسوم ٌةعقب - ٩

 . تسعفاو

 تاحیضوت هب ).هوک ككيدزن رهشیل امشءرانک ردنیذل |نیمادمحمدّیس ٌهعقب - ۷

 یزورهب یقنیلع یاقآ فرطزاهک نورزاک ردنوفدم ناگ رزبزا رفندنچب طوبرم
 . (ددرگ هعجارم دوشیمرک ندعب رطسدنچردو هتفر موقرم

 نورزاک رهشرد هک ناک رزب یاههاگمارآ ریاس دننامزین هدربمان عاقب دشطابنتسا هک اجن آ ات

 ترابز كيدزنزا ار یشاک دمحمدیس عقب هدنراگن - تسیندایز یخیراتو یرنبنج یاراد تسقاو
 دوبروب زم عقب نحصرانک هک یکچوک عقب ردنکل مدرکن هدهاشم یرنهو یمیدقرثا ننآ ردو مدومن

 ارنآ هناداتسا ریغ عضوبو دوب هتسکش هک تشاد دوجو یمدنک هگنس عون زا یئابیز دقرم کنس

 هدیدرک موقرم هتسجربیاویش یفوک طخب یئاههبینک نآ بناجراهچربو دندوب هدرک ریمعت (۱) چک اب

 : دشهداد صیخشتو هدناوخ تالمج نیا هک تسا

 ردو تسا رومشمو زاتمم نتفرک دوز و ماکحتساو گنر یدیفس ظاحل زا نورزاکجک ۱(

 راکبدنتو عیرسهک چک طالم ابار اهگنس یناساس نارود دشنام ًانیعرشنآ یچک و یگنس یاهنامتخاس

 ّ دن ربیهالاب ارانبهداهن رگتدکت ی ور رب دن دنبمه
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 (مار)ک الاو لالچااوذ كب رهج و یقبب ونافاهیلعنملک : رطسودردیب ونج ُههبجرب

 ةکنالملاووه الا هلا ال هزا هللادهش میحرلانمحرلا هللاميسب : رطسود رد یبرغ ٌهبجرب

 .........۰ نیدلانا ميکحلا زیزعلاوه هلال طسقلاب ًامئاق ملعلاول واو
 ۱۳۱۳۰۱ یک رد هل كلملا لوا رطس : رطس هسرد يلامش ههبجرپ

 0م ر ریمروصت دیدرلنر  ......, كلملاكلام ۱ و ةف را[ دوریمروصت دید گن رعخشت تسرد تسا نجس هک

 سا کلا

 دیعسلاریق اذ.ه میحرلا نمحربلا 4للامسب : رطس هد رد ( اپنیئاپ ) یقرش ُههبجرب
 . هلامتسو نیعب راد یدحا ةنسروهشیف رابرهش نیدلاریز موح رملا دیهشلا

 تسا یرجه ۱۶۱ لاسب طوبرمو رایرهش نیدلانیز هب طوبرم روبزم رازهدکنس رارقنیدب
 . دش هراشا نادب باتک نتم۱۱۱ ُهحفصرد هک

 دوجوم یاهنامتخاس گر و نر شک ندومب یارب ات

 فلتخم یوسودزا هم یاههناخز ا یکیماب زارفزا هکس کعهعطقودنآ رد

 ۳ ۲۲۸و ۲۲۷ یاهلکشیط ترک

 ٌهرادا ) یناتسابراثآ راد ناونعب هک یاهمان رد یزورهب یقنیلع یاقآ مرتحم دنمشناد

 ةرامش شرازک نمض نآ تشونور روبزم ةرادا فرط زاو دناهتشاد موقرم سراف (یسانش ناتساب

 دوصقم هک دنهدیم حیضوت نینچ تسا هدش هداتسرف یلم راثآ نمجنا تهج ۲ مرور۳۱ ۷۲

 ننه ۱۱۱ ُهحفصرطس هب) تسا (قاحساوبا هاش ینعی) قاحسپ اش ربق قاجساش ربق تاملکزا

 وافرع زا رفن دنچ ؛رابرد یعماجو دیفم تاعالطا قوف همان ةمیمضب ًانمض - (دوش هعجارم باتک

 تند لقن ریز حرشپ ًانیع هک دناهدومن لاسراو رکذ ناک رزب

 ق.ه 4۲ لاسب یفوتم ینورزاکرایرهش نب میهاربا قاحساوبا میش »

 راپرهش نب میهاربا قاحساوبا خیش روهشملا فراسلا و قّمحملا خیلا

 تسا روهشم رایسب یافرع زا و خیاشم رابک زا (دشرم خیش) هب فورعم ینورزاک
 ۱۹ روهنم تانک رد وا لصفم لاخت حرش . تسا هدش ۱۱ ور زاک رو هک

 ۳ را نر میاقو رک ة رد امامت هک (هیدمعلا رارسا یف هیدشرلا

 کیو داشراو تمهب یلو دناهدوب یتشدرز نورزاک یلاحها وا نامز ات. تسا هدش

 : دنکیم فصوت ارواننچ همانزاریش باتک بحاص . دناهدش ناملسم نورزاک یلاها



 ۳۹۱ نورزاک رد ناک رزب یاههاگمارآ زا یضعب

 شک رابم مادقاتاک رب تقیقح نمجن | رادرسو تقبرط نازادنارس زاب رس »
 راهحو تصشد هتفایرد ارنامرک وزاجحو قارع خیاشهو هدیسر ناهجفآ رطاب
 ناملسم یو تسدب دوهب دربگ زا سک راهچو تسیب و هدومرفساسا ار هاتناخ
 «۰ دنتشآ

 ملاع فانک | زا همه و هدیچیپ نیمز طاقن مامت رد قاحساوبا خیش ترهش»

 رفس نورزاکهب وا اپ تبرت ترایز یارب شک رم زا سپ و وا ترابز یارب
 نورزاکب تّین نیمهب زین یسلدنا فورعم حاّیس (هطوطب نبا) هکنانچ دناهدرکیم
 . تسا هدرک رک ذ دوخ ُهمانرفس رد ارنآ حرشو هتفر

 . تساهدش نوفدم دوخ هاقناخ رد و هدیدرک عقاو 2۷1 لاسرد وا تافو»

 تاعآوک نا یارتوتتسالسم لها فاظمر روهعع نور راکرد زوده ول
 لکشب دسابو تسین بسانتم وا خماش ماقم اب هاگمارآ متضو یلو هنلئاف رایسب

 . دوش تعرمو ربمعت یدنمورب

 ق . ه ۱۸۳ لاس یفوتم ینایلب لادبع نیذلادحوا خیش

 یاهرعو راک را رم ین وان تل تا

 بحاص . دشابیم روهشم رایسب فراع ( قاقد یلعوبا خیش ) دالوا زاو تسا یمان

 : دنکیم فیصوت ننچ اروا همانزاریش
 تبدمصترضحتاغشاکمرد . تبالو تابالو یلاود تمارک هموح یماح»

 یدوب مهلم تابیغمفثک دتامارک راهظارد . هتفای قارغتسا تیهولا تایلجت و
 , یدنتفک ظوفحم حول نامجرت ار وا یوآ قح نابر رصع یافرع هکناذح

 و هیسدق سافزا زاد دن دیسریم شتمدخب دود هار زا هیفوص د افرع ناگ رزب

 دود هار زا یلیب درا نبدسلایفص خیش هکنانچ دناهدرکیم هدافتسا وا تامارک

 . تسا هدیسر شروضحب و هتفر نایلب هب

 اتش یدزیآ تمحر» یرمق یرحه ۱۸۳ لاس رد کا داتفه نس رد »

 برق رد شهاگمارآ نونک |مه . دش نوفدم تسا نایلب رد هک دوخ هاقناخ ردو

 لقنا نآزایاتفایک وب كسا موم هاگمراتز تا نو رزاک کای )کوی



 سراپ میلقالیذ ۳۹۲
 [۳۳ااصصسصسص۷ اس

 دیاب ورادن یدئاوع نوجو تسا یساسا ریمعب جاتحم روب زم هاگساراآ اما »

 . تفرگ رظن رد نآ یارب یرابتعا

 ق- ه ۷4۵ لاس یفوتم ینابلب نیدلا نیما خیش»

 زا ۰ دوعسم نیل اءایض خیش نب یلع خیش نب دعحم نیدلا نیما خیش»
 خیش) شقع تمدخ رد هک تسا یرجه متشه نررق ةّفوص خیاشمو افرع ناگ رزب

 ۱۳ را و( یاب دونه هلا هابف نب هلادبع ن و

 هدیشوپ هفرخ یو تسد زا و دیسر هیلاع بتارمب و هدرک تفرعمو ماع لیصحت
 و دباع یدرم یو . تسا هتخادرپ قلخ داشراب نیدلا دحوا خیش زا سپ و تسا

 و تامارک زا و هدیسر وا روضحب همانزاریش بحاص . تسا هدوب یفّتمو دهاز

 ار وا و هتفرگ وا زا رک ذ نیقلتو تسا هدرک هضافتسا و هدافتسا وا یسدق یافنا

 : تسا هدرک فصو ننچ

 تراهط رد مه . دوب نامز و نیمز لها یادتقم و ناه>ح خویش خیش»

 تاذ تالامک هزاوآ و هدمآ نارقا هدبز تاجرد ولع و تیالو لامک و تاذ
 «. هتشک ریگناهج دا یراوک رزب و داشرانسح تیصد

 حدماروا یئارغ ةديصف نمضو هدوب وا نادبرم زا زین ینامرک یوجاوخ»
 تسا هتفگ

 و هدوب عیسو یلیخ هدوب نورزاک یلامش هوک ناماد رد هک شهاقناخ»

 زا دعبو خش ترابز یارب رود یاپهار زا تقیقح ناگ دنیوجو تقبرط ناکلاس

 یرجه۷6۵ لاسرد خیش . دناهدشیم راپسهر اجنادب شک اپ تبرت ترابز یارب وا
 . دش نوفدم دوخ هاقناخ ردو تفای تافو یرمق

 دنچو تسا هدوب لدبحاص ناک رزب هاگترایزو رومعم اهتدم جخیش هافناخ»

 تسارئاد مهنونک | ۰ تسا هدش ریمعت هرابود یلو هدش بارخ هلزاز رثا رد هبنرم

 یاراد خهش هاقناخ . دراد یساسا تاریمعتب جایتحا یلو تسا یمومع هاگترابزو

 دناوع دیابو تسایقاب نآ زا یرصتخم "العف هک هدوب یرایسب تافوقومو تابقر



 ۳و یناود ققحم ی

 کا لاک ار هعقد سمعت فرص اهن

 ق - ه ٩۰۸ لاسب یفوتم یناود قّمحم هب فورعم نیل لالج همالع»
 یناژد ٌةمالع) هب فورعم یناود نی دلادعس نب دعحم نب دلالالج انالوم»

 دزاد,سکملاع ترهش هک تسا نققحمو ءامکحو ءاملع لوحف زا (یناود قّفحمو

 هاگتسو رد و هتشاد سراف تواعق بمتم اهن یو تسا یا تاب یو

 و ءارزو و هدوب مرتحمو زْرعم ولنیوق قآ نیطالس زا ازریم بوقعیو نسحریما

 رد وا لاح حرش . دندومنیم بسک تالامک شریمخ راوتا ُةَعشا زا ءاملع و رباکا

 رخافهزایکب یناد ٌةمالع . تسا هدشرک ذ الّمفماههرک ذت و مهم خیراوت بتک

 مولعو مالک ملعاب هفسلفو تمکح دننام مولع یاههتشر بلغا رد هک تسا ناربرا

 هدوب مرتحم دوخ نامز,ناگ رزب دزن و تسا هتشاد رخبت و تراپم یلقن و یلقع

 یدفعتم تالاسر هک تسا هعیش فورعم ءابطخ و ءاملعو اهتف زا یی یو تا

 تفای تافو نورزاکكيدزن یرمق یرجه ٩۰۸ لاس رد یناود ٌهمالع . تسا هتشون
 كبدزرت ناود هبرف رد شهاتما را تولک او دناهد رک فدو هو تو

 . دراد رارق یرقحم تروسب تسا نورزاک

 هک دنکیم باجی|:یمان دنمشنادو لیلج ملاع نیا ترهش تیصو ماقم واع»

 «. دوش تمرمو ریمعت یدنمورب آ تروصب شهاگمارآ

 نینچمهر همامالایف ةيادهلا رون مانب وا تاغیلأت زا یکبو یناود ٌةمالع حرش ؛راب رد
 رد زین یعماجو دیفم تاعالطا نورزاک و نایلب رد نوفدم رگبید ناگ رزبو ینایلب ٌلادبع خیش تالاح
 . (تسا هدش رنک ذ (دعبب ۳۰۹ تاحفص -۱۳۱ - یئبمب پاچ) مجع راثآ باتک
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 و لحم ءرابرد هک مدوب ددص رد هدنراگن دشهراشا باتک نتم ۱۳۳ هحفصرد هک روطنامه

 هب باتک لب تمسقرد هدومنلیصحت یرتقیفدو رتععاج تاعالطا نینهآ برد هدازماماٌهعقب یگدنوکچ

 ترفاسقیفوت ۱۳۳۹ هامدنفسا ردهک دمآ مهارف ینابجوم هناتخبشوخ مراذگب نادنمهقالع رابتخا

 متسناوت یماس یلعیاقآ مدنمشناد و زی زءتسود تدعاسم ابو دیدرگ بیصن زاریشب یهانوک و ددجم
 تسقاو ناتسزوخو نورزاک نیبهداجكيدزن هک ینسمالاخ یخیرات راثآ تمسقنآ زا یعیزس دیدزاب

 عجار تساهدیدرک جرد باتک نتم ۱۳۳۱۳۲ تاحفصیط هجن زا شیب یتاعالط اهجیتن ردو مروآ لمعب

 ۳ درادیمروک ذم دنادیم ماقم نیا بسانم ار هچنآ نودک او مدومن لیصحت نینه آ برد هدا زماما ًاعقبدب



 یراپمیلقالیذ ۳۹

 (یرونهجاوخیاق ]بانج) نورزاک تقو رادنامرف هک روطنامه هعقب لحم

 ناتسزوخب نورزاک دا رانک داب آ ون بس یرتمولیک ودرد دندوب هتشاد موفرم
 لصتمهک دشابیم هدازماما ودو هاگترابزودرب لمتشمهدربمان ٌةعقب اتم تسفاو

 ییدلاهلع هدازمامامرح زارف رب رتدنلب یچک و هگنس دبنک - تسارگیدکبب
 نآ ردرسیالاب (۱۹۹لکش) درادرارق دنسانشیم (ع) متفه ماما دنزرف ار وا هک

 هک تسا بصن رتمیتناس ۳۳ ضرع و رتمیتناس 4۲ عافترا اب لوط هب یگنس حول
 2 «دناوخروبرم هتک زا هجنآ و هناهتشون نآررب هتسج رب ثلث طخب یاهبیتک

 ددرگیم لقن ریز حرشب

 و دمحا كام نیدلارحف اب یهانپ تعفر ۱۰۳۵ ٌةنس لی یول رد

 هدازمامترامع ینایلهفهاشنیسح هجاوخ روئغملانب اهاشیلع سس هچاوخ

 ]۳ دومرف نیردلاءالع هدازهاش مولظم موصعم

 لاس رد تسن اب طوبرم رتدنلب دبنک هک نب دلاءالع هدازهاش عقب رارقنیدب

 اب هدیدرک اثب دشابیم رینک ساثع هاش تنطلسماگنهاب نراقم هک یرجه ۰۵

 تساهتشگ یفزعم دالوفزا مجعراث آ باتک رد هک نینهآ بردیلو تسا هدش ریمعت

 ودرهیانب عومجمهب ارن آ مانودش هراشانادب باتک نتم ۱۳۵و ۱۳۲ تاحفص ردو

 ةدازماماهب طوبرم هکلپ درادن قأعت نی دلاءالع هدا زهاش ٌةعقبهبدناهداد هدازماما
 زاو نب هلاءالع هدازهاشرهاوخ نفدم هک دشابم نب دلاءالع هدا زهاش ٌهعقهبلصّمم

 هقبطكب یبرض ششوپهکلب درادن دنلبدبنک و تسا هدشیفزعم متفهماما نارتخد

 برد یالاب یگنس ٌهحولربو تسابصن نآ لخدمرب رک ذدروم نینه آبرد هتشاد

 رطسهدرد یهجوت بلاج ٌةبیتک دشابیم رادومن۱۹۷لکشرد نآ زا یتمسقهک روبزم

 ۱ شنا ندناوخب قفوم هدنراکن هک یدحات ۱ یلق

 9 لقنهک تسا



 ۳۹۰ نینهآ برد هدازماما

 مالسا كامم یضترم روربپ تیعد ریما شیک لدع بانجتود مایارد»
 4 ودل ءالعنامحر ةهمحر رث نادزپ تبانع ةبا ناهج نابزرمد راختفا نامز مارهب

 هتفصن لالظ نیملسملا یلع مادا هتلود مابا هللا دلخ دداهب خرف ریما نیدلاو
 ةرونم عچضم و هرطعم دقرم و تسا روهشم نازورف دهشم هک ةرامع نیا
 تسا امهنع هللا یضر اضرلایسوم موصعملا مامالا تنب نینم قملاما تمصع دهم
 یلاعتآ ةمیمع تاقدص لضاوف زا هنامعبسو نیعبسو یدحا هنس روهش خیراتیف
 . تفایدیدجت راعش ةلدعم بانح

 «ناد واجمان دنک هدن ز هکیسک مرخ دوشیمن روصتم نادداجماک نوچ

 دیدجت۷۷۱ لاسردنب دل اءالعهدا زهاشهبلصتمةعقبهک دب ًایمرب الابٌبیتک زا
 رتمبدقلاسهاجنپوتس ود زا شیب نآ ینونک یانب رارقنیدبو هدیدرگ نامتخاس
 طوبررم دسریم رظنب زین رک ذدروم نینه آ برد - تسا ني دلاءالعهدا زهاش ٌةعقیزا
 روک ذم حرشب ارنآ رگ او دشابیرجه متشه نرق مودٌةمینینعب لاس نامه دودحب

 مهزابمینادب زدیپس هب قّلعتم (باتک نتم ۱۳۵و ۱۳۷۲ تاحفص) مجع راث ] باتک رد

 . دشاب رتشیب یرجه متشه نرفزا نآ تمدق دوریمن روصت
 تسا یعیسو ًاتبسن یعلشتشه مرحربلمتشم نینه آ برد ُةعقبیلخ اد ٌهطّوحم

 انا تسلتو ید رم لتکشت مع تن نیشنهاشاب امنقاط كبزانآ علضرههک

 نفدمو دوری رامشب یراوتسا و مکحتسمیانب ینامتخاس تاکن و یرامعم فرظنزا

 رب هک دراد رارق نآ ٌةلبق بثاج نشنهاشرد (ع)متفه ماماترضح رتخدب بوسنم

 نآ وساج رب یئاه هدرپ و بصن یرفعج هب فورعم كبسب یبوچ هدرن نآ ةناهد
 . (۷۲۹ش) تسا نازیوآ

 تسا یرج۱ لاسبخ رومو یسراف نابزبهکنیا تأعب روبزم ُةبيتک ًانمض
 رک ذ و دوریم رامشب متشهنرف یخی رات هارد یسراف نتم ردان یاه هتک زا

 رظن ناعماو یسر رب ٌهتسیاشو هّجوت لباق ةتكنمه خزرفریما مانزاسپ رداهب ُهملک

 نیطالسفلتخم یاههلسلسهب طوب رم یاههسنک ردهک رداهب نا وذعدناسریمودشابیم

 رک ذ هاشداپ مانزاسپ یوفص نارودرد مهنآ زا سپو یرجهمهن نرقرد ناربا

 . تسا هدوب لوادتمو لومعم زینیرجهمتشهنرق رد دیدرگیم
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 هایسبآ رس - ناوب گنت - نا دنب ون

 ثجب ینسم ُةيحانرد عقاو ددعتم یخیرات راثآ ةرابرد باتک نتم ۱6۰ ات ۱۳۰ تاحفصیط

 دنمزابن هک راد دوحو یفلتخم یناتساب ۳ یاب اقبهیحات نارد هک شهراشا مه درومدنچردو دوم

 كاخب ۱۳۳۹هام دنفسارد هک یددجم هات و۲ ترفاسمرئارب - دشاببم رتشیب تاقیقحت و اهیسررب ماجنا

 ناک دتناوخشرعپ شیپ تاحفصرداهن آ زا یئاهتمسقهک مدومنهیهت ین اهتشادداب دش هدن کن بیست ینسمه

 یروشوب دمحم یجاح ناورداشدنزرف (نویامهریما) یرهشوب داوج یاقآ بانج ًانمش دسر دنمجرا

 یکلماقالع تلعبهک (دوخ نامزیداصتقا فورعمو هک رزبتیسخم راجعلا نیعمیجاحهب فورعموبقلم)

 باتک پاچو هیهتزا عالطازا سپودنراد ینسمم كلاخقطانم مامتهب لماکئانشآ یک داوناخو یثوروم

 هک دنداهن مرایتخارد متشادهچن آ زاشیب یتاعالطازین دندادرارق ناوارف قیوشتوهجوت درومارن آ رضاح

 - ۱۳۱4-یتبمبپاچ) مجعراثآ باتک هب هعجارم ابو ناشبا مرتحم رضحمب یرازگساپس میدقت نم

 نا رد دنادبم بسانم هجنآ دوخ ۱۳۳۹ دنفسا خروم یاهتشادداب و (۳۰۵ ات ۲۹۹ تاحفص

 : دی امنیم لقن دروم

 یبرغ لامشولامش بناجب هک نورزاک روپاش یاههناریو زا نتشذگ زا یر

 اجن آزا ینسممكلاخ یادتبا هک دنسربم ناچیهاش رانچ هب موسوم گن دن ورب

2۳ 
 بل رج

 رانچ ًةکنزا - دوشیم هدناوخ لعن هلم مانب روبزم گنت یاهتناو ددرگیمزاغ ۱

 راث |باتک رک لا قباس تاحفص ردهچن آ قبط دنوشیم داب آرون هکلجدراوناجیهاش

 هگْلج زک رم هک (یکلامةعلق)یکلامٌهبصقات روپاشكولب تفاسمتساهدش هتشونمجع

 باح ردو دشابسم (مینو ۹ هر سوگ هو یس دودح رد تا داب ارون

 ۱ ردو ستوردام یاههنارب وو یکلام ٌهبصقنب ینعب داب آرون برغم

اکدنب ون یاههنارب و (باتک نتم۳۱ دهحفص
 مجع راثا تر هک دراد رارق ن

 زا هدوب یرهش ناجنبون » : دسیونیمنینچو تساهدیدرگ رک ذ ناجنرون مانب

 . «تسارخ نونک روراش هروک

 مم ِ مس ۲

 مجعرا | باتک رد هدشعقاو ناوب کن داب ۳ هک یفرشلامش بناجرد

 ۱۱ ی



 ۳۹۲ ینسمم لاخ فلتخم یحاون

 و عیسو رایب تسیام رد :نآ و تسا روک نمناجنیون یحاون زا ناوببعش»

 ککنسرف كيزا زواجتم شضرع خسرف هس بیرق نآ لوط هوک ود نایمرد هداشگ
 ناور نآ ردیدور افصاب شیاضف اشکلد شیارحص لادتعاب لیام ریسدرسشیاوه
 فارطار در اراوق و لب اه بر شو یر اوت

 . تسا یراج شبناوجو

 یتهوتآ ناو راد هوم نوت ره زا بسا ناتو ده ی

 تیاهشب هدومن تا مامت ربقف نیا دتفین نمز رب باتفآ تخرد

 1 ات حس

 ردرازغرم نآرد عونره زا روصحم ریغ رویطو فنص ره زا رامشیب راکش»

 فورعمو تسین یلاخ فرب زا رثک | نآ یاههوک رس رب و دنتسه زاورپ و ارچ
 ۳ داتاریوک هعب را تانح ار انار تسابند یاهتشهب زا یکم ۳

 دندومن راهظا هتسناد زیمآهغلابم ناوب کگنت ةرابرد ارقوف فیصوت یرپشوب یاقآ بانج

 هل ملظعم ٌةتفک قبط انمض - تسا خسرف كيزا رتمک بتارمب هدوبن دابز نادنچ مهنآ یانهپ هک

 هدوب روب یاهوم یاراد یحاون نآ رگید نینکاس فالخرب ناوب گنت یموب مدرم زا یرایسب

 . دنتسه وردیفس

 "شکبآ ناک راهچ یحاونو دراد مان "شکپ" تسا دابآرون ةگلجرب لمتشم هک یاهیحان

 تسا رگیدک» رواجم و ینسمم لاخ فلتخم یاهتمسق مان هک متسد و دیداج ر نایلهف »

 .. دوشیم هدناوخ ناتسلوش ًاعومجم یرایزیمشد ٌبحان هفاشاب

 دنوریم نایلبف لپ فرطب تسنآ لامش بناج رد هک یاهگنت هلیسوب دابآرون ةکلج زا

 دنورب تسار بناجب کا دنسرب هدربمان لپهب هکنآ زاشیپ و روبزم هگنت زا حورخ زا سپ

 تاحفص رد روک ذم) رک ذلاقباس (۲) دیفس هعلق اب زدیپسو نامک راغ هک دنسریم دیواج ةيحانهب

 یرایز نمشد ُهیحان هب دیواج ُهیحان زادعب و تسعقاو نآ یادتبا رد ( باتک نتم ۱۳۵ و ۳6

 ٌهمجرت و هتشون ماقم بسانم یبرعرعش تیب راهچ درومنیا رد هلودلاتسرف ناورداش (۱)
 رظنب باتک نیا فده و عوضوم زا نوریب نآ لقن هک تسا هدومن رک ذ باتک ةيشاحرد مهارنآ
 . دیه

 : تساهدرب ارنآ مان همانهاشرد یسودرف هک تساهعلق نامهنیاهک دنیوگیم یضعب» (۲)

 <... دیما ار نایناربیا دب ژد نادب دیپس یدندناوخ شک دوب یژد

 ۰ ( ۳۱۳ ٌُهحفص - یرمق ۱۳۱ ؟یلبمب پاچ مجع راث آباتک زا لق)
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۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 

 یراز نمشد و دیواج یحاون . دراد رارق ناک درا هیحا مهیرایز نمشد زاسب و دنسریم

 اه تا ناتهوکزامامت هدوش هکلح یاراد متسر و نایلبف و شکب یحاون فالخرب

 . درادربرد زین ار هناخدور لحاس ككبراب

 ندسرزاشب رک ذلا قیاس گنت زا جورخ زا سی زین دوریم نایلهف کل هب هک ی عرف هار

 باتک نتم ۱۳۰ و ۱۳6 تاحفص یط هک یحرشهب و ددرگیم بمشنم پچ بناج زا نایلرف لپب

 . دنسربم نارواجم یشتماخه دبع یاههناربو و ناو رس یداب آهب ءار نآ زا دش هداد حیضوت

 زور رد رابنیتسخن یارب یماس یلع یاقآ یمارگ تسود فطلب هک یدبدزابرد هناتخمشوخ

 دش هدنراکت بیس ناورس یدابآ رانک رد یشنماخه دهع یاههناری و زا ۱۳۳۵۹ هامدنفسا ۱٩

 .دنادیم بسانم درومنباارد ارن آ رک ذ هک دمآ تسدب روبزم مهم یخیرات رئا زا یرتشیب تاعالطا

 (نزااو ارش كبدزن یشنماخه دپع یاب یاههنارب و
 هاتوک هیت رب لا

 ۱۳ ۳ را یک نوتشهت ددع راهچ زا یئاهتمسقو تسا یکاخ دنلبو تسپ

 سه ُهزادنا و دشابیم رادیدپ روبزم بت یاهک اخ لد رد دپع نامه حرط شوخو

 : تسا راوقنیدب اپن زا ك
 زرد اش

 ۰ رتمیتناس ۷۰ یدنلب رتم ۱۷۰ هرثاد رطق

 ی اه ۳ اب

 و دننکیم ظشلت (ناورب نزو رب) نورس ار ناو رس مان لحم مدرم

 یئامنهار تمس هعمج مانب یلاها زا یکیو یمظاک ردنلقریم مانب اجن آ یادخدک

 یشنماخهدهع یاببیزو ددعتم یاهنوتس هت دیدزاب یاری ار را یماس یاق آ

 رب واصت رد کلا یراسآنوتس هب راهچ زا -ب زا رد و دن درک رادهدهع

 . دوشیم هدینارذگ یمارک ناکدنناوخ رظنزا ۲۳۱و ۳۰ مرامش

 4 تسا یحرشب ناورس هب اجنآ زاو نایلهف لب ات نورزاک زا تفاسم

 : ددرگیم 9

 (ناتوخو ریشوپ هار باعشنا لحم) كتک رب ات نورزاک زا
۳۰/۲ 

 رتمولیک ٩ روپاش یاههناربو ات كتک رب زا

 مارهب بآ سس ات رویاش یاههناریو زا
 را

 وصول نایلپف لپ زاشیپ نایلهف هار باعشنا لحمات مارهب بارس زا

 و دنسریم نایلهف فورعم یدابآ هب دنورب هکر تمولیک هس تفاسب ءار باعشنا لحمزا

 ون هعلق» هشیب رس و نج نچ, فلتخم یاپیدابآ رانک زا یراومهانو مخو چیپ اب ار ةهلابند



 ۳۹۹ ینسمه الاخ یناتساب راثآ

 زار نتشاذ ۶ زا نسب یتمولکروه دود رد اضومحم ودد تم تم ناو ۰6 یدالآآ هب هتک

 . دنسریم ناو رس هب نایلهف
 یرتمدصبرق تفاسمب تشذگ ابنآ رک ذ هک هناک راپچ یاهنوتسهت زا رتکچوک ینوتس هت

 رتمیتناس۹۲ نآ ؛رئاد رطق هک تسا هدیدرک عقاو لیعمسا هدا زهاما هب فورعم لحمرد اهنآ

 لکش رد مونآ ریوصتو دش هراشا نادب باتک نتم۱۳۹ ٌحفص رد هدوب رتمیتناس ه۲ نآ یدنلب و

 . دشابیم نایان ۸

 رد یملع یرادربک اخ اپ هک مهدیم نیقیهب كيدزن لاستحا هدنراگن
 قو وب رد سم یافاتتوت لاو شرب یا دهت یا یار

 فشک یشنماخه نارود عیدب یانب نیا زا یرگید یاههتشون ابا هتوتسهت هب

 لاخ درپ زا یشنماخه ناهاشنهاش نارود هّجوت بلاج راثآ زا یکی و ددرک
 و رثههب نادنمهقالع یرک هواج و یملع یسررپ و رادید ضرصم رد هدمآ ردب

 . دریگ رارق روبزم ناشخرد دهع یرامعم

 نایلهفهب ناورس زا یتسیاب ینسمم یخبرات راث آ یسررب ةمادا یارب كنیا
 لکت هبو دوم دورم نالپف لب فرطت هک یهارهاشات ار هر لاو تفترات

0 
 پچ تسد بناجب نایلهف لپ زا نتشذگ زا سپ ناتسزوخب نورزاک ُ؛داج

 زر ۱ ویو رک و یا ما

 دنسریم هایس بآ رس ةناخوورب یریصم زا روبع زا سپو دسریم یریصم گ رزب
 فورظ تاقوا یهاک روبزم ةناخدور فک زا یرهشوب یاقآ بانج راهلا قبطو

 (ناتسزوخ بناجب) یریصم زا هک مه رتمولیک هد بیرق - دب ًایم تسدب یسم
 تن عارف هداجد اجن | رووا سرم نادیماپاب مانب یداب آ كيدزت دنورب رترود

 . دن وریم ولتهس ؛دگهد فرطهب هتشگ فرحنم پچ
 ریوصت و باتک نتم ۱۳۸ - ۱۳۰ تاحفص رد هک ) یمالبع ٌهتسجرب شوقن

 و دراد رارف ولت هس هک و ترواجم رد (تسا هدش هداد حیضوت ۱۹۹ ُ؛رامش

 تر الات روا وه هلکن رو اش لاشه رک لات ههاد زا تیک اهناب ندتسر یاب

 ۱۳۳۹ هامدنفسا ۱5 زور راب نیتسخن تشذگ هک یحرشب مهتفکشیخیرات رثا نیا رادید
 اریزیگناسارهو كاثلوه سب لحم هک متفایرد شیپ زاشیب نآ هظحالم اب و دیدرک هدنراگن بیست



 یراب ملفالیذ 1۰

 زا صخش 0۹2 ی و دناهدبزک رب رک ذ دروم یبهذم شوقن ثادحا تبج هوک ؛رخص یالابرب

 دناسرب شوقنیوربورو كيدزن یلحمهب اردوخ هکنس فاکشزادناوتیم دوریمالاب هوک ی لامش تاج

 هک ناکلپ دننام یلحمزا دیامن دیدزابو یسررب اراهنآ ًاقیقد و دنکسمل ارشوقن دهاوخب رکاو

 هر کف اکش زا یهار ککنس ندش ادج تلعب هناتخبشوخ و دناهدیشارت هاگگرب لا کس زا

 دشاب رتم كي زا شیب یمک دیاش نآ یانهپ هک شوقن ولج یوکس هب اردوخ تسا هدمآ 9

 تساهدش هدومن دیفس طخ اب هک یلیطتسم نورد شوقن تیعقوم ۲۳۲ ةرامش ریوصت رد و دناسریم

 ندرک هاگن یعقوم نینچ رد و دناهداتسیا شقن یلصا تمسق ولج يماس یاقآو دشابیم رادیدب

 هرظنمودرادنایرج تمسق نامه نیئاپزا هناخدور و تسا روآتشحو و كانسرت رایسب هوک نیئاپهب

 یشنهاخه دمع یاههنارب و هک ناو رس یدابآ هلمجزا فلتخم یاهبدابآ و نابلهف هککلحو ارحص

 هناخدور زا روبع یداوشد ۳۹1 و دی امنیم رظن بلج ی روطب تسدرود تفاسمرد تست اراک رو

 نوگناروک یمالبع شوقن اب ناورس" یشنماخه دهع یاثب یاههناربو نیب تفاسم دشیمن عنام

 شوقن تیعقوم ُهظحالم اب هطالخ روطبو دشاب هدوبن رتمولیک شش دودحزا شیب دیاش میقتسم طخب

 ناناورداش ینعی اهنآ نیفشاک و یخیرات را نیا ناک دننکد اجبا هب لماک نیسحتو مارتحا سح

 ۰ دوری ساسحا دلفست رهرو-فرب ۳ هل ود) تصرف

 دنن | وخیم هاخهراقن و ناحنس و یاهمانب لحمرد ارهدربمان ٌهتس> رب شوقن

 مانو دراد ترهش (ءار دیدشت هب) نومتنارک اب نوگناروک زا شیب ریخا مانو

 نآ بناوج یاههاگترپ زا روبعناکما مدع تلعب ناتسهوک رد شوقت لحم ةنایماع

 ۳ دناوتسمن کا زا مه تک بد تا و رو کش

 مبنا هک تا تسفود رب لمتشم متسر كاخ

 ولت هس هدکهدو نادیماباب یداب آ و هایس بآ رس ُةهناخدورو یریصح یداب آ هک

 ۰ ى ۰ ۰ صد 1 ۰ ۰ ۶ ۰

 هدناوخ رگنسفرطنیا مانب دراد رارق نآ رد مه نوگناروک ٌهتسجرب شقنو

 زا سبد ناتسزوخ هارو هدش عقاو ۳ تگرت 7 آ دعب هک تمسقو دوشم

 . تسا رگنسفرطن ] هب موسوم درذگیم نآ نورد زا روبزم کنت زا 9

 ا تف ة هک دنسریم یواب و تشاب یناتسهوک یحاونهب متسر كاخ زا دعب

ن ناپبهب هعبات یاهشخب زاویدمحا نت ویدب طوب رم
 یروشک تامیسقت ظاحل زا هدو

 . تسا ناتسزوخهب طوب رم



 »۱ یثمم هار تیمها

 ملقب هک ار یئاویش ٌةهلاقم زا یئاهتمسق دنادیم بسانم ینسمم كاخ هب مجار ثحب ناباپرد

 ٌءرابرد ۱۳ «هامید مهدزیسخروم یراپ همان زوررد رولاس رهچونم سدنهم یاقآ یمارک دتمعناد

 اجنیارد تسا هدش ینسمم كلاخ تیمها هب هراشا یدحات نآ یطو هدیدرک حرد زاوهاب زاریش ءار

 نینچ یرتمولیک ۲۷ طقف ناونع ریز دوخ ٌلاقم رد روبزم یمارک دنمشناد - دامن لقت

 : دنس وتیه

 یرایکت و دیک ًأتهچابو هیاپهچات هک دهدیم یهاوک سراب ةتشذك تاحفص»

 نآ موزل تابجوم راکب عورشزا لبق هتفر نخس زاوها - زاریش هارتّیمهاب عجار

 ردوهدیدرگ تیقعت مدقبمدقنآ نانرجنونک ات راکزاغآ زا سپ وهدش هدادحیضوت

 هدیسر مرتحم ناگ دنناوخ عالظاب هلصاح تفرشییو یکنوگچ شرازک تصرفره

 زا نتدنچ قافئاب هلّوحم فیاظویضعب ماجنایارب یراج هامرذ آ لوازور . تسا

 و, ميتشاذگ ار نورزاک نهش :..... میدش هناورهار نیمه زا زاوهادصقب ناراکمه

 لوُئسم نایئابق سدنهمیاق آ اب هارلئاوارد . میدرک تمیزعزاوهابناجب و ميتشذگ

 زا ناشیا ۰ میدرک دروخرب دنتفریم اههارب یشک رسیارب هک زاوها - نورزاکهار

 ابو دناهتخادرپ یتایح هارهاشنیا نتخاسب و هداهن هارنیا ردمدق ۱۳۳۷ هامنمپب

 رابجالاب یلصف یاسرف تقاط یاه یتحاران و یاهقطنم یامرک تّدش تعب هکنآ

 هدافآ وهتخاس زوپنمهارزارتمولیک هسودصکت تسا لیطعت راک هامهشد ودحردهلاس رم

 هار هک هدنام یقابرگید رتمولیک تفهو یساهنتو هتفر شیپ میرب لپات هداجوهدش

 هکب روطب . دسرماجناب رهثمودیفمراکنباودباب لاصتا تفنیءتک رش هتلافسا واجب

 ها و دبابیم همناخ ۱۳2۱ هام تشهبیدراات لاءاشنا زین هدنامیقاب نیا دشراهظا

 لاسر نویلیم ۳۳ غلبم اهنت نونک اًرهاظ .دباییم شیاشک ًامسرزاوها - زاریش

 یغلبم راکب عورش زالبق ابلاغ هکیتروصرد ۰ دش هنب زهفرص حرطنیاماجنا یارب

 و لمع تحصیلو . دشیماضافت و درو آ رب هارنیا نامتخاسیاربنآ رباربهد لداعم

 نطوب تمدخ هداوناخو هناخ زارود لاس هستذم هک هارنیالوئسم سدنهمراکتشپ

 یهار یفلبمننجاب و هتخادرپ ارهارنیا هارترازو فرطزاو هتخاستّمه جوار

 ... تسارطاخ رورسو فعشثعاب تساهدرب شیپ مامتاٌهناتسآ ات ار تّیمها نیدب

 یعمج فرط زا ایرو رهاظتچیهیب هک هیامنارگ و دنمجرا تسایتمدخ نبا»



 یراپمیلقالبذ ۰۰۲

 ۱۳۱۳ ۱۳/۱ ۵ ر تشوخ هارو ددرکیم ماحنا ساتش هفیظو هاوخنطو
 رب مالس و یسانش هفیظو نيارب نادارف هورد .دنکبم راومه ارسراف یناتساب
 ءاقترا هار قیرط ر-هب موادم یناشفناج و ششوک اب دوشک نیا رد هک ینادرم
 رد هنادرم شیوخ یفاص بلقو دناب تمهاب و دننکیم فاص اردوخ ناذطومه
 شوج اب اههوک ٌةنمادو اهتشد راذک رد هتسب ورفمد . دنیامن یم هدهاجم هارنبا

 نطومه وعونمه هک یمدرمب ات . دنرذگیم دوخزیح همهزا ضایف شورخ و

 هک هاج نیایعیبط لالجو لامجزا هک دشاب دوز زونهدیاش ۰ دننک كمك دنناذیا
 هک یتروصرد راک همتاخزا سپیلو . دی آ نابمب یمالک تسا ناربا قرطنیرتمرخ

 یناوارفب هک یهایک ولک اب دوشمامتها یفاکءزادناب یحاون نآ یاهلکنج ظفحرد

 توقایو دّرمز قرغ تشدو رداعقاو دوریم راپب لابقتسابو دبوریم هقطنم نآآ رد

 وهدامآ هدشرداص نآ بصنوهّیهت نامرف هک ینسمم دنقهناخراک هاگ رهو ددرگیم

 رهاظم هک ا یرود و یربخیبو لهج اهنرق زاسپ دودح نآ مدرم ددرگ ام
 یر طاق دساب 9 ۱۳۳۹۲ را تنم یاهرادومنو تعناسنا

 عراوش و قرط یلاع یابازمبمجار یاهلاقمنمض لبقیدنچ « دشدنهاوخدنمهرهب

 ۶۱۰۳۵۳۰ اره ار یتنز هاراعفاو اههار هک دندرک للدمو تفریخس لیصفت

 9 ورم یتحشوختیارط مههارنیا . دنراذگیماهتلم گنچرد ار تداعسحاتفم

 زا هک یمدرم ۰ درو آدهاوخدیدب ناشیا تایحردقیمع یلوحت ًاعقاووتسا دودح

 یلکب تسالیبق نیازا هچره و کنهرفو تثادهبو قربو دجسمو هسردمو مامح

 نید باد او یمالسا حر تارا دوشم هظحالم هک یروطبیّحو هدنامربخیب

 ةدیئاز هک یناشبرپ تامه وتاب مأوتیودب یدئاقعو دناهدوب رانک رب زین یناملسم

 ناشقالخاو تادقتعمو باد | مهتسا ناشیا روصحمو د ودحم هلاس نارازهیک دنز

 راک زور تسدبهک راصحنیا زاتاجنو طاقت رباساب دنویپوت رپرد « دهدیملیکشتار

 هژیوب دنباییم یصالخ و تاجنو دننکیم ادیپیئاهر دناهدنام سوبحمو ریسانآ رد

 دهاوخبصن و هّیهت لاعتم دن وادخیرابب هک ینسمم دنقٌهناخ راک تبهومنیا زا سپهک

 او وحش تحالفو تعارزبو هدادتاجنیدرگ نابابو ینیشنهوک زا ارمدرم دش

 یونعمو یامزا ار ناشیایناگ دنز همه هرابکب و درک دهاوخداتعم هنادنمدرخو



 ۰۰۲ ینسمم هار تیمها

 یلوحت ارنآ و دهدیم قوس تساناشیا نیدو ایند حالص یواح هکر گید حد

 و باد | نیرتیئادتبا زایلو دنناملسم [رهاظ مدرمنیا . دشخبیم با ذجو قیمع

 یئادوب ٌةقبررط ماکحا زا یداع ناناملسم رگمد هک دن ربخیب ردقنامه مالسا دیاقع

 دئاوفزا یک دنا تسانیا « دننک عورش ءادتبا ز زادی اب و دنناد یمن چیه عقاوردینعی

 هنوگچیه نودب هک[ تعاب تماس او دوم لساحماو هاش اراک

 تا کلم یطعوضومفرطنیاب لاسدنچزایدوس لوصحلامتحا اب یصخش تعفنم

 گاننات و نشورننچیقفا و دمآ لعفهّوف زااندیدرک,بیقعت یب .د رد یب تالاقمویلاوتم

 وتسا راک زاغآ زونهنیادنچره درو مهارف كاخوبآ نیا یلاازا یهورگ یارب

 نیم ناختفا اسب یجیام دونگ طابتراو لاصتا نیاربیتدمهک رکیدلاسدنچ

 هک درک دهاوخراختفاو تّرسمرد قرغار نیمداخ شیزآ شیو دش دهاوخلصاح

 : لجاخیش ةدومرش

 تسا زورفا ناهج دیشروخ لّوا زونه نیا
 «رابا و ناسین تلود دنز همیخ ات شاب

 دننام نامیا ابو تبثم یدنمشنادو تساهدش هتشون ینسمم كاخ ءرابرد الاب ةلاقمرد هچنآ

 یتلودک آی اسد ٌءزات نونفو مولعاب رادهشرو قیمع تنایدو یوقت دجاو هک رولاس یدنم یافآ

 زایاهشوگ دناهدومرف یئاسرفملق نآ هرابرد دنتسه یزورما یناکدنز یاضتقمب شنادو تیلاعفو

 نوکانوک ینادابآ یاهراک یارب ارسراف یخی راتو عیسو نیمزرسفلتخم یحاون دادعتساو تیمها

 كاخزا ار زاوهاب زاریشزا ترفاسم قیفوت راب نیتسخن هک یماکنه زین باتک هدنراکن «دیامنیم

 دوب هتفاین ناباپ نایلهف لپو هدشن هتخاس روبزم هارزونه مدرک ادیب ۳۰ زیئاب رد یتسمم

 قدرط ین رگمس هتل یکتوزت اف یتمم یجیرات راثا) راد یارب هک ۱۳۳۹ هامدنفسا ردو

 یناسو تعرسر» هوالعو دوب هدیسر مامتاب روب زم هگنت زا دعب یتفاسم ات و دروم ؛داح مدومن

 دوهشم یبوخب زاس هزات هار ضرع طاقنو یریصم رد نادارف قنورو ینادابآ راثآ اجنآزا روبع

 یخ رات رثا ترواجمرد هلمج زاو دوب رولاس سدنهم یاق آ ردقیلاع دنمشناد بئاص تاب رظن دی ومو

 تشاد دوجو یشامنبآ و رازین ًاقباس هک (باتک نتم ۱۳۰ ٌ؛حفص رد روکذم) مارهب شقن

 دنمورب آو هتسیاش یتروص مارهب شقن بسانتهبنآ عضو دوریم دیما هک دندوب هتخاس یاهناخءهوهق
 . دنک ادیب

 یسررب و دیدزابب نادنمهقالع یارب مهم هارهاشنیا نتفریذپ نایاپ ًانیقب

 یاهراگ داب زا دنناوتب یناسآهب هک دروآیم شیپ یرتپب تصرفمه یخی رات را آ



 سراپمیلقالیذ ۶۰

 ۱ اون واع9زردو ها5 اب تن تعرت یمهودشنامن رادید یحاوننآ هتشذگ

 یقرش بونجو قرشم بناجب زاریش زاهاوخ سرافلاخ رگیدیاهتمسق یناتسهوک
 یحاون هاوخو زاریشب ناهفصا هارهاش قرشمرد عفاو یحاوتهاوخو یاّبعردنبات

 لاخ و یرایتخب كلاخ نیبعقاو روبعلابعص یناتسهوک یحاونو روب زم هارهاشیبرغ
 سرافجیلخیاههناررک هب دسرباتسراف كلاخ یبونجیحاونرسارسهرخالابو 1

 هجن آهک دوب دهاوخدرومب هتکننیا یرو آداب رگی درابکب نیاربانپ ودب امنیمقدص
 و لئاسو و تاناکمااب هک تسا یبلاطم دسریم مارک ناگ دنناوخ رظنب باتک نیارد

 یسمه
 ی

 ۱۱۳ ۱ ۰ تر درا یانشا مدعوهدنراکن تهجدوجوم تایضتقم

 هدیدرگ مهارف ناتسا نادبفلتخم یتاقیقحتیاهت رفاسم ندوبنریمو سرافعیسو

 هتسیاشو هجوتلباق یناتساب یایاقب اسب هچروب زم ناتسا شوک ره رد هنرگ و تسا
 و ست و قوذ اب نادنزرف اصوصخ ناربا روشرپناناوج هک دراد دوجویسررب

 و نتخاس رادومن و یملع یاهیسر رب ماجنارد سراف دنمشناد و قبال و دنمهقالع

 دنهاوخو هتشاد یعیسو لمع نادیم اهن | تممها ٌهجرد تری ندومننشور

 ۰ تشاد

 هاگ راساپ رازآ ةراب رد رثش» كیشد تاعالطا - 3

 داگ راساپرد دوجوم رادلاب ناسنا شقن حیضوت نمض باتک نتم۱۷ ٌحفصرد

 شروک مان روبزم شقنیالاب دم ًایمرببتک زا هچن  قبط هک دیدرگ رما نیابهراشا
 , تساهدنامن ناآزا یرثآ شیلاس دنچوداتفه زا نکل هدوبروقنم

 راشتنا یارب یهاشنهاش یاهنشج یز-ک رم یاروش فرط زا ًاریخا نوچ
 ه59ی رب وصت یورزاذل دم ایملمعب مامتها هد ربمان شقن زادوجومریوصت نی رتمب دق

 ینعی)۳۵:6512806-تسکسرپ مانب یک رزب رایسبراغیلوا قآ دبپپسراسمیت راهظا قبط (۱)

 رد تخسیسو نایلهف نیب ینسمم لاخ رد (دنتسه ماکانو هتسکشرب راغنیاب ندیسر یاربناک دنرب

 کت رب فرعم هدوب یفک لقلال رفنرازه یارب نآ شیاجنک هک دراد دوجو یدارمات هکنتلحم
 . تسا یدارمات

 . تسا هدش هدومن ۱ ش -۱۰۰ ٌهحفصرد شقن یلعف ریوصت (۲)



 5 داک راساپرد رادلاپ ناسنا شقن قیاس عضو

 اشوفاسماتماک لو اهلجیرد لک درک اهچدتمشن ادا ارتش رک تاتو سهل وب

 ۵۰۵ هحفص رد و هدیدرک جرد میدق لبابو ناتسنمرا و ناربا و ناتسجرگ رد

 هدش هدربمان دنمشناد ٌهلیسوب نآ شقن میسرتو هدهاشمب حیرصت مه روبزم باتک
 ارروب زمرب وصت زایاهنومن تسنادتسانمهدن راگن ودندومن هدافتسا و سابتقا ًانیعتسا

 . (۷۳۳ش) وراذگب دنمجرا ناگ دنناوخ ٌهظحالم ضرعمت مه رضاح باتک رد

 یوتنارف دنمشناد ود ٌةلسوب نآ زاننپ لاستسیب هک یرزبروصت فومن نینچمهو

 (؟)میدق ناربا-ناربابترفاسم باتک مراهچدلج رد( ۳)تسوک .پو ندنالف .!مانب
 تابجومو خاسنتسا نآ یورزا هدن راگن یاضاقتب كباب داوج یاق آ و هدیدرگ حرد

 .(۲۳4ش)دسریم مرتحم ناگ دنناوخرظنب دناهتخاس مهارف ار میرازگساپس دبزم

 دودق هد مان ین ارد نگنااف هک و اش صوت زوم نا ی

 روک ذم درومنب ارد تسناد روب زم شقنیملعفیصوت نیرتمیدق ارن | ناوتیموتسا

 )٩( عافترارتمیتناس تصشورتمهس هک تساپ رب یگنسژیاپ لحم نیارد »:1*)دراد
 زا - دراد تماخض رتمیتناس تشهوداتشهو ضرع رتمیتناس تشهوهاجنی و رتمكي و

 حطسررب - دشابیم راوتساتسن آ یدنلب رتمیتناستصش هکیاهباپ یوررب نامزرید

 توافت ميسانشیمامهک هچن اب الماکهک تساهدش یراٌبح یشقننآ مکحموقارب

 یراّبح نیا - تسیننآ ریظن ناربا رگبدیاج جیهردودیشمجتخت ردیتح دراد
 هک ناسنا رس كي خرمیناب هدیشوپ یراد هشب ردنلبسابل هک دهدیم ناشن ار یصخش
 هک دراد رارق رثک رزبخاشود شرس كونیور « تسا هدیچیپیو شوک درک یخاش

 9نع معما کف ظ0عاف» (۱)

 پاچ ۲:۵۲هاو ز» 6عمتواف ی ظوافتف و مصصمصتف هصف هصعنعصحا ظهط مع ۱(

 ۱۳ ٌءرامش ریوصت - ۱۸۲۱ ندش

 ظنجفحع ؟۱ههنص و۱ ظ۵و6ها 60:۱0 (۳)

 ۰۷۵۲مهو ظح ۳و2و8 ۳عتعم مصمزمصحع ظعنو 41-1840 ؟۵»حم ۷ , ۱۱۵۱0۱6 9 4(

 ۱۹۸ هرامش روصم ٌهقرو - 4۱-۱۸۰ سیراپ پاچ

 1000 70316 ۳, 160 ۱۰ ُدحفص باتک نامه نتم صوصخم دلج زا یابتقا (۵)

 . تسا رتم هس روبزم هگنس هتخن دوجوم تمسق یدنلپ )٩(



 یراپمیلقالیذ ۶:۰

 دومن فیصوتارن آ ناوتیمنو دشابیممهب هیبشزیچهس یارادو هدیشک بقعوولج زا
 ۱۳۳ اررارو سهساب هلولک هش نا ,یورهک تسنادیفرظ هیبش ناوتیمیلو

 ولجردرگبید ودو بقعرد نآ ددعود هک تسا لابراهچ یاراد صوصخم یامیسنیا
 . دراد رارق

 نونک ۱۳۱۳۰ نا رد یراح سا دومت هراشا هک یروطبد

 . تسین مينيبیم سپ نیازا هک مهیرگید یاهبراچح هیبشیتحهتشادن مياهدید

 شقن دنچ هب زین و یرصم یبهذم شوقنهب تاهج یخربزا روب زم یراجح»
 ۱۳۳۹ اد ٩ ردراد تهاش تسا هدش فشک اونیئرد یک زاتب 5 تب

 ۱۱ سا هاش اهلاب و ساتل ظاحل زا لقال تست اهنآ

 ارنآ ندوب رت یمیدق هک یبولسا و زرط اب یهتنم دنامیم دیشمج تخت شوق هب

 . دامن یم

 «تساهدش هتشونیخیم طخب رطس راهچنآ رس یوررد»

 زا و ناتسودنه قبسا کنهرف ریزو دازآ مالکلاوباانالوم دیقف دنمشناد

 هک )نآ یالاب هتشبنوروب زمٌتسج رب شقن انتساب ناماسن آ ٌةتسج رب یملعیاهتیسخش

 ردروک ذه نینرفلا وذنامهارریبک شروک (تساهتفرنایمزاًدعب رک نلا قباسحرشب

 ینب ریش و بلاجر اسب و لصفم ثحب نعضتمهک ناشی هر ظن ودنآ هتسن اد( ۱)دیجمن آ رق

 (۱۹۵۰ نبماتپسو نئوژو سرام یاههرامش) دنهلا ةفاقث ُهلجمرد یبرع نابزب تسا

 یناتسابمیهاربایاق آ یمارک دنمشنادٌهلیسوب مهنآ یسراف 4 امجرتو رک شقنه

 ابص جم رد نینچمهو (۲)دش رشتنمو پاچ هناک ادج ٌةلاسر یط و هّیهن یزی راپ

 یلعیاف آشراکن داک راساپ باتک ردنآ زا سپو(۱۳۲۹دنفسا-4۷ وه «یاههرامش)

 نامه ملقب یسانش ناتساب یاهشرا زک مراهچ دآجم و ( ۱۳۳۰ زاریش پاچ) یماس

 دنناوتیم نادنمهقالعو تسا هدیدرگ حرد لیصفتب زین (۱۳۳۸ زا ریشپاچ)دنمشن اد

 . دنیامرفهعجارم ناب

 ۰۹۸ ات ۸۳ تایآ - فهک كرابم روس (۱)
 ۰ ۱۳۳۰ هامربت - نارهت پاچ (۲)



 1*1 داک راساپ رد فوشکم ریبک شروک نامزرهم

 یراکمهاب یسلکن مع یملع مته كد دشهراشآ باتک ۳۳۱ هحفصرد هنگ لب

 ارداگ راساپ طاقت زا یضعب ردیملعیاهشواک ماجنادصق یسانشناتساب لک ءراداتک رشو

 یارجاب دوب هتفاب ماجنا یگ زاتب روبزم بلطم پاچ هک ۱۳6۰ زیئاپرد و دنتشاد

 رهم نامیلسردام ُهَصیالاب نیمز حطسرد یرادربک اخنمضو دنتخادرپ روظنمنیا

 ایراد رطقو رتمیایم۲6 نا یازاردهک کنرمرهرس کا سنا

 هد رکگ خاروس اب | طسو هدناممامتان روب زمرهه,خ دندروآ تسدب دون یتملس۲

 یشنماخهدهعرهم اهنتنوچو تشادراومهانتروص نآ یالابو نئاپیاههبلو دندوب
 زا شیپهب طوب رمدناسریم هک تسایروطمهن آ شقنعضو هدوبداگ راساپرد فوشکم

 قلعتم نیقیب كبدزت لامتحاب اذل دشابیم دیشمج تخت یاهخاک نامتخاس ماگنه

 . دسرریمرظنب ریبک شروک نارودب
 عالظاروب زمرهمندشادیپ زا یهاشنهاشیاهنشج یزک ر میاروش هکیماگنه

 تدعاسمو یراکمه ابو دیامنهّیهت دوخٌهیرشن یاربارن آ ریوصت دمآ رب ددصردتفای

 و نارهت هاگشناد یهاگشناد طباور و تاراشتنا رادا و یسانش ناتساب لک مرادا

 رد او رتشم,یملع :تشیه یاهشواکهک ناارزاب طوب رم تاعلاطم یفابناق ریس وم
 دنمرثه و تفرگ تروص نآ یریگبلافز یرادربسکع تساهدادماجنا داگ راساپ

 و هناداتسا رایسبفب رظ یشاقنرصتخم نآ سکع یوررب یمیرک یلعیاق آ ردقیلاع

 رهم یلصا شقن ریوصت - دنتخاسنابامن و نشورارن آ یثرمانتاکنهدادماجنا هنارهام

 هددش اع یکتلاق ناتشاب ناوبا زوم ةقبتع یاههرپم و .اههکتسشخب هلیسوب هک

 یوررب یمیررک یلع یاق آ هک یتاحالصازا سپروب زمشقنریوصت و (۷۳۵-ش)تسا

 ؛۱)دشابیم جردنم باتک لبذ ربواصت تمسقرد (۲۳۹- ش) دناهداد ماجنا نآ

 ناریاب طوبرمتاعلاطم یئایناتب ربذسسمو یسانشناتسابلک ءرادا تقفاومو یراکمهزا (۱)

 هنامیمص دناهتخاسمهارفباتک نیارد ارنآ یسرربو قوفمهم یخی ات همشفن زا هدافتسا تابجومهک

 ةسومسیئر 18۷10 ۹0۳08۸6 خانورتس دیوید یاقآ زا ًاصوصخم ۰ دیامنیم یرازگساپس

 هسمخ لوتب مناخو ناتسابنارب ازومنا راد هزومنیزربنیورپمناخوینایب ؛دازکلم مناخو رک ذلاریخا

 ویراکمهیعونب یملعتمدخ نی اردمادک رههک ناتسابنارب ا؛ز وم هقیتعیاهه رهموهکسشخب دن راک افص

 . درادیممیدقت ارنانتما لامک دناهدومن لومعم اریهارمه ُهمزال



 سراپمیلقا لیذ ۶:۰۸

 رادهرگنک الک ویسراپ ٌةماجابیدرم تساهدش هدومن رهمشقن ردهکب روطب

 یاب هک ار یراکش نینج صوصخم دنمک تسار تسداب هدرک راکش ار هزرش یریش

 یانرت پچ تسد ردو دناشکیم دوخ بناجبو هتفرگ تسا هدشدنب نآب ریشتسار
 یریگ و لج موزل ماکنه رد و ریش نتخاس ناوتان یارب یواک مد قالشاب هاتوک

 تسار تسداب یسراپ درم هک تفریمروصترما یدابرد - تسا هتفرگ نآ ٌهلمحزا

 تسارتسد شقن هدناممامتان اساسارهم شقننوچ و هتفرگ ارریش تساریاب دوخ

 هلبسوب روبزمشقن یوررب یشاقنماگنه یمنرک یاقآ یلوتسا هدشنلماک زبندرم

 رد ریش تسار یاپ هک دنتفایرد و دنتسیرگن ارنآ یرنه قیقد هدید ابو نیب» رد

 دلم ءزادناو تساهدیشک گشت اردنمک یو تسار تسدو هداتفا روالددرم دنمک

 بجومیضرع طوطخ دنمک یلوط طخودطسو هدوب رتشیب یمک تسدیعیبطیدنلپ زا

 مناخو دشابیمرارفویئاهریاربراکشهب ندادن لاجمو نآ رتهب یگتسویپ و یکتسب

 زاربا ار رظن نیمه روبزم رپم ةراب رد دوخ یسر رب زاغآ زا مهینایب دازکلم

 . دندوب هتشاد

 الابرد یرادلاب ناسناشقنو نیئاپرد یخرچ ریوصت یسراپ روالدرس تشپرد

 ردرهورف شوقن هک ینعمنیدب دشاب رهورف رتمیدق رهظم دناوتبم هک تسا رادبدب

 رد یاهرئادشقن یارادثحب درومشقن نیریز خرچیاجب دیشمجتخت و نوتسیب

 ندب نیئاپ ُهلابند تمسقو دشابیم ناسنا ندبهب اهلاب یگتسویپ لحم و تماق طسو

 رهورف شقنزآ رتدنلب یدعبرهورف شوقن ردتسا هدشهدومن هبهزپ تروصب هک م ه

 کف دمک هک دنشبدنا نااوتیم لاح حر و ,تسا اگر اشابرد فوعکمرهم

 دشاب ریشاب هاش راکیپ ٌةنحصزا یرتمیدق ًةنومن روالد درم تسدب ریشیراتفرگ و

 هک ینعمنیدب تسا هدشهدومن گیرد تروصب دیشمجتخت هتسجربشوقنرد ًادعب هک

 یوربورهک )ناویح مکشهب ارهنشدرگید تسداپ هتفرگ ارریشقرفتسد كيابهاش

 . تسا هدربورف (هداتسااپ ودرب وا

<< 



 ۰۹ دیشمج تخت یلک حاولا

 دیشهج تخت یلگ حاولا ةراب رد یرصتخم رکذ -۷

 رک ذ دوخرد هک ب لاطم یخرب دارکتزا راصتخا بناج تیاعریارب باتک نتمنیودت ماگ

 و تشک یراد دوخ دوب هدشرشتنم و پاچ هدنراگن ةليسوپشیپ یاهلاسردو دیسریمرظنپ باتک نیارد
 و روصق هجوتم هدنراگن تفرگ ماجنا باتک لیذ تمسق نآزا سپو ریواصتو باتک پاچ هک جیردتب
 باتک لب فلتخم ثحابم رد ظاحل نیدبو تم د کز تسا دم! تبابنیاذا دراوم یاهرایرد هک یتلغغ

 . دومن هصیقننیا ناربجرد یعس یدحات
 دراومهنوگنیا نیرتمهمزا یکیزیندیشمج تخترد یلک حول رازهیس بیرقشیادیپ عوضوم

 یصوصخملصفنمض (۱۳ ۲۹-نارهطپاچ) یسانشناتساب یاهشرازگ لوادلجمرد نوچ هک دوریم رامشب

 ششوک اهلاسزاسپ هک یتیقفومو اپنآ ةمجرتیارب نادنمشناد یعاسمو حاولا فشک یکنوکچ ءرابرد
 ٌةمجرت هرخالاب و تسا هدندرک یئاکدرما تسودناربا ریپشدنمهناد (۱) نورمک زرز روفرد بصن
 نمض رد تهجنیدب دوب هتفایراشتنا هدن راکت ملقب بسانم تاحیضوت یسرافب روبزم حاولازا ددع ۰

 یتلفغهراب نیارد ًاقحو دومدن رک ذلاقباس یلک حاولاهب یاهراشا دیشمجتخت راث آپ طوبرم تاحیضوت
 داتفایم روک ذم سراف یحاونو اهرهش زایخربمان هک باتک نتمیدعب تاحفصولت ردنآ زا سیو دش

 تسا هدشهدرب دیشمج تخت یلک حاولارد اهلحم نامهیارب هک یمانب هراشا (اف - زیرین - زاریش)
 ٌةمجرت ودراد روک ذم هرابنیارد یرصتخم تاعالطا باتک لیذ تمسقرد تسناد درومب الماک اذل دومن

 یهیدب-دیامن لقنزین تسا هدیدرک صیخشت اهنآ ردسراف فلتخمیحاونو اهرهشمان هک اریلک حوادنچ
 لوا دلجمب دشناوتیمدنشاب هرابنیارد یتشیب تاعالطا لیصحت هب دنمهقالع هک یزیزع ناک دنناوختسا

 دیشمج تخَ یلگ اولا ناونعتحت - لوالصف (۱۳۷۹نارهط پاچ) یسانشناتساب یاهشرازک
 همدقمنیارک ذاب .دنیامرف هعجارم یشنماخه ناهاشنهاش یاهخاک یلامو یرادا دانسااب

 : دزادرپیم عوضوم رصتخم حرشب نونک |

 تخت َص. یبرغ لامش هشوگ ندرک راومه ماگنه ۱۳۱۲ لاس خاوا رد

 یدودسمهناتسآ نوردتمحر هوک ابهفص یلامشراوید لاض|لحیمهب كيدزندیشمج

 هزادنا هک دش ادیپ هتسکش اب تسرد یلک حاولا یدایز رادقم یشنماخه دهعزا

 یانهپورتمیتناس ۷۷: ۳ یازاردب) یلومعم زامنرهم زادناب ًابیرقت یلک روطب اهنآ
 (بناج رهزا شیبو مک فالتخااب رتمیتناس وداتكي بیرق یتفلکو رتمیتناس "ات ۱
 دیفج تعع رد"یسانشناتساپ متنی امن تم ماگتنهنارد باتک :دراکت دو

 و هبنپ نورد ار حاولا صقان اب تسرد تاعطق مامت ًاصخش و مدومنیم هفیظوماجنا

 ةرامشو مدادرارف دشيممهارف دیشمجتختیملع تیهفرط زا هک یئاوقمیاهیطوق
 طه[ 6عهجوه 6هدصعفح (۱)



 یراپمیلقا لیذ ۱۰

 شود ود تشگبم غلاب ددع رازهیس هب برق صقانو تسردزآ مع حاولا مامت

 بروم لکشنآ رگید ةشوگ ودو دوبراد هب وازو مّسنمتروصب ًامومع حاولایالاب
 . (۲ع۰ ات۲۳۷ش) تشاد ینحنم و

 رادهدهعهک و ک اکیشهاگشناد یقرشهاگنب رایتخاب ندشهدناوخو یملع یسرربیارب حاولا ٌةيلک
 ۱۳۱ لاس رد ینعی لاسود زا سیو دشهدراذگ (۱) دوب ديشمجتخت یملع تایفشک و اهیرادربک اخ
 ۲۱۳۹۳ دا تفوع رولب هدر مان هاگتب فرط زا ناریا یهاشتهاش تلود تقفاوم و هزاجا اب

 حاولا رگ یگوددع ۷۵۰ دادع هنارخهب فورعم تمسقیرادربکاخنمش مهدعب لاسراهچو

 و تفرک رارق وک کیش هاگشناد یقرش هاگنب رابتخا ردیلبق حاولا دننامو دمآتسدب اهنآ تاعطقای
 یا« راوشد و اهجنر لمحتو یهاکشیامزآ یاهراک و ششوک اهلاس زاسپو دشهداتسرف اکبرماب ًاتفوم

 هاد رد یبایماک تداعس دوبیناهج مود هک رزب کنج دمآ شییرثارب معنآزا یئاهتمق هک نوکانو

 قیاس روطسرد هک روطنامه هنازخرد فوشکم حاولازا ددع ۸۵ ءرابرد یعماج باتک راشتناو ندناوخ

 ۱۳ ات توت زیرا ةرابرد روب رم نیم ادو دیدرک یئاعبرمآ نورماکروسفرپ بصنتشذک
 یسانشناب زظاحل زا یدمفمبل اطم -یشنماخهناهاشنهاشبهذمهب طوب رم تاعالط اهلمجزا یشنماخهدمعدب

 شرامش عضوو نا ءازجاو نزو دحاو - یشنماخه نارود رد لاسو ءام یگنوکچ - یوغل یناعمو

 هدش هدز هفوشکمحاولارب هک یئاهرهمحرش - روبزم دهعردنآ تخادرپزرطو اهدزمتسدنازیمو اهنآ

 ۸۵ مامت همجرتو ظفلتلقن هرخالابو یمالبعنابزو یناتساب یسراپ نابز ءرابردفلتخم تاعالطا - دوب

 روطس نیا هدنراکنو تشاد موقرم قیقد سبو عماجو هناملاع تاحیضوت دوخ باتک رد رک ذدروم حول

 رصتخمتاحیضوتو تاعالطا یخرباب ارهدربمان حاول|یسراف ٌهمجرت دیفمرایسب باتک نیازا هدافتساابمه

 حاولا همجرت هب هعجارم رصتخم ابو مدیناسرپاجب یسانشناتساب رک ذلاقباسدلجم لوا لصف نمشرد

 دیشمجتختیانامتخاس یاربدزهتسدتخادرپ لابقرد هک یئاهراک ماسقا عاونازا ناوتیمیبوخب روبزم
 - یراک تبنم - یرک دورد - هتسجرب شوقن ندرک رتهب - ی شارتلسقزا تسا تن کیمتررص

 نایشنماخهیهاشنهاشهاگتسد ۳۹ یاهراکنینجمهو تابساحممیظنت - یراکسم - ینهآیاهردنتخاس

 - نارادیارس - نازرواشک - نانایوچ دزمتسد - دشیم هتخادربنید ناباوشیپ هب هک یهوجولیبق زا

 ۱۱ ۰ تتح کد رومااب یتتطل ناوناب یاهسا رامیت راد هدبع هک ینانز - یهاشیاهبسا نارتمم

 تختیلک حاولازا ددعدنچ یسراف همجرت لقنب كنیاالاب تاحیضوت رک ناب

 بسانم رمایداب ردودزادرپیم یسانشناتسابیاهشرا زک لّوادجم یورزا دیشمج
 ۱۳ ۰ را دم هتشاکق كي ءرامش هحول ءراب ردهک ار هجن ]دنادیم

 تختیملع یاهیرادربک اخ ٌءرابرد رتشب تاعالطا باتک نتم ۳۲ حفص لیذ تمسقرد - ۱

 . تسا هتفرموفرم تمسفنیارد ۳۹ت هاگگشنادیفرش ۹۹ تامدخو دیشمج



 1۱۱ دیشمج تخت ۱ ؛رامشیلک حول همجرت

 رک ذ دروم مهم یشیرات دانسا فثک هراب رد مه یرگید دیفم تاعالتایواح
 . دیام لقتانیع تشا

 (۳۷-ش) (۱) ةوامش ةحول ةمجرت دام
 اشراک هس غلبم یتسیاب دهدیم عالطا راد هنازخ ()اک اشهب (۱)اماک درب

 راک رس (۳) اماک دره هب موسوم یرصم رگ دورد رفنکی 4 هرقن مینو لکشودو
 شنماض هدوب (دیشمجتخل) هسراپدزمزور نانک راک زا یکی هک رگ راک رفندص
 ودنفسوگ هکلب تسینیدقن تروصب تخادرپ نیا دوشهتخاد رپ تسا (؛)اک وهو
 و هرقن ( لجخنزورب ) لکشهس ربارب دنفسوگ كي هک را رقنیدب دوشیمهداد بارش

 هزمتسد لماش قوفغلبم . ددرگیم روظنم هرقن لکشكي ربارب با رشهزوک ك
 تدطاس) مودویسلاس مهدزاودات متشهیاههامتدم لوطرد هک تسا یتمدخ

 شش لداعم هام ره رد یرصم درمنیا دزمتسد - تسا هتفرگ ماجنا (شویراد
 دیسر(+) اک ددرمزا هک دوب (۰)اک وریبیه حول نیابتاک - دشابیمهرقن مین دلش
 ( دشاب روتسد ینعم)ب ددومنیآ رد دیسر ٌةماک زا دوصتمابوک ) - تسا هتفرگ

 ی
 : تشادروک ذم بیت رتنیدب ارن [بلطم ناوتبم دوش

 قودنص ریدم اک اش یا[

 راک رسیرصم رگ درد اماک درهیاق آ هک دهدیم یهاوگ اماک درب یاقآ
 ماجناهسراپ نامتخاسرد اک وهویاق آ تامضب دزمزور روطب هک رگ راک رفندص
 ناونعب هرقن مین و لکش فد و اشراک هس غلبم تفایرد قاقحتسا دنکیم هفیظو

 . دداد دوخ دزمتسد

 بارش و دنفسوگ هدوبن یدقن قوف تخادرپ هک دیامدیم هفاضا ًاحیضوت
 لکشكي ربارب بارش هزوک كي و هرقن لکشهسلداعم دنفس وگ كي «دوشیم هداد
 هامزا روبزم رگ هورد ههامجنپ دزمراک تباب تخادرب نیا - ددرگیمریعست هرقن

 دشابیم هرق مین د لکش شش هنایهام را رتب ۳۳ ٌهنس مهدزاود هام ات متشه
 اکو درم ار نآ رودص رو-تسد هدوب اک و ریپیه الاب غالبا نتشون لوئسم

 . تسا هداد

 ۱ طمع ()  ظححه0ه» (۱)

 ۸ نااف (۱) 1نمذ اه (ه) ۱



 سراپمیلقالبذ ۲

 هدیقعب شو راد تنطلس ۳۷ لاس مهدزاود هام ات متشه هامزاغآ - حیضوت

 لاس دنفسا ات نابا لّوا یاهزور زا ام ینونک یاپمیوقت باسحب نورماک رتک د

 ۱ ۱ یا لئا ساوتشاسم داایمزاشپ 6۸4-۰

 رگ دورد رارقنیدبو دناهدومنرک ذ نتارام تشدرد ناینانوب اب ار شوی راد کنج

 دوخد زم هدوب دیشمحتخت رد یارگ داورد لوغشم نتارام كنج گر ی رصم

 . تسا هدرکیم تفایرد ار
 دالیم زا شیپ 4٩۱ برقع * زا ار الاب حول خیرات هدازیقت یاقآ بانج

 رکذ رارق نیدب زین ارنآ حیضوت هتسناد دالیم زا شیب 4٩۰ لمح ءات

 : دنا هدومرف

 رد (غم یاتامگ لتق عقاو ردینعی) تنطلس تخترب شوی راد سولج نوچ»

 وا تنطلس ۳۷ لاس اذل (یدایک اب ۱۰) دشعقاو حیسم زالبق ۵۲۲ ٌهنس ربتک اهام

 نورماک یاق آ یلو دباییمناباپ 4۹۰ ٌهنس ردوعورشحیسم زا لبق 4٩۱ ٌةنسردباسحب
 لاس دوخ هک دشاب هدوب نآ زا یشان دیاش هک هدرمش 48۰ ٌهنسرد ار مودویسلاس

 . تسا هدرواین باسحب ارسولج
 لاصکت نا هدوب لاس یخنآهام جنپ مظعم دنمشناد ودرهرظن قبط الابٌحول خیرات نیاربانب

 دوخ تشاد داب رتآآ رد هدازیقت یاقآ بانج ار تلع هک دراد دوجو هرابنیارد رظن فالتخا

 ات سولج لاس نیتسخنزا ناسانش رواخ بلغا دننام نورماک رتک د ارهاظ و دنا هدومرف هراشا

 ظاحل زا هچنآ مه یدعب یاهحول رد - تسا هدرواین باسحب ار لاس كی حولرد رک ذ دروم لاس

 قبط و دشابیم روبزم دنمشناد ٌةیرظن و نورماک رتکد باتک ٌهمجرت هدش رک ذ حوا خیرات

 نورماک رتکد هچن آزا لبق لاسك. دودح رد هحولره یقیقح خیرات هدازیقتیاقآ بانج ُهبراظن

 ۰ شام تسارهدومن کرد

نم رظنپ هک یدح ات الاب حرشب ار حاولا زا یک همجرت هک كنیا
 بسا

 ۳۹ قوف بلاطمرب ار لبذ دیفم حیضوت دنادیم درومب مدومن رب

 : دیامن هوالع

 هد رنک تا سرم ناتسا تاها هزومرد هک یشنماخهدهعراث | نابمرد

 ةعبات یاهفاطا راک یرادربک اخنمض ۱۳۱۹ لاسرد هد تو گنههدش



 ۱۳ یشنماخهدهعرد بارشد دنفسوک یاهبو دزمتسد ریعست

 یگنس دناهدرو | تسدب دیشمجتخت ی ان
 لقیص و هدیشارت یبلاج و ابیز لکشب مکحم و زبس ریت ك کگنس زا روبزم ٌةنزو
 و میدق هر ی صور هنیورک
 نیدب نآ میدق یسراف نتم ةهمجرت و هدیدرگ رقن یخیم ٌةتشون یلباب و یمالیع
 : تسا رارف

 هاش اهروشک هاش ناهاش هاشک رزب هاش شویراد (متسه)نم - اشراک ۱۷۶
 « یشنماخه بساتشب و دنزرف نیمزرس نیا

 هدیدرک دیق اشراک تسیپ ودصکی نآ نزو ًاحب رص هک روبزم ٌهنزو گنس
 مرگ ولیک هد زا رتمک مرگ ۵۰ .ینعی مرک ۰ و ولیک ٩ زورما سایقمهب
 ۱۸ بیرق ای مرک ۸۳ نیقب هب كيدزن بیرفت روطب اشراک ككي رارقنیدب و تسا
 . دوشم لاقثم

 هک ددرکیم حضاویبوخب رک ذلا قباس ٌهحول ٌهمجرتهب هچوت صتخماب اتم
 ت دمردیرصم رگ دورد داتسا دزمنوچ و تساهدوب لکشهد رب لمتشم اشراک ره

 مهدکی لات ره هکنیا هب هجوتاب تسا هتشگ حیرصت هرقن مينولکش ش هش هامکد

 زا شیبیمک ابمرگ هءبیررق داتسانیا ةهامکی دزمتسد دوشیممرگ ۸/۳ ینعیاشراک
 طس وتم روطب هرفن لافثمره ) (۱)زورما باسحب و دوشیم هرفن مین و لاقثم هدزاب
 دیشمجتختیاهخاک نامتخاسرد یرصمراک رس رگ دورد داتساهامکیدزم (لای۰
 . تسا هدوبلار ۵

 كب و هرقن لکش هس ربارب ار دنفسوگ كب قوف حول ٌهمجرت قبط نینچمه
 هنفسوگ كب تمیق نیا ربانب دندومنیم بوسحم هشلکشكاب یاجپار بارشهزوک
 بارش ءزوک كي و هدوب لابر ۵1 دودح رد زورمآ لویب ریبک شوی راد نامز رد

 دوخن ۱٩ و لاقثم كي ًابیرفت هرقن لکش ره ) تسا هتشاد شزرا لابر ۱٩ ًابیرفت
 . (دوش یم

 دنفسوگ ریدیاش دوخههامجنپ درمتسد بناب ی رصهرد دورد دا
 را

 . یسمش ۱۳۷۹ لاسرد ینمی (۱)



 یراپملقالیذ 4

 لیصحت هزاتیورین دنفسوگ تشوک و بارشفرصاب هدرک تفاب رد بارشهزوک مو

 ۰ تساهدادىم همادادوخ یرک دوردراکو هدومن

 رک ذلاقباسٌهنزو گنس میدق یسراف نتمرد اشرا ٌةملک هک دنامن هتفگاا

 هنیه ۲۶ اشراک ۱۲۰ ءازاب نآ یلبابنتمرد تسا هدوبیناریا سایقمو هتشگم وقرم

 بیرقاب و اشراک ٩ هنیم كب رهو تسا هدوبمیدقرد لباب نزوسابقم هک هدش هتشون

 5 حسساا هدشم مرگ ۰ ۰

 تیمهاویملع شزرا هجردب رتشیب ار مرتحم ناگدنناوخ هجوت الاب تاحیضوت دوریم روصت

 نیدنچندش مولعم ثعاباهنآزا یکی ٌةهمجرت هچ دزاسیم فوطعم دیشمجتخت یلک حاولا ناوارف

 حاولانیا دننام هناضا دادعت ةمجرتهب قفوم یزور رک او تسا هدیدرگ رک ذلا قیاس دیفم بلطم

 نآ رد یروشک نامزاسو یشنماخه رصع یناگدنزب طوبرم نیشنلد تاکنو دیفم بلاطم اسب دنوشب

 نشورو مولعم شیوخ روانهب روشک راد سح رد هلسلس نآ میظع رایرهش شویراد غوبنو نامز

۳ 

 تاحیضوت وهمجرت دیدرک لق (۱) ءرامش ٌهحولهب طوبررم بلاطم هک كنبا

 دهعرد سراف فلتخم یحاونو اهرهش مان یواح هک اررگید ٌةحول دنچهب طوبرم

 : دیامنیم لقن ًانیع هّیرشن نامه زاو بیترت نامهب تسا یشنماخه

 (۲۳۸-ش) (4۲) ةدامش ةحول ةمجرت دامفم

 اشراک۴۷ دهدیم شرازک هسراپ رادهنازخ ()شوهو هب (۱) امخت اترآ

 هل (۲) اداروک اب هکینا رک راک دزم فصن لداعم هرعن لدش عبرو لعش كيو

 ایماسهام تباب تسا ناشیاراک لوئسم درادزا ریشرد ادرفن دص یراک رس ناونع

 . دوشیم هداد (اشرامیاشخ تغطلس) مهدزون لاسرد (مهدزاب هام)

 : تساهدشرک ز هحول ردرب ز حرشب كي رهدزمتسدنا زیمو نارگ راک زی ,تروص

 لکشعبر هسو لکتش هس مادک ره فرم رفن ۱

 مینو لکش ۳ » . .. هچب رسپ ۷
 لکش متشه كيو عبر هس لکش كی .. » .  هچب رپ ۱
 لکش عبرو لکش كي 7 هک الو
 لعش متشه كيو لکش فصن 7 هچب رس ۵

 میلد لشود 7 نزد رذن ۸

 32117202 (۳) ۷ هطبعح (0) ۸ دهه (۱)



 ۰۱۰ دیشمج تخت یلک حاولارد زاریش مان

 لکش متشه كيو لکش عبر هسو لکش كي مادک ره هچب رتخد ۴۲

 لکش عب رو لعش كپ « هچب رتخد ۸

 لعش متشه كبو لکش مین « هچب رتخد ۰

 روتسد نسیا ( اشراباشخ تنطلس) ۱٩ لاسرا (مهدزاب هام) ایماس هامرد

 . دیدرگ تفایرد دیسر هسراپ رد (۱) سوزیباکم زاو دش هداد روهمم

 دهاوخرک (4۱۷ ٌهحفصرد )۹۰8 رامشهحول ٌهمج رت دافم رد هکب روطب -حیضوت

 نیمهاب رفن دون و دصکب نیمه دزمتسد تخادرب زا ۰ ةرامش هحولو الابهحول دش

 زا سی هام هس دزم هب طود رم ۰ ٌءرامش هحول اهتنم دنتگم تیاکح دزمتسد نازبم

 . تساهتفاب ریغت هسرایرادهنازخ هامهس تادم نبمهرد هک شابسمقوفٌهحول

 نابزب هحول لصا ( رطس رد هتشک رک ذ قوف هحولرد هک زا ریش مان

 دناهتشونیم مه شیایزاریش ار لحم نیمهو هدش هدناوخ شیایذا ریت یمالیع

 . دوشیم هتفگ زاریش ام ینونک نابزرد لحم نامه هک تسادقتعم نورماک رتک دو

 تیاوربانیو هدش هداهن انب بارعا نامزرد یلعف زاریشرهش برع نانادیفارغجبلغا هدیقعب

 نیارد هعلق كيو دیدج ًاتبسن ةدکشتآكي یانپ زا اهنت نآ زا شیپ یخلب نباو یسدقمو یرختسا

 لحمرد تسا دوهشم العف هک مه هچنآ قبطو ریخا نرف نیرفاسم ٌهتفکب - دناهدومن یرکذ لحم

 یاههناتسآ زاًنیع ی ًةناتسآ زاریشرهش یقرش یرتمولیک دنچ رد عقاو سن وبا رصقهب فورعم

 و یملع شواک نمش مهآ هک تسا هدیدرک عفقاو شوقن نامه یارادو دیشمج تخت ۳۹

 دمآلمعب اجن آرد كرویوین نتیلوپورتم ؛زوم یملع تئیه فرطزا (۲) لبق لاس۱۸ هکیتاقیقحت

 ارصنوا رصقتر ردیف د له زا و هتح رد سرقت تاعطقو روبزم ٌهناتسآ یاهگنس هتخت دش مولعم

 یلک حول ناوتیم ار زاریش رهش یخبرات باس كلردم نیرتمیدق بتارم نیاربانب (۳) دناهدروآ

 : تسلاد دمآ دهاوخ ًادعب نآحرش هکر گید هحولود یکیو رک ذلاقوف

 21۱1لاسدنفسا هات نمهب ۱۷ نراقم اشراباذخ تنطلس٩۱ لاس مهدزاب هام

 . تسا هدوبدالیمزا شیپ

 ۰ یسمش ۱۳۲۹ لاس هب تبسن (۲) ۱۲6۵ هظ)ءادو (۱)

 راث آ ژرابرد تسا هدش هداد حیضوت ۳۹۹۵ ۱۱۳9 ۸۶ ۷۷ تاحفصرد هک روطنامه (۳)

 روطسرد هچن آا هک دراد دوجو یناب رظن نونک | یرافرگید طاقنو رعنوبا صقرد یشنماخه دهع

 ۰ دنکیم ادیپ تنیابم یمک تسا هتفر موقرم الاب



 یراپ میلقا لیذ ۰:۱۹

 ٌهطساوب هک هتشگ رک ذ نورماکرتک د باتک رد ب 4۲و فلاع ۲ یاههرامش رگید هحولود

 فلا ۲ ٌهحول رد هکتسنیا رکذ لباق ٌهتكن اهنت تسا هدش یراددوخ نآهمجرت زا صقنو یبارخ
 . تسا هتفر موقرم هدشهداد صیخشت زاریش نامه هک شیا یزا ری مان مشش رطس

 (۷۳۹-ش) (6۲) ةرامش ةحول ًةمجرت دام

 ۱۴ لداعم دهدیم شرازک هسراپ راد هنازخ (۱) ادنین یتار هبامخت ات را

 (۳)سن ات ودن [هدشنهیعت (۲)اک اروکناهلحمیآ رب هک ینازاسهرز هب هرقن اشراک

 دزهتسدفصن تباب غلبمنیا - دوشهتخادرپ دیابتسا ناشیا راک لوئسم زیرین رد
 .دشابیم( اشراباثخ تفطلس ) مشش لاس زا ( مود هام ) رهاورو هامرد ناشرا

 رارقنیدب هحول رد كيره یتفایرد غلبم و روبزم نازاسهرز زیر تروص
 : تسا تک

 لاشعب رهسو لعشهس مادک ره درم رف ۳

 میل و لکشود : هچبرسپ
 لکش متشهكي عب ر هسو لکشكي هچبرسپ ٩
 میل و لکشود 2 ند رف۴
 مس  ر "متشش كد و عب رهسد لکیشكر 2 نخود ۱

 نورماک رتک د ةتفگب هدشرکذ ی یران هحوللصارد زیرینمان - حیضوت
 رد تسا دناز نآ هراب رد حیضوت هک دنکیم قیبطت اب ی ظفل ودنیا

 ۳ فرا برع ناناد یفارفج هک دهدیم حیضوت دمض نورماک

 یزاسنشوج تعنصومفاو نآ شوحولوحرد هک ی نه آ نداعمزا زیرین حرشنمض

 هيحان ردیشنماخهناهاشنهاش نیاربانب دناهدومن تبحصتسا هتشاد قنوراجن آ ردهک

 هر نا تاارتتص هتشاد یزاس نشوج و یزاس هرز زک رم زیربن ینونک

 حالس هریغ و اش راباشخ و شویراد نابرکشل یارب روبزم لحم یاهنهآ زا

 . دنا هتخاسم

 لاسدادرخ ۱۳ات تشپمیدرا ۱۹نراقم اشراباشخ تنطلس متسیب لاس مودهام

 . تسا هدوب حیسمدالبمزا شیپ

 1121به )۱(- 1:202( 12 )۲( 

 01دهخو - (۳)



 ۰:۱۷ دیشمجتخت یلک حاولارد زاریشو اسفورفخ مان

 (۷۲:۰-ش) (۵۳) ةرامش ةحول ةمجرت داشم

 ه و اشراک ۳۸ هک دهدیم شرازگ رادهنازخ (۱)ادنینیتار ه امختات را
 نبیعت (ابیشب) اسفو (شیلربک ) رفخ یارب هک ینارگ داکب یتسیاب هرقن مین ولعش

 نیادد ر تخادرب تسا ناش راک لوئسم رفخ رد یرفن دصراک رس (۲)ا زیان ودن اهدش

 لاس (مود هام) رهاو روث هامرد روب زم نارگ راک هزمتسد فصن لداعم غلبم
 . (دشابیماش راباشخ تنطلس) متسيب

 كي ره دزمتسد نازیم و دناهدوب رفن ۱۵۰ ًاعمج هک نارک راک زیر تروص

 : تاک کد هحول ردرا رقنیدب

 لس ههدلیشام ماده درم رف ۷
 مین و لشود 2 هچب رسب ۰

 لکشمیتش هد کیو عب رهس و لکشكاب 2 هچب رس ۲

 مین دل شود ۰ نز ره ۷
 لکشعب رولکشكي 0 رتخد۵
 لکشمتشهكب و لشمین 0 رتخد ۸

 و شی ربک مانب قوف هحول یور رد هک اریلحمود نورماک رتک د - حیضوت

 قوف حول خیرات - دنادیمیکیو قبطنمینونک یاسف و رفخ اب هدش رک ذ اب یشاب
 . تسایلبق حول خیرات نامه ًانیعزین

 (5۰) هوامش ةحول مجرت دام

 و لکشكيو اشراز ۲۷ دهدیم شرا زک رادهنازخ ادنبن یتادهبامختات را

 لوئسم زا ریشرد رفت دص راک رس اداروک اب هک ین ارگ راکب دیاب هرقن لکشعب ركي

 متسیب لاس (مود هام) رهاد رو هامرد ناشدزمتسد فصن تباب تسا ناشراک
 . دشابیم رفن ۱۳ رب غلاب نارگ راک نیا هادعت - دوشهداد (اشرایاشخ تنطلس)

 : تسا هدیدرگ نییعت ریز حرشب هحول ردروک ذمنارگ راک دزمتسد نازیم
 لعشعب رهسو لکشهس . یهام مادکره .درم رفن ۲

 میاد لکشود ...> » ..هچبرپ۷
 لکشماشه گاو مار هنگ لس ۰ : هچب رس ۱
 لکشعادو لکشكي ...> » ..هچبرپ۳
 لکش متشه كيو لعشمین 0 هچب رس ۵

1300272۵ )۷( ۱۱ 



 سراب میلقالیذ ۶۱۸

 نیااب دنادیم۲ هرامش حول مودةخسن ارهحول نیا نورماک رتک د - حیضوت

 مهدزاب هامرد نازیم نیمپب قوف نارگ راک دزمتسدب طوب رم ۲ حول هک فالتخا

 مود هام رد ناشا دزمتسدد طوب رم هحول نیا هدون اشراباشخ تل مهدزونلاس

 رییغت تدمنیارد مههسراپ رادهنازخ نوچو دشابیم اشراباشخ تنطلم متسیبلاس

 . دوشیم هدناوخ دیدج رادهنا زخ مانیلبقرادهنا زخمانضوعب یلعف حول ردتسا هتفاب
 اجنیا هک تسذیا دوشیم هدید حولود نیا هسیاقم اب هک یرگید فالتخا

 ۲ هحول )هل دروس رد هتشک رک ذ ۱۳۰ نارد راک رفت ٩۲ دادعت طقف

 7۱ درمتسد ناریه و یتحدو نز نارک راک رفن۱۲۸ زا رفن ۷ نیارب هوالع

 تا هدش تک

 . تساهو ه۲ءرامش حاولا خیراتنامه قوف حول خی رات

 حاولا فشک تّیمها ناوتیم یبوخب الاب حولدنچ ٌهمجرتهبیهجوت صتخماب
 یهاشنهاش روشک یخی رات دانسا نیرتهدنزراو نی رتمهمزا هک اردیشمجتخت یلک

 رظن رد ار تقیقحنیا اهنآ یخیراتو یملع دئاوفمامترب هوالعو تفایرد تسناربا

 یرادا نامزاسهچو بیترت هچاب دیشمجتخت مظعمراث آ نامتخاس راکهک تفرگ

 ۶ و نوت درس تخادرب و هتفرگبم تروص یمن

 نانیبرهاظیخربروصت فالخربوتسا هدوبتف دو مظنتحت هزادناهچات ناروهشیپ

 رد دیشمج تخت مان ) هسراپ رد یشنماخه ناهاشنهاش یاهراک داب ضرغ لها اب

 . تسا هدمايندوچوپ ناکیار راکو یراگیب قیرط زا (روب زم لحمیخیمیاههتشین

 هجوتهتسیاشو نیریشسب عوضومدوخ روب زمیلک حاولا قیقد یسررب ها

 یخیرات ٌينباو یناتساب راث یفرعم ینعی رضاح باتک عوضومزا هک تسا ناوارف

 نادنمهقالع دومنهراشا بلطمزاغآ ردهک یحرشب و دوبدهاوخ نوریبسرافنیمزرس

 روبزملسف یلصا عجرمبای یسانشناتساب یاهشرازگ لّوا هلجملّوا لصفب دنناوتیم

 !٩۱ نورماکروسفورپ فیلأت یسیلگنا نابزب دیشمجتختنازخ حاولا باتک ینعی
 ۳6تفعم۵لزو 1دعهعامرب 1هاطلعاف - درب 0عمجوم 6.02600 -۱
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 یرافیخب رات راث [ ءرایرد هدنک |رپ یتاعالطا
۶2۹ 

 . دنیامررف هعجارم

مجتخت یلک حاولاعومجمزا هک دیامنیم هفاا ناباپرد
 یقرش هاگشپهب ددعدصن ایدادعت دیش

 هاگشنادرایتخاب اهنآ ندش هدن اوخدصقب دوبرارقرگ ازینحاولا ةيقبو دیدرگ ءادها وک اکیشهاگشناد

 و اهیسررب دروم لسن نیدنچ یناکدنز لوطرد یتسیاب دنامب یقاباکی رم ردو دوش هدراذگ روبزم

 کیرمآ ردیاب نامزهچات دوبنمولعمو دریک دارقیتمدخ نینچ مزال لحارم ریاسویملع یاپشیامزآ

 زاسپاذل ددرک عقاو یهاشنهاش روشک لوئسم تاماقم تقفاومدروم تسن اوتیمن یبیت رت نینچو دشاب

 نارا ؛زومرد كنیاو دش هدنادرک زاب نارباب تشذگ کیرماب اهنآ لاسرازا هک لاس نیدنچ

 هدربمان ةزوم رد مهار اهنآ هکدمآ تسدب ًادعب مهیلک رگید دنچ حاولا و تسا ظوفحم ناتساب

 : دننک یم یرادهاگن

 سدافیخیراتراثآ زا یضعب ةدابرد هدنگارب تاعالطایخرب -۸

 داد تسد یماح دمحاسدنپم یاف آ بانج مرتحم دنمشناداب کدو هاگ هک یئاپناقالم رد

 هک دناهدومرف راهظا روشک فلتخم طاقن رد هدنام سانشان یاهلحمو را ] یخرب ءرابرد یتاعالطا

 رد دراد طابترا یراف نیمزرسب هک ار تاراهظا هنوگشا زا بلطم دنچو تساهجوت روخرد رایسب

 : دیامنیم لقن درومنیا

 کنن رد عقاو یناساس دهع هدکشت |کيد زا اسفیفرش لامشیگترف هس رد

 هک تسا یا یحسآ (دش هداد نآ حیضوت باتک نتم ۸٩ ٌحفصرد هک ) مرک

 مه ا[سباآ ۳۵ هر مولعمرارقنیدبو دراد مان ماگ )هاگشت !بمک

 . دندوبهداهن داینب یک رزب کا رانک رد ار هاگشت آ بارادو داب آ زوریف دننام

 دوشیم هدناوخ هوک نمرخ مانب مرک گنت بناجكي رد عقاو ناتسهوک

 نا یاد تسنخ نمهزا نآ یادتبا هک دراد مان جدوترگید بناج هود و

 .(۱)«ساّتعردنبهب بیرق

 (رضاح بانک نتم ۸٩ ٌةحفصرد روک ذم) یکاحض ًةعلقرب هوالع مجعراثآ باتک رد ًانمض

 :دزرویمتردابم اهنآلقنپ البذ هک تسا هدومن درگبارادب اف هاررسرد یرگیدراتآدوجوب هراشا

 هدوب یتّیعمجرب و دابآ ٌةهبصق هک اسف یگنسرف هس تفاسب ناتدنب ون )

 . تسا روپاش یاهانب زا دنیوک

 (۸۵ ص -۱۳۱ یثبمب پاچ) مجع راثآ باتک ۱(



 یراپ میلقالیذ ۲۰

 تسا ینصح شاهلق عفترم رایسب هدش عقاو یهوک نماد رد» درگباراد یگنسرف 175۳ ۰ بز فاسب (تساف هاخرخآ هک ) هیوکاداد
 ار رابدنفسا هک تسیا هعلق نامه نیا دنیوگ تسناریح نآ عضو زا لقع نیصح
 زاریغب مدومن هظحالم بوخ نیبروداب دنتشاد لولغمو دندوب هدومنسوبحم نآ رد
 «مامت تبوعسب مهنآ و دنور الا هک درادن یهار رگیید كيراب رایسب هار كي
 یوق یاهخیم هک دنتشاد روک ذم دندوب هتفر هعلق نآردهک اجنآ یلاهازا ینعب تسیفاب نآ زا یرثا هلمجلایف چک و هکنسزا تسیگانبراث [هلق نآیالابرب
 هک رب هدجیه هعلق نآ فارطاو هدوب هدیپوک اهراوبدب یضعب هک دناهتفای اطفآارد
 نآ یلاوحرد زیئو دناهدیشارت یگتسرد ار اههک رب ناهک تسا دوجوم با زارپ
 دومنلقن دوب یّتقم هک هد نآ لهازایصخش تستیاهنیب شقمع هک تسایهاچ هعلق

 هاچ نآ رد مکحمو لبوط یدنب ُهلیسوب هتفر هاچ نآرسرب یتّیعمجاب یتقو هک
 همه نآ رودب ات رود هاچرمک رد دوریم نیئاپ هک ًانیمخت عرذ تسیپ رادقمب متفر
 یشکب آخ رچ یاجو تسایرب نوتس نام کس دنچ و تسامیسویاهاجو كلام
 . (۱) «باوملاب ملعا هل تسا اجن آرد زین

 یاههناریو رد هک وجرذآ هدکشتآ حرش نم بانک نامه رد زاب
 هراشا (دیدرک رکن باتک نتم۲٩ هحفصرد نآحرشو) دراد رارف دا

 عمجیریدغرد نآب آهک دسونیمو تسا هدومن هوک نئاپ رد عقاو بآ ٌهمشچهب
 #۱۰رامش ربوصت ردو ۲۱ دناوخیم زین هدگشت ]بنخ مانب ارروبزم ریدغو دوشیم
 .۲۳) تسا هدش رک ن بنخمانپ مههدربمان باتک

 : دژادریمم یماح سدنهم یاقآ بانجزا یرگگید یاههتنک لقنهب كنیا

 .۱٩ص رک ذلاقباس مجع راثآ (۱)
 ۱۰۱ ص باتک نامه (۲)

 دروم باتک نیارد نآ حیضوت تسا سراپ كاخزا نوریب نوچ هک دراد دوجو مب یکیدزت رد زین (نایلک) نایلج پمک مانب یرکبد لحم یماح سدنهم یاقآ بانج راهظا قبط (۳)

 . تشاد دهاوخن



 2:۱ سراف طاقنیخرب رابرد هدنک ارپ یتاعالطا

 نیرتگ رزب فاریس یاههناری وو یرهاطردنب قرشمرد عقاو هیولسعردنب »
 یراف رهش نیرتتورثرپ 9 لسآ) هدوب سراف جیلخ ردانب نیرتداب آ و
 رگنل اهیتشک هک یئاجو درکیم فق هوتوئسع جیلخرد اهیتشک - تسا هتفریمرامشب

 هدوب نیررحب یوزبژر ًابیرقن نآلحمو دنیوگیم دیبوا شآر زووما تخادنایم
 . تسارتم ۱۸ بیرق جیلخ لخدمرد نآ قمعو رتمولیک ۷ ات ٩ نآ جیلخ ةناهد

 نچ زا دراد رارق یلعف یرهاط ردنب كبدزن نآلحم هک یفاریس یادخان

 تسا هدوب روهشم مور ات

 هگنل ردنپ فرطب هبولسع ردنب قرشمرد (فاک ودره ٌمض هب) رانک یثک »
 نیت نآ ردنب شیپو تسا عقاو هگلجرد ابرد لحاس یرتمولیک هد دودحرد

 .دراد مان (تسا هاک ینعمب یبرع ناب زب)

 . كلازلاز هوک ینعی هبولیک هوک »
 یهوک ماداب تشد ینعی نژرا تشد»

 نانیزه ابیانیسم مانب یلحم كباب رپشو داگ راساپ نیبام عقاو هاررسرد»
 حیحص صیخشت نیو تسا هتخانش سم لحم ارنآ سکیاس یسرپرس هک تسه

 - ناغم فکر زب زد ناغم "یسم دننام) هک رزبینعی (میم حتفهب) سم - تسین

 ناتسدرک رد - کک رزبباباب ینعب ناغمآدو نانمس مدرسم حالطصاب بابنیسم

 تسا هکر زب یدابآینعمب نانیسم رارقنیدب (هک رزب ٌةهندرگ ینعی سام هلم
 . دشابیم ینعمنیدب زین راوزبس نانب زم هک نانچمه

 مریمس یاههوک زا (رگید فرحود نوکسو میم ٌمض هب) دنم ٌهناخدور »

 (رهشوب هار رسرب زاریش یرتمولیک 40) نابنز ناخ كيدزنو دریگیم همشچرس

 رد است زا تسا یراجیقرش بونج فرطبو دشریم رپشوب و زارش هارهاش هب

 راوک ٌةيحانرد - دراد نابرج قرش هب برغزا راوک ٌةفطنمرد سراف بونج
 دابآیلع) روپاش دابآ هب اربآ اجنآ زا هک (۱)دنتخاس نآ ولج ار یمهب دنب

 . تساهدشهتشون مزال تاعالطا باتک نتم ۸۳ ٌهحفصرد نمهب دنب یخیرات رثا ؛رابرد (۱)



 سراب میلقا لیذ ۰:۲

 لاد تشد و وناب هد قیرط زا هتفاکش ار هوک هتشر مه شخرد - دنسیم (زورما

 نیدراک زا - دوشیم یبونجیلامش نآ دادتما ینعد دوم یراج بونج فرطب

 دچیهیم برسغ فرطب (دنبوگیم وگم طلفب هک ) هیوکهم زا هتشذگر یق و

 . دزیرریم ایردب هیولسعو رهشوب نبو دوشیم یبرغ یقرش ابیرقت نآ نایرجو

 ریقهناخد ور - جاقآهرق - دنم ور یاپمانهب فلتخم یحاون رد »

 .ِ دوشم هدناوخ

 تاک دیجم یاقآ ۳و فرطزا هکی رگید دنچ یاههتشون لقنهب نونکا

 بناجنیا رایتخاب رضاح باتکلیذ بلاطم پاچ ماگنه هدیدرک هیهت ۱۳۳۱5۱۳۳ «یاهلاس رد

 : دزادرپمم تسا هدش هدراذگ

 تسا هدوب هتشون اشکلد غاب یالاب ریز تیب راجاق هاشیلعحتف نامز رد »

 تب د هتشو نآ زا یرثا نونک اهک

 تسااشگلد اجن | تساراب اجک ره تساالاب نادن ز رابیب اشکلد

 ۳ ۱ تسا هتفاب نام بیعت رابهس باراد رهش »
 : تسا یلحم رد كي ره , باراد نونک او تّجرهش مالسازا دعب « (درجباراد)

 رد تّنج رهش یاههبارخ و تسا باراد یرتمولیک ۸ رد درکباراد یاههبارخ

 هعبرا تاج یاراد هتشون فاصو خیرات رد هک ریخ هد كیدزن یرتمولیک ۸

 هدش لزان و رد راهنالاهتحت نم یرحت تانج دیوگ یدعس خیش هک هدوب

 . تساهدوب سراف کگک رزب یاههروک زا یکی باراد

 تسن آب مدرم داقتعا هک دارمریپ مانب تسا یاهعقب باراد رهش رانکررد»

 : شام رشدرا ردپ كياب هاگمارآ هک

 مان تسیاهد گشت آ باراد بونج ناجیهاش ناتسهد همشچرس رد»

 همشچود هک تسا ببس نیدب نآ ٌةیمست هجو ( رتخدورسپ ینمی ) زق "نالغ "
 دننام یرگیدو سپ ةناشن دننام یکی دراد ناروف ناجیهاش همشچرس نایم رد

 . تخد هنامن

 نارسا ناگ رزب زا كشیب هک (درمدا زوریف) مانب تسا یاهعقب اسف رد»



 پا سراف یخی راتراث | یخرب هرابرد هدنک ارپ تاعالطا

 . دشاب دیاب مالسازا شیپ

 هبارخ هک تسا داب آ زوریف رهش یبونج تمسق رد روک رهش یاههبارخ»
 هک د راد دوجو رگید هاگشت آدنچ فلتخم یاههلصافبو تسا اجن آرد یهاگشتآ

 . دنیوگ یقاط راهچ ار اهنآ

 (۱) هایسرانک* یقاط راهچ دابآتمالس یقاط راهچ رهش هو یقاط رابچ
 .« نا دننامو

 ناباپ اجنارد زین یئاتکی هک زا لوغنم تاعالطا

 :دزادرهیمتسا هدمآتسدب فلتخم لیاسوب هکر گیدهقرفتم تاعالطایخرب رک ذب كنیاو دربذپیم

 رانک دیشمج تخت یرتمولیک یس ات تسیب نیب) نادیسو دنویس نیب

 یدنچ یاههّیت لاب تشد كدزن دنویس ُهناخدور یبرغ بناج رد (ناهفصا هارهاش

 . دراد دوجو خیراتزا شیپ نارودهب طوبرم

 دنمشناد فیلأت یسیلگنا نابزب زاریشرهش یامنهار رّوصم ءوزج نایاپ رد

 شتنم تاغیلبتو تاراشتنا لک ةرادا فرط زا هک یمتاح لا زی زع یافآ مرتحم

 هدش بلطم نییاب هراشا (۱۹0۱ سرام -۱۳۶۰ نیدرورف نارهط پاچ) هدیدرک

 دنچ و دشاب نایحیسم زا شیب یرافو زاریشرد نایدوهب ةدع ارهاظ هک تسا

 نابایخ یقرش یاهتنا رد عفاو ةسينک اهنآ ةهلمج زاو دراد دوجو اجن آ رد هسینک

 فلتخم تاسُموم اب یصوصخم لحمو یوک زاریش نابدوهیو تسا زارش دنز

 تاعالطاهب نادنمهقالعو هنراد اجنآ رد شیوخ یاههاگتدابعو اههاگشزومآو

 زاریش رد گنهرف نابایخ بونج رد عقاو ٌةسينک زا دنناوتیم هراب نیارد رتشیب

 . دنپایرد رتهب ار دوخ رظن دروم بلاطم هدومن دیدزاب

 قبط - راد راریق یسهوک لق زارفرب مرهج یکنیدزنرد - سکرن ةعلق
 تست سرش سیر دم ج۱۳ ۳۳۱و یا اس اس

 تاحفص رد هک ربتدناو روسفورپ شرازک لقن نمض هایسرانک  یقاطراپچ درومرد (۱)

 رد یئاتکد دیجم یافآ یاهتشادداب هکشراب هجوت ابو دش هراشا نآب ۱ اد

 ؛دگشتآ دوجوب رتدوز لاس دنچ هلمظعم هک ددرگیم مولعم تسا هدش هیهت یسمش۱۳۳۰ لاس

 ٌهرابرد یعالطانکل دندوب هدرب يب تسا هدیدرگ رکذ اهن | مان هکر گند یاههدکشت آو رد

 , دناهدادن راشتنا اهنآ
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 ۱۳۵۰ هام تشپیدرا لّوا یاهزور رد تاعالقا هما نزور رد جردنم رابخا

 تمیزع لحم نآآب تفرعم دمحا یاقآ یتسرپرسب زاریش نادرونهوک زا رفنشش
 یلاهایارب روبعلابعص هار دوجو تأعب هعلق نیاب نتفای تسد هکنیااب « دندرک
 دوب هدیسرن اجنآب یسک یاپ ریخا نورق ردو دیسریم رظنب هناسفا سراف
 ۱۳۳۳۱ ال ۰۱و تمولتک ۷۰ )یط اب یزاریش نادرونهوک
 دشابیم مالسا زا لبق راثآ زا دوشیم هتفک هک سک رن ًهعلقب یدرونهوک

 . دنتفا تسد

 سگ ن علف ٌةطّوحم نادرونهوک زا یا هدع و تفرعم یاقآ راهظا قبط
 لاسنهک و دنمونت تخرد دنچ اجن آرد و دراد تعسو حرم رتم ۱۵۰۰ دودح رد

 ردوتساروصحمیگنس یورابو جرب ثكي نایمرد هعلق نیا تسا هدیشک نامسًآبرس
 ٍِِ دوشم هدید فلتخم لاکشاو نیلافس فورظ یاباقب نآرانک و هشوگ

 :؟تساهدش هدبد یدایز نیدالوبیاهناکیپ سگ رن هعلق یرتمولیک دنچٌةلصافرد

 ۱۳۵۰ دادرخ مود خروم تاعالطا ةمانزور رد هک مه یرگید ربخ قبط

 راغ زاریش یکنسرف ۱٩ رد عقاو ایلع هلرفخ برق یکیدزن رد دوب هتفر موقرم
 ی درادرارق یئافصاب هوک نماد رد (ناکروگ ) راغ مانب یک رزب

 ترهش مدرمنیب یفلتخم یاههناسفا راغ نیا ءرابرد « تسا دوجوم یاهمشچ نآ

 (یزاس هحلسا زک رم) هناخدا رز هک رزب راغ نیا هک دندقتعم مه یاهذع و دراد

 . دوشیم هدیمان ناکروگ راغ تهج نیمهب و تسا هدوب یناکروگ رومیتریما
 رد ۱۳۰ دنفسا ۱۳ خروم (زاریش) سراپ ٌةمانزور رد جردنم ربخ قبط

 دراد دوجو هوک ةرذص زا رتم داتفه عافتراب یاهراوبد روپاش راغ یرتم ۰

 دروخیم مشچب یرایسب رمرم یاپگنس نآ ًةناهدرد هک تسایراغنآ زارفربو
 رفن تفه تسالوا روپاش ردام هب بستنم و دوشیم هدناوخ رمرمراغ مانب راغنیا

 ۱۳۵ ۰هامدنفسا ردرابنتسخنیارب تفرعمدمحایاق | یتسربرسب زا ریشنادرونهوک

 ۲۳ ۳۳ د درات هعقاب ار وب رهراوید زا دوعض چیفوت
 زا و یناتساب یاهلحم یسرربو یئانشآ هک دنک ی مدیأت اررظننیا رگیدرابکم الاببلاطم



 ۰ سرافیخی رات راث]آیخرب ؛رابرد هدنک ارب تاعالطا

 رادهنماد و ناوارف تامادقا و اهششوک دنمزابن ناربا طاقن ریاس دننامسراف ةدنامسانشان یخی رات

 داش مج
 هک ی دنلبو لاس نهک رایس ورس تخردءرابرد دنادیم بسانم هدنک ارپ بلاطمنیا ناناپرد

 : دیامنلقنیتاعالطارصتخمزبن دراددوجواسف رهش كيدزن

 یمیرد ورس مانبیمیرد یداب هبنآ ترواجم تبسانمبروب زملاسنهک ورس

 زا شیبن آ نیئاپ ةرثادرطقهدوبنایسراپ داقتعادروم روک نمرارقزا و دوشیمهدناوخ
 ورس تخرد نیا سکعو (۱)تسا رتم تشهو تسیب دودحرد نآ یدنلب و رتمود

 لبقیدنچ دشابیم جردنم باتک نیارد هک رگیدیاپسکع یرایسبدننام یخی رات
 نکردم هوا رف تنراف ی راتدرهج رج ویاقا ار

 . دسرریممرتحم نادنمهقالعرظنب ۲2 ۱لکش

 ربشرب كربتم نکاماو اههاگترایز ةرابرد یناعالطا 9

 كراخ ؛ريزج و ربشید راثآو

 یخیرات تیمهاو رهشوب تیعفوم ءرابرد (۱۷ ات ۱۱ تاحفص) باتک نتم مشش لصف رد

 و هتشکل یصحت هک یتاعالطا نآ یناتسابراث ]و كلراخ ؛ربزج یاههنیشیپومیدق رهشیر یاههناریو

 فلتخم لئاسوب یئاپسکع و رگید تاعالطایضعب سپ نآ زاو داتفاروک نم دوب هدمآرظنب بسانم

 ظاحل نیدبو دیسر رظنپ هدافا دروم یلبقبلاطم لیمکت یاربهک دمآ تسدب روبز» یاهلحم رابرد
 . دیامنیم رک ذ دنادیمدروم نیا بسانم هک اراهن آ زا یئاهتمسق

 دب ًایمربم» ناشمانزا هچن آ قبطهک یراف دنمهقالعوملطهرصانعزا یرپشیرنیسح دیسیاقآ

 لاسرا نمض دنتسه (رهشوب عباوت زاو ميدقرهشرر یاههناریو كيدزت یداب 1) ینونک رهشی رلهاالصا

 : دنسرونیم نینچ رهشوبو رهشیر ؛رابرد سکعدنچٌهمیمضپ یاهمان

 رد ینّیعم نامز نآ یبارخ نامز و نآ یانبو۲)هعلق ةچخی رات اماو ...»

 نامزرد دنراد راضحتسا هکب روطنامههعلق نیا تسا ماسهچنآ و هدشن هدب د خب رات

 رشدرانامزرد نآآ یناداب] تدشوتساهدوب رومعمبرع نامزات وهدشهتخاساهممالبا

 ۸ ص - مجعرا آ باتک (۱)

 . تسا روش ر هعلفدوصقم ۲(
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 (ریشدرارهش)نآ یسرافینعمایوگ هک هدیدرک فورعم )

 یافآ ملقب سراپ ةمانلاس رد ناتسگنهرف لیکشتلباوا مرادرطاخب بوخ ....دشاب
 ریشدرا وی رمانب هک هدوب

 یرصان و رهشمرخهب هرثحم لیبقزا اهرهشیضعبیماسا ضیوعتیارب هک دهاجریما
 دنتشونیم ار اهر هشسیسأت ٌهچخی رات هریغو ناراسچک هب یلغرک چک و زاوها هب

 كرادم نامه قبطو دربیممان ریشدرآوب ر رگیید یاهخب رات دانتساب اررمشیر نيمه

 هدازماما و تسا هتشاذگ رهشنیا هبریشدرا دوخارماننبا هک دندوب دقتعمیخب رات

 روفصع لایلع دّعحم خیش ملقب راظنالاوراه زاهمجرت باتک ٌهتشون بجومبیلعف
 نبا ساّبعترضح دالوازا تساهدازمامایداب آرد شرازم هک نمیهملادبع هدازهاش

 دشاب صخشمن آ تّلع و تلح اب تداهشخب راتهک یاهبیتک نآ ردیل ودشابیم ! یلع

 تمسق نوچ - ددرگ هّیهت هبیتک زا یسکع دشن نکمم تهج نیازاو درادن دوجو

 تداهشتسینرود تساهتفرگ تروص بارعا نامزرد نآ ةعلقورهش ر یبارخ ؛دمع

 رهشو هعلقیبارخیفرط زا دشابناوا نآ اب نامزمه نمیپملادبع هدازماما تاحراب

 دیشمج تخت راثآ نامه هملکنیازا یرهشریاقآدوصفم ًانیقی) اناداپ | طوقس زا سپ رپشیر

 نبزآ برع نامز ردو هدیدرک عورش داگ رازاپو (دعاب نآزا یتمسق اناداپآ هکت سا

 و هدومنینکسبارعا هرد زجهبش ةغامدیلامش لحاسرانک رد اتو تسا هدشهدرب

 یتفک ٌالیسویئایرد طابت را ناتسبرع لحاسباجن آ او دنداهنانب زهشوبا مانب یرهش

 ۰ تتتحاس رارفرب ینابداب
 نمیهملادبع هدازماما ُهعقیزا مهیسکعو رهشیرراث ] یایاقبزا سکعهعطقود ی.رهشب ریاق آ

 دسریم مارک ناگدنناوخ رظنب ۲٩ و ۲6۳ و ۲6۲ ری واصت رد هک دناهداتسرف دوخهمان هارمه

 رهشوبرد مه یزوردنچو تمیزع بونجترفاسمب یلواقآ دبهپسراسمیت هک ۱۳۶۰ هامیدرد ًانمض

 ردو هندومن رداصناشدوخ ناهارمهزا یکیبار رهشرراثآآ دیدزابو یشکر س روتسد دندومرف فقوت

 ریوصت رداهن ]زا ک هک تفرگ رارق باجنا رایتخارد روبزمراث ] زا سکعدنچ دیدزاب نیا هجیتن

هایسلافس ٌةعطقاب یمالبع هتشبنیارادرجآ هعطق كب ننجمهو دوشیمهدد ۲ ءرامش
 نامه زا ی

 ۳۳ نهم دوی هد یوررب ها اردپم نآتعرمورجآ یوشوتسش زاسپ هک د ندروآ نارهطبدوخهارمه دوب هداتفالاخ یوررب هک اردهع

 سکذ ریشدرامار باتکن تم ۱6۱ ٌةحفصرد ریشدرا نامزرد اررپشیرمان بناجنیا (۱)
 ریشدرا ویر منکیمرکف » هکدناهتشون رک ذلاقوف ٌةهمانرد یرهشیر نیسحدیس یاقآ یلو ماهدومن

 انیع هک تسه یدیفم تاحیضوت هراب نیا رد مه ناشیا همان یدعب روطس ردو « دشاب رت حیحص

 ۰ ددرگ یم لقن



 ۷ رهشوبكربتم یاهانب

 زا روبزم رجآ دراد نیقی - تسا هدندرگ هدومن ۷۵ ءرامش ییوصت ردو دیدرکی رادربسکع

 ۱ ۲ٌهحفصرد نآهب طوب :رمحیضوت هک تسا(۱) هتنوخان هلورتوش مانب هتشبن یاهرجآ نامه عون

 و لا ریوک دص یزاخک جم

 نمضرابدنچ رضاح باتک پاچ تدملوطرد هک مهراگنهرهچ رهچونمیاق ] مدنمجراتسود

 ةينبا و كربتمو یخیرات راثآ زا یئاهسکع دناهتسناوت هنوک ره سراهفاتخم طاقنب ناشی اهترفاسم

 یزوردنچ ۱۳۰ هام دادرم رد دناهدومن لاسرا و هیهت بئاجنیا یارب ار طاقن هنوگتا یبهذم

 اههاگتراب زا یگاهسکعروب زم لحمردلاس عقومن یاس ره اس یا رگ جو ابو ار

 جردنم یتآح رشب باتک لیربواصت تمسقرد هک دناهداتسرف بناجنیا تهج هتشادرب اجن آدجاسمو
 : دشابیم

 مدرم داقتعا دروم هک هلغرابنا كبدزن قاط ریز هحمرد رضخهجاوخ ٌةعقب

 و عمش نتخورفاو تراب زب هتفراجن آ ردرهشوب ناونابًاصوصخم هعمج یاهبش هدوب

 شا(۲4۸و۲4۷ش)دب ًایمرب نآ یاهسکعزا هکی روطبو دنزادرهیم مسارم هنوگنیا
 . دوشیمن هدبد نآ رد یهجوت لباق یرنهاب یخیرات

 رم وریش دیدج نامتخاس و هناخ نفلت نیبهک اکیچوک اق خدا زماما

 هلاءایلواز ا!ری و مدرم (۲2۹ش)تسا نید ناگ رزبزا یکی مربقم هدوب عقاو خرس

 و اصومحه هعمج یاش وب مومع داقتعا دروم و دننادیم

 . دنزورفایم عمشو دنناوخیم ترابزو دنراذگیم

 ًةطساوب هدوب عقأورهشوب هاگ دورف دئاب كيدزن هک (ع)یلعترضحهاگمدق

 و تسا هدشریخأتراچد نآ لیمکتو هاگ دورف دناب ٌهماداراکاجن اب مدرم داقتعا

 دنزورفایم عمش و دنوشیم عمج اجن آ ردرک نو تدابع یارب یا هدع هعمج یاهبش

 . (۷۵۰ ش)

 ولتقو هعمج یاهبشو(۲۵۱ش)تسا یلعسابع 4بروهشم هک لضفلا وبا هاگمدق

 .دشابیمعمشنتخورفا و یراوگ وس مسارم ماجناو عامتجا لحعم یراد هی زعت مانا

 داب هاش ٌةلحم رد یفوک دجسمو هاشدجسمهب قورعم نودعسخیش دجسم

 تروص اجن آرد هکر زب یایراد هبزعتو ینز هنیس مسارم ًابلاغ هک (۷۵۷ ش)

 یومانبهک هدوب ناتسبرع یلاها زا دعس خیش مانب یصخش نآ لا ینابو دریگیم
 :تنسا هاش قاب

 ۹ ها6



 یراپ میلفا لیذ ۰:۸

 یاهزور و دنتسه نآ تعامج ماما یناندع یاق ]هک (۳ ش) هعمج دچسم

 . دن راو یه رامت هماقاب اجنا رد هعمج

 ءربقمودنناوخیمزامن اجن آرد ًابثرم هک نّتست لهاب طوبرم تعاهج دجسم

 .(۲۵4ش)تسقاو اجن آ رد زین باعولادبع خیش مانب کر زب یلوتم یک داوناخ

 یئاهشیامن هتشاد یلیفلحمنیارد هدوب یدنهرفنکب نآآ ی ناب هکل یفدجسم

 هدیدرگ فورعم لیفدجسم مانب هد 96 ان یدحسم احشارد ان تاپ هدادبم

 تسا ندیشون یارب فقو طقف نآبآ دنیوگیم هکبرارق زا(۲هوو ۲۵۵ ش)تسا

 : دشاب زیمت یندیماش آب | هک دناهدومن مع را رد نتفرگ ءوضو یتحو

 هدوب (بنذم) میهاربا دّمحم یاق آاب نآ تیلوت هک ون دچسماییدبنش یاسر

 نا سکعرد هکبروطب و دراد رارق (هیدبنش لحم ردو تسا نابن ورزاکهب طوبرم

 . دشابیم یدنچ یشاک یاههبیتک و تانیب زت یاراد(۲۵۷ ش)دوشیم هدید

 دشهراش|(روبزم ٌهحفص لیذ تمسق)باتکن تم ۷۷ هحفصرد هکیروطب ًانمض

 هنومنو دوشیم هدناوخحیسم روهظ یاسیلک مانب هک دراددوج و مهیئاسیلکر هشوب رد

 پراش یاق آبانجیلاع فرط زا هناتخبشوخ تسا ناریا یرامعم تعنصزآ یبوخ

 شناد و یناحور ماقمهب یرصتخم راشا باتک نتم ۷۲ ٌهحفص لبذ تمسقرد هک )

 هداتسرفباتک ؛دنراگنیاربروب زم یاسیلک زا یسکع(دیدرک ناشبا یسانش ناتساب

 . دسریم دنمجرا ناگ دنناوخرظنب ۲۵۸ هرامشرب وصت رد هک دش

 هک هدنراگن یگتسشنزابنارود ییمض یفاصرایسبناراکمهو ناتسودزا روشحلسیلعسابع یاق آ

 تاعالطا دنتسه ناماس نآ مدرم زا دوخو دنراد نآ شوحو لوحو رهشوب عضوب دایز یئانشآ

 دیذحرشپ هک دنتشاد راهظا بناجنیاب رهشوب ةرب زج هبش یاهبدابآو راثآ ءرابرد یرصتخمو دیفم

 : دیامنیم لقن

 یاههناربو یقرش یرتمولیک دنچ تفاسهب رهشوب ؟ربزج هبش قرشم رد

 هنوگشیدپ نمهیملادبع هدازهاش عقب دوجو تیسانمب هک) هوا زماما فورعم یدابآ یهشیر

 یاههناریو زینو دراد دوجو هابآ زیس مانب یرکید یدابآ و ۳ دم هدمان

 تای دزن (دهدیم هپ نیئاپ هت ینعم هک ات فرح ودره مضهب) لق ی لت مانب یرگید



 ۰:۹ یهشوب مر رج هیشرد فلت نکاهاورات |

 - تسا دوجوم سراق جیلخ ٌهنارک و رهشوب هری زج هبش نیب خزرب ردو داب آزبس

 ٌهنمزا رد یضیرع رایسب ینیمز ریز ورهار هک دراد ترهش نینچ مدرم هاوفا رد

 نشد یاهلاس ردو تسا هتخاسم طوبرم لت یپ لت اب ار رهشب ر یاههناری و مدق

 هک روبزم ینیمز ریز ورهار راث | هب داب | زبسو رهشوب نیب هار ثادحا ماگنه

 . دناهدروخرب دشابیم ناکباب ریشدرا دهعب بستنم
 ۳ دز 1 ۳ 2
 رگبد یدابآ دنچ و لترس و ینور و ساود و كتسد و ینمهب یاهبداب ]

 رهشب ر یاههنارب و یقرش بونجو قرشم و لامش رد دایز اب مک یاهتفاسم هب زین

 زین نیشن هاش مانب یناتساب یاههنارب وو درادرارق رهشوب ةرب زج هبشلخادردینعب

 دشابیمرادبدپ ویقابزونهن آ ةعلقراث آ هک تسقاو ینو"رث و رهشیر یاهبداب | نیب
 رهشوب رب زج هبش مامت هک درب یپ یبوخب ناوتیم هّجوت صتخم اب هتفرمهیور و
 مک سراش رضاح نارود ات هنمزا نیرتمیدق زا یعیبط تّیعقوم و دادعتسا لیلدع

 «دراد و هتشاد ناوارف روطب ار ینادابا هنوگ همه تّیفرظو

 هبهت ندئل رد عقاو ناتسودنهرومآرتفد هناخناتک رد دوجوم دانسا یورزا هک یتشادداب قبط

 مدنمشناد تسود فطلب مدهیاهخسن هتشگ یرادرب سکع نآیورز| یددعتم یاههخسنو هدیدرک
 ۱۸۲ هیوناژات ۱۸۳۸ هیئوژ هامزا تسا هدش هدراذگ بناجش ارایتخاب تخبون شناد یاق | بانج

 یاه راتفرک و تارهرد ناربا هگنچابفداصم هک یرمق یرجح ۱۵۷۷۳ اب قباطم)یدالمم

 یئابددیوریناب یناک وان یقرش دنه یناپمک فرطزا(تسا هدوبراخ ءربزجورهشوبرد نآ زا یشان
 نارادهجردو نارسفارفن ٩6 دادعتو دوب هدیدرک رقتسم اجن آردو مازعا كراخ ءرب زجبرکذ لباق

 دناهدومنا توف هریزج نارد ناشتماقا لاسراپچ برف لوطردروبزم یورینزا یسیلگتا نازابرسو
 هتشاد دوج ور هدون لاس 2٩ ات را ناشربع ننس هبناتشدکورد سا زا استارد ناسروگو

 دروم هراب نیارد دایژ حیضوت درادن یطابت رارضاح باتک فده اب عوضوم نیا لصفت نوچو تسا

 . دنادیم یفاکتسا هدوب هتشذگ دلراخ ءرب زجرد هجن آظاحل زاار هعقاو نیاب هراشا اهنت و دبابیمخ

 سدان یشیرات راثآزا رب داصت ید دعتهر طوب ره تاعیضوت ۰

 ناتسا نآ فلتخم طاقت زایرظانمو

 جی ردتبودوبن سرتسد رد البق هک یفلتخم یاهسکع تفرگیم ماجنا باتک پاچ هک یتدم رد
 ناساکع یضعب طسوت اب دش هدراذک بانک ةدنسيون رابتخاب دنمهقالع یاهتیصخش یخرب ٌةهلسوب

 نمض هک یئاهسکع نایمزا زین ع دشنچو تفرگ رارق سرتسد ردو دوب نم مهارف قوذاب

 تمسق نیرخآ رد جرد بسانم مدوب هدومن یروآدرگ یراف رد فاتخم یاهتیرومأمو اهترفاس



 یراپمیلقا لیذ ۳۰

 ۲۵۹ یاههرامش ریواصت رد مرتحم ناک دنناوخ رظن زا هک یحرشب كشااو دیسر رظنب باتک لبذ

 : دزاد رم اهکع سا یفرعمب درذکسم ۲۸۱ ات

 هک (باتک نتم-۱هحفص) تساوخدزباهعلق یبونج علضزا یرظنم -۲۵۹ش

 نکممموزل ماگنهردودیامنیمیبوخب یبوچلپ یورزا ار هعلقنوردبدورو هاراپنت

 .دنزاس نکمم ریغ ار هعلقب دورو قیرط نیدب و دنرادرب ار لپ دوب

 زارفرب هک یعنماخه دهع یگنس هندبو اهنوتس هتو نوتس -۷۹۰ ش
 نآآبهراشا باتک نتم ۲۱ ٌدحفص ردو هدنام یقاب (سوواط تخت) رضتسا یاههناربو

 . تسا هدیدرک
 هعرجا یاهجرب هک زاربش ثک را یبرغ بونج ٌةشوگ رظنم - ۷٩۱ ش

 ثادحالا دسدج نادیم یاههراّوف و ضوحو تسا رادومن نآ راوبد زا یتمسقو

 نتم ۵۸ ٌحفص) یناخمیرک کک را زا تمسق نیا ولج رد یرادرهش ترامع لباقم

 . دوشم هدید (باتک

 ندش ناربورثارب هک راجاق هاشیلعحتف دهع ٌهتسجرب شوقن -۲۹۳ و ۲٩۷۲ ش
 یراپ؛زوم غاب ٌةطّوحمرد (باتک نتم ه4ٌحفص) هدناماجب دیشروخخاکاب هنی آ خاک

 نامتخاسیدورو ناویا یجراخ راوید رد ًادعب دوب هدیدرگ بصن یتق وم تروسب

 یرت هتساشو بسانمعضوپ غاب نامه یبرغلامشهشوگ ردسرافگنهرفٌرادا دیدج

 . تسا هدش هدراذگ نادنمهقالع رادید ضرعمب و بصن

 رد هدوب یدعس كراپ ٌةناخنامهم لحم نونک | هک یمیدق یانب -۷۹6 ش

 اد نا حیضوت باتک نتم ۷۵ ٌهحفص

 و۷هتاحفصرد نآ حیضوت هک مرا غابزا یرظنمو یمیدق ترامع -۲۷۵ ش

 هدومن ۱۸۲ لکش رد زین نآ فورعم ورس ربوصتو هدیدرک رک ز باتک نتم ۷٩
 ته

 ٌاحفص لیذ رد هک تالق رد حیسم لیلجت یایسیلک زا یریوصت - ۷۱ ش

 . تسا هدش هداد حیضوت نا ءرابرد کات سم ۷۲

 دنلب دبنگ و نوزوم یحرط هک اسف رد دقحم هدازماما عقب - ۷۹۷ ش



 ۱ یرافالاخ فلتخم را آ یاهسکع حیضوت

 . دراد یپجوت بلاجو

 یدورو ردو فقس و ناویا هک اسف رد نسح هدازماما ٌهعقب -۲۷۸ ش

 . تسا دیدجو هزات اهن آ یمامت هدوب رادبدپ نآ حیرضو
 - اسف رد اضرهاش نابابخ زا یآهرظنم ۲۹۹ ش

 اهن آ ناتخرد رتشب هک اسف فارطا یاهناتسغاب زا یرظنم -۲۷۰ ش

 . تسا لاقت رب و نی ریشومیل و امرخ تخرد

 ۱۳ رد حرش هک نورزاک دگشتآ -۷۷۱ ش

 . تسا هدند یک

 کو نه رد هکر روماشب هدکشنل سراخ شم و
 رد سراف یسانشناتساب ةرادا فرط زا هک یتاریمعت زا سپ (تسا هدش یفرعم

 دوشیم هدید هکیروطب « دوب هتفرگ ماجنا نآ رد یسمش ۱۳۳۹ و ۱۳۳۸ یاهلاس

 یاهبرادربک اخ نمضوتساروب زم ةدگشت آیلصا هل وا حلاصم هک شات یاهگنس اب

 لا تروسار هتک ایا راوصرا نامش دو درو
 هدنسون هک ۱۳۳۹ هام دنفسا رد سکع نیا « دناهتخاس مکحتسم و دیدجت نآ

 دوس هدروزا تسنب رویاشب یاههناربو زا ار یهانوف د دسمراتب هر

 تالش و

 رالات تشپ طایحرد فوشکم یناساس دهع كيئازوم شوقن -۲۷ و ۷۲۷۳ ش

 نتم ۱۲۳و ۱۲۲ تاحفص رد نآ حیضوت هک روپاشیب رد لّوا روپاش خاک هک رزب

 ناتساب نا ربا ءزوم رد یناساس دهع ةفرغ رد نونت او تا و

 ناک و چ هگنت رد هک برعنانیشنهبدابررب مژدماربب یزوربپ شقل ۲۷۵ ش

 هدیدرگ رک ذ باتک نتم ۱۲۷ و ۱۷٩ تاحفصرد ناب طوبرم حیضوت هدش یراّجح
 ., تسل

 .۲۷۵ لکش رد روک ذم ٌهنحصرد مود مارپب هتسجرب شقن -۲۷ ش

 ادزماروها رهظمزا ار یهاشداپ راعش هک لّوامارهب هتسجرب شقن -۲۷۷ ش



 سراپ میلقالیذ ۳

 نآ زا مه یریوصت هدیدرک رک ذ باتک نتم ۱۲۷ ٌةحفصرد نآ حیضوتو دریگیم
 . تسا هدش هدومن ۱۹۰ لکش رد رتشیب ًةلصاف اب

 ۳ اف شنا یناکدنز و هک رزب رداچ زایسکع -۷۷۸ ش

 ان هدنسبوت ترفاسم ماکنه۱۳۳۰ هامناب1۱۶ ةبنشهس زور رد کرک

 هاگشنادیرادربملیف تئیه یهارمهب(روشک یابیز یاهرنه فرطزا ی دنیامنب)
 هتفرگ روپاشراغ یذاحم روپاش دور تسار بناجرد ناکو چ گنت رد زویک اریس

 تا هاش

 ۳۳۰۰۱۰۰ تو زا یرادومن هک ینادرم یلحم صقر -۷۷۹ ش

 یاهدععامتجاو ینسم داب آرون رد دنهدیم شیامن بوچ ددعود ٌهلیسوب اررپسو

 رانک رد هناخماب یالاب رب لهدو یان ناگ دنزاون هک یلاح رد نآ یاشامت یارب

 ترفاسم رد زین سکع نیا - هنزاونیم اریمزر صقر ننچ گنهآ هطوحم

 تئیه یهارمهب (روشک یابیز یاهرنه فرط زا یک دنیامنب) باتک هدنسون

 خیرات رد ناتسزوخب سراف زا ترفاسم ماگنه زویک ارس هاگشناد راد رشلف

 . تساهدش هتشادرب داب  رون رد ۱۳۳۰ ناب ۲۱5 هبنشجنپ

 شیادیپ ماگنه ۲ هامرود رپش ۲۸ زوررد | اتکا هدف راکت ۳۰۸۰ یک

 هک رزبرالاتیقرش بونج شوک رد لّوا شب راد مانب میسو رز یوتحم حاولا هعمج

 نیا نداهن خیراتزا لاس ۱2۵۰ تشذگ زا سپ هک دیشمجتخت ٌةنادیا خاکیزک رم

 - دهدیم ناشن دیدرگ نایامن روبزم لحمرد شویراد یهاشنهاش یشب رات دانسا

 دیشمجتخت رد یسانش ناتساب یک دنیامن تمس هب ماگنه نآ رد باتک ةدنسون

 ۳۰۱۰۳ ۶ و دلفت ره روسفرب موحرم تساد رب هک اجنآ یملع تعیهاب

 هفیظو ماجناو یراکمه تشاد لاغتشایملع یاپیرادربک اخهب وگ اکبش هاگشناد

 دو اهناوک ی سبیلم دانسانینچ شیادیپ ظاحل زا روبزم سکع ٌهئاراو مدومنیم

 تساهداد تسد یناوج راک زور رد بیت رتنیدب هک ی نیشنلد سب ةرطاخ لاح نبع

 سدنهم یاق آ دوشیم هدید سکع تسار فرط رد 3 دسر بسانم

 دیشمج تخت ۱ تّئیه نواعم و رامعم سدنهم ( ۰ ۱۹ رتفرک كيردرف



 :ذرد سحع نیرخآ حیضو ۳۳ تانک ورد سکتع ی رسا سود

 یکم ان یر هتشن داعژا شات ی تم یو تار لس ی کو

 . دنتفا تسد میسو رز ٌهتشبن حاولاهب

 نیرخآ و ددرگیم هئارا تمسق نیارد هک یسکع نیرسخ آ -۲۸۱ لکش

 زوررد ارباتک ءدنراگن هک تسا یسکع دوب دهاوخ باتک لبذ رد یر
 یتصرفوعقوم زا هدافتسااب هک دهدیم ناشن ۱۳۷۹ هام تشپمیدرا مهدراهچ ٌهبنشجنپ

 تحت یملع هاگنب تقژ سیئر یماس یلع یاق | تمیقیذ كمک ابو دمآ مهارف هک
 ٌةمخد یالاب رب ار یشنماخه یهاشنهاش ٌةعبات للم هتسجرب شوقن متسناوت دیشمج

 یخیم یاههتشبنو میامن یسرربو هظحالم كيدزنزا دیشمج تخت رد مّوس ریشدرا
 نتم ۳۱ ٌحفصب) تسا هدیدرگ رقن شوقنزا كى ره یالابرب هک ار یناتساب یسراپ
 نآ شقن ٌةسياقمو للمزا كي ره مانقيبطت اب هدرک خاسنتسا (دوش هعجارم باتک
 یقیفوت وب زم للم یئاسانش رد یدح ات اناداپ آ خاک یقرشیاهناگلپ شوقن اب تم
 «مروآتسدب ,دمآیمرب یجراخ نادنمشناد یاه هتشون و اههتفگ زا هچن | زا شیب

 ةطّوحمهبهک تسا یدومع هاگترپ ٌةبل كيدزن هاتوک یبوچ قینجنم یجراخ ٌةنارک
 .دد 5 یهتنم موس ریشدرا همخد یدورو رد لباقم

 (۳۸۱ ان ۲۰۴ لاکشا) باتک لیذ تمسق هب طوب رم یاهسکع

 تاعالطا اهنآ ٌهمئاخ زاسپ و هدرگیم زاغآ دعب هحفص زا
 تسا جردنم همیمض تمعق رد یدیفم ییلیمکآ



 باتک ٩ ٌُهحفص زا لقن ) داگ راساپ یتاماکحتسا ژد لحم یئاوه رظنم 6
 بش
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 ]عو 205/206 - وطن, 16 ۹۵60۰

 مطفمم لس گفصعاتمنت6 ع ۹6۱۵4
 مطهر 14 هم هن۵ماعب ۱۱۱۱6

: 91009 

۰ 1/736/60۵ 
 ]زعو 205/206 - 1 طع وه موطهاند

 ۵آ 1ع 20۱۵ ا ۶

۱ ۱ 
۱ 

 1: 207 - ۲۰۷ ش

 سراب ؛زومرد (رفخ) هفیلخ ةعقب قرعم یشاکبارحم - ۲۰۷ ش
 تاحفص هب طوبرم - یرجه مهن نرقب قلعتم ( زاریذ )

۷ .۳۹۰ 

 زوم 207 - اطقط .ص دموقتومم عضو
 متال لس ههممامم 1م ه اکطفکت, 13 ۵

 (همانمهممصم هنب اسفمع هم )٩۵

۱ 

 ازم 207-)1طعهاح جمع و هصمومتع ما هصدصعام0 ناعو
 طهامهصمتصم ام طمع هفیماهسم کطفلنکعط هل اکانت, 13

 مه (همتعالو دص اطع طکیفمهسح هک گطنحم)

۰ ۱۷۱۷۱011۱۳2 

۳۵ 



 جباردیب | تالق هب موسوم نانسهوک یبونج هنماد

 قارع لحم رد جردنم نرعسلا لروارس شر

 -جیایناتساب راث | یواح هبتیالاب تمسقرد بآ نزخم یارب یمیدق دنب - ۲۰۵ ش
 ۲ءرامش - موس دلج - قارع ُهلجمرد جردنم نیتسا لروارس نزد زا لقن

 ۳۹5 و ٩۰ و ۸٩ تاحفصهب طوبرم
 ذف 208/9 - 1م صعقم لع ظواهططهصقتر . قصمامصح :ییمجمزم 0 جب

 6۱ هه گلفصو لف م

 1188208/9 - ۸هلعصا دعوعجمزنو ما ها ص4 لفص مه اطع هوم اهن,

 دا 10 عموم صهص۰

 ,۹6 1۸0۰ ۲۵۱111ص, ۸ ٩

۳۹ 



 هیات
 نا رب یبارحم هدومن دحسهب لیدبت مالسا نارو

 دناهدیشا رن هوک لدرد هک

 شرازگ زالقن - دناهدوزا
 تاحفصهب طوبرم ۲ هرامش - موس داج - قارع هلجمرد جردنم نیتسا لر
 ۳۹۱5 و

 [ز 210 - 10, سعم ع ظعافطاطفصقتر همجسصعحم دانونح )615

 1هصتمنع, اهن لفصو 1ع مع, 3-۲1 ۱۵۵۲م
 ]ازم 210 - ۸ داژوتمییو رسزواهصتم جموجسصهصا, ۲60 1۱

 ها 10زر دعفم طعم(, ۲احو ۵۱6۲ ۰
 نت سم کعنصم 1۳۸۵, ۲۵۱ 11[, ۰ : ٩

 اد

 شزارد زل
 هب طوبرم ب۲ ةرامش - موس دلج - قارع هاجم رد جردنم ۳ ور
 ۳۹5 هحفص

 از 211 - شم هجتمصصمع لع اف اماصمووع مع 6016 -

 ارگ زا لفن - تانابهطصا كابدرن رتخد هعاق مانب یناتساب یانب یاباقب - ۲۱۱ ش

 طیف هو لم وام
 1 211 - ۸مممصا دنئصف ما اظع هابمففر مقنعه ۲

۱۷۹ 
 ون ۸مسمل قشم 1۸۵, ۲۵۱ 111 ۰ : ٩

۳۷ 



 ۳ 0نفر

 18 213 - ۲۱۳ شش ۳و 219 - ۲۱۲ ش

۳00 ۱ 
۸۲۵۲۸۲۸۲۸۲۸ ۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۸۱ ۳ 1۱ > 4 

 دبی 4۵ 2 ۱ ۸۵ ۷ ۱ 0 1 ۳ 1 1
<< 

 7.۱ ۳ وت

 118 216 - ۲۱۵ ش ۳21214 2 ۱۱2

 +-لباقم هحفص یالاب رد تاحیضوت

1۳۸ 



 لباقم ًةحفص هب طوبرم تاحیضوت ی

 نایلگ هقطنمیاهشواک رد فوکشم خیرات لبقام یلافس فرظشقن - ۲۱۵ / ۲۱۲ شش

 هدافتسا دروم هدوب یللوت یاقآ ۳۹/۱۱/۲۵۹۲ شرازگ ًةمیمض هک اىفرد
 رتمیتناس۵۰ فرظ مکش ءرئاد رطق «رتمیتناس ه۲فرظ عافترا -تسا هتفرگ رارق
 ۳۰۸۵ و ۳۹ تاحفص هب طوبرم

 7زعف 212/215 - عووتف لب هدجع نت6طنفامتتوسع عنصع هص اعتع هااعب
 لقعمنتع لفصف 1عق ؟مبنلاعم لب ٩عبذعع ۸:طعهامعنونع 6 ۲هجعر خ (6هدلنمص

 2۳۵و هع ۳قففب ؟اهنیامهبو2 یصصاصم۰

 (1هرحرحو6 46 ۲۲۰ ۲۰ 12۷هللمان)

 [1ع9212/215 - ظعععتصع مک 2 سطنفامجتع مدنصاع0 هلقچ دمع [میصه ذج
 اطع نعمت مک اطع ضبدعمامونهآ گه ها ظوبعر هک 6ههانهصم مع

۵۰ ۲1232 ,2-92 ۱[ 

)16006 0۲ ۷۲۲۰ ۰ 127211211 ( 

 عباوت زا دروم گنترد فوشکم یشنماخه دهع یغرفم نگلو هبانفآ - ۲۱۸ ش
 ۳۲۱۱ و۳۱۵ تاحفصهب طوبرم ب اسف

 ]ازم 216 - هنوننغت هان تسعااع مچ طمع 6 ۲ هومونع ۸64
 و هه اووو جد همت )مع, هم هم ؟قعحم (هعیعلاهصمصم هد

 ۱[ نفع ۸نهطعماموتوه ع 1 ع۰)6۵0

 ]ازم 216 - ۱۷ هنهزای هه دههعططفمف طقنص قم ما طنمصمر ام
 ۸مدهمهمصتعم معنم, ام ذص 1999 ۴ 1 هصعن ۱۵۲06, 368۲ 3-5۵,

 (همننهتلو ذص اطع ۸نهطفعهامونعما کوس هآ 1 عطتحص)



 ره ره انب عافترا عومجم - برغم بناجزا رتخد روک هب موسوم یانب ۲۱۷ ش

 (گربندناوروسورپ زا سکع) ۳۷۹۵ ۳۷۸و ۳۷۷۲و ۳۷۱و ۱۱۸ تاحفس هب طوبرم

 ۱ ۱ ۱۱ ی 26

 6مانسع - ماتم, میم لع گهر ایم ۲256 لب ها ع,

 1174/5 دهغاتمج- (نانطحک سما دم ۷ههعح ظ0عطع)

 طزب 217 - ۸ امصط مک طع طهعتصصنصع ۵۶ طمع ۸همحهمجصنمم ]0100

 (2ع4 مسافر هعف کهصصفعططمر نم اه محمد مهاصم

,9106 

 ۱ )0 طمام رب ۳01, 1 ۲ هصهعج ظهعطع)

11 



 اب قباطم نآ تاحیضوت) قرشم بناجزا رتخد روگهب موسوم یانب - ۲۱۸ ش

 (۲۱۷ ش تاحبضوت

 زر 218 - 1هجانعمبت هووعلک هسمدهاطامتر مس او 217) ۶

 رندتفع لب قاغ ما (6ملنمصعب ۳۵۲, ام ۲ همهعص ظهعبدع)

 ]زم 218 - 1هصط للعم هسعدهاطاهتم (ععع هو 217) نهم اهم

 روم اطع هوا ونلع (صطمتم طب ۳م(, اب ۷۲ هم ظعتعا0)

1۱ 



 ۳ زا هات هزاق هم مونوم یاب بوم
 (گربندناو روضورپزا سکع

  ّس
 ) ۳۷۳ ٌهحفص هب طوبرم « رتم ٩/5۰ انب عافترا

 1ام 219 - مجمع( لا 2رما6 همه اکطفصمط سد

 ]هی هو ۱-۰,

 ۲19/60 دهخاتعم ((نانعطعم ظد0۲. اس ۲ هصم» 1ظع۲عاح)

 ]زوم 219 - ۲6 ههماع, فللع0 ۲ههطفتعط !طفصعطم دعمج عین

۱0۰( 

 9/60-11 دهعاععو (صطمام هر ۳0۲۰ سم ۷۲هصلعج 0۲61۱6)

 تسا هداتفا روک ذم باتک همیمص تمسق رد انب نیمه ؛رابرد رتشب تاعالطا

339 



 طوبرم - رثه ۱/۷۰ نآ یدنلب عومجم - غاب تانق یگنس نادشتآ - ۲۲۰ ش
 گربندناو روسفورپ زا سکع - ۳۷۵ و ۳۷ تاحفصب

 ]زوم 220 - هسعآ لب اهم هج صنعت, یوموسع کمععممتلعر ۸ (هطقصفلغ
 ظهعطر میم هج وعصحح

 ۲ هننامی ماه170 دم (یانعطکب ۵, دم ۷ هصلعح ظه۱6)

 ]از 220 - بم ۸ملامم ها یامصعر قعععمصتعص صعتنملر ذص 6هطهصفاع 2,

 روعم قفصحمحصحصص
 1121/70 جم (صاطمام طب وفا, ام ۷هصهعص ظعیاع)

۲ 



 بس لباقم حنص هب طوبرم تاحیضوت

 رپساگلج رد گشوک هب موسوم گرزب ؛دگشتآ یبونج و یقرش یامن - ۲۲۱ ش
 (یللوت نودبرف یاقآ ۱۰۳ شرازگ همیمض) ۳۸۱ و ۳۸۰ تاحفص هب طوبرم

 تا وارد ریس هکلح رد ککش یهب موسوم هک رزب ءدکشت آیلامش بناج -۷ ۷ ۷ش

 (یللوت نودیرف یاقآ ۱۰۳ شرازک ٌةمیمض) ۳۸۱ و ۳۰

 كچوک قاط ) رپسب هگلج رد هکشوک هب موسوم ککرزب ؛دکشتآیقرش علض - ۷۲۳ش

 نیمأتالاب ةقبطزلهد ریذزا اد انب یبرغو یقرش تمسقود نیب طابترا ةلیسو سکع نیئاپ
 (یللوت نودیرف یاقآ ۱۰۳ شرازک ٌةمیمض) ۳۸۱۶ ۳۸۰ تاحنصب طوبرم - (دومنیم

 ژزریو 221 - 2 - 3 - 1عیشمع لب اعهجرملع لس اعب ع ۳ یوموسع کهععهصتعب

 »۵66 کمییوطیبعب هتسعم هقصف 1ع ملفتصم مدح, ۵و ع گقهصحعصص

 ۸ هدف کیس فسا : 221 - تیغ هجا عا هنر وب 292 ماق 110۲0, 2

 223 - ۲۵ام ةس قاگ مو (6لنحکح قدس دهرمرومن 06 ۲۰ ۰ "1 هجدلامان)

 زلف 221 - 3-2 - شف ها ه کهمومجتمص ظتع اهجرلعر ذنص طع ملعنص

 ۵ ظودحفر دعع کهصصفحح20,

 ۱ رو هادوبع : 1زع 221 - هقعاعص هص0 همدم وللعر طزب 222 مجامع

 6و 3. 229 - فن ها اطع هقحاعص هتقع (حطمامو طه اطع ۲۵۵۵۲۲ 0 ۰

 ۲۰ 1هیدللهان)

 

1 



 سس اباقم هحذص رد تاحبذطوت

1 



 ش

 و. 224 - ۲:

۳8. 225 - ۵ 

 ش

 1و. 226 - ۰۹



 لباقم هحفص هب طوبرم تاحیضوت >

 یگنس یاه هدولاش راثآ هک رپسب ٌةگلج رد عقاو یلاغشهب فورعم بت - ۲۲6 ش
 -۳۸۱ ٌهحفص هب طوبرم - هتسا نایامن سکعرد یدیفس طخ تروصب نآ ٌهنمادرد
 (یللوت نودیرف یاقآ ۱۰۳ شرازگ ٌةمیمض)
 زب 224 - لمللنصع هچوهلغع کطمعطعلنر فصع اه ماعنصع 16 05027
 مجخم 4ع کعصسصمعططفه, اه انعص»ع مد لمانمصع هص منعسع یا هنعنطاع هک

127211211(۰ ۲۰ ,۲۲ ۱ 

 1 224 - 16 طنلل یللع0 هطمعطفلت, ذص طع ماقنص .ظووحدتر دمت
 کعسممططفب ع ًنصع مگ یامصع هدصعهاتمصم زو بزعنطلع زد (طع مع ها ع

 طنلا (صطمام مه طع دردم هل ۰ 1. 1۵۷۵11۵11 )۰

 (یللوت نودیرف یاقآ ۱۰۳ شرازگ ًامیمض)۳۸۲ ةحفص هب طوبرم - رپسپ هگلج رد عقاو یرباشع ناتسربق - ۲۲۵ ش
 ]ازم 225 - نسعانغتع مع دمصصمعج لفصع 1 ماهنصع 4ع ظموحدتر ۵5

 ع قهصصمهططمفم ( ملک لس هومن هع ۱ ۲۰ 18۲هللقاف)۰

 ]ازم 225 - نهصعاموم ها اطع همصفعو ذبح طع ماقنص ها ظمووهت, دعقخ
 ههصموططفف, (ملطمقم هم اطع :۵وجا ۲ ۲۲۲, ۲۰ 1۵۷هللملت)

 ترپس ٌهکلج رد عقاو ناریش بآ هننخن هب موسوم ؛دگشن ا یاه هناربو - ۲۲۱ ش
 (یللوت نودبرف یافآ ۱۰۳ شرارگ ؛میمض) ۳۸۲ و ۳۸۱ تاحفسهب طوبرم
 ازم 226 - ببشصعو هب ههجرتلع لب اهر ددهننصق 111-۸6106,
 هام لقصم ام ملفنصم لع ظموحدت, قو ۱

 نورمن هم ۱۱۲۱ ۱, 1هیفللفلت)

 ]زر 226 - شف ها ۶ هرم یللعم دلت - هنر »
 اظع ناف ظعووفنر عج وهصححططفل, (مطقام یمص اطع ۱۵۵0: ها ۰

+ (۲1۵۷۵1۱۵11 ,1 

۷ 



 طوبرم - دبنگ ٌهلحم یاههناخ زا یکی ماب زارفزا نورزاک زا یر
 ر را یحپ دورراب را یرطنم - ۲۲۷ ش

 ۳۹۰ ٌهحفص هب

#۷ 

 ناتسبد لحم هک دبنگ ٌالحم رد نورزاک یاه هناخ زا یکی رظنم - ۲۲۸ ش
 ۳۵۰ هحفص هب اطاوب م  تبا

 1185 227 60 228 - 122عتمانص, انعع عج جز

 ]زعف 227 - 228 - ۷زممو ۵[ ع طمبععو هع 122 ممایص,

1۸ 



 ماما ترضح رتخد هب بوم نفدم - نینهآ برد هدازهاما عقب لخاد - ۲۲۹ ش
 ۳۵۹۵ ؛حفص هب طوب رم - (ع) ملناک یسوم

 [زب 229 - ۱مسهطهل, ۲ ره گم اب همت هوم ها
 1)مج۸هطمصصم 13 نصع هنفعاعب ممنوعه هج عف 196 6۲ 197)

 ]ازم 229 - 1 طع دصاعتم» مک اطع هما ۲ مجمع ظوحطح هم
 همه, 13 ط قب (صنممصنم0 اص عج 196 ص4 ۰)197

11۹ 



17 230 - ۳۰ 

 ش

118 231 - ۱ 

 ۱ هک دو

 رد یثنماخه دهع یانب رتک رزب یگنس یاهنوتست ز
 2. ی

 ۳۹۸ هحفص هب طوبرم ب رتمیتئاس ۷۰+ یدنلب ,

 ]ذوف 230 6۱ 291 - گهعههصم ۳ نصع لمع ونهصعع طعععع 1ع ممآمصصع,

 لب طعم همطهصکت0ع 070-1۱ دج نهم 1/20 ۰

 ]زو 230 دص0 291 - مصع ها طع طه طدععع ه هد یاس, ۵۶ او

 ٩عاطهعصعصتفص طی لنصع ده کوسه 70:)6-۲1 جم )ذهنم 1/20 )وب

19۰ 



 طوبرم - نوگناروک رد مالیع دهع ًةتسجرب شقن تیعقوم و لحم - ۲۳۲ ش
 ۰۰ اف هی

 ]ازم 239 - 1یسدمماتصر 1 هسراهعهصعحا ۵ 1م هنابماتمص مع اطقع
 رمانماو یاهصتاعم دمو هه ظب 199)

 1و 292 - ظافعع دص0 نمجنانمج ها ع هاهصتاع دمانعلو قن کسدصو»

 (معجعصاع4 ذص ان 199)

1 



 رد گرزب شروک مانب دادلاب ناسنا شقن زا دوجوم ریوصت نیرتمیدق ۳۳
 لا هک لک اپ ۰5 هحفص هب طوبرم) تسا هدیدرگ میسرت ۱۸۲۱ لاسرد نآ

 (دشابیم روک ذم هحفص نامهرد زین ریوصت ذخًامو تاحیضوت هکا

 زب 233 - دعموتص لب طوجسانعک لابص عهصنع هنلک ۸ طهجمسعه06, دان

 2 خب کم ظ02اع هج 1821 ۰ 8 16)

 ]زم 23 - عفت هک اطع ص60 ین هم طهجمنعم 26, ۱

 نت 1 کم ۲۵2 زد 1821 (56۵ 5ع 16)

15 



 ) ٍهک داگر اساپرد ریبک شروک مانب رادلاب ناسنا شقث ربوصت - ۲۳ ش
 هک ۰۵ ؛حفص هب طوب رم) تسا هدناد رگ" مبهرث ۲۳۳ شرد جردنم رپوصت زا دعب
 (تسه زین روبزم ربوصت ؟رابرد رتشیپ تاحیضوت یواح

 ازم 234 - دمووتص لب طدعدعانعا اس يصنع هنلگ ۸ طووهمعم4ع حااذغ
 مفس افصنص ۵۰ (مواع » ۱ ((تمونع مدح ۱6, ظز. ظ2021۰)

 ]از 294 - مون هک اطع هنس4 ۱ سا
 ظو ظافلنص کت موم » 18471 (یوچ ظ ۲, ظز. ظ001.)

1۲ 



 ۳تا هدما تسدب داگر اسایرد هک تل شروکت نامزرهم شقن -۲۳۵ ش

 رتمیلیم ۱۲ هرثاد رطق « رتمیلیم ۲۵ عافترا - ٩۰۷ ٌهحفصهب طوب رم

 ]زوم 295 - ظععحتص همتا لا ننه لب (عصرع 4ع مو 6

 6تیفصر منم هخ ؟دعمنعفلع, صهص اه )لنعمتمم ۸6هاهعنوبع وصوسح

 ۸صولهنکعم هج هنامصص 61

۱ 

 زب 295 - 1۳6 هنونصحا لعنع هل ه هان عمص اطع انصع وا

 سو اطع 6مدعقام اهن ۲2۹278۵2قع, طوب طع زعضصع دحءناتمح

 [۲۵۵۵-ظیاتفاحر اس _.هنب س» ۰

 اب 25 رجب 1, 12 رج رج,

15 



 زاسپ تسا هدمآ تسدب داگ راساپرد هک کگرزب شروک نامزرهم شقن -۲۳۰ ش
 طوب رم - یمبرک یلع یاقا دنمرنه داتسا ٌهلیسوب نازا یئاهتمسق ندرک رتنایامن
 5۰۷ هحفص هب

 1و 236 - عفت لب نانصهنع :یمن6جمصاف هه ذع 235, ۵۵ صع
 ]میم دعامنعحم (هناعب صق ۱1, ۸ 5

 1ز 236 - عفت مک اطع ننلعم رنهعصاع ذص ۲زب 235, انس
 مامانم انفطا» طب ظکع, ۵ که

 حول داعبا دیشمج تخت ۱ءرامش یلگ حول - ۲۳۷ ش
 هنازخ حاولا باتک زا لقن ۷۵« ۲۱ ۲۷ رتمیلیمهب
 روکذم) نورماک ژرژ روسفورپ فیلاث دیشمج تخت
 ۱2۱6 1 - ۱ ٌ؛رامش روصم ؛قرو (ع۰4 ٌحفص لیذ رد
 ۱۱ ُحفص هب طوبرمس

 1زع 237 - 1 هاداعاام مج اه, ۵۲۹6 ۸

1۹۵0[ 

 )موتور : 20412741 1۱ ۰

 ]ذب 297 - ناف قطعا 00 ۸ ۵۵۵

 )تمصعتمصف : 2041274 ۰ ۰

۱۳1 



 ۳ 2 تو

 مان هک دیشمج تخن ۶۲ ءرامش

 رتمیلیمهب حول داعبا تساهدش رکذ ناارد زا ربش

 تخت ُهنازخ حاولا بانک زا لقن -۲ ٩۷۹

 8۱ ؛ هحفصهب طوبرم - ۲۷ ٌءرامش روصم ٌاقرو دیشمج

 [زعف 23840 - 12]عااعو جامع نمک

 ۸ ۲۵عممهانف ها صمنافصم لعو ددمصصف 6 ۵

 هم کف ۲ 8-۰

 1زههجعتمصف : ابف من همتصع یهجطافطاعم د

6۵ 12۵ 

 1ذعف 238/40 ۰- تلف اهطاعاع اه دل

 ۳۵تومان دف دصمآبکنصع اطع دفصعع هل ۹07,

 عتر کف هص0 12-۰,

 ۱)۱9ر

۵1 ۳۲6660 
 36۵۲۷ ننه ام اطع

 هک دیشمج تخت ۵۲ ءرامش یلگ حول - ۲۳۹ ش
 رتمیلیمهب حول داعبا --تسا هدشرکذ زا رد زیرین مان

 دیشمجتخت نا زخ حاولا باتک زا لقن ۵۳۰۱
 ۱7 ٌحفص هب طوبرم ۳۱ ءرامش روصم ةقرو

 ما هک دیشمج تخت ۵۳ ءرامش یلگ حول - ۲:۰ ش
 رشمیلیم هب حول داعبا تساهدشرکذ لا رد اسفورفخ

 تخت ٌنازخ حاولا باتک زا لقن - ۷۳رپ ۷۱
 5۱۷ ٌاحفص هب طوبرم - ۳۲ ٌ؛رامش روسم ًاقرو دیشمج

51 



 ءرئادرطق رتم۲۸ دودح رد نآ یدنلب - اسف كيدزن یمیزد فورعم ورس -۲4۱ ش
 ۲۵ هحفصهب طوبرم - رتم۲ زا شیب نیئاپ

 1زع 241 ایم هم هووجتقف اهم هزعع هب هالافعع مع رنو ننه ۶

1-۰ 

 1[ ماتم 28 هم زهصماع .ه اطقف روابف 1 ۸

 ]زر 241 - 1ظع هصمتو نرونعفف عج ها8 ذص اطع هژلافهع طبخ دممج

1-1 

 ۲۲ - .قادمتنم 28 دم - ا)زهنصمام قا ام طقعم جمع اطقص 2 ۰

5۷ 



 5 ّس

 ۳ ت ع 5۲۱ هحفصهبطوبرم - رهشیر نارپ

 ۰ ۶ 1 + م

 5۲۱ هحفص هب طوبرم - رهشیر ةناریو راثآ زا یرگید رظنم - ۲:6 ش

 ]زود 242/44 - منو نابمم ن6ععصاعم لعم ددشصعع ع عتوصفط

 ۱۱ هد

15۸ 

 و د - 2۶8 7

 < هود - 9۴2 7



 راثآ زا هایس لافس ٌهعطقاب هتنوخان كورنوش مانب یمالبع ٌهتشبن رجا ۵
 م- س

 « رتمیتناس ۳۱ رجا مامت یازارد - رهثیر یاه هناریورد فوشکمو دوجوم
 دطوب ره مینو رتمی رج | ی رطستاب یانهپ «رتمپ ۲۱۷/ُحفص هب طوب رم مینو رتمیتناسكي رج | یخیم طخ رطسكی یانهب «رتمیتناس۵ ان

 ]رو 245 - بم دصععاع تب دم ع گطحصا وطنم (3 صع

 راهم مقام لو نم ما اعوقمص جامع نام ع اه دف 6000,

 نونسمف وصف لعع دانم 1 ۹

 ]یمجع ایم ع 1ق ظتونع : 0۸۵۱ ۳, 1۸و هاب : ۰

 ۲ام 240 - اصعبزاصع0 ظتعع وا ظع فصع مک قطع هل

 (3 ۲4 دهنلاهصصتسف ظم ن) هم طاقعاع مقطع هضم ذص اطع ددندت ها

10 

 یمجعاط ها طمع : 07 91 دم اه )۱ 0 ۰

5۹ 



 دنچرد هدازماماهب موسومیداب ارد نمیهملادبع هدازهاشهب موسوم عقب - ۲:۱ ش

 5۲۸ و 4۲۱ تاحفص هب طوبرم - رهشیر یاه هناریو قرثم یرتمولبک

 زر 246 - وقصعیقنعع لع کطفط - 224عط ماطقبت - دهنطصفص دیس هژالهعم

 صف همط, میفو 46 ۵۰

 [زهم 246 - 1ظع یهصعیمتر هز گکطفطتفلعط ۸مطلایصطتصفصم اص دم

 هزالفعح هفللع فصل هعف 1م

11۹+ 



 ۳1 247 - ۲۶۷ ش

 زوج 249 - ۲۹ ش

۰ ْ ۱ 3 : ۰ ۰ ۶ 
 طوب رم - رهشوب رد رضخ هجاوخ هعقب نوردو نوربب رظنم - ۲5۸ و ۲:۷ ش
 ۲۷ حفصاب

 ۲۷ هحفصهب طوب رم - رهشویرد اکبیچوک اق هدا زماما دعفب -- ش

 ۲۷ةحفصهب طوبرم - رهشوب هاگدورف كيدزنرد یلع ترضح هاگمدق - ۲۵۰ ش

 زی 247/250 - ظموطعطت, کن عتهصفع هصبهزاف ع

 ]یو 247/950 - زاها نلفععف ما مناوصنهعم ها ۵۰

" 

۷۸ - 8۴ 31 

 ۰ هد - 092 1



 ۳ز8 251 - ۲6۹۱ش

 ۳18 283 - ۲۳ ش

 2۲۷ةحفصهب طوبرم - رهشوب رد یلعسابع هب فورعم لضفلاوبا هاگمدق - ۲۵۱ ش

 از 201 - ظ0تفعدتر ص هيبع عصقنمذع ع خاتم,

 رهشوب رد یفوک دجس و هاش دجسم هب فورعم نودعس خیش دجسم - ۲۵۲
 5۲۷ هحفص هب طوب رم

۶ 
 3۲۸ هحفصهب طوبرم - رهشوپ هعمج دجسم - ۲۵۳ ش

۳ ۰ 
 5۲۸ هحفص هب طوب رم -ت- رهشوب رد نتسن لهاهب طوب رم تعامح دجسم 5 ش

 طزعف 202/204 - ظ0دداطعطح, كنقععصاعع ۷[موونفعم ع 1 بذللع

 ۲لعف 252/254 - 1 ععصع امعویعم ده .ظبوطعط+

1" 

 مد هد - 292 0

9 

 هو هد - ۲96 7



 طوبرم - رهشوبرد لیف دجسم نوردو نوریب رظنم - ۲۵۰ و ۲۵۵ ش
 ۲۸ هحفصهب ِ

 1زعو 295/250 - ظهبوطعطع, اموومفع ۲ (علعوطحصا)

 زوم 255/256 - 1ظع زا (عاموجطقصع) طامفومع هک مه

9 



 8زو 957 - ۲۵۷ ش

2 ۳ 
 1۲۸ هحفصاب طوبرم - رهشوبرد ون دجسماب یدبنش دجسم - ۲۵۷ ش

 ]زع 257 - ظفر  لموونقع . ۹طفصطعلن من امدونکع لمس

 (۱)۵۷۷۵ع)

 ]زع 297 - 16 ۹طعصطحکت )اموونبع مع الهم امووانع هد طمع

 1۲۸9۷۲ تاحفص هب طوبرم - رهشوبرد حیسم روهظ یاسیلک لخاد -۲5۵۸ ش

 زع 298 - ظمبعطعطحر 1 صاگتعس 06۲ مانع لس 19 خصع هم,

 ]ع 258 - صنعتتمج مگ اطع تطیصعط مق 19 اط عصب حق ظ0جوطنط»۰

۹ 

۷۵ - 896 1 



 ۱ ٌحفصهب طوبرم - تساوخدزیا ُهعلق لخدم و یبونج عیاض رظنم -۲۵۹ ش
 ( یمتاح هللازبزع یاقازا سکع) :۳۰ ؛حفصو

 17زم 239 - ۷22 کطمعا ( ققف 1 6 2), قاق وبه عب ۲ صامع ع دمو

0۰ 

 1زم 259 - 1طع همی هنع صف اطع هصسدصعع ها اطع 0۱
 طوتمدعح ۵ ۲۵2 0کطدف(. (عع وف ۱ 6 2)

 دمحیجز

۵ 



 (سوواط تخن) رختسا رهش یاه هناریو رد یشنماخه دهع رانآ - ۰ شش

 (ینابناهج هللانامادبهپس راسمیتزا سکع) 6۳۰و ۲۱ تاحفسهب طوبرم

 طع 260 - اعافلطح (1ه1طن-۲هممنم), ۲عمانععم مکه,

 ]زع 260 - 1۳6 معطععصععصتعص >هعانوعم مع عاملطح ( 1 هل ات- 1 هجبمدنو)

 ۵۸تاحفصهب طوبرم - زا
 ریشرد یناخمیرک گرا یبرغ بونج ٌةشوگ - ۲۸۱ ش

 1۳۰ و

 اع 261 - گطفتقتر یمنص هانیه 6 ۸۳ (۲۰ طب 113)

 زع 261 - 1۳6 همدم هما یمصم ها ۸ع هک گندم (دعع ظ 113)

۹ 



 غابرانک رد دیشروخ خاک اپ هنیئآ خاک هب قاعتم هتسجرب شوقن - ۲۹۳ و ۲۸۲ ش
 ۳۰ و ۵۵ تاحفصهب طوبرم - زاریش سراپ زوم

 ززییو 262 ما 263 - گفتم  اطدعمعلنعاو لب لقب 86 19 ۵سع 9۱۵016,
 مجمومع هاب نوت اب ژهبنص لب ۵6

 ]ید 262 6 263 - 1خمانعاد ها طع طععنصصتصع هک 1و اط هه ص0
 هد عمل مک وهم ید ذص ٩۰

۹۷ 



 طوبرم - زاریش یدعس كراپ ةناختامهم یمیدق نامتخاس ینونک عضو - ۲۹6 ش

 (ینابناهج هللاناما دبهبس راسمیتزا سکع) 2۳۰ و ۷۵ تاحفصهب

 ]و 204 - گطنتفیر نم ممشللمهح لب ظوعت گهمقنر 19 صع خم

 1« 204 - 1۳6 0 2هجلتمص ها ظدعلع ۹هقفتر 19 ط عصب ۹12,

 1۳۰و ۷۰ تاحفص هب طوبرم - زاریش -- مرا غاب یمیدق ترامع - ۵ س

 (ناریا یهاثنهاش یاهنشج یزک رم یاروش سکع یناگیابزا سکع)

 طرع 205 - گطنتفعر صهشللمج قرس زدعلنص ظححص ۷, 8 142)

 1زع 265 - ۲6 موجتلزمص مگ طع عمعلع ظحفص هع گطنهم مع 1« 142 )۰

۹4۸ 



 ۳۰ و ۷۲ تاحفص هب

 1۳زع 266 - 6دملمم (34 اعنلصم خ ۲ مع هع کطنعم) ۲ یعانعع لعصح 2

۵ 

 ]زع 266 - 1م طبع ذص اطع یمیصات» ها 6۶۱۵1۵4, (34 1113118, ۲

 ها گطنتمم)

۹۹ 



 یر -نرربررزفک تگ ۱/۱ ی
 5۳۱ و ۱۱۱ تاحفصهب

 ]زع 271 - 1هجماع لب هب صعغع هع کقمعمص (عوموننع گهععمصتع)

 زع 271 - ۳:6 (هصماع ضععم ؟فعهصمصم (8هعهمصتمص 6100)

 ریمعت زا سپ روپاشیب ؛دگشتا یجراخ رظنم - ۷۲ یسانش ناتساب هرادا تا

 5۳۲۱ هحفصهب طوبرم - سراف

 ]زی 272 - 31920, اهجرولع لبب عب قنب ینسف عج دقومنهانمصق ۰

180(۰ 1 

 1زع 272 - 16 مع رزم ها ظنعطححرحس لستصع (ظع :عودندانمصح 6م

 از 180) ۰

1۷ 



 شوقنزا - ۲۷ و ۲۷۳ ش
 لوا روپاش خاک كيئازوم
 (ناتساب ناریا ؛زومرد)
 و ۱۲۲ تاحفص هب طوبرم
 2۳۱ و ۳

 1عو 273/274 - /مومتوبعم طمع لفصع عو [مدنللعع ع 2502001
 (همنمآاهصعصع من مع هم, ع 1 عهص)۰

 1زتو 273/274 - ۱:۵ذع
 [مهنصم ذص اطع ینجوانمهحو ۲
 316112011 (همنملات ذ» ۶

 مطب کو ها 1 عطتفص)

۷۲ 



 نانیشنهیداب رب (یدالیم ۲۷۷-۲۹۳) مودمآ رهبیژو ریپ کنج رب شقن - ۲۷۹۱۲۷۵ ش

 یاقازاسکع) 5۳۱و ۱۲۷ ۱۲۱ تاحفص هب طوب رم (ناک و یر عقاو) برع

 (یمناح هللازپزع

 عف 275/276 - ظرطمماسر طعم هلنعاو دعونگهصامصا له هزمامزع لب

 ۲0 کهعوفصت0ع ظوطتهص 11 (99-277 ۸۵۵. ز6ن) هایم لعف ددمصجملعم ۸بهلرعم:

 ةب ۵16 هنععا 6 1 هصون- 1 طمع.

 ]1ع5 275/276 - ]6/۶ 16۴: عععجاتصع هطع زعام ما 1فطتحص 1۲ طعم

 کدموفصتفص کنه (277 - 293 هط) یبعع طعم هیمطتمم ۱۵۸۵۱۵۸66: هج اطع

 ۷6هاهص وذ0ع ها 1 هصعت-[ طممعحص 6 151120

۷ 



 یرایرهش راعش هک (یدالیم۲۷۷ - ۲۷۳) لوا مارهب هتسجرب شقن - ۲۷۷ ش
 ۱۲۷ تاحفص هب طوبرم (ناگ وچ گنترد) نت ادزماروهآ رهظمزا ار
 (ناریایهاشنهاش یاهنشج یزک رم یاروش سکع یناگیابزا سکع) :۳۲ و 4۳و
 ]از 277 - ظقفحرممسعم یعفصع هل ده یا بن دمت گهععمصتع ظحطحح» 1
 (277-273 ۸, [(ل.) قبب هماغ منععا هم 1هصعت- | طمععفص. (۲۵ذ۲ ع ۰)190

 1زم 277 - گعهصع ما طمع ده عمق ما ظقطتحص 1 طع کهععهصتحص کندو

 [277-273 ۸.12,) مچ اطع عام هم ما 1هصوت [ طممومص هان ظنعطححح

190(۰ 886 66:] 

۷۵ 



 ناخ دابز یافآ کگرزب رداچ - ۲۷۸ ش
 تسار لحاسرد ناگوچ یکنتررد یروشهرد

 5۳۲ هحفصاب طوبرم - روپاش دور

 1زع 278 - ق اعصاع لب هطعت لع طعتطم دکطمصتم 20 !طحم,

 ون لق دنسع لتمتلع ع اف دتسنغتع کطمحم خ 1 هصوع ۲ حممومصب

 ذع 278 - 1ظع اعصع ها لحعتک مت اطع اهم ظوععکطمست, ۳ 0

 گهر مع طع دزوطع دنبع هک گطفحس, هل 1 همون مسیح,

 دربن رادومن یلحم صقر ٌهنحص - ۲۷۹ ش

 -- یتسمم دابآ رونرد رپس و ریشمشاب
 5۳۲ دحفص هب طوبرم

 1زب 279 - ۹عغصع 46 لعصعع عهجتختع چ ۲ مسمص۰

 1زع 279 - ٩ععصع مک د مجاز لفصعع ها ۱۲مهر,

۷۳ 



 زب حاولا یوتحم ییتس هلعح ندش ادیب - ۰ ش شویراد مانب میسورز ك ر

 روپرهش ۲۸ خیرات رد دیشمج تختزد هنادپا رالات یقرش بونج هشوگ رد لوا
 ۳۳ و ۳۲ و ۲۱ تاحفص هب طوبرم - ۲

 زی 200 - ۳نجمومانعر 1ق ه6عمهسهام لس یملگتع مچ صنعحر یجاصصفحا
 16و 2 مامونمم وج عب هنیمتقب هتب هم ع دف اب حد هما دانسعو( 6
 1م متفصع هقللع ییصعلع هع ۱ ۸وهلعصف, هج عموی 1933, (۷۲۵۲ 8 56)
 د لیمتام ۱ 1. بگه, هنطناممام ع اه انعوتمم هنصماموتوسم ۶
 ۳۵ک6ممانعب ۸ يهع6, ]همت لب اعم نخ یافت ۸ ع دصمصعصا, هه

 لص دنجن6ومصام ۱۵ ۱

 ]از 280 - 1۳6 کنم ها ق هامصع دعا, ءمجافنصتصم هصع يماف تسه
 موم هتل مطلع ذص اطع هماط-مما مع ها ام تهمت ۲۱قلل ۵ ۸008

 ها طهنمومانجر اص یمرواصح 1993, (566 ع 50), مه اظع ۱۱۵۱۲, ۱۷۲۲۰,
 هم عماع ما اطم هطفعمامهنعمل یوعلتنمص 2 ۳۵کمممانعب هد ۱۱۵ ۷
 طم هناطمم همطم هوقق طفتعع0 هک اع ام, ام دعوممعصا اطع ۸نمطممهاموتعما

۱۱ 

۷۳۷ 



 یاهتلم ٌهنجرب شوقن یسررب - ۲۸۱ ش

 دز همحد یالاب رب یشتماخخ یماشتهاف
 یاههتشبنزا یرادربهخسنو دیشمج تخنرد موس

 ۲۵ تاحفص هب طوبرم نآ ناتساب یسراپ یخیم
 ۶۳۳ و

 ام 201 - 6۵::۳۵هنعر اصع مدحانع لعم طدعممانعع هج ما لب اهجنطعفبت

 هةنلطابق خ شناههمجعمم 111: 1 هنناعن» کنیلزم ما منع اعم صعمنرمانمصد

 هنصئهعع جز طعم زصفهنزاعم ین لمممم لع ۱

 (۲)۷۵ و 79 6۲ 80)

 زع 281 - ۳2( مآ دمازعاد مد ۱0ح هک طع امصاط هات ام ضعاهحمجمم

 111 2۶ ظ۵ت۵عمملنع: هدع هیاطم» زع واتکرتمم هص4 یورنصع طع ها۵ ۳هعنجم

 کهن انمصم اصدعتزدع0 مج ام ها اطع (طتمصع - هعقتک, (عع 829 79 6 80)

 باتک لیذ هب طوب رم ربواصت نایاب

1۷۸ 



 هوم

 ربواصت تمقرد ًاصوصخم دنچ یاهیراوشد تلعب هک رضاح باتک پاچ یجیردت تفرشیپاب
 دشرک ز باتکلیذ تمسق رد هچنآزا شیب یناعالطا تفریذپیم ماجنا رتمامت هچره یدنک هب نآ
 یروآدرک تروصنیدب هک یبلاطم پاچ دومن هراشا باتک لیذ زاغآرد هک روطنامهو دیدرک مهارف

 تابجوم ًاعبط و) دماجنایم پاچ نایاپ درک رسیدو نخس ندسیشک ازاردسب شیپزاشیب دوشیم
 تاسسجتو تافیفحت جیاتنزا ناوتیمن لاوحانیا هاب یلو (دزاسیم مهارف ار فلّم یگدنمرش
 دیمابو دیشوپ مشچ دوبن عالطا دروم البق هک یراپ یخی راتراث آءرابرد یرورض یئاهینتسنادو هزات
 ماکضه هچ اساسا تسین مولعم هچ دوش ششوک اهنآرثنو پاچ یارب ًادعب هک دوب نآ راظتناو
 درومیلیمکن تاعالطا,یمارک ناک دنناوخزا ددجم ناوارف شزوپاب اذل - دیایب شیپ یتصرفنینچ

 هلیسونیدب تسا راودیماو دیامنیم جرد باتک تمسق نیرخآ رد همیهض ناونع تحت زین اررکذ
 هاررهب تسا,سراپ یهارک سب یخیرات نیمزرس یناتساب راث آ و هنکمایفرعم هک یلصا فده ءاررد
 ۰ دشاب هدش هتشادرب یرتشیب یاهماک ناکما دح ان تروصرببو

 لماعدنچ نوبدمرگبهزیچره زاشیب بانک ٌهمیمض تمسقرد روک ذم تاعالطا هیت یارب

 یافآ یلبق یامهترفاسم حورشم شرا زک یواح دسیفمو عماج ُهلاقم راشتناو پاچ یکی دشابیم
 ۱۰دات ۱۰و ٩۷ ات ٩۳ تاحفصرد البق نآ ؛دمع یاهتمف هک ) یکیژلب گر بندناو رودفرد

 زا یناعالطابسک رگیدو(تساهدیدرک روک ذم باتک لیذ تمسق ۳۷۵۱ ۳۷ ۰ تاحفصو باتک نتم
 بانجمدنمشنادو یمارک تسود ترفاسم نینچمهو۱۳ ؟۱ناتسباترد سراف یلامش طاقنپ واترفاسم

 تدم ۱۳4۱ هامنیدرورف رد هک ابیز یاهرنه ؛دگشناد سیئر نوحیس هگنشوه سدنپم یافآ
 یندیدرظانهو یخیراتراث آزایناوارفیاهدکعتشک زابرد هدومنترفاسم یراففلتخم طاقنب هتفهود

 ةتساثودوپ سانشان باشک هدنراکنیاربروپزءشانهوران ] زا هچن ]و دنتشاد هئارا ارروپزم طاقن
 برات رثا باراد عماج دچسم یانب ًاسوصخمو داتفا روکذم هعیمشرد دمآرانپ رکذ
 نآ هدحهاشم زا سیو متشادن نآ هرابرد یعالطا نآ سکع ندیدزا شیپ هک تسا یهجوت بلا

 دوخ لحم رد هک مدرب یپ ناتسودنهو ناربا یرامعم رتشیبو رتکیدزا طابترا زا یزراب ةنوملهب

 . دیاهنیهرکذ ار اب طوبرم تاحیذوت



 همیمض ۸۰

 ۱۳و دن اش تام تاتکژهدن راکت فرطزا سردافجیلخ یخیرات راث | ةرابرد نوچ انمض

 و ناریاكاخرد هدربمان جیلخ ُهنارک رد عقاویحاون ُهنیشیب هرابرد ار یدیفم تاعالطا هک دوب هدش

 یرصتخم یاهتمسق هکنیا دوجو اب) تشادرب رداهن [یناتساب راثآ و روبزع یاههنارک كيدزن رثازح

 ارحرش نامه نیع تسناد درومب (دوب هدش هدافتساو لقن رخاح باتک بلاطم یور زاروبزم حرشزا

 . دیامن هفاضا و لقت همیمض تمسق نایاب رد تسا هداتفا نراقم پاچ نایاب اب نآ هیت هک

 هدنامیانشانیخیرات ةينباو راثآ , باتک پاچ یجیردت تفرشیب اب هک روطنامه تسایهبدب

 راتک# هم تء-ف رد ناازا سم و باتک لیذ نهضو دش عقاو هدنراکن عالطا دروم یدایز

 قبط هک تسقاد یراف فانک او فارطا رد ناوارف یشیراتراثآ اسب هچ , تخادرپ اهنآ یفرعمب

 1۳۵1 هرابرد بانک( نما راتتناو پاچ زا دعب دومن هراشا باتک فلتخمو ددمتم درا ومرد هجنآ

 تمه اهنآ یفرعم و حیضوتهب تبس روشر-ب ناناوجو ناکدنبآ ًاعبطو دور بیصن یتاعالطا

 تمدخو فده ره دننام تسا هدوب نایرد رضاح باتک پاچو نیودت اب هک یتینو درامک دنهاوخ

 . دومیپ دهاوخ ار لماکتو لیمکت هار سی نیازا نآ ریظن

 یراف یجخیرات ناو راثآ زا تمسق نآ حیضوتو یفرعمب نونکا الاب تاحیضوت رکذ اب

 : دزادرپیم تسا هدش مهارف باتک لیذ پاچ لالخ رد هک اهن اب طوبرم فاتخم بلاطمو

 نایناساس دبع ثنیا زا هزات تایفشک هب طوبرم لبعف زا جارشتسا

 اچنا ۱۳۳۹ و ۱۳۳۸ یاهناتسمز رد هک یتاسسجت : سراف رد

 ةبرعن زد جرد نم ) تگ ر یدناو ووسفرپ ضشدانگد" 2 تسا هتفریذب

 - ۱۹۲۱ ندیل پاچ - لوا دلج 11۸10۸ ۸۲10۸ - اوکیتنا اکیناریا

 (۱۹۸ ات ۱۰۳ تاحفص

 :دابآزو اریف یبونج ةگلجرد خیرات زا شیب ندعت ةنیشو

 رد نیتسالروارس هک یئاه هنامگ تداهشهب داب آ زوریف ُهگلج نینکاس

 ۱9 تی رودان رتمیدق هب تسا هدز اصن | فلتتم یاه ۳

 توکبلترد فوشکم یاپلافس کبس هب روبزم یاههنامک رد هفوشکم یاهلافس

 (۱3۵ ص) ۰ تسا
 : نآ رد ون یگید ث دد یمردق راثآ

 ٩ زر رف ییرغ بونج یرتمولیک ۰ بیرق تفاسمب ناردون یکیدزنرد



 3 یرهاطردنب یکیدزنرد یناتساب ناتسروک

 دهع زا یتانیبزت نآ لخادو دراد مان هدازماما هک تسه مالسا دهعزا یفاطراهچ
 زا هیاپ ود « دشاب هئوفص نارودزا رتمیدق دسریم رظنب انبلصا یلوتسه هبوفص

 دا زماماقرشمیرتم ۵۰۰بب رقتفاسمب زین هدوب یناساسدهع ءدکشت آهک یقاطراهچ
 هدناوخ لیموو اب هگنلود مانب دوجوم ةبیاپود نیمه تبسانمب و تسایقاب روبزم
 (۱۹۵/ ص) دوشم

 :یرهاط ردنب یگیدزنرد یناتساب ناتسر ۳

 ناتسروگ ناتسهوک یبونج نما دردیرهاطردنبینونک یداب آ یبرغلامشرد
 ًامومع لکش لیطتسم یاهروک یناوارف دادعت هک دراددوجو یعیسوسب یناتساب
 ناتسهوک هگنسرد رتمیتناس +مانع*یدوک و رتممین یادهپو رتم ۲/۱۰ یازاردب
 | ریزدوشیم نیملسم ربق؛دعاقززا نوریب هک تسا یبرغیقرش اهن | دادتما « دناهدنک
 رد هکشیاهب هراشااب هگ ربندناو یاق ۲« تسایبرغبناجبور ٌلحم نآ ردهلبف تپج
 لباقدادعت (ینونک یرهاطردنب رواچمک رزبو فورعمردنبمیدق مان) فاریسردنب
 تموکح اجنآرب هب زورمانب یدوهبمک اح مهینامزو دناهتسب زیمیدو یهجوت
 باقعا زا یدوب رفن ۵۰۰ بیرق زونهیرجه مجنپنرفرد هکنانچ) تساهدرکیم
 ار روبزم ناتسروگ (دناهدرکیمیناگ دنز شیک ةریزجرد فا ریسردنب نایدوه,
 یاج هرظن نبا هدنراگن رظنب و دننادیم فاریسردنب نک اس نابدوپب هب قلعتم
 رد ًاصوصخ مالسا لو نورق رد مینادیم هکبروطب « دراد ناوارف لْمأتو دیدرت
 دیاشو (۱) . دناهدنک یم هوک رد ارناناملسم یاههاگمار آ زا یرایسپنایملب ددهع
 نارجنابجوم هابتشا اب یمالسا فلتخمقرف ؛دیقع فالتخ اهلبقتمسو تهجظاحل زا
 تالمحورارطضا ماگتمرد ناربا نامتشت رز تشادنبناوتیم زین و دشابهدش تهج

 دازآ یاوه ضرءمرد هکنیا یاجب اردوخ ناگ درهداسجا ناملسم بارعا موادم

 ًهعقبیخبرات یانب ناونءتحت - مهدزاب,لصف - یسانش ناتساب یاهشرازگ موس دلجمرد (۱)
 جددیحورشم تاحیضوت هراب نیارددعبب ۲۷ ۰ تاحفص یوفطصمیقت دمحهدیس فیل ات ونابرهشیبیب
 , تسا هدیدرگ



 سراپ میلقا کت

 دنراذگب نادوتسا نورد ودننک یرو آ عمجاراهن ] یاهناوختسایتدم زا سپ رک

 یلیطتسم لادوک نورد ار یدسجره لمع یداز آ نتشادنو تصرفندوبن ٌةطساوب

 تروصرهبدن |هداهنیم(دن اهدنک ی م هوک ککتسرد اهتنم)هدوب نان املاسمروبق هبیشهک

 ًةتسیاشدوهب موقهب یرسهاط ردنب كيدزن ناتسهوک رد کر زب ناتسروک باستنا

 . تسا نف لها رتشیب هّجوت روخردو قیقحت و یسررب

 دوجوم ةدگسشتآ مس » هب طوب رم تاحیضوت

 5 شف ةهگلج بح رو

 ددع ود دنبشاّزف گلجهب کر بندناو روتفرپ یتاقیقحت ترفاسمرا شس

 دو ۰ فاو یجراخ نادتمشناد عالطاو دیدزابدروم روبزم ةکلج رد هدکشت7

 ترفاتم رتا رب « كلفستره روتفرپ فرط زا یرگید و اوفالوید فرط ۳

 هراشا باتک ۳۷۲ هحیفص رد هک روطنامه) ۱۳۳۹لاس قلم ریثدنآو روتفرد

تر و مک تروسب هدگشتآ یانبجنی ذیدرگ مولعم 3
 

 هدریمان دنمشناد هجن و حرشباهن آ صتخم فصوت هک هراددوجو دنب شا رف

 : ددرگیم لقنو جارختسا تسا هتشاکن

 : كلام قاطداچ 0

 قرشمیرتمولیک هستفاسهبد وریمداب ] ز«ریفهبدنب شا تف زا هک یهارریسمرد

 غاب برغم یرتمولیک و د و اپ بآ هو 9 یرتمولیک كي و دنبشازف

 نآ یاهسکع و هشقن زابرهد زا هک تس یناری و یقاطراچ كرم غاب هب موسوم

 ای رته ۰... ۱)تساهدش هدراذگ مومع 0 ضرعمب تسوک و اوفالوید ٌةلیسوب

 ۳ تکاوا یتسلق و هبایهس 3 3م ارم هه مرد غلاب نآ یجراخداعبازا

 . دشابیم دوجومو یقاب

 ناونع تحت یتاحیضوت نآ مال رد بانک تم ۱۱۵ هحفح رد هک تسا قاطراچنیمه -۱

 . تسا هدیدرکروک ذم دنب شا رف دشت



 ۳*1 دنب شارف ةکْلج یاههدگشتآ

 : یگنج لت قاطراچ -۲

 ه یرتمولیک كب تفاسمب كلم قاطراچ یقرش بونج یرتموایک جنپرد
 هک تسقاو دنبشازف کل ٌهطّوحم رد یرکید یقاطراج یمتزج لت مانب یناتساب
 فیلأات نارسیا یسهنش ناتساب خیرات باتک رد روک ذم یقاطراچ نامه هک شنودب
 حیضوت نآءرابرد باتک نتم۱۲۰و ۱۱۹ تاحفص رد هک ) دشابیم دلفست ره روتفرد

 ( ذش هداد

 یقاطراپچ رب لمتشمیعُت ریانبلوا تمسقدشابیم تمسق ودلماشهدربمان یانب
 زا كيرسه یاه هزادنا « تسا هتشاد رارق یزیلهد مهنآ بناج راهچ رد هک

 كي رهورتم ۸/۸۰ نآ یجراخ بناوج زا كي رهو رتم/4۰ یقاطراهچ یلخاد داعبا
 ضرع« تسا هدوب رتم ۱۵/۸۰ زیلهدو یقاط راهچ یانب عومجم یجراخ بناوجزا
 رداهن | لباقم ٌهناهدره یانهیورتم 4/1۰ طسو یقاطاراهچ بناوج زا كره هناهد

 مدهنم یلکبانب یقرشلامش بناج یجراخ راوبد «دشابیم رتم ۱/۹۰ زیلهد راوید
 یاهراوبد یالاب نسب ۰ تسا هتخب رورف تمسف نآ زیلهد قاط هجیتن رد هتک

 ءایسرانک هدکشت آ ردهچن آ هیبش ینییزت كچوک ةچقاط هدزیسانببناجرهیجراخ
 .... دراد دوجو تسه

 هلصافب هک تسا یگیدکی هیبش نامتخاسود لماش روب زم یانب مژدتمسق
 یرتم۱۸/4۰تفاسمب هتشادرارف رک لا قباس قاطراهچیبرغبونج یمینورتمراهچ
 بناج ره هک دوب یعُپرم تروصب نامتخاسود زاكي ره « دوب هدش هتخاس رگیدکبی
 یواسمو لیطتسم قاطاود رب لمتشم و دیدرگیم رتم ۱۰/۷۰ رب غلاب اهن آ یجراخ
 نآ یانهب و رتم ۸/۱۰ قاطاره یازارد « دوب یاهرا وهاک یبرض یاهقاط یاراد
 زا كيرسهرب و تسا هتشاد هطّوحمب ور قاط راهچفرطب یرد ٌةناهد هدوب رتم ۰
 شوک ردعقاو ,نامتخاس - دندوب هد رک هیبعتهجقاط راهچقاطا رهنیف رطیاهراوید

 انیع هک دناسریم نآ یاههناریو دوجومرصتخم راثآ هدیدرک مدهنم ۳
 . تسا هدوب يبونج شوک یانبریظن رک ذلاقباس حرشب



 یراپ میلقا 5۸۶

 یاههدگشت آ و اهقاط راپچ مومعدنتام) رکن دروم یافب هَیلکینامتخاسحلاصم

 یشوپ ور ُهلیسوب هک تسا چک طالمو هشال یکنسزا (سراپ نیمزرسرد یناساسدهع

 . دندوب هدرک یزاسامت هدیشارت یاهگنسزا

 هدشیملمع هایسرانک هدکشت ]ةينباةعومجمرد هچن [دننام) قاط راهچیاتب

 یعرف هناگ ود یاهنامتخاس هدوب مومع شیابن تهج شت آ نتخورفا ی

 جاتحیامنزخم و نادبوم تنوکسو فیت ۳ یرادهاگنهب رک" لا قیاس

 . تسا هتشاد صاصتخا هدکشتآ

 : دنبشآ رف قاطراچ نیم وصس و

 قاطراهچ یبرغبونجیرتمولیک هس بب رقٌگلج رد یرگی دنامتخاسٌنا ریو

صب نآی جراخ تاهجٌةهسقن هک تسارادیدپ دنبشازف یگنجلت
 لیطتسم عترم ترو

 علض ره ءهزادنا هک یعترم یاضف نآ لخاد هدوب تم ۱۰ رد رتم ۸/۳ داعباب

 اب ٌهناک راپچ یاههباپ یلصا عافترا .... تسا هتشاد رارق دشابیم رتم 2/4۰ نآ

 نونک او دن درکتیم تم ۳۰ رب غل اب قاط راوشوگ رب زات
 بناجرد هک اپنآ ددعود

 یدشلپهب یرگمدورتم ۳۸۷۰ یدنلبهب یکیهدیدرتشیببیسآ تسقا ویقرش بودج

 اجرب یبرغ لامشبناج قاط هکنل طقف زینانب ششوپ و اهقاطزا « تسا یقابرتم ۷/۵

 ستم 4/۳۰نآ ةناهد ضرعو ۳/۵۰ نآ قمعو رتم 414۰ نآ یدنلب هک ت سا هدنام

 . دشابیم
 وفاصهشالیاهگنسزا ثآ یامنهدوب چگ طالموهشال کنسزاانب نامتخاس

 . تسا هتفاب بیک رت هدیشارت

 هب من آ یاهقاط هکنل ٌهناهد هدوب لیطتسم تروصب انب یجراخٌهشقن دنچ ره

یزلامتحاب نکل دشابیملوادتم رتمک هک تسا یاهویش
 هلمجزازین هدربمان یانب دا

 ةینبانادقف درادروب زمیانبهب صاصتخا هک یرگیدةتکن «دوریمرامشب اهقاطراهچ

 یرتم۹۰۰تفاسمب نآ كبدزن ةبتبا یاههنارنو راثآ هچتسن آ ترواحم رگ

 . درادرا رقیقاطراچ بونج



 ۸5 دنب شارف هگلج یاههدکشتآ

 : هزاخ هراقن یئاطراپچ 4

 نآ حرش هک ی قاطراچ بونج یرتم ولیک هد تفاسمب هناخهراقن یقاطراچ

 یلبق یقاطراچ دننام زین نآ هشقن هدیدرک عقاو یرظنمشوخ تّیمقومرد تشذگ
 بناجره ءزادناورتم ۸/4۰ ردرتم ۰ نآآ یجراخداعبا - تسالیطتسم تروصب

 ظوفحم یئوکین رایسب تروصب نآ دبنگ و دشابیم رتمجنپنآ ینورد عبرم یاضف
 رک زباتک لیذتمسق ۳۷۳ٌهحفصرد یقاطراچنیاب طوبرم یلامجا تاحیضوت) تساهدنام ملاسو

 ( . تسا جردنم : ؛ ۲ُهحفص - ۹ لکشرد مه آ ریوصت در

 یافت هاش هتخاش چگ طالمو یعیبط ةهالیاهگنسزا روب زم یقاطراچ

 هب یراوید یقاطراچ یرتم 6/۲ ۰هلصافرد ؛تساهدیدرک نیچتسد وفاص راکیور
 یاباقبنآ زا رتنیئاپو تسا شتآ هاگیاجهب قآعتم ار هاظ هدناماپ رب رتم ۱/۵ یدنلب
 . دشابیم رادی دی هدکشت 1هب طوب رم نزاخمو یوم ٌهشا

 : كبام رخ یفاطراچ ه

 دوجویپم ناتسلخنروب زمیقاطراچرواجملحمرد هک دناسریم كياهرخ ما
 برفمرد یفاطراچ نیا یاههناربو (دوش هعجارم باتک نتم ۱۱ 4 ةحفص هب) تسا هتشاد
 تساهدشعقاو باروخ و دنب شارف نب هاو کت هتلاجت ردینمهناخهراقن یقاطراچ
 . ددرگیم بعذنم ناکشوپ فرطب انا زا مهیرگیید یعرف هارهروک هک

 یاههدکشت آ یرایسبدننام هک هدوبیزک رم یقاطراچربلمتشمروی زم یانب
 یچراخ علض رسه هزادنا « تسا هدومنیم هطاحا ۱1/۵ دز یک یولهدوکتد
 راهچ ةناهد رهیانهپ - رتم ۵/۱۰ نآ نورد ملضرهو رتم۸/۵ یزک رم یقاطراچ
 رتم۷/۵یازارد هب یورهار « تساهدوبرتم ۲/۱۰ زیلهدیانهپ - رتم ؛هنآ بناج
 یعرف یانب هب و هتفک بعشنم یقاطراچ یبرغ لامش بناج زا رتم ۳/۲۰ یانهپ و
 . تساهدوب زیلهد بناجودرد قاطاود و طسورد یزیلهدرب لمتشم گم یه

 : دشابیم رارقنیدب یعرف یانب یجراخداعبآ
 . رتم۵/۳۰ یدنلب - رتم ۱/٩ءاذپپ - رتم ۲۲/۸ یزارد



 سراپ میلقا ۸۹

 یانهپو رتم ۷/۲۰ یازاردب یعرف یانبرد قاطا ودزا كي ره یلخ ادّةطحم

 انآ نیب (رتم۲/۵۰ نآملضره ةزادنا) مترم یزیلهد هک دوب رتمعیدنلب ورتم ۷۰

 . دومنیم نیمأت اراهقاطاو رک ذلاقباس ورهارنیب طابترا وتشاد رارقود

 یاهراوب دزایث اهتمسق ویقاطراچٌهب ابهسزا تست رابع هدن امیقاب انب نیاز ا هجن ]

 فارطا زیلهد یاهراوید و انبششوپ و اهقاط هکنل مامت - یعرفیانب ی

 ۰ تسا هتفر نایمزا هتخب رورف یعرف یانبو یقاطراچ نیبورهارو یقاطراچ

 زا ارنآ یامن هدوب چک طالمو هشالگنس زاانب نا اسرت درومنیارد

اههدگشت | ردهجن ] دننامو دنا هتخاسهدیشارت و فاصٌهْشال یاهگنس
 تک ی

 شت آ ظفح هاگیاج یکی یعرف یانب قاطاودو یمومعشیاین لحم یلصا یقاطراچ

 9 تسا هدوب هدکشتآ هتئائا نزخماب دبومنکسم او گن دو سدقم

 یصسرت رهه هک یثاه هدگشت ] هراب رد حعیض روت

 : تیسا هدابت داینپ

 ٌهتشون قبط هک دش عوضوم نیاب هراشا باتک نتم ۱۱6 و ۱۱۳ تاحفصرد

 یوهاک داز هک ناورب7 یاتسور ردآ۱)یناساسدهع فورعمربزو یسررن رعم یربط

دگهدراپچ اجن ] كبدزن و تخاس یاهدگشت آ دوب
 مادک رهیارب و درک داب | دیدجء

شت  یمامت هک دادبیت رتغ ابهس ناکمنیمهردو دومنانبیآهدکشت ۱
 اههدگ

 تالاحنسح اب » - یربط خیراتفیلأت نامز -یرجهموسنرقرد اهغابو اهاتسورو

 ۲. تسا هدوب وا تشیزآ یموق تسدردو یفاب زونه

 یاههدکشت ۲ فیصوت نمض بلطمنیاب طوبرم یاهیسررب و فلتخم تاب رظن

 هار كيدزن رد یناساس دهع یانب یاههنارب وو دنبشازفو زبس نوت و«ءرجو نورزاک

 تاحفص)دی درک رک ز (ریجناهاچ هوا ) دوریم دهشمسهب هدالاب زا هک یناتسهوک

 . (باتک نتم ۱۷۲۰ و۱۱۹ ۲

هدگشت ] ٌهظحالم رثارب هک تر روتفرب یاق آ
 ةکلجرد هناگجنپ یاه

۳ 

 . دنیامرف هعجارم باتک نتم ۸۷ هحفصهب (۱)



 1۷ دنبشارف ٌهگلج یاههدکشت آ

 ودلفست ره روتفرپ لیبقزا ینادنمشناد یلبق تاّیرظن لقنزا سپ دنبشارف یبونج
 یناحیضوت و (تسا جردنممه باتک نیا رک ذلاقباس تاحفص رد هک ) رادک یاقآ
 یاههدکشت ]هک دریگیم هجیتن نینچ دهدیمناشیا یاهطابنتساو دیاقع 5ر ردهک

 یاهدگشت آ جنپ نیمه و هدش هتخاس دنبشارف مگر اهیت سرت ها

 اهنآ تاحیضوت و دراد رارق دنبشارف بونجرد رکیدکیزا مک تفاسب هک تسا
 : دروآیم ارربزلیالد دوخثحب ناباپ دو" ۱)داتفا روک ذم

 . تساهدش مقاومهب كيدزن وهبحان كد رد هدکشاآ جنپره -۱

 دابآ زوریف یبرسغ بونج هیحان ناربا ینونک یئایفارغج یاههشقنرد -۲
 مان نیاو تسا هدیدرک رک ذ هعپرالاحم مانب دشاب دنبشازف ةگلج لماشهک
 . (۷) دنکیم صجشم تساهدش ثادحا یسرنررهم ٌةلیسوب هک ار یئاتسورراهچ

 هک كر امرخ دننام هناکنا یاه هدکشتآ یاهلحم زا یخرب مان -۳

 یسرن رهم نامزرد هک دشاب یئاهغابهناشن دیاشتسا یلصاحیبو ربابٌهیحات نونک |
9 

 ٌةویشو حلاصم ظاحلزا دنب شازف یبونج ةگلج رد عقاو یاهیقاطراچ -4

 . دراد یئاهتهابش رگیدکیب انبداعباو ینامتخاس
 رابرد قباس تاب رنو اههتشونززا یرایسبرب ًاعبط هک قوف ةیرظنرب ءوالع

 نمض مه ی کد تاکن (۳)دشکیم نالطب طخ یسرن رهم یئادحا ةدکشت [جنپ
 بلاطمب هّجوت اب هک تسا هدیدرگ مولعم كبدزنزا کر بندناو روّتفرپ تادهاشم
 هدربماندنمشناد ٌهلاقما دسریمرظنب بسانم درومنب اردهچن آ باتک نیاردحردنم

 : دیامنیم لقنو جارختسا
 رد (دش هراشا مه باتک ۳۷۳ ٌهحفصرد رو )در

 . تسا هدش هراش| عوضوم نیاب الامجا زین باتک ۳۷۲ ُهحفصرد -۱
 -لاوحاتبثو رامآ لک ءرادا تایرش زا) روشک تاهد یماساد ایفارفجباتک مود دلجرد -۲

 دابآ زوریف عباوت نمض هد ۳۱ رب لمتشم هعبدا ناتسهد مان (۲۱ ؛س-۱۳۲۹- نارهط پاچ
 روب زمناتسهدیب رغ بناجو درادربرد ار داب آ زوریف ناتسرهشیبوذج یحاون هک تسا هدیدرگ رکذ
 . هکر بثدناو روسفرپ هدیقعهب هتبلا -۳ . تسفاو دنبشارف هیحانرد



 سراب میلفا ۸۰۸۹

 یقرش بونج رد سرقت هک تشا یاهّیت مان زبسنوت « درادن یجراخ دوجو تقیقح

 كيو ناناملسمناتسروگ رب لمتشم طقف روب زم ُهیتو دشابیععقاو غابتانق یداب ۲

 غابتانق یداب آیبرغ بناج رد یناساس دهعةینبا یاباقب هکیت روصردتسا هدازماما

 یر اف
 هب موسوم لحم رد غاب تانق یبرغ بونج یرتم ولیک كي تفاسم هب زین و

 و ۳۷ هحفص هب) تسا عقاو یگنس نادشتآ یالاب رس رصتخم زارف رب رس هرط

 ( دوش هعجارم 44۳ ًةحفصرد ۰ ةرامشریوصت

 ةشقن اب نامتخاسكب یایاقب روبزم یکنس نادشت آ لامش یرتمولیک كي رد

 یقرشلامش تمسق طقفو رادیدب دشابیم رتم ۱۷/۸۰نآ علض رههزادنا هک ترم

 ۰ تساهدنام اجرب زونهرتم ۷/۷۰یدنلب هبنآ

 سدنهم یاقآ ًةلیسوب یدیشروخ ۱۳۱۹ لاس رد هک نورزاک یقاطراچ ۷

 قاط هگنلودو هیاپهس یاراد زونه مقومنآ رد هردو کر

 اجرب نآ ٌهیاپود طقف هزورسماو (دوش هعجارم 1۷۲ و ۷۱ تاحفصهب) دوب

 علضره ءزادنا و رتم۸/۳۰ روبزم یقاط راهچیحراخ ملضرهلوط ..... تساهدنام

ا رتم ۲/۲۰۳۱ نآ یاهراوی دداعبا هدوب رتم ۱/۳۰ نآ یلخاد
 هل راهچ زاو تس

 كيره ةناهد یانهپ ورتم۳/۸۰مادک رهیدنلب هدنامیقاب یکیاهنت نآ بناوجقاط

 ستم/۱۰ ربغلاب قاطنیئاپ یاهراوشوک ری زات اهراوبدیدنلب . تساهدوب رتم ۰

 ۱ و هباب هد یایاش ۰ تسب یقابیرثا تآ دبنک زا, دیدرک ی م

 . تسا هدنام اپ ربرتم ۰/۸۰ یدنلبهب یرگیدورتم ۱/۹۰ عافت را

 رادک یاقآ و دندومن فشک ندنالفو اوفالوید هک دنبشاف یقاطراهچ ۳

نآ ءرابرد باتک نتم ۱۱هةحفصردو) دنادیم یسرن رهم راث آ زا ارن آ
 هداد حیضوت 

 اد ۳ 5۸۲ ٌهحفص رد كلم قاط راچ مانب هک تسنامه (تساءدش

 دادعت هک دریگیم هجیتن نینچ دوخ ثحب نمض رد هکر بندناوروّتفرپ

 : رارق نیدب تسین ددعهن زا رتمک دابآ زوریف و نورزاک نیب عقاو یاههدکشت

 هجرختسمبلاطم زاغ آ ردن آ حیضوت هک )ناردونءدکشت ۷-1 هایسرانک هدگشت -۱



 1۸۹ یراف رگید ؛دگشت ادنچ

 مانب هک ) هدالاب ةدکشت آ -۳ (تشذگ گ ربندناو روتفرپرک ذ دروم را
 یاههدکتستزا ددعجنپ هان ه :نورزاک ؛دکشت 6-1 .(تسا فو رعم مههرج ءدکشتآ

 . دنبشا رف ٌهکلج رد عقاو
 رد مه یرسکبد یاههدکشت آ ارهاظ هک دیامنیم هفاضا هدربمان دنمشناد

 یئاتسورره هک دیامنیم هراشا یرختسا هحنانچ- تسا هتشاددوحو روبزم یحاون

 ارهدکشت آ ودنورزاک رهشیارباهنت زین لقوح نباودوبدوخ سو صخمةدگشت آ یاراد
 . دربسم مان

 ناریا برنج ردیگ زاتب هک یرگید یاههدگشنآ
 ربا
 : تسا هدش فش

 راث و هینباورگید هدکشتآ دنچزا الابناونع ریزرد هگ ربدناو روشفرب
 و غاب رو یاهقاطراچ ینعب اهنآ یات دنچ هک درادیم تبحص یناساس دهع فلتخم

 هداد حیضوت باتک نتم ۵٩و۹4 تاحفصرد هک یحرشب) ۰ دابآ یلع و دابآ تمحر
 رد اهن آب طوبرسم تاحیضوت لقن زا و درادرارفسراف ین ونک ناتسا زا حراخ (دش

 و سابتقا ربز حرسشب تسعقاو یراف كلاخرد هجنآ و دوشیم یراددوخ دروم نیا
 : ددرگیم لقن

 (۱): هنارک ناطراچ

 هناخدورُهیشاحرد یهار داب آ زوریف یقرشلامشرد عقا ودنمیم هوک نیئاپرد
 فرطباجن آ زاو تسقاو چافآ هرق دوررانک ردهک دوریم لاد تشد یداب | بناجب
 دور یوررب یمیدق لپ یاههناریو لاد تشد كيدزن « دباییم همادا اسف و مرهج
 لحمنامهرد زین نایناساس دهعزا یرگیید ٌهينبا یاباقبو دوشیم هدید رک دل قباس
 یاهرهشطابترا ُهلیسو یناساسدپعردهک تسایها نامه ًانیقبهارنیا . تسارادباپ
 ..دلنسل تستر شتر

 هراشا هک ربادناو روسفرپ یصاصتخا شرازگ زا لفن نمض باتک نتم ۱۰«هحفصرد -۱
 ۲ تساهدیدرک دوشیمهدادحیضوت درومش ارد هجن آهب یلامجا



 سراپ میلفا 1۹۰

 هار داب زورسیف ٌهیحان ٌهققن یوررد هژّورما.« دوب داب آذوریف هب اسفو درگباراد

 مهیددعتم یاههدکشت آ میدق راک زوررد ًانیقب هدیدرک رک ذ هاتشتآمانب روبزم

 لامش رد هاگشت نت مان هشقن نامه یور رب و تساهدوب اپ رب نآ ریسم لوطرد

 . تسا هتشگ رک ذ یگتنت رسكشوک

 هدگهد یرتم ۵۰۰ تفاسم هب هدش هتخاس هشال یاهگنسزا دنا دف اطراج

 یر اس نلااتسفت -تساهدیدرگ عقا ویتشوک یداب آ یرتموایک كب رد و هتا رک

 غلابقاطیاهراوش وگ ریز ات انب یاهراوید یدنلب هدوب عترمنآر یظن رگیدهینبا

 علض ره طسو رد و تسا رتم ۵ قاطراچ علضره هزادنا « دوشیمرتم 4/۹«رب

 رد لخاد فرطزا « دراد دوج و رتم ۷۷۰ یدنلب و رتم ۱/۱۰ یانیهب یرد هناهد

 هیبعت رتم 4/۵یدنلب ورتم ۰ یانمد هب یدنب امنقاط حرط قاطراچ یوسراهچره

 ته ش

 : غاز قاطراچ

 غاز كچوک یدابآ برغم رد هنارک یقرش.بونج یرتم ولیک یس بیرق

 ذاو تم ۶۱۳۰ نوریب زا نآعلضره یازارد هک دوشیمهدید یرگیدیقاطراچ

 بناجره رب رتم ۱/۱۰ یانهپو رتم۱/5۰ یدنلبهب یئاهیهاگ ردو تسا رتم۲لخاد

 ستمیتناس ٩۵ اهنآ یتفلکو رتم ۲/۳۰ اهراوبد یدتلب « دراد دوجو راوید طسو رد

 . تسا هتخب روررف انب یقرش بوذج علضزا یئاهتمسقهدوب

 : یلق ةعلق قاطراچ

 « تسادوجومغ از یقاط راچ هیبشینامتخاس زینیلق ةعلق یداب ]یبرغ بناج رد

 ارقرگیدکب زارتم ۲/۱ «ٌةلصافب هدنام اپ رب یدارفنا تروصب رخایانب یاههیاب

 اعبط هشتم رتمیتناس ۷۰رب غلاب هياپره یتفلک هکنیاب هشوت اب و تسا 9

 ۰. دوشیمرتم ۳/۵یقاطراچ علضر ه ءزادنا

 كچوک یاهیداب آ ةدکشت آاب قاطراچرک كلاریخا یانبود ناو ازف لامتحاب

 ۰ ما هدو»



 2۹۱ یرافرگید ؛دگشتآ دنچ

 : ریش رهن قاطراچ

 یرتمولیک ءهردهتفرگ رارقمرهجواسف هارطسورد ۳ رهظ یدابآ
 كيدزن یقاطراچ ۰ ۲۱)تسا هدش عقاو مرهج لامش یرتمولیک 4۷ و اسف بونج
 دشابیم رادیدب رودزا ه رد طسورد یاهّت زارفرب نآ

 رتمه/۲۰نآ لخادعلضره ةزادناو رتم۸/5«قاطراچ یجراخ علضره لوط
 اههباپ زا كيره ثزادنا « تسا هدش هتخاس یکهآ قّبطم هال رک

 ةناهدراپچزا كيرهیاهقاط هکنل یانهب «دشابیمرتمه یدنلبهب رتم ۰

 یهجوت لباقعضوبنآ دبنک « تسا رتمس۰ مادک رهیدنلب و رتم4 یقاطراچبناوج
 یانوبهبیکیراب زیلهد « ددرکبهرته ۳/۱۶ رب غلابنآ یدنلب و تسا هدنامظوفحم

 «تسا رتم٩/۸هانب هک یدناب عومجم « دراد دوجو دبنک یوسراهچرد رتمیتناس۰

 هدنام اجرب رتم ۱/۲۰ یتفلکهب یراوبد یاباقب قاطراپچ نیئاپ رتم ۱/۵۵ ُهلصاف هب

 .... دزاسیم رادومن تسا هدرکیم هطاحا ارانب یوسراهچ هک ار یزیلهدعضو

 دنکیمهراشا هتکننیابرگید رابكبدوخ ةلاقم نایاپرد کک ربندناو روتفرپ
 0 شادبپ ۱۳۳۵و ۱۳۳۸ یاهلاس ناتسمزرد ناشیا یملع تاسجت هک

 و قیقحت دروم یحاون تّیمها ضوع رد تسا هدرواینراببار خیرات زاشیپ نارود
 نشور دهع نآ ةبثبا زا یرابسب دوحو ندومن زکات نایناساس دعرد ار سجت

 یناساسدهع مهمیاهرهش طابترا ظاحل زا - میدق هار تّیمها نینچمهوتسا هتخاس

 یاهترفاس نیمه نمش هتشاد - اسفو درکباراد و دابآ زوریف لی زا
 رد یناساس دهع یاهاسنا وراکیاههنومن فشک زینو تسا هدیدرگ مولعم ینافیقحت

 قرشم رد هارضرع لزانم هنوگنیا عون یسرربیارب یبلاجعوضوم روب زمهارلوط

 هدادناشن مرهج قرشرد ریشرهظ یداب آلحم کک ربندناو روسفرپ ٌالاقمُمیمض ُهقنرد -۱
 متفه دلج - شتدا داتس یئایفارغج#رادا تاراشتنا زا) ناربا یئابفارغج هکنهرف رد « تسا هدش

 كمي - دابآبطق رواخ یرتمولیک ۷۲ : تسا هدیدرک رک ذ نینچ روبزم یدابآلحم ( ۱۵۲ص
 هرادا تای رشنزا) روشک تاهدیماس| وایفارغج باتک موددلچرد ,اسفهب داب آ بطقیعرفهاریرتمولیک

 زا نایدرک ناتسهد یاههد زا ریشرهط ۲۸۸ص ۹ نارهط پاچ - لاوحا تبثو رامآلک

 ۰ تساهدش هدرب ما! مرهج عباوت



 سراپ میلقا ۰۹

د ورم رامشب یمالساةر ودصخشم یاهارسناوراک اب اهن | یرامعم هوحت طابتراو مدق
. 

رم یاههدگشت ۲ فشک ار دوخ ترفاسملصاح ند رتمهم روب زمدنمشناد
 

 دنآدیمثحب دروم یحاونرد یناساسدهع یبهذم یاهاتب هتماد تعسو نتخاسمولعمو

 ۱۰هُهحفصرد روک ذم) 2 تک ر زب ؟دکشتآ ةينباعومجم 2 دارو

 دهعرد هایس رانک ثدگشت ۲ هک تسا دقتعم هدوبلئاق ار یصاختیمها (باتک نتم

 "الامتحا ودوب یراپ .نیمزیسرد نایتشت رزنیث آ زک ارم نیررتمهمزایکب نایناساس

 هدشیم یرادهاکتاجت آرد 0۲( هدوک كي شت | ینعی۱)مارپهب یاهشت آ زا کد

 یاههدکعت 1 دناهدومتسم هرادا ار بوم تا رب نایناح ورزا یتتسهو تسا

 قلعتمیمت | ۰ تساهتشاد تاجرد زین اهشت ]میدقنایناری ایلیا یگ دنزتاجردربانب....» -۱

.(۵ا ر بمب )هدوک اب هلیجق كیب یتآ و(نادفآ )هیدابه ریشعهب یثشت آودوب هناخهب
 یگناخشت آ 

 « تشاد ترورض خرد لقاال نارذآ تمدخیارب « درکیمیرادهگن هناخرتک رزبینم» مث ام ار

 وتلودو تلم عضو باتک زا لقن) «...... دوب راکبذب ومكی تسابربددعتم یتثیهار مارهب شتآ و

 ؛ یونیمیبتجم یاقآیرحت وهمجرت نسنتس رک روسفرپ فیلأت نایناساس یهاشنهاش هرودردرابرد

 ٩۷( ٌهحفص - ۱۳۱ 4 نارهط پاچ

 هروخر یشدرا-۱ - تسا هدشيممیسقت ودتاب هزوخاب هروک جنپهبسرافنایناساس نامزرد» -۲

دضعریما نامزردوتساهدوب روک ابروج رهش زا رکک رد
 ۰۰. شد در٩ فورعم داب آ زوریفبیملید هل ودل ا

 رب ۰ ۰دیازج - ناعنمت ای ناعمیس - ناتسورس - نیرزاکوریق -رفخ -دنمیم - داوک -زاریش

 فورعمرپشنآ زکر م هکر دتسا مود - دناهدوب هدوک نیا وزجو فورعم یاهرهشزا ,فاریس

 ؛ناتسهف ,قمروس , دیلقا , تساوخدزب « هدابآ , دزی رتیب اههروک ریاسزا نآ تعسو هدوب رختسا

 ناجنسراوریخ « زیرربت « همارخ ءاضیب , لابرک . زوریفماک «جربا , تشدورم , درجمار , كرفخ

 واسف  باراد رهش نآ زک رم (درجباداد) درکباراد ءروک -۳ - دناهدوب هروک نیاعباوت زا همه

 -هروخروپاش-8 - دناهدوب نایت میوجو مرهجد جیا - تانایپطصا - مراتوک رب رنو -

 - تسا هدوب دابآرونو ینسمو نایلهف « رومافو هرح « تشخو نورزاک لماش وروداش ناارکرم

 مانب رویاش ءروک و هروک نیا دناهتفگ زین دابق مر و دابقمار ِ (ناجرا) ناکر ا ایدابق دوو

 ورسخدابق نآ زک رم هتشادتعسو ناهبهب ورهشب رات مریمس دودحزا هدید رگ فورعم نآ ناک دنژاس

 یناتساب دهع رد یراپخیراتا لقن) 6۰. تسادلورتمو بارخ هیلاح هک تساهدوب ناهبهب یکیدزنرد

 تاحفص -یدیشروخ ۱۳۳۳ زاریشپاچ ۳ةرامش سراپ نوناک تاراشتنا - یماسیلعیاق ۲ شراکن

 (۲۳ و ۲



 1 باراد عماج دجسم

 ناروآ یاهشتآ هاگیاج هک سببدناو روتفرپ رظنبدنب شازف ةگلج رد فوشکم
 ك تسا هدر تیافک غمود مادک ره یرادهکن یاربهدوبهد شت | ینعی

 ۱۱با راد عماج لححسهم

 ةویش ظاحل زا یلو دسرن رظنب قنور رید دابآ نادنچ رهاظتروسبدباش باراد عماجدجسم
 ات بناجنیا , تسا ناوارف یسررب ةتسياش و هجوت بلاجرایسب یانیدراد هک یصوصخم نامتخاس
 یک دروم دنچدننامو مدش نآ دیدزاببقفوم (۱۳۶۱ ءامنمب) رضاحبلطم نی ودت ماکنه
 کگنهرفریبد راگنهرهچرهچونمیاقآ دوخ یمارک تسود دنزراو هنامیمص رایسب یراکمهو كمک زا
 تسدرب زرایسب ساکعشیوخیک داوناخ جدارپو هنادنمررنع سب*فرحزا یوریپهب لاحنیعرد هک یران
 دجسهیانب فلتخم بن اوج زا یددعتم یاهسکع ناشبا و متساوخ تناعتسا دنتسه قو و هقالعایارسو
 هدید نوحبسسدنهم یاق آبانج یاهسکع نمضالبق هجن | واهن آ ٌظحالماب هک دندومن لاسرا وهیهت
 : درادیم ضورعمربز حرشب كنیاو تشادموقرم دمآ بسانمرظنب دوبهدش

 ناتخردنآ تمسراهچهک یروصحم ولیطتسءهط وحءیقرشلامشتمسق طسورد
 هک دراد رارق یلیطتسمناتسب# دیک یئامن دوخدنموئت اتبسنتابک رموامرخدنلب

 تسا یبرحغ بونج - یقرشلامش نآ ضرعو یقرشبونج - یبرغلامش نآ لوط
 (یبرغبونج علض) هلبف فرطینعب ناتسیشرتلیوط بناجودزا كایرهرد «(۲۸۲ش)
 فرط ناویا هک دناهتخاس یرسارس ناوبا (یفرشلامشعلض) نآ لیاقم تمسو

 ثادحااب اررگید بناج ناوبا (۲۸۵و ۲۸4و ۲۸۳ش) هدوب یقاب دوخلاحب هلبق
 «دناهدومنهنانز ناتسشهب لیدبت دجحیسم هط وحم هب ور یاههناهد رد د) زان یاهراوبد

 یاهداشک هناهد یاهزیلهد ٌهلیسوب زین رتلیوطبناج یاهتنا ودزا هک رزب ناتسبش

 عماج دجسم عضوزا (۱۳۶۱ هامرین ) باثک لیذ بلاطم پاچناباپ عقومات هدنراگن -۱
 ۱۳۱۷ لاسردهک دوخیصخشیاهتشاددا كچوک تاحفسزا یکی نئاب رد طقفو متشادن یعالطاباراد

 مهدوب زمتاملک و «هناخادخهشفن-بارادعماج دجسم» . مدوبهنشوا ارهملکدنچنیا تسا هتفرموفرم

 نتشادنتلعب هدیدرگ موقرم دوب هدمآ شیپ یشیرانراث اب نادنمقالعزا یکیاب هک یتبحصرثاربًنیفب

  دش عفاو هدافتسا دروم باثک لیذردهلو بانک نتمردهن هرابنیارد یلانیمطا وعالطا هنوگچیه

 زا یرافب یهانوک ترفاسمنمض نوحیس گگنشوه یدنهم یافآ بانج ۱۳ 4 ۱ زورون مایارد هکشیا
 یاهسکع ٌهظحالءهزاسپ باتک ؛دنراگنو دندومل یگنر یرادرب سکعودیدزاب زین باراد عماجدجس»

 تسلادیم بسانم هک ار یتاحیضوت هدمآ رب اهسکع دیه و تاعالطا بسک ددسرد هدربماا دجسع

 ثحابم «دوکشرا نادنمفالع رفحم هب باتک تمسقنیاردو نیودن دوشیم زاد الاب رد هک یحرشب

 , دومن هط رع
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 مهاهزیلهدررگید بناجود رد و (۲۸۷ و ۲۸۱ش)ددرگ یم طوبرم دجسم یاضفهب

 ۳۶[ ۰ راهب داد رارقنار ازک ژاقنیآرب"رتکچوک یاهلحمابقاطا

 ناتسبشرب لمتشم هک )روب زم یلیطتسمیانب ٌعومجم شوک راپچردیرج آ ءاتوک

 هلیسوب ار اهنآ ُهندب و تسا راوتسا و اپرب(دشاب اهقاطا و اهزیلهد و ناویا و

 یاهبدنبهناخلخاد هک دناهدومن یزاسور لکشیلیطتسهو عترم یایدنب هناخ

 یاهیدنب هناخلخادو یزولحرط ایهتسارو هتفخیاپب راک رح آ هب نیزم لیطتسم

 هلالوسر دمو دال | هلال یاههمی رک یواحیئاّتبیفوک طوطخهب نژزم من

 (۲۸۹ و ۲۸۸ش)تسایسرک هکر ابم هی آ لّوا تالمج و

 رد هک یاهرانم ود ددرگیممولعم اههرانم تانییزت عض ورد تق د رصتخماب

 تانیب زت و یدنب هناخ رد (۷۸۸ش) تسا هدش هتخاس انب یلامش و یقرش شوک و د

 دراد دوج ویتافالتخا (۲۸۹ش)یبرغو یبوذج یاههشوگ رانم ود اب اهنآ یرجآ

 بسانم عقوم دنمزاین و نوریب باتک نیا ٌةلصوح زا نآ تای زج رک ن هک

 . تسا یصوصخم

 و دناهتخاسرج آ و چک زایربنمدوجومناوب |طس ون اهدلباقم؛هط وحملخ اد

 . درادرارق ربنم تشپ مهیگ رزب بآ ضوح

 رک لا قیاسووجوم ناویاظطشو تمسقراوبد تدم ناتسشلخ ارد بارم

 ۱ ۱۱۹: تسا رک هولج اس زو هداس یاهیربجک و بسانتم یاهیدنب میسقتاب

 زیلهد ود ششوپ هدوب رتهاتوک ناتسبش فقس زا یرساترس یاهناوب | فقس

 ناتسبشزارتهاتوک و تسا یبرضو یدبنگ زین اهن ] رواجم یاهقاطاو ناتسبشنیفرط

 . دیامنیم یلصا

 یصوصخمبیک رت باراد دجسمنامتخاس عضوددرگ یمهظحالم هک یروطب

 صاخشا یضعبرظنب لّواٌهلهو رد ودراد فالتخا ناریا یلومعم دجاسماب هک تسا

 مه نیا و دسرب زار یشعماج دجسمهناخادخ یانبهبهیبش یاهزادنا ات تسا نکمم



 ۰۰ باراد عماج دجسم

 اب دشاب هیبش زاریش ٌةناخادخ یانبهب هجن آ زا شیب نکیل تسین یتسردان رسما
 هاگمار آ فورعمو ابیز یانباب صوصخبو ناتسودنه یمالسا یاهنامتخاس یضعب

 یاهلاس لالخ رد هک دراد تهابش (هعءه) ارگ ۲ رد ۲۱)یناربرطالودلادامتعا
 ناتسودنه فورعم یناربا ٌهکلم ناهمجدون شرتخد نامرفبیرجه۱۰۳۷ ات ۲
 . (۲۹۱ش) تسا هتشک ثادحا

 و اهناوباششوپهب تبسن باراد مماج دجسم ناتسبش ششوپ ندوب رتدنلب
 و اههرانم یجراخ ٌهندب لکش عیرم یاهیدنبهناخ و ناتسبش بناوج یاعهفاطا

 عماج دجسم نیب دوجوم كرتشم لماوع اههرانم یربتسو یبسن یهانوک نینجمه

 تفکر ناوللس" ناتشمط اب هدوبهارکرتآ در نا روط هلو هل ها عارماکمام اه ارد
 رک دا ریخ هاگمار آ یرامعمحرط ونامتخاعضوهبباراد عماجدجسم*دن زاسهک
 دشاب هتساوخ هک یتورث مک درم دننامه و (۲5۹۰ ش) تسا هتشاد هجون و ینانشآ

 و یلاع سب یانب ٌهویش هب رجآ زا یدجسم دزاسب ار ینْیزم رایسب یانب هیبش

 و تسا هداهن داینب رمرم تمیق نارسگ یاهگنسو یلعا یراکیشاک زا نی زم اپارس
 یرجه ۱۰۳۷ ات ۱۰۳۷ یاهلاس لالخ رد هلوذلا دامتعا هاگمارآ هکنیاب هّجوت اب
 هک دومن روصت ناوتیه تئرجب تسا هتشک انب لوا ساثع هاش تنطلس رخااوا ینعب
 نامزررد ی نو تام دسر نا ییوک دم بارد یاچ جسم
 ساّبع هاش یهاشداب نارود رد اب (یرجه ۱۰۵۲ ات ۱۰۳۸) لّوا یفص هاش تنطلس

 رپچونم یافآ هکبرارق زا « دشاب هدش هتخاس (یرجه ۱۰۷۲۷ ات ۱۰۵۲) مود

 برد یوربور هب كيدزن دناهتشاد موقیم هدنراگن راسفتسا لاسبق رد راگن هرهچ
 ژا یمین ورتمود اب ود عافترا رد یگنس ٌةحول باراد عماج دجسم هک رزب دورو

 فورعم رابزهنرهگن مچ مظعاردصو رادهنازخ ینارط دمحم نیدلا ثایغ ازریم (۱)
 اب هکدوب نارهط ناکداز هک رزب زا هلودلا دامتعاهب بقلم (لوا سابع هاش رصاعم) ناتسودن»
 - دندرک ادیپ دننام هناسفا تشذگ رس شاهداوناخو دوخو دومن دنه لیحر مزء دوخ دنزرفد نز

 یو نیشناج ردپ توف زا سپ ناخ فعآ شرسپو دمآرد ریگناهج یرسمههب ناهجرون شرتخد
 یانب یو نامرنب هک دش یدنه ناهمجهاش ره لحمذاتمم مانب ناخفسآ رتخد و دیدرک
 روبزم رابرهشو دنأهتخادرپ و هتخاس ارک آرد شردمه هاگمارآ رب ار لجمجات حنموفورعم
 , تسا هدونغ یدبا باوخب لحم حانردشیوخ رسمه رانک رد زپن
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 یاش خب رات 2 بصن ناتسش یلامش راوبد یحراخ هيبح ۳ نمز فک

 تسن دوخ ل و رد هحول نوچ و تسا هتشادرب رد ا رث اب طوب رم همانغقوو دحسم

 ترا تسدب ینئارق "۹1 دومن نّتعم ناوتسمن ار دحسم نامتخاس یعطق خیرات

 ۱ اوراق ارد متماج دجسم یاثب دزاس مولعم هک

 هّتلا ( دیامنیمنرود رظن زا دنچ یلب الدب هدنراگن 2 ةءديقعب یرما ننچ و ) تسا
 2 رپ

 هدوزفایسب دنه رد ناربا یزامعم زّوفنو ریثأت یگنوگچ ظاحل زا نآ تعمهارب

 ۱۳ هاو مع هتفای شن قنات روطسرد شسورعم تایرظوذشدههاوخ

 یرامعم ٌةبنج باراد عماج دجم یانب دنچ ره هک دی ًایمرب نینچ تشذگ هچن اب هجوت اب

 یلاهتمسقو اههرانم یاپیزاسامن دی ایمرب رما رهاوظزا هکنروطب ًاساساو درادن هداعلاقوف یرنهو

 ۹5 نا و سخم نامتخاس عضو ظاحل زا نکل (۱) تساهدوب هدنام مامتان دجسم یاهب راکهزیر زا

 حوت ی رو طاعرا هر تعا هلودلا هامعا ءاگمارآ مهم یانبهب الاب حرشب

 یرامعم ءویش تروصروبو دناسریم یرجه مهدزاب نرق رد ار دنهو ناریا یناتساب روشک ود رذه

 اثب ودرهرد ناتسودنه یرامعم ریثأت اب موت یناربا ناداتسا یاهراک ةنومنو دنهو ناربا دل رتشم

 هراشا باتک ٌةمدقم رد هک یحرشب هدوبن یهزات رما یگشهرفو یرثه طابترا نیاو تسا رادومن

 . تسا رارقربو یقاب هداومه یکتسویپ نینچ یک دنیاپ لماوع دش

 سرا دجاسم و گآ ریتم قکاما و ارهاگترابز یع رب رگ ذ

 دوب هدنام هتفگ ان هک

 ندنهم یافآ هک یئاهسکع نمض دش هراشا باتک ٌةميمض تمسق زاغآ رد هکر وطنامه

 .ردو هتشادرب یراف فلتخم راثآ زا ۱۳۶۱ ءام نیدرورف رد دوخ ترفاسم رد نوحیس هکنشوه

 اراهن آ ناکمو مانب هراش|هک دیسر رظنب یئاهلحم دندومن هئارا باتک دن راگنهب نارهطب تشک زاب

 : دژادرپیم نک اما هنوگشیا یفرعمب ریز حرشب كشیاو تسناد درومب باتک نیا رد

 : تسا وحش دربآ رد هدازمام) یان

 فرطب هار ندیچیپ زاشیپ دنسریم تساوخد زیا هب ناهفصا زا هکیماکنه

 باراد ٌهیحان هلمجزاو سراف زا یئاهتمق عاضوا ندوب دعاسانو یناماسیب هطساوب (۱)

 نیمه تارثا زا مه هماننقوو خیرات دنس نادقف هک نآزاسپ یاملاسو هیوفص تنطاس رخاوا رد

 , دسریم رظنب تمسق



 ۹۷ سداف رد دنچ یئاههاگترابز رک

 نادنچ هک ی شاکدبنگ اب یاهعقب هّداج پچ بناج رد یمیدف ٌهعلق نیئاپ یبیشارس

 یرنهو یخبررات تّیمها انب یجراخ رظنم , دسریم رظنب درادن (عافترا) زیخ

 - هئوفص دهعهب طوب رم دسریم راظنب دبنک تنیهزاو دهدیمن ناشن ار یرک ذ لباق

 . دشاب - یرجه مهدزاب نرف

 :اسف كيدزت نادهاز رد دهاز هدازماما

 و دیفس یشاک هک رزب دبنک اب کگنر دیفس یاهعقب اسف كيدزن نادهاز رد
 (دوشیم هدیمان یجنرطش مومع حالطصا رد هک میرم یاههناخ حرطب ) هزوریف
 . دوشیم هدیمان دهاذ هدازماما هک دراد دوجو

 نرق) لوفم دهع زا نآ لصا هک دسریم رظنب نینچ انب یجراخ تّیه زا

 ارنآ دبنک زین یک زاتبو تسا هدش ریمعت یدعب راودا رد هدوب (یرجه متشه
 هتفرمهبورو دناهدومن نیئزتو یراکیشاک تشذگ نآ حیضوت هک یئاویش كبسب

 حرط یاراد ار روبزم ٌةعقب نآ یراکیشاک زرطو دبنک ی رزبو ناب مس
 . تسا هدومن بیک رت شوخو یندیدو بلاج رایسب صاخ

 :اسفرهش ندریب نیدلاس مش دیس ٌاعفب
 دیس مانب یاهدازماما باراد هار رس رب اسف یردمولبک «دنچ تفاسمهب

 ترواجردزینورس تخرد ودو دراد دوجو ماف هزوریف یشاکدبنگ اب نیدلاسمش
 طوبرم هک دناسریم هعقب عضوو تسا هدوزفا نآ یناحور رظنمو یئابیز رب هعقب
 . تسا هدندرک تعارمو دیدجت یدعب راودا رد هدوب ناازاشم یتح هلوفص دهعب

 : باراد كيدزن دارم ریبهدازماما

 تازادب هدنام شوک هو رد در سس تارا اف

 هدید یسبلاج رظنم اب ناتسهوک هرخص رانک رد دارمریپ هدا زماما مانب یاهعقب

 هرانم ودو تسا یدنلب ٌهندب زارف رب غرم مخت هیبش یدبنگ یاراد هک دوشیم

 یمیدق نادنچ هک هییآیم رب انب یرهاظ تئیه زاو دراد رارف نآ ولج یرجآ
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 و تق د دنمزاین نآءرابرد عالّا دشاب نآ رد یناتسابو یخی رات رثا رکااو تنش

 . دوب دهاوخ كيدزن زا یسررب

 : پاراد رد رفعج نیا یسوم نیا ساقلا ویا .دارهاش

 ۱۳۹۳۳۰۱۳۰3 هک تا وم یاراد رد قوخ مانب یزاس هزات هدازماما

 راپظا ترا ٌةراب رد تسناوتن دشن دوهشم نآسکع رد یزیچ توج دشاب هسشاد مه

 ۰ دراد كيدزن زا یسرربو هظحالم هب یگتسب درومنیا رد رتشیب عالتاو دی امن رظن

 : تانایطصا رد دارمریپ ةعقب

 نئزم هک د نفس یک تییذک | دارمریپ هدا زماما مانب ۳ یاش

 یناویاو تا ودر ب دراد دوحو تانایطصا رد تسا یزول حرط شوقن هب

 یزارد ضوح . ۱ قم هب امد اتو عقاو نآ ولج رد

 . دیار لا تا یئابیز رب هک دناهتخاس همش هعقب روحم رد زین

 ٌه تانابهطصحا عماج لوح

 دوشیم مولعم تانابهطصا عماج دجسم لخاد یاهسکع یور زا هچنآ

ب رظ یاهب ربجک اب (یرجه مهدزای نرق) هد وفص دهع زا ی أا رحم
 یراکهزیر و ف

وب زم دجسم ناتسبش رانک رد قیقد
 و یدامتم کا را 5 دراد هوجو ر

 ررار فتو ته بارحم كاب د زن رد مه یریتمو هحساا ۵ ی مات دیدش

 . دورمن رامشب یمهم رثا هتفرمه ور

 : تاناپبطصا رد سم هب ب وسنه هاگیارآ

 هدناوخسمش مانب هک تسا یسهاگمارآ تانابهطصا ککنهرف رادا رد

 . دماین تسدب یعالظا ربق بحاص تّیصخش #رابرد یلو دوشیم

 : ؟رهج درد ناهاش هاش ةعقب

 یلگهاکو یرجآ دبنک یاراد هک تسه مرهج رد مان نیدب یهاگترابز



 ۶۹۹ سراف رد ذنچ یئاههاگترابز رکذ

 هک دیسرن رظنب نآ سکع یور زاو دراد رارق یعیسو ًاتبسن نحص هشوگ رد هدوب
 دشاب هعساد یهجوت لباق یرذهو یخب رات ٌهبنج

 :مرهج رد نیسح هدارهاش عقب

 دوجوم مرهج رد نسح هدازهاش هدا زماما مانب مه یرگلید هاگترابز

 رد اتصوصخم نآ ناوبآ یدورن هد ره یرانشک یکررات اوت نا

 ظاحل نما زا و تسا رادیاپ و یقاب هبوفص دهع یاهیشاقن ناویا فقس یاهبدنبیدزب
 . دراد یخی رات و یرثه تیمها ی دح ات

 ؛رهچ عماج لجعسم

 تتمهاو هنابحاس نآ ولج مه یناویاو هداس یعضو اب تسا یدجحسم

 . دیسرن رظنب نآ رد یخی ات ٌهبنجو ینامتخاس كبس ظاحلزا یصوصخم

 :[رهچ رد ره دلادسا هدارهاش عقب

 هدا هاش ٌهع هک هببش یدنلب و هداس یرجآ دبنگ یاراد هاگگراتز نیا

 یندیدو كربتم هجوت بلاج هبسْلاب راثآ زاو هدوب (۲40ش) رهشیررد نمیپملادبع

 . دشاب دابز نادنچ نآ یخبرات ُهنیشیپ دوریمن روصتو تسا مرهج

 : وپاشیب رد لمعجد كرس هدا زماما

 دبنک اب یکچوک عقب (روپاشیب) روپاش رهش یاههناریو زا یاهشوگ رد
 و یوذص دهع هب طوبرم "الامتحاهک تسه دمحم دیس هدا زماما مانب یشاک كچوک

 . دشاب نتمیدق  دیاش

 :دمشمرس رد ریپ هدازمامآ

 ریواصتو ۱۱۷ و ۱۱۱ تاحفص هب) دهشمرس فورعم ُهتسجرب شقن كيدزن
 هک تسادوجوم ریپ هدازماما مانب یاهداس هعقب (دوش هعحارم ۱۷۹ و ۱۷۸ ةرامش

 دناهدز نآ زارف رب هشور كب هگ رز یب نض قاطو دناهتخاس چک ۹ اب ۳1

 . درادن یرذهو یخب رات صوصخم تّتمهاو نیز هنوگچبهو
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 :ج دامک دود هدا زمامآ

 یا جرامک رد « تسقاو هتخترانک و نورزاک نیب جرامک یداب آ

 زارف نب رودم یدبنک و دناهتخاس گنس اب ارنآ هک دراد دوجو یاهدازماما

 روطب و دناهدومن راوتسا تسا هدیدرگ داینب کک ر زب هی دنچ تروصب هک یئانب

 رظنبو ددرگیم دوپشم انب یجراخ تئیه رد یهجوت بلاج یلحم یرامعم یک
 . دشاب دابز نادنچ نآ تمدق هک دسریمن

 : رهشوب نودزاک هارد رد یمیدق لی یاههناربو

 یکلاد هب ندیسر زا شیپ رتمولیک هدزاب رهشوب ردنپهب نورزاک هار رسرب

 یمیدق لپ یاههناربو ( دراد رارق رهشوب - نورزاک هار همین رد ًابیرقت یکلاد)

 . تسا یسررب و هجوت هتساش نپک یرامعم راث اب نادنمهقالع یارب هک ته

 : (رهشوب ةریزجهبش) نمیهملادبع هدازماما كيد زن هدا زمامآ

 هراشا نادب 2۲۸ و 2۲5 تاحفص یط هک نمیهملادبع هدازماما رب هوالع

 دوجو هعقب نامه یکیدزن رد یرکگد ٌءدازماما (44۰0 هحفص - ۹ سر دش

 و تسا نمهیملادبع هدازماما دبنک زا رتزیخمک و رتهاتوک نآ دبنک هک دراد

 دب ًایمرب نآیجراخ تثیه عضو زا هدوب هیوفص دهع یلومعم یاهدبنگ فیدر رد

 ۰ دشاب قلعتمو طوبرم یرجه مهدزاب نرق ینعب رک ذلاریخا نارود هب هک

 رد دوخ رک ذلاقباس ترفاسم زا نوحیس سدنهم یاقآ هک یئاپسکع هدهاشم رثارب هجنآ

 دنچ تاعالطا كتياو دش هداد حیضوت هتشذک روطس رد دیسر رظنب بسانم دندوب هتشادرب سراف

 ۰ دوریم موقرم یداف یخیرات راثآو هنکما زا یخرب ءرابرد رکید

 : ناجنس را یخیرات راثآ

 تاحفص ردروک ذم) دابآتدامس یقرش بوذج بناج رد هک تسا یکچوک رهش مان ناجنسرا

 كرفخ ةگلج زا مهو دابآتداعس زا مه اجن اب نتفر یاربو تسا هدش عقاو (باتک ۱۷و دو م

 (۲۱س) مجع راثآ باتک رد - دمآلئان روظنم ماجناب ناوتیم (باتک ۱۸ ٌهحفص رد روکذم)

 : دس ونیم نینچ ناجنسرا ةرابرد

وکشاب هسردم و دراد افص ابو کک رزب دجاسم -ممدصد ناحنسرا»
 هک ابیزو ه



 ه- ۰ ناجنسرا یخیرات راثآ

 تاداسلا سیئر یفطصم رتک د یاقآ اب ًافداصت باتک ٌةميمض تمسق بلاطم نیودت ماگنه

 مدرم زا دوخ هک (وبدارو تاراشتنا لک ءرادا ینف رتفد نواعمو هگتهرف ترازو ناریبد زا)

 یبلاطم هدنزاکن یاضاقت رب انب ناشباو دش تبحص لحم نآ یخیرات ةقباس زا دنتسه ناجنسرا

 : دیامنیم لقن درومنیا رد ًانیع هک دندراذگ مرایتخاب هتشون هراب نیارد

 ناجنسرا رهش یراف دابآ تداعس قرش یگنسرف راپچ رد - ناجنسدا »

 هوکهتسوهزو نزن وتج ر لاغر یاهررد ناخارد نیا . تسا عقاو

 هنتهمینزا هوک ودنیادناهتفرگ هشیرسرگ از یاههوک هتشرزاهک هدیشک رسیعرف
 داب آ تداعس نایم هارردینعی ناجنسرابرغرد . تسا یلگنجناتخردزا هدیشوپالابب

 زین تخردزا هدیشوپ یاههوک فرط ودزا هک تسایک رزب لگنج ناجنسراو

 هارنیاردو دراد هار كرفخ هبیقرش بونج زا ناجنسرا تسا هدرک هطاحا ار نآ

 ات اه هدکهد نیا دنافورعم ناحنسرا عباوت هب هک تسه یرایسب یاه هدکهد

 : قراد دادتما دن ییکتیم برا لیما دنبزا هک لابرکک ی فورعم یاههددهد

 یاپهوک و نایم هک تسا ینالوط رایسب 1۳ ناجنسرا یقرش لامشرد»

 ةادشما ناعرک یلاوحات لکنجساو تسا یلکنج نانرورآ هدیشوپ نانومآ رپ

 دوشیم هدناوخ «ناتسگنت» مانب هر د نیا ۰ دراد

 ار یهوک ةتسپ . تسا یهوک او هتسپ رتشیب ناجنسرا یلکنج ناتخرد»

 یئاهتانفهتشر یاراد ناچنسرا . هنیوگیم وار یهوک مادی و «هنبذ یلحمناب زب

 ناجنسرا قرش زا همهو.دنهدیم بآ ارنآ تشک ریزا یاهنمزو رهش هک تسا

 . دنریگیم همشچرس

 دیدج تامیسقت زا شیپات و دراد تّیعمج رازه هد دودح رد ناجنسرا>

 دیب هدات تشد ورمزا هک هدوب یعیسو نیشن تموکحزک رمرهش نیا یلایفانذج

 :تسا هتفتمراخشب .نآآ ژرملقرد تا ب7 هلوفخو همآرخو لابرک او

 فک هو یاهگتشوا نآیامن هک تسا سس ق هنر سس یاراو ناتسرا*

 دنکیم یئامن دوخرهش نایمرد یئابیز رایسب یوس هننامب و هدش هتخاس شارت
 زاگ زور لا یملعو صاخ كبس یورزاو تسا یوفص نامز دنزرا رایسبرا آ زاو
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 تا دننامیب دوخ عضورد و هدش یرامعم

 ؟الاب»هدجسمو <عماج دجسم» یاهمانب گر زب دجسمود ناجنسرا ردزینو»

 . دنتسهابی زو یلاع یاه هاگ زامنو فک رزب ناتسبش یاراد ودرهو دراد دوجو

 زیئو دواد,دوجاو گنسرب یئاهشقن ناجنشرا یقرش بونج یاه هتترد»

 زا یئاههنومنو دروخیم مشچب یمیدق یاهانبزا یراثآ نآ ی قرش لامش یاههّت رد

 راک زور رد رهش نیا دناسرریم هک هدش ادیپ یزاس هشیشو زلف بوذ یاههروک

 . درک ادیپ ناوتب اهاجن آ رد یناتسابراث [ دیاشو تسا هدوب نیزارتدابآ هتشذگ

 راثآ باتک رد رک لا قیاس حرشب هک قوفروطسرد روک ذم یمیدق ٌهسردم

 هدناوخ هیدیعس ةسددم اب ادیعس ةسددم مانب تسا هتفر هراشا نادب زین مجع

 دوشیم

 رد هک دنکیم مه یک رزب یلیخ رازم حول هب هراشا مجع راث آ باتک رد

 و تسا هدوب هتفر موقرم نآ رب بسامهط مان و هتشاد دوجو ناجنسرا ناتسریف

 دشن مولعم یلو هدومن تنطلس اجن آ رد ءامشش هک هدوبیهاشصخش نیا دنب وگرم»

 .۰۱) «تسا هدوب نامز هچردو هلسلس هچزا هک

 كاحض تفکش

 ؟تشا نا عباوتو ناجنسرارد هک یراث"آ» یفّرعم نمضرد مجءراث فوم

 تفاسمب هبصق بونج فرطب لبام تسک اٌض تفکش هلمج زا » : دشرونیم نینچ

 اروا هکن آ زا لبقتخاس رها نود رفنوچ دن هوکیممینو هر

 زا تفکشنیاو تشاد شسوبحم اجنیا رد مه یدنچ دیامن سبح دن وامد هوک رد

 اف آ لخاد_هکشیانمب قیمعو یئالوطو هکر زبرایسب تسا ۳ یاهاح

 تّیعمج اب زج نآ بقعبور . تشا كانل وهیسب هک دهدیم یور یمیظع تشحو دنوش

آ یاهتنا دنآهتفر هک ی ضعباما تفر ناوتیمن هددعتم ناغارچاب و
 (۲), ..دن اهتفاب ارت 

 رهشزا غعاروبزم هيحان هک تفای رد ناوتیم یبوخبلحم تیعقوم هب هجوتاب

 . هحفص نامهو باتک نامه (۲) ۲۲ ص - مجعرا 1 باتک - (۱)



 ۰۲ یراف لامش یخبرات رثا دنچ

 فاتخم یاهلحم هلمجز ازین نآ كيدزنو رود و فارطا طاقن و ناجنسرا عباوتو
 دورکسم بوسحم سراف ناتسارد یخم رات یاهیسرربو تاقمقحت هتساش

 سراذ لامش یشیرات راثآ یخرب ةرابرد یتاعالطا
 روسفرپ یسدربو دیدزایدروم ۱۳۵۱ ناتسباثرد هک

 تسا هتفرگر ارق تک ریثدناو
 یسانشناتساب و یخب راتیاهیسرربٌهمادایاررب یکی ژلب هک ربندن ادروسف رپ ۱۳4 ۱ روی رهشودا درمرد

 لامش یحاونپ یئاهترفاسم ناربا فلتخم تاماقم یراکمهو تقفاوم ابو دمآ ناریابرگیدراب دوخ

 نارومأم زا یمیرک نیسح یاقآ . درک داب آزوریف هب مه یهانوک رفس ًاددجمو دومن یراف برفمو
 ترفاسم ناباپزا سپو دوب هدربمان رونفرپ هارمه هرادا نآ فرطزا یسانشناتساب لک رادا ینف
 لک ژرادا تسرب رس نوحشم نسح یافآ بانج روتسدب هدنراگن تساوخ رد رباش روبزم

 دوخ ةفیطوو ذش هراذگ بناجنیا رایتخاب یمیرک یاقآ تبرومام شرازک زا یتشونور یسانشناتساپ
 بتارمماهدوب دنمهرب تمیفیذ یاهتدعاسم هنوگشیازا هک یرگید دراوم دنلام درومشارد منادیم

 زا سکع دنچ یهانوک ةمانیطزب هکر بثدناو روسفرپ مراد سورمم اردوخ هلامیمص یرازکتایت
 میامنیهراهظالماکنانتما مه تهج نآ زا هک داتسرف هدنراکن تهج ار دوخریخا یسررب درومرانآ
 و شرازک زا هدافتسا اب دسریم یمارک ناک دنناوخ ضرعب هدنیرآ .روطس یط هراب نیا رد هجنآ و

 ؛ تسا هداتفاروک ذمو هتشگ هبهت روب زم یاهسکع

 ترفاسمزاهک اریجب اتندوخ ۱ هامید۲ ۳ روم ةمانردثک ریتدناوروسفرپ

 هدومنداب ریز حرشپ هدرو | تسدب قوف

 . یراف یلامش تمسفرد یناتساب یاپهار ندرک صخشم -۱

 رد مالسا نارود زاغا زا یئارسناوراک یاههناری و یسررب و هدهاشم ) 

 -یگنسیاههیاپ) مااسزا شیپ یاهنامتخاسحلاسزا هدافتسااب هک ۲۱)درز كشوک

 باتک رد - تسا هدشرک رز كشوک رضاح باثک ۳۲۷ هحفص رد لحمشا مان ۱(

 ۱۵ رامش نافرع دومحم یافآهمجرت ع 5۱۳۵36 جا رتسل تیلانیقرک تفالخیاهنیمزرس

 ًةحفص - ۱۳۳۷ نارهط پاچ - بانک رشا و همجرت هاگتب تاراشتازا) - یسانشناریا ًاعومجم

 یخلب نیا ًةمانسراف رد هک تسا هدش هراشا ان هدندرگ یفرعم هرز كاشوک مانب ۳۰

 . دن اهدرک رک ذ 2 گگشوک تروسب ارآ



 یراپ میلقا 9.

 . دندوب هتخاس ارث آ (دک رزب شارت یاهگنس هتخت

 یولهپ ٌهَتشونابنایناساس ةرودزا یربتعمو مهم هاگشیاین دوجوربعاللا ۳
 ۰ ولج کگنت رد

۳ 
 دابآ زوریفو زاریش هاررسرب ۲٩۳( ش) كوم رد قاطراچ كي یاباقب -۵

 ۰ )راوک زا نتشذگ زا ک
.)۲( 

 ٩- ددزدیپ رد ناسا تبع یکم هتسجرب شقن هب هحوت

 هک )۲۳) یزورون (ه مضب) گنهرد یگنس ًةتسجرب شقن یسررب -۷

 روبزم دهع هب طوبرم یناساس دهع هب نآآ باستنارب ینبم یمومع هر ظن فالخرب

 ۱۳ یاشآ ءرودب قلعتمو هدون

 ۰ ریما لام رد مالیع نارود ٌهتسجرب شوقن لّصفم یسررب -۸

 ناتسزوخ ناتساو ناهبهب ُةيحان هب طوبرم نوچ نآرخآ تمسق ود الاب ةناکتشه بلاطم زا

 زا یئاهتمسق لقن نمضرگیدراث آ هب عجادو دوشیمن هداد اهنآ رابرد یحیضوت درومنیارد دشابیم

 حرشب هک ) یسانشناتساب لک ةرادا ینق رومأم یمیرک نیسح یاقآ ۷۱۵۹ حخدوم شرازک

 رد یرتشیب دیفم تاعالطا (تسا هدش هدراذک بناجنسا رایتخاب نآ زا یتشونور رک ذلا قیاس

 . درذگیم دنمهقالعو مرتحم ناکدنناوخ رظنزا ید تاعقص

 تبثورامآ لک هرادا تابرشن زا) مود دلج روشک تاهد یماسا و ایفارغج باتکرد - (۱)

 دابآ زوریف عباوت زا هجاوخ ناتسهد زا كلوم هد - ۳۱۵ ص- (۱۳۷۵ نارهط پاچ - لاوحا

رهم ٌهمطاف مناخ یراکمه اب یمیرک نیسح یاقآ > تسا هدش یفرعم
 و عالطا نیا لیصحت رد نا

 . دناهدومیف یرای بناجنیابروب زم باتک رد كوم مان ٌةظحالم

 ٌهموح ناتسهد تاهد زا ایلع درز دیب و یلفس درز دیب ۲٩( ص) باتک نامه رد (۲)

 رد نارهم ٌةمطاف مناخ یراکمه اب یمیرک نیسح یاقآ - تسا هدیدرک یفرعم زاریش (غاب ارق)

 . دناهدومرف تدعاسمزاربا دش هداد حیضوت كوم ةرابرد هچن  دننامزین دروم نیا

 لحم نیا مان دناهتشاد میلست یسانش ناتساب لک ءراداب هک یمیرک یاق آ شرازک رد (۳)

 . تسا هدشرکذ ددژا کگنخ* اب کنه



 9. یراف لافش یخیرات ثا هنچ

 زانهمشچ «(نآكيدزن خیرات لبقام یاههب) ساپسآ
 «(یریزو لت-یهاش لن ) هموسک ۰( ولج گشت )
 ؛ مرمیس « نمهب ژد اب یس هعلت شاد « ناخ راتخم همت

 «(ج ربا ةفطنم ) نیئام « كهو وقربا « درز كشوک
 گنتلیم .نز دورد دس .زوریفماک گولب) دابآ كلم

 بوی) هوک « كگشوک (رشخد
 : تسا هدش هتشون نینچ یمیرک یافآ 4۱/۷/۱۹ خروم شرازک رد

 هتفرک رارق ینز هنامگ و یرادربسکع و یسرربو دیزاب دروم هک یقطانم بیترت هب كنيا»

 : ددرگیم شرازگ ریز حرشبتسا

 ۲۲ رد ًابیرقت ساپسآ دش دیدزاب هک یا هطقن نلوا : ساپسآ ۰

 داب !نسح كيدزن ساپسآ هب دی هد هار نبرد تشادرارف دیب هد برغم یخسرف

 یلو دشيم هدید نآ فارطارد خب رات لبقام فورلزا یئاهلافس هک هک دوب یا

 . تفرگنرارق ینز هنامک درومرک راک ندوبنو هیت یکچوک تب

 یبمللادبع دیس هبت و دوقماربرب دون هب فورعم قالطاب ساپسآ رد »

 یرادرب كاخ درادرارف ساپسآ یرتم وایک رد هک هیت نیادش عقاو دیدزاب دروم

 نامزمه یدابز یاهلافس هکت دناهدرب تعارز یارب ارنآ كلاخ نعرازو هدش

 . دشيم هدید نآ ف ارطارد (م . ق ۳۵۰۰) نوک اب لت

 هّجوت بلج یعیسو ًةطوحمرد هّین دنچزين ساپسآ بونج یرتمولیک هرد»

 اهنآفآرطا یاهلافس هگتودوب مالسا یادتبارد یرپشدوجوزا یک اح هک درکیم

 . دوب عوضوم نیا دّیوم
 ه«رطق هب یلت یاراد هک هدش عفاو یئاباب مانب یهد ساپسآ راوجرد*

 یناساس دهعرخاوا هب طوبرم نآ ردفوشکملافس تاعطقو دوب رتم۲۰ عافتراورتم

 هک یاهمشچ برغمرد و هّیتنیا یکیدزنرد نینچمه . تسا یمالسا ةرود لئاواو

 دروم یئاباب لتریظن یناولهرپ مانب یاهّین دشابیم نیطالس ًامشچ هب فورعم



 سراپ میلقا تار

 ۱7۳۳ رد زاب

 هموک و نیریشورسخ هدنیب هارریسمرد - (ولج تگنت) زان هم

 ولجکگنت هب هک ی لی وط ۳ رو فرش یرعمولنکا ۱۸ هلصافب و

 هقطنم قیارد ۰ دراد دوجو هار رانک رد مالسا دهع لئاوا زا یناتسربق تسفورعم

 ندا یک دکیم هحوت تلج یناشاس ؟دکشتآ كب هب طوب رم روکش لیهود

 یمالساروبق ٌةدافتسا یارب ایوگ و هدیدرک لقتنم اهربقرانک هب دوخ لحمزا اهلیم

 هدید هداتفا لاح هبدوخ یگتنس یاه هباپرانک رد یمود لیم اما . تسا هدش لمح

 ۰ دوشیم

 هک دوب یدایز یاهگنس هتخت نآ یگنس یاههیاپو لیم نیا رواجرد »

 هچرگ « دوب روقنم طخ ٩ ردیناساس یولهپ طخ هب یآهتفبن اهنآزایکب یوررب

 فورحزاب فصولاعم دوب هدرک دراو نآ طوطخ هب یدابز بیس مایا ثداوح

 ۰ دید رگیم صششم نآ

 مریمس هب ساپسآ یعرف هارریسم رد اند هوک یکیدزن رد : هموک -۳»

 یهاشلت مانب یکی کک رزب لتود یدابآ نیارد « درادرارق هموع مانب یاهیرق

 یوررب یدابآ نيا ًةعلق « تسفورعم هبرق یلاعانیب یریذو لت مانب یرگیدو

 سپ یربزو لت . دراد هلصافرتم ولیک ۲ دودح رد یربزو لتابو هدشانب یهاشلت

 : تفرک رارق اربئدناو رتک د یاق آ یتز هنامک دروم هعلاطمزا

 بیش هب هجوت اب یناقوف حطسات هیت یاپزا عافترا : یرب زولت تاصٌیفم»

 ۱0 کر هک هیت نیا تر تک «رتم ۲۵۰ هیت طبحم « تم ۳۸ هیت

 نیا. دش راکشآخیرات لبقام یمیدق نامتخاس كي راثآ نآ لامشو یناقوف تمسق

 رطف و هدش هتخاس رتمیتناس 2۳ ۲۷۷ داعبا اب زپ مین یاهتشخ زا نامتخاس

 « دوبرتم ۲/۲۰ هفوشکم قاطا راوید رهلوطو رتمیتناس 4۸نب غلابنآ یاهراوید

 .دوب هدشیراکدیفسو هدیشود کنردیشسلک زا یدودنااب اهراوید یور

 تاّیلمع کگک ربثدناو یاق آ اذل دوب مزال دایز تقو هّیت شواک یارب نوچ »

 اوسراب مو هب طو رم نامتخاس ندا هدربمان ةدیقعهب دومن فق وهم او ينزهنامک



 2.۷ یراف لامش یخیرات رثا دنچ

 لوقنمزاثآ میدیسرن نامتخاس فک هب نوچ ینزهنامگ نیا رد « دوب (م:ق۷۰۰)
 . دمابن تسدب

 هدرد مریمسهب هموک هار نب هعلق نیا: ناخراتخیم ٌهعل دیدزاب -

 یالابردیکرزبیگنسعلقكی لماشو درادرارق انح هدزایعرف هاج یرتمولیک
 رد و دشیم هدبد ارقیال یأهبیتک هوک نییا رهک رد (۲۹<ش) دشابیمیعفت رم هوک
 نزاخم ابوک هک تشاددوجودوب هدشهدنک کگنسرد هک یک رزبضوحود هوک یاپ
 .تساهدوب هعلقنینک اسبآ

 رته ۳/۳۰ وضرعرتم ۳۰و لوطرتم۱۱یاراد یگنسنزاخمنیازا كب ره»

 رتهیتناس۲۸اهن آ ضرعورتهیتناس۰ اههلپزا مادک رهلوطهک دوب هلپددع۱۳وقمع

 . دوب تمیتناس ۲۵ كي رهیدنلب و
 نوتسع یوررب دشيم هدیمان نمهبژد اب یسهعلقشاو مانب هک هوک ُهقرر»

 رقندوک وهتسچرب یئاههبیتک تشادرارق هوک ینافوفحطس فرطراپچرد هک یگنس
 هک رشدناورتک د یاف آ دوبنرعمم امیاربدوعسناکما هکن !تبسانمب یل و دون ۶

 اههبینک نیا زا تسناوت یساکع ْنف هب یلحم درونهو-ک كي شزوسمآ ةلیسو
 . دنک یرادرسکع

 هوک یناقوفحطس : فارطایأهنیچ یاهراوید ٌهلیسو یگنسنوتسراپچ نیا

 هنیسرب هوک نیابونجرد یبرع طخهب یرگیدبیتک . دوبهدروآ ردهعلقلکشپار
2 

 ودمدزاب رب زحرشب (یناساس هوش )یکتسلم ۵مریمسرد : ( ریه - )

 : ٌِش یرادرتسکعو یریگ هزادنا

 رتم۱ اب (مریمس نهشلخاد رد)لیسگشت رد هناوتسا یگنسلیم۷ - فلا»
 ۰ رک زا هلصاف

 :رطقرتم۰/۳۹ و ازاردرتم ۲/۲۸ زادنت رابع اهایمنیایاههزادنا

 راویدب اهن آزایکی وتشادرارقیلاها ینوکسم لزانم رانک رد لیم ۲نیا»
 .دوبلصو ننکاسزا یکیناخ
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 هبمریمس هداجیرتمولیک رد تاصْحشم نیمهاب یرگیدیگنسلیمزا - ب»
 صخشمهداج هک فرب ندب راب ماگنهرد لیمنیا (۲۹۵ش)دشیرادربسکع اضرهش

 .دوسم رامشب شخبنانیمطا یتمالع نارفاسم یئامنهاریارب تسین

 یدوک لخاد رد هکر گید لیم كي مریمس بونج یرتمولیک ۲ رد - 2

 ناراب بلط ماگنه مریمس مدرم . دش یرادربسکع و یرکو هزادنا دوب هدیباوخ

 نیشیپ لاحب ارنآ سپس و دنروآیم اجب زامن مسارم و دننکیم اپرب ار لیم نیا

 تند رک یهرپ

 هلصاف رد و مریمس قرشم رد یعیبط یه یوررب یگنس لیمنیهجنپ - د»
 مهلیمنیا . دش یرادربسکعویریگ هزادنازبن زا مکتشاددوح و یرتمولیک +

 نیمز یوررب زاین تمالع یاهککس ]فا رطا هدو شوحو لوح مدرم کر

 . دناهداپن های زدادعتب

 تساتساوخدزیا دجسمو یقاطراچهب طوبرم یمیرک یاقآ شرازک رد روک ذم ٩ ةرامش)
 ۱۳ تق نا لعب زا قلا تا هتشادرب نا یفرعمب باتک لوا هحفص رد نوجهک
 . (دیدرگ ی راددوخ

 و دیلقا قیرط زا « هداب آزا خسرف ۱۰ یط زاسپ : ددز تگشوک - ب»

 یداب آ و دراد یریقفرایسب مدرم هک هد نیارد, | درزهگشوک هب كي راببآ

 ریظن خیرات زا شیپیاه لافس یاههنومن هک هیت هس زا دهدیملیکشت ) ینکح هک

 ۱۹ ۷۹ نامتخاس كي یاه هبارخ نوچ و دشدیدزاب تشادنوک ابلت

 ورک یرادریک او ین زهنامک تاّیامعهب مادقا (۲۹ش) دوب اههّیت رواجم

 3 نامه هقطنم نیا هک ک یم روصت کت یسلداار یاقآ ادتبا »

 یتدسم و دمآ اجنآ هب دیشمج تخت ندز ۱ کا هک هشابم

 . تخاد رب تحا رتساهب

 و دیدرگ زاغآ هبارخ ترامع بردرس زا ادتبا یرادربکاخ تاّیلمعد

 ینامک اهنآ موس علض یلو دنتشاد تأثم لکش عقاورد هک یک رزب کنسهتخت ود

 لاصق ااب ککنس ودنیا « دشادیپ دوبدایز رایسب یتروصب ینانوبكبس شوقنیارادو

 نیا ٌةيلک یاه هباپ ومیرح« تسا هدادیم لیکشت ارانب یدوروبردرس رگیدگیپ



 ۰۹ یراف لامش یخیرات رثا دنچ

 .دوب هدشارت یگنسهتخت زا همهانب لخادیاهنوتسهت وانب

 راهچ یاههیاپ ّلحم تفابهمادا یرادربک اخ تاتلمعهکن آ زاسپ»
 . دشراکش انب هشوک راپچ

 وهدش هتخاس رتمیتناس۵ ۷هداعباهبیئاهرج آ زا انبفقسو اهراوبد

 یبآ ودرز یاهگنرب لکشیزول قرعم یاهیشاکار یدوروبردفآ رطا یاهتنیز
 یئاهقاطا و طسورد یطایح یاراد ترامع نیا یلک روطب, دندوب هدادرارفشفنبو
 شورفم هکنس هتخت زا زین اهورهار هک دوب فرطراهچ رد یئاهورهار مامضناب
 ۵ هکرت هدیدرگ

 دندیمانیمیساتهاشیاسناوراک ارن آ زینیلاها ویمالسانامتخاسنیاهچرگ
 نآیاهکنس هگشنودب یلو دندوبهتخاس اردوخ ًةعلقیاهراوید نآ یاهرجآ زاو

 یاقآ سدح هک تشادیوف لامتحا و دوب رتیناتساب و یمیدق خاکكب هب طوبرم

(+ 

 رتم 4۸0۷۰ نآ شرع ورستم ۵۲/6۰ ثشوک نیا لوط . دشاب حیحص کگ ربتدناو
 . دیشک لوط زورهسیرادربک اختایلمع« دشیریگ هزادنا

 ینامتخاس ننچ یاههبارخ دوب رو تک یکیزن رددک رالوک هب رقرد»

 هدافتسا هد ماشح نتخاس یارب ًاربخا نآ یاهگنس هتخت زا هک تشاد دوجو
 ۱ رک

 قاطراهچ كي وهملقزا ککربندناو یاق آهفطنم نیارد : كه و وقربا -

 .دومن یرادرپسکع و دی دزاب یمالسادهع

 اب رفت هتوفص ةرود یاسناورات كم نئام رد (جربا ةقطنم) نیئام - ۰

 برق اب ةعب (تسا شقننودب هک ) بردرس یاهگنس زا ریغ هک هدنامیفاپملاس

 طس وت زین |رسناوراک نیا یاهتمسق هل « دراددرز کگشوک یارسنا وراکبتهابش

 .دش یرادربسکع فلتخمتاهجزا ویریگ هزادنا ک ربادناویافآ

 نسكي نامتخاسراثآ هقطنمنیارد (نوربف۴ک كولب) - دابآكللم - ۰

 هک دراددوجوذسكيدزن رتخدگنتلیممانب یگنسٌلیم كي ونزدورد مانپ یمیدق

 رد ویسراف نابزب موس ُهبیتک و یبرعناب زب نآ ةبيتک ود, دشابیم هبیتک هسیاراد



 شراپث میلقا ۱۰

 و نژدورددس تاریمعت خیراتب طوبرم و هدشرقن (۵۱۳۰۸) هاشنیدلارصان نامز

 هل ۶ نور یاهو هم تا ذوریفماک كولب و درجما درك ولب یرابب | موس

 .دشیرادربسکعو یریگ هزادنا کر یتدناو یاق آ هلیسوروک ذم

 ودیارادهک دراددوج و شن اب مسابیهوک ککشوک رد - هک شوک -۵

 و میقتسم طوطخاب اهنادوتسآ فارطا هک ینعم نیدب تسا ابیز رایسب نادوتسآ

 تارا در وامرک اض اهر اآ ندا تساهدش یدنب هیشاح و نی زترسکنم

 لش یراد سعد اهنادوتس نیازا

 طس وتلبقلاسدنچنآ رواجم هیت هک كن ولافرد عقاو - بویا هوک -۰

 ناکما هک دوب یدایز عافت را ردربق كي یاراد دوب هدش یراّتح تک ربندناویاق [

 هدش هتخاس یشنماخه هداس روبقساسارب اهن قسا 6 کد تاپ دورو

 .«دشهتفرگ زیننآ سکعهک

 راثآ زا هگ ربندناو روسفنپ یاقآ یافتاب ناشیا دیدزاب زا یمیرک یاقآ شرازک رد

 راثآ رد هک یئاهیسررب زا نینچمه و دراد زارق ینسمم كلاخو میئوگ رد هک سراف رگید یخیرات

 هلمجنیا زا هک تسا هدیدرگ موقرم یتاعالطا زین دناهداد تروص ریمالام وهذیاو ناهیهب یناتساب

 هب طوبرم هچنآ وتسا هتشگیفرعم باتک هتشذگ تاحفصرد دشابیم عقاو سراف هلاخرد هچن

 دروم شرازگ رکید یاهتمسق لقنزا اذلدوشیمن هداد حیضوت باتک نیارد تسا ناتسزوخ نیمزرس

 . دیامنیم یراددوخ رک

 (ع) هزمح هدازماما ٌةعشس ةرابرد رتشیب ححیط روت

 تاناوب رد عقار

 یرصتخم ییضوت تاناوب ةزمح هدازماما یخیرات رثا هرایرد باتک نتم متشه ٌهحفص رد

 و تشادن یرتشیب عالطا نوچ و تسا یرجه ٩۰۳ نآ رد روک ذم خی رات هک د یدرگ هراشاو موقرم

 یماگنه , دومن افتکا تشذگهچن 7 یک ذب راچان ددرک ردنم هک دوبن تسد رد نآ زا مهيسکع

 درایسب نادنمداکزا ناوتان لا تمحر یاق7 شرازگ دوب پاچ سز باتک تمسق نیا تاحفص هک

 - ۳۳۸۱ رامش همان هارمه ۹ دروم عقب ةرابرد یسراف یسانشناتساب ةرادا دنمقالع و هحب رقاب

 یخی دات لحمیسانعن اتسابو فاقوا لک تارادا تایرظن نیمأت یارب هک هدربمان هرادا ۰۹

 1 ربع عامه |رزلو دیسریسانعماتساب لک راد دندوب هدرک دیدزاب ارروب زم



 ۱ (تاناوب) هزمح هدازماما عقب

 ۱ شرازگ زا هدافتسا قیفوت مههدنراکت
 درک روخرد هچنآ كنياو (دزاسیم و هتخاسمهارف ار ماماکنانتماو یرازگسایس بجوم یعقوم
 : دیامنیم لقنو سابتقا روبزم شرازگ زا دسانشیم درومنیا

 عافت اب (۲۹۷ش) رژدم دبنک كي زا تست رابع ۲۲۱ هدازسماما ینونک یانب
 رود دراد تهابش رالرازاب ُهَیرصقهب انیعنآ رودم قاط كبس هک رتم۱۹یبیررفت
 رارقینیثزتیفوک ظخ زا یکچوک یاه هسینک نّیعم لصاوف ردقاطاًةندپ روت
 ور یدورو برد و هدش عقاوقرشمو بونجو لامش تاهجرد نشن هاشهس» تفت

 ناتخردهک یک رز ًاتبسنیاضف زا تسا ترابع هدا زماما ُةطّوحم .دوشیمزاب برفمهب
 رد زین هدازماما طابح یدورو برد «دیا زفایمنآ توکس تّبا رب یلاسنهک رانچ
 یاپیربچگ زا یئزج تمسصفاهنت و هتخیر ورفنآ رد رسهک دراد رارقرتخاب تمس
 مهد نرق یرنه راثآ نیرتسیقن زا یکیی اهبرب چک نييا « تسا هدنام یقاب نآ
 هدن زو عیدب شوقناب اهیمیلسا تلاحشوخو فرخش بسانت ؛ دوریمرامشبیرجه
 ناغرم یربخیب تااح راک رو وهآ و ریشعازن رسما زیتسو رادناح یاههنحصو

 زیگنا لابخ یعضوب تساناراک رنه یتسدبرچ زا یک اح هکشیارب هوالع ناوخهزاوآ

 .... دشابیمریوک لحاوسردمدرم یحوررهاظمو تاناجیهنّبم
 نآ صن هک تسا روقنمیگنسهعطق رب یراعشا یدوروبرد تسا ر تسد علضرد)

 فورح عومچماب لداعم نآ خیراتو هتفرگ تروصریزو نیسحدمحم |زریمروتسدب
 برد . دشابیم ۱۰۷6 ٌهنس ینعی ( لصاح ریخ یاعد هلادمحپ ) عرصم نیا یدچبآ
 موفرم هتسح رب تروص نآآ رقزایتب آ نآ یئالاب تمسق رد هدود یمیدق زین هدا زماما

 شرازگ ردناونان یاقآو تسا هدشرک ذ اب یرف هعقب لحمرضاح باتک ۸ هحفصرد (۱)
 . دناهدومنیفرعم ه۵مزب و مزب مانب ار روبزم ُیرف دوخ

 تسا هتفر هراشا هزمح هدازماما رصتخم ٌةجخبران رکذ نمض قوف شرازک زاغآ رد (۲)
 (ع) ظ ترضح ثداهش ماگنهاب نراقم هدوب ملناکیسوم ماما نادالدا زا یکی داوک دزب نآ هک
 یداب آددشرهاوخ قافتاب ًارهاظ دوخ رصاعم رباج ناباورنامرف فرط زا مشاهینب دالرا بیفتد

 ةربقم و تسا هتشذگ رد اب هدش لوتقم (تاناوب زک رم) نایروس یرثمولیک ۲۲دد ۵ یاونک
 شیپارهعقب تفاسم زین شرازگ ناباپرد ؛دراد رارف تی تسیود تفاسمب دداربو رهاوخ
 . دنادومنرکذ (بونج تمسب لیام قرشم فراعب) دیب هداجزا جراخ ,تمولیک داتشه زا

۲ 



 یراپ میلقا 9۲

 دوصقم) دوشیم یهتفم نادب یدورو برد هک یاهطوحم « (۷۹۸ش)تسا هدیدرگ

 هدیشوپیقاط ٌهلیسوب هدرگ یم ادجمرح زا یرکید برد ٌهلیسوب و (تسا همقب قاور

 هتخب رورف نآ فقسزایئابیزرایسبیاه» ربچگ و تسایسدنهلاکشایا راد هک هتشگ

 هتخیرورف یاهب ربچگ « تسا هدنام ناهنپ یدعب یاهیراکچگ ریز زین یتمسقو

 اهن ندش میاضزا هک دیدرگ هیصوتلحم گنهرف ءایلواب و دشهدادرارق یقاطارد

 تسد علضرد . یو سانم تروصهب لحدم ءراوید رد ادسات دوشیربگ ولج

 تیره تارود راز مهنآ هک تسا یقاطا« یراک متاخ یاهکتلاود برد بچ

 یئالاب تمسق روداترودو (۹۹۳راجن نامب یلعداتسا لمع) هدشهتشونبرد طسورد

 ۱۶ یا یابز لک طخاب بوچراچ

 ریبث سابع هاش روتسدب هک دشابیم هتسجرب یاهیراکهدنک هب شقنم فرطهس

 « دناهتشوننینچ ثلث اعار (۲۹۹ش) رجحم بردیوررب . هدشهیوت (۱۰۳۸-۹۹6)

 زا یک احیراعشا رجحم رگییدعلضرد (۱«عبسوفلا هنسیفیلعدنامب ریقفل اهبنک »

 (۳۰۰ش) تسا هتفر موقرم هدشهیهت رجحم لّوا سابعهاشتنطلس ماگنهرد هکنیا

 01( تساهدش هدورسننچ ودشابیم ۱ مهنآ ین خم رات هدامو

 ةگنل رادهبیتک (هکنت) یبوچ ٌةحول ود دب ًیمرب روبزم رد" سکع زا هک یروطب (۱)

 لیدبت رکی دکبیاب اهن ] لحم ینمب هتفرگ رارقنئاپو الاب هدشن ءدراذگ راک دوخ لحم رد پچ فرط

 تساهتفر موقرم تسار فرط کل ینیئاپ ٌةحول رب رد ءدنزاس رک دورد مان ًانمض تسا 5

 لمع تاملک و دیدر-کن سیم نآ لماک صیخشت سکع یور زا طوطخ ندوبن نشور ٌهطساوب هک

 . دوشیم هظحالم نآ رد ....یلعو داتسا

 دادومن ۳۰« لکش رد هک یراک تلآ لکش لیطتسم ةندب فرط هس كيراب هيشاح رد (۲)

 سکع یور زا هسک دناهتشاگن بوچ #داس ٌةنيمز رب هتسجرب یمک قیلعتسن طخب تیب جنپ تسا

 :(تسا روک ذمشرازک نتمردو خیراتیواح نآ تیب نرخ آ)دش هدناوخریز حرشب شرازک ةميمض

 بانج شرع هاش سابع رفظملاوب| لذاپ لداع هاش تنطلس رودپ

 باوبالا حتفم شورب تسا هداشک رفظوحتف بابک یهاش هبترم دنلب

 بابحا و دمحملآ مداخ تسه هک ميهاربانبا(1) هاشناخچ هاش مالغ

 باو لینیاربذا فیرش ماقم نیارد ار رجحمند [تخاسافصوقدصیورز

 بای رد لزی ملضیف زا ینک بلطرک | شخب راتز ین وت نیاتسل زب مل ضیفوچ



 الت ینسمم ٌهيحان رد یناتساب رئا دنچ

 و 1

 ِب » رد (لزب زن تف)زا کو کا شخب رات زینوتن ردا ۳ تسا لزیمل ضیف وچ»

 یطخشوخ واسز یاهررب ؛چگ زی مرحیب رغ راوید رد»
 مان هک ذوشیم هدید

 : دناهدومن شقن نینچ ۳تا راکداتسا

 (انب یناهفصا نیسحلادبعنب نیذلا سمشداتسا لمع)

 لیفهک سنا دنّومزبن مرحلخاد یاهنهنهاشزا یکبیاهزرج یربچک»

 اب رب چک ل ایعمسا نب بسامهط» اش تتطلس نار ودردینعب سبک شایع اش یهاشدایز ۱

 : درادیممالعا ال خیرات سزتس وتسا هدشثادحا

 ؟رفظو حتفب هسوهاجنپ ودصهن لاسب ماعت تشگ مانالا مامه مامتهاب
 تسا بلطم نیاهب ددجم ءراشا دی ًایمرپ قوف شرازگ ید یاهتمسق لالخ زا هجنآ

 لباقیرثهراثآ زا هعقب قاور فقس یجک تانیبزتو هدازماما نحص لخدم یاهیراک رقم هک

 جک ًادعبمه رعد ی ب د یورر تا هتحارا یئاهتمسف هدوب یوفص نارود هجوت

 دوجوم راثآ ظفح و ینف حیحص تاریمعت یارب مزال تبقارم و مادقا ءراب نیا رد و دناهدیشک

 . دراد ترور

 راژ] زا یخرب ةراپرد دنچ یتاعالطا
 ریسمهه یحات یفاتساب

 بانک زا جرختسم یلامجاو هاتوک یاهتشادداد رورع نمض الاب بلاطم پاچ ناداپاب نراقم

 ثسا هتخادرپ نآ یفرعمب اقیاس هک - فک سدناو رونفرپ فیلات - ناربا رد یسانش ناتساب
 هدناسم هتفگان رضاح باتک رد ینسمم هبحان یناتساب راثآ یخربهب عجار یتاعالطا هک متفایرد
 رصتخم تاعالطا دید بسانم دشاب هتک دات زین روب زم تاعالطا هکشا روظنمبو تسا

 موقرء نینچرک ذ دروم باتک ه۷ ُهحفصرد . دیامن لقن هدرپمان باتک زا ار هراب نیا رد روک ذم
 سا هتف

 دهع یاهنامتخاس یاههنارب و (یسمش ۱۳۰۳) ۱۹۲6 لاس رد دافست ره
 لاس ۱۰۰۰ ات ۱۵۰۰ هب طوب رم هتشاد یمالبع همش هک ار یئاهرجا و یمالبع مار ۰ ا

 «دومل فشک ناملهف برفم یرتمولیک هدرد عقاو (۱)دیپسالترد دوب داایمزا شیپ

 تساهدش هدرب مان دیپسا لن یلاثساپ رثا زا باتک نتم ۱۳۹ هحفص رد ۱0



 سراب میلفا ۱

 کد سو بلطمود زین روبزم باتک هر ٌهحفص رد

 هد رد نو یاروک نابرترود,یتمولک هدد

 «(۱)دید ار نایناساس دهع زا یدنب نیتسالروارس

 یبرغ یاهتنا ٌهيحانرد نتخدواد یناتسهوک ٌهمخد زا رترود رتمولیک دنچ»

 نیتسالروارس (عد1-: ظ:) نیرب لپ مانب یلحم رد ناتسزوخ كاخ زاغآ و سراف

 ود ناازا یو هتخح رو رف نیرب کت هناخدور رد هک ار لب ود یاههنارب و

 « دومت فشک تسا یناساس دهعب طوبرم

 ی
 صسراذ جیلخ درد یناتساب راز ] یع رد زا یلمجم

 و یسررب یار-ب ۱۳۶۱ ءامنابآ یاهزور نیتسخنو ۱۳۶۱ هامرهم یاهزور نیرخ"آ رد

 لک ةرادا فرطزا یسراف جیلخهب عجار بلاطمب نادنمقالع رکید و ناریا مهرص رفتم یا

 یاهینارئخس یطو دشهداد بیترت زود تشه تدم رد یرانیمس تاسلح ناربا یوبدارو تاراشتنا

 و لحاوسهب عجار یکید بلاطمو یسایس ویداصتقا و یعیبط عاضواو یخی رات ةنيشييزا فلتخم

 درقم ویدار و تاراشتنا لک *رادا مرتحم یایلوا رظن قبط ودیدرگ ثحب هدربمان جیلخ ریازج

 ودی امندآرب | یراف جیلخ یناتساب تا ٌهرابرد تعاس مین تدمب ینارئخس ربت هدن راکت هک درگ

 روب زمینارنخس ومهارف دوب هیرظن نیا ماجنا یارب میئاناوتو تاناکما روخرد هجن | ظاحل نیدب

 دروم عسبانم و بتک یسررب لالخ رد ًانمض دیدرکداریا ۱۳ ۱هءام رهم۲۸ ٌهبنش زور ةسلجرد

 دیفم عبانم هلمجزا هک تفاب هجوت هتکننیاهب کذ دروم ینارنخس بلاطم ُهیهت تبج عالطا

 ۰ تکناوتم هتشذ راودا رد سراف راخاو میدق عاضوا هب تبسن رتهب عالطاو یئانشآ یارب

 زا) نافرع دومحم یاقآ همجرت ه.ام ۹5 دصم جناح لات فرد تفااح یاهنیمزیس

 ماناد (۱۳۳۷ نارهت پاچ - یسانعنارب | ةعومجم ۱ هءرامش باتک شن وهمجرت ءاگنب تاراعتنا

 ءدافتسا (۳۲ هات ۲۹۷ تاحفص) روبزم باتک مهدزونو مهدجیهو مهدفح لوصف ًهظحالمابو درب

 جسیلخ رانیمس یاصهینارنخس ٌةعومجم تسا رارق ایوک دنچرهو دومن لصاح تباب نعا زا نابیاش

 بسانم هدنراگن ددرکر شتنم و پاچ ویدارو تاراشتنا لک ءرادا فرط زا یباتک تروصب یراف

 كيدزن یاهناتسهوک رد یمیدق دس ود هب هراشا باتکن تم ۱۰و ۱۳۹ تاحفص رد (۱)

 یسم فورظ شیادیپو ءایس بآ رس ةناخدور زا یرکذ ۳۹۹ ٌهحفص رد ًانمض هدبدرک رتخدواد

  تسلآ منساآ لمعب 0 تک زا



 تن یراف جیلخ رد یناتساب راث | یخرب

 هدشرک ذ رضاحباتک تاحفصولت رد البق شیبومک هک یبلاطم فذحاب ار روبزم ینارنخس تسناد
 لحاوس ةنیشیپ رابرد تبسانمنیدب هک یتاعالطا هلیسو نیدب ات دیامن حرد لبذ تمسق رد تسا

 رارق نادنمقالع رایتخا رد باتک بلاطم ریاس نمض زین تسا هدمآ مهارف جیلخ رانک رد سراف

 : دزادرپیم روبزم ینارنخس زا یئاهتمسق لقنهب كنیا دریک

 رتک د.فیلأت «مالساات زاغآ زا ناربا» باتک رد هسنآ قبط رهشوپرهش«.»

 :دس ونسننچ هدربمان ته یک ولسدهعرد هتفرهراشآ نس

 تسا هلمج نآزا ودندرکن انب یرافجیلخ لحاسرد رهشهنزا رتمک نایک و لس»

 1۹ دی درگ یمالیع نوک ر هش نیشناج هک هزورما رهشوب -سراپرد هیک اطنا

 رد هک تسا توقای هدربمان رهشوب زا هک یسک نیتسخن مالسادهع بتک رد

 رثا 3 رشدهوب لو لا رد ی متفه نرف ) نادلبلا مجعم باتک

 . تسا هدومن

 دنیامیهب یبرغلامش بناجب رهشوب هری زجهبشزا ار سراف جیلخلحاوس نوچ

 اب زینیشراةبانجننآ بزعم) هوانع میدق یاه هاگ ردنب یاه لحم زا بیترتهب

 . دن رذگ یم ناجیدنه و نابورپم و ینونک ملید ردنپ لحمرد زینیس

 كداخربزجیذاحمهک تسا کیر ددنب یبرغلامش بناجرد هوانگ ردنب

 رتمولیک یسبیرقروبزم ؟ریزجات گیر ردنبزا جیلخلحاس میقتسمتفاسم هدوب

 تسا هدید ار كداخ هک توقای 2 تسا هریزج ناب لحاش هل نب رتاکیو رت و

 تیالو لحاسرد ودره هک ار نابورپمم و هبانج اجن | تاعافترا زا هک دننیونیم

 .دیدناوتیم دنامقار ناجرا
 رد هک یاهناخوور هناهد كيدزن میدقهوان یاههناریو جن رتسل هتک

 زینیش اب زینیس رابرد(۲) تسا عقاو دزی ریم سراف جیلخب هوانگردنب یکیدزن

 کرجه مراهچ نرفرد قرخطصا تساینوذک ملیدردنبكبدزن ایوک نآ لحمهک

 ۲۲۲ص-۱۳۳نارهط پاچ یسانشناربا ًةعومجم۱ءزامش - بانک شو همجنرت هاگنب تاراختنا

 ۰۲۹ هُحفصیفرش تفالخیاهنیمزرس بانک (۲)
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 خسرفمینایردات و تساهدیدرگ مقاویروخرانک رد هدوبثگ رزبیرهشهک سونیم

 رایسبیاهرازاب و هرامالا رادو دجسم هک تسا هدومن هراشا یسدقم « دراد هلصاف

 مدرمهدرک فرصت اراجن | اهیطم رق ۳۲۱لاسرد توقایةتفک رب انبو دراد رومعم

 یلو دنامنیقابنآ زایک دنا زج هک دنتخاس ناربو نانچ ار رهشو دنتشک ارنآ

 یفرعم داب [یرهش اراجت آ متشه نرقرد یفوتسم ةلادمحو مشش ترفقرد همانسراف

 ردنب نآ و دوشیم هتفابمهو هتشاکمهاجن آ رد ناتک هک دناهدومن هراشا و 7

 .تسا یاهعلق هانیرد

 دوب یردنب نیتسخن و عقاو یرافلاخ یبرغ زرم كيدزن رد نابورهم ردنپ

 اجن اپ دندم ایم نوریب دنه مزعب برعلا طش بصم و هرصب زا اهیتشک یتقو هک

 رامشبدوبسراف یبرغلامش مهم ٌةيحانمانهک (ناعرا) ناجرا م6+ردنب و دندیسریم

 دابآ یئاهرازاب و بوخ یدجسم ودوب رومعم رهش یرجهمراپچ نرقردو تفریم

 نآءرابرد و تسا هدید ار ناب ورهم ردنبیرجحه ۶ ۳لاسرو ورسخ رصان - تشاد

 : دیوگ یم نتچ

 یر تاب هدایت رد بلرب ساک رزب یرهش»

 دو درو هاب تار اوا رو ٩ تلرابراتاسا بااشاوکت تاشو هراد

 ۱ ۱ رک قدی اه ام صوح ار ناشی دهد نب ریشبآ هک

 ومکحم تسراصح نوچ نآ زا تاب رهدن | هتخاس گر زب کار ناو ردهس استاارد

 هک یکیزا مدیسرپ هتشون مدید ثیلبوقعی مان ربنمررب اجن آ ٌةهنید ادجسمرد ویلاع

 جیهرگیدنکیل ودوب هتفرک رهشنیاات ثیلبوقعب هک تفک تساهدوب هنوگچلاح

 رهش نیا مدیسر اجن ]نم هک خ یرات نیا ردوتسا هدوبن توفنآ ار ناسارخریما

 اه رسهش زا ریشنیا رابراوخو دوب سداپ كلم هک دوب داجنلاک ابا نارسب تسدب

 .6۱) دشابن یزیچیهامزجب اجن آ هک دنرب اهتیالوو

 یاقآ مرتحم دنمشناد ًانمض ۰ ۲۹6/۰ یقرش تفالخ یاه ۱ تا

 :تسا هدوب عقاو ینونک ملید ردنب كبدزن نابورپم ردنب هک دنتسهدقتعم یئابطابط طیحم
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 ار یرطسدنچ دنادیمبسانم(۱) سرافلاخ یبرغیاهتنا ردعقا ورهشیرراب رد
 تتمها» : دیامن لقنًنیع تساهدش هتشاگنیقرشتقالخ یاهنیمزرس باتک رد هک
 یرکذ نآٌةعلقزا یخلبنیا ٌةمانسرافو دنام رادیاپ ناقوحلس نامزات رهشر
 ارنآ نایناربا یفوتسم 4للادمح هنگ ,ددزاسیم یتشک اجتدبرو
 ردانباب رهش نآ مدرم دتسودادو تسا هدوب رهشیر یلصا مساو دنتفگ یم؟نایبرب»
 ناتک و امرخو هلغشلصاح درادنّفعتمومرک رایسبیئاوهو» هدوبرایسب سرافجیلخ

 اجن آ زاواوهویشوخررهب ادن ورب اههملقباجن آمدرم رتشیب ناتسباتبو دوب یرهشیر
 . تسا هدوب هّیلیعامسا عالقزا میتفک هک یروطبو < تسا هگنسرفب تالکزدب
 . تساناچرا 4ناخدور یالفس لحاس رد یتعالو و رهش ناجیدنه رپشر كیدزن

 تسا یهام شورف یارب ک رزب یرازاب ناودنه ای ناجیدنه دیوگ یسدقم
 هنپک یاه بایسآ و هدگشت ] یایاقب ناجیدنه تبالو رد . دراد ابیز یدجسو
 نیمز ریز رد یئاه جنک رصم لثم اجنآ رد هک دشيم هتفگ و تشاد دوجو
 نوریب یتس یراخب نآ زاهک تسا یهاچ اجن آ رد دیوگ ینیوزق . تسا نوفدم
 و تتفاص ورفنآ رد؛دنک, زاورب هاچ نا یالاب زا یاهو هاگو ره رو
 (۲) 6 دریمم

 نابنارب »هک دنکسهراشا هوانتردنب مان رابرد(۳)باتک نیمهرگیدیاجرد

 مومسم دوریمرّوصت - «تسانیک رچاجن | باری ز دنمانیمهدنگب ]ای هفنکا رآ
 بآ ندوسب ننکر چو یفاوتسش هلاذقح باتک ردروک ذم ناجیدنه هاچراخب ندر:
 .دشابیحاوننآ رد تفن عبانم دوجو راث آهلمجزا ماْالامیدقزا هوانک دنبرد

 دارق نآ ی لامش هنارک طساوا رد هک سراف جیلخ رگیرد مهم یناتساپ یشآ
 ونایناساسدهعردهک دوریم رامشب ینونک یرهاطردنب كد زن فاریس ردنپلحمدراد
 « تساهدوب ناوارف ترهش و هتسجرب تیمقوم وتیمها یارادیمالسا ُهّلوا نورف

 عقاو رشید یاههناری و زا ررغهدوب روشعم ردشب لامشرد یرصتخم تفاسمب نآلحم(۱)

 .تشا هشوپ هری زجهبضرد

 ۰۲۹۲/۳ س یقرش تفالخ یاهنیمزرس بانک (۲)
 ۲٩ هذحفص باتک نامه ۳۱
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 زاهتفریم فاریس ددنب هب دابآ ذوریف زاهک یناساسدهعیکنس هداجیاب اقب
 ینونک یرهاطردنبهب هتشذگ یممچ و هاگذد_ و تشدنایمرمارهد" و هایسدانک*

 سراف لخادب فاریس یاههارنمض « تسا هدی درگ یم یهتنم میدقفاریس ردنباب

 ترفاسم نمض مه۱۳۳۸لاس ناتسمزرد وتساهدش هراشا كلامملا كلاسم بتک رد

 عقاو یسررب درو 7هج3ع» ظعتع»ع کر یندناو روفرپیکیژلب دنمشناد

 یارسنا و راک هسیاباقب راثتااو یناساسدهعیارسنا و راک لّصفم یانننینحمهو تشک

 یسوب و هدهاشم هدرسبفان هووتفرپ" فرتطا زا .رولب وه هار راک رد یگید

 ها تشا دنا دوش

 یناک رزابهارهاشوفآرریس مردن طابتراٌهلیس وروب زم یاهارسناوراک و هّاج

 ناریا یهاشنهاش روشک یاهتمسقریاسو داب آ زوریفاب هدربمان ردنب نیبیناساسدهع

 .دوب نابناساسدمءرد

 یرجهمراهچنرف مودٌهمین ات هک فاریسردنب یناداب آ تّیمها ندومن یارب

 تفالخ یاهنیمزرس باتک رد هک میدق بتک یاههتشون یخربلقن تساهتشادهمادا

 :دسریمرظنب درومب تسا هدشرک نیقرش

 1۳33 بح زا فا ریسدس ونیم یرجه مراهچ نرقرد یرخظطصا >

 رابکت زا هک#تسا جاس بوچ زا اجنآ یاهنامتخاس دنکیم یرسه ذاریش اب

 دیوگ نیتچمه هدش"هتخاس ان ردربفرشم هک راد هقبط دنچ یاهترامع ودن رو ایم

 یارتب ناناگ رزاب زا یکیهکنانچ دننکیمفارسا ترامعجراخم ردفاریس مدرم

 سپس . دنک یم جرخ (۲۱)دنوپ رازه هدزنای) راتید رازهیسزا ۱۳۰ اخ

 زانان آ تورث هک دنتسهیناسک و دنرترگناوت یرافلهامامتزا اجن ۲ یلاها دیوک

 آ هر تا نتشق (()ددوپ نولىم ود)مهرد رازه را زهتصش
 تراحتهار زا

 .لایر نویلیمهس دودح (۱)

 (یناطلس)یماللسال|یش یلعناطلسیاق مرتحم دنمشناد ,لایر نویلیم دصراهچدودح (۲)

 ارصاخشایضعبدننک یم تیاورلقوحنباو یرخطصا هک دندومن هدیقعراهظاالابروطس ٌهظحالم ار

 رازه رازم تصع رمعتو دوشیم دنوب نویلمم ود لداعم هک دنراد رانید نویلیم راهچ هک مدید

 .تسا هدربمان نیفلوم باتک رگید یاجب طوبرمو دنک ی من قیبطت قوف غلبماب مهرد
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 و تاجویم و درادن دوجو تخرد و ناتسغاب رهش فارطا دناهدروآ تسدب ابرد

 یاهعلقهوک نآآ ردومچهوک هب موسوم نآآ رب فرشمتسا یهوک زا رهشبآ نیرتهب

 زا نآ تراجت دیوگ فاریس صوصخرد یسدقم « ناریمس هب موسوم تسا میظع
 لاسرد وماهدیدنم هک تسا یئاههناخ نیرتهب اجن آ یاههناخوتسا رتشیب هرصب

 دادیم ناکست ار نیمز زور تفهو تفای عوقو اجن آ رد یاهزرلنیمز ۳۸,۲
 ها خو ناررباو اه هناخنرتک زامو دنتخب تک , ایرذیوسل یمن و

 ۲ یو کور اتک

 ردر قیسیلکن | سایش ناتسابر بتن اد و وز 0:2۷) گرگ یذاب روتفرپ

 نارهطرد یسیلگنا یسانشناتساب ةسسومرد هک ع۱/۲/۵هبنشکم روم ینارنخس

 هک فن اوک مر اه بل شرت دندومن داربا نیچدد ناریا ندمت رثآت ناونع تحت

 تسا هدوب نیچر ناریا نیب طابترا ردنبو رودص زک رمهس شیک زمره ,فاریس

 طاقن رد نیجب نارسا زا هرداص ءایشا یاه هنومن فشک لامتحا تسانم نمهب و

 تاقیقحت ٌةنيمز دیاشهک تسا یئاهراکهلمج زا دوخزین عوضومنیاو دوریمروبزم

 زاشیک و زمرهوفایس تّیمها ربهوالع هک صوصخب دریک رارق هدنبآ یاهشواک

 یناگ رزابمینادیمهک یرولطباجن آ زا سکم)ابونیچ ابناریتراجت تّبزک رم ظاحل
 یقرشکاقیرفآ یاهروشک رمحارحبلحاوس و ناتسبرع ر ناتسودنه ابناربا

 یرنهفلتخم را آ شادی لامتحا و تسا هتفرگ یم تروصطاقننمه قیرط زا زین

 .دوریم یتاسجت نمض مهروب زم یحاونو اهروشک یمیدق

 نینچ یخلبنبا ٌةمانسرافو داهنیناریوب ورفاریس هبوبلآ تلود لاوزاب»
 نآ زا دعبدوب تامجنیرب مهماید دهعرخ آ ات یتساخرب اجن | زا رایسبیلام» دیوک

 نآ ودنتفرگ تسدب ریازجرگیدو سیقهریزجو دندشیلوتسم شیک یما ناردپ
 نیکتدامخ هلوذلانکدوداتفا ناشیاتسدب وتشگ هد رب دوبیم ارفا ریس هک لخد

 فاریسب راب ودكبهمهنیااب ودنک لاح نیا یفالت هک تشادننآ ریبدت و یأر تّف

 ۰ ۲۷۸/۹ ص یقرش تفالخ یاهنیمزرس باتک زا لقن(۱)
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 رابره ودریگب ار ریازج رگیدو سیق ةریزجو دزاس یگنج یاه یتشک اتتفر
 یدندینادرگ زاب اروااتیداد اههوشر ارواناسک ویداتسرفاهفحتاروا شیکر یما

 زینفاریسو مساقلاوبا وا مان ناناخ ٌهلمجزا دوب یکی هک دش نانچ تبقاع هب و

 دجسه اهنت هدیداراجن آ توقای هک یماگنه متفهنرق زاغآ رداما (تفرگ تسدب
 هتشاددوجو لحاس تمسرد یترامءیاباقبو دوبایرب جاسبوچ زا یئاهنوتسابنآ
 :دناهتفریمدنپ ان" هب راچاننیافس و هتشادن اهیتشک نتخادنا رگنلیاررب :یلحمیلو

 (۱)«دنتفگ ی م والیشار فاریساجت ] لهاوانامزرد دیوگ نینجمهتوقای

 فارس لئاعم (لحاش ینعم)فیس یفرشیاهتنا رد هک تشسراهغامد دتباث

 حرشبفاریسردنب تفگش ٌهلزلز زا سپو دنیوک یم دنبانسأر ارن آ و هتشادرارق
 ونادنمشن اد ۹5۲ یروع واتس رب روب زم ردنبهب دنتسناوتیمن اهیتشک توقابٌهتشون

 ریزب هل زلز نئارب فاریسردنب زا یدایز یاهتمق دنرادیمراهظا فلتخم نیّتقحم

 رددنناوتن اهیتشک هل زلز زا سشپ هک دوب"تمسق نیمه هجیتنرد ًاعبط وتساهتفربآ

 ریس . دنورب نتیات مار دنشاب راچان و دن زادننب گن

 ؟ریجف مانب ینّیمها مک هاگ ردنب رهشوب ؛ریزج هبش و قا ریسددنب نیب

 غلاب فاریسردنب هبنآ تفاسفصن دودحرد رهشوبات نآ تفاسم هک تشاد دوجو

 یاه رازاب و جسم ود یاراد (یرجه مراپچ نرق)یسدقم نامزردو تشک یم

 .دشیهررپ ناراببآ زا هک تشادیئاههک رب و هدوببوخ

 طاقن رد وناریابونجلحاوس رسارسرد ناراببآ نزاخمو اههک ربثادحا

 جیرهیص ناراب بآ عبانم نيا مانتغل بتک ردودوب لوادتمیرما سراف اخرگید

 سرافجیلخ لحاوسرد بآ عبانم هنوگشیازا وتسا هدش رک ذ(جیداهص نآعمج)

 3 اه هد لو( فلتجتا ودزاد دوجو» دمتم و وطن

 .دوشیم هدناوخ دابنابآ و هکر پ مانب نونک او تسهعون نیا

 ادتوقاب ةتفگ یناطلس یاقآ - ۲۷۹ ص - یقرش تفالخ یاهنیمزرس باتک زا لقن (۱) ْ
 تسرد هدابنیا رد جنرتسل هک دندقتعمو دننادیم یلحم هجهل فاریس یاجب والبش رک ذرب ینبم

 . تسا هدومنت لقنو كرد اربلطم
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 سراف جیلخ لحاوسزا یتمسق رد ددعتم روطب هک یرگید یمیدق راثآ
 جیلخ یلحاس یاپهوک ۸ ماد رو ها تسا یئاهمجرب یاههنارب و دراد دوجو

 دروم اهبتفک یئامنعار یاب و دنتخورفایم شتآاهنآ زارفرب و دندوب هتخاس
 یرهاط ردنب قرشم رد هیولسعددنب زا نونک | مه و تسا هتفرگیم رارق هدافتسا
 و یقاب اپجرب هنوگشیا یاباقب سابعددنب اتو هگنلددنب ات (فاریس ردنپ لحم)
 ۱ . تسا رادبدب

 ةریزج دنورب سراف جیلخ ٌةناهد بناجب قرشم فرطب هک فاریس ردنبزا
 سراف جیلخ یناداب و یناک رزاب مهمزک ارمزا دوخ هک دراد رارق هار سرب شیک
 یدایز یاههّیت هدش عقاو هریزج نیا لامش تمسرد شیک میدق رهش . تسا هدوب
 اتو تسا هدنامیقاب نونک | اهن آ فارطارد یگنس یاهنوتسو نآ یاه هناخ ۳
 یناربوبور اهدعب هدوب دایز ترهش یاراد روبزم ةريزج یر متشه نرفرخارا
 ۰ (۱) دومیپ یداب آ و یقرت هار ذومره هریزج د هدراذگ

 ءاوک ناتسلک باتک رد یدعس خیش تیاکحزا ناوتیم ار شیک ؛ریزج قنورو یداب آ تومن
 زاگتمدخو هدشی لهچو تشادرابرتش هاجنیودص هک مدید ار یناک رزاب) : دیو نینچهکدروآ
 هک نتفک ناشرپ یاهنخس زا دیمراین بش همه دروآرد شیوخ ؛رجحب ارم شیک ءریززجرد یبش
 نالف و تسا نیمز نالف ةلابق نیاو ناتسودنهب تعانب نالفو تسا ناتسک رتپ ابا نالف
 یایرد هک هن یتفک اب تشوخ یئاوه هک مراد هبردنکسا رطاخ یتنک هاک نیمض نالف ارزیچ
 رمع تمیقب دوش هدرک نآرکا تسا شیپ رد رگید یرفسای دعس تسا شوشم (۲) برم
 هک جب ندرب مهاوخ یسراپ درک وک تفک تسارفس مادک نآ متفگ ملیشنب یاهشوگب شوخ
 بلحب یدنه دالوفو دنهب یمور یابیدو مرآ مورب ینیچ ةساکاج نازاو دراد میطع یتمیف مدینش
 رخآات ... منیشنب یناکدب و منک تراجت لرت سپ نازو یراپب ینامب دربو نمیب یبلح هنبثا و

 یکی هک شیک ةريزج تّیمها و تّیعقوم هب ناوتیم یبوخب ناتساد نیا زا
 ًهناریو ران ۰ دربیب تسا هدوب سراف جیلخرد ناربا یناک رزاب یاههاگباپ زا

 جو هک یاهنوتسزاو تسا هدنام یفاب زین هدوب مالسادهع یمیدق ةينبا زا هک اریرح ابصق

 پاچ - یرهشوب هداز یرون لیعمسا شراگن سراف جیلخو ناریاب یرظن ؛لاسر 0۱(
 ۱ سم ی

 , هنارتیدم یایرد ینعی (۲)
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 مه یناریو ٌعلق « دشاب هدش بارخ هلزلز رثارب دسریم رظنب تارامع ُهداتفا ورف

 طابترا ابردب ینیمز ریز زیلهد ٌةهلیسوب [رهاظ هک دراد دوجو ابرد ةنارک كيدزترد
 رد مقاو یاه هناریو رد « دندوب هتخاس جوراس و کنسزا ارن آ یاهراوبد هتشاد

 یددعتم دجاسمو دی ایم تسدب یمیدق یاههکسو ینیچو یلافس فورظ شیک ةریزج

 .۲۱) تسا هتشاد دوجو اجنارد مه

 زا ساّبیعردنب ناتسرهش لحاس كيدزن سراف جیلخ لخدمرد زمره ةریزج

 ,نورق لوطرد دوخ ٌةبونب هک دوریم رامشب سراف جیلخرگید مهم یخی رات یاهلحم

 رد هک دسریمرظنب دیفم هتکن نیارک ذ - تسا هدوب ناوارف تّیمها زئاح یدامتم
 لخاد رد ۱ ناکباب ریشدداب ارنآ یانب هک زمرهربمش مدق نامز

 .نرقرد هکیروطب تشاد ناوارف تّیمها و دوب مقاو ناربا لاخ یلحاس یاهتمسق

 دجسم یرخطسا ٌهتفبو دوب ناتسیس ردنب مهو نامرک ردنب مه یرجه مراپچ
 دراد تفاسمرهشات خسرفود هک تسا یئاهاتسور رد ناناک رزاب لزانم هتشاد یعماج

 .تفرگ ار شیک یاج هنپک زمره دیدرگ ثادحا هریزج رد ونزمره هک اهدعب

 ,سراف جیلخ یتراجت ردانب نیرتمهمو دوب هتفرگ ار فاریس یاج شیک هک روطنامه

 ,یارب دوب ایرد رانک رد هک ار مدق رهش زومره ناطلس یرجه ۷۱۵ لاسرد دش

 ار ون زومرهو درک كرت دندادیم رارق زاتو تخات دروم هتسوم ارنآ نادزد هکنآ

 تفاسم خسرف كي ایرد ٌهنارک ات هک نورز اب نو ارچ_ هب فورعم هربزج رد

 یاهرهش دومیت ریما نایهاپس یرجه متشه نرق ناباپ رد دومن انب دراد

 ریخست اجنآ رد ار هعلق تفه و دندروآ شروی هنهک زومره كبدزن یلحاس

 دنتخی رگ نورج *ریزجب و ناو ار همه هدرک

 ددانیم علف تسا هدومن رک رارقندب ار هعلق تنه نیا مان یلع نیدلافرش

 ناجونم ًةعلق - لیمشداصح - كگشکذعلق _ نادنز یو لعق -هنهک زومره
 حدس سو هست ی

 ٩٩ ص یراف جیلخو نارباب یرظن ٌهلاسر (۱)

 ۱۰۱ ص یراف جیلخو ناریاب یرظن ٌهلاسر (۲)



 9۲ یراف جیلخ رد یناتساب راثآ یخرب

 ءربزج یرجه مهن نرق طساوا رد هب دادرخ نبا !نایزات ذعلق - كزرت ذعلق
 زومره ریزج یاههنارک رد « تسا هدرک رک ذ «زومدا» مانب ار زومره كيدزن
 منا رکیذ تفّرطو هاقلذاع ما نآ فرم 4: رد الط یاههکس
 .(۲)تساهدش هتشون نورج

 یدابآ و قنور متشه نرف زا رک لا قباس حرشب هک زمره ةربزج
 نوتلیم و درک ادیپ هداعلاقوف تّیمها یناک رزاب رظنزا جیردتب تفای نوزفازور
 : هک دنتفگ یم لثم هار زا قرشم رد نامز نزار د» هکر در ودتم یسیلگتا رعاش
 (4)یناربا نت (۳)تساآ نکن زمره دشاب یرتفگنا ٌهقلح انتورگاا
 ریز هک یتمسق رد (تسخن لصف) (۸.3مدنودهزم) ویسافینب . | یاق آ ٌةلاقم یط
 زم رهردنب» هک تسا هدیدرگ رمانیاب هراشا هدش هتشونسراف جیلخ یحاون ناونع
 ت مهدفه نرف یادتبا اتو هدش عقاو سراف جیلخ لخدم رد یاهری زج رد
 لخاد ردنب نیازا رودرواخ یتحو ناتسودنه تالوصحمو هدوب یتهم یناگ رزاب
 : دسونیم ندچزین بلطمنیا ٌةلابندرد «تساهتفریم ناتسک رت اتو هدشیم ناربا
 دوب هدش هتخاس زمره لباقمرد یگشخرد هک سابع ددنب ۱٩ نرفات ۷ نرفزا»
 رالاساب رد یدالیم ۱۵۰۷ قباطم یرج» ۳ لاسرد «تفرگ ار زمرهردنب یاج
 رادنامرف اب هک یتخس هکنج زا سپ ار زومره ٌريزج گر کو بلا مانب یلافترپ
 هاش و داهن انب یاهعلق انوروم هب موسوم یلحم ردو ایت یزگو فزرصتم دومن انا
 تملاسماهیلاقتریاب تشاد ناینامثعاب هک یئاهیراتفرگ تلعب یوفص لوالیعمسا
 سن كمك زا هدافتسا اب هک رزب ساّبع هاش یرجه ۱۰۳۱ لاسرد هکنیاات دومن شزاسو

 ۷-۲۱ ص یقرش تفالخ یاهنیمزرس باتک (۱)
 ۱۰۲ ص یراف جیلخو ناریاب یرظن ٌةلاسر )0
 همحم یاقآ ةماخب یسراف یاههتشون "رد یسارک ومد رک ذ:نیزرتمبدق ةلاقم زا لقن )۳

 ۱۳4۱ دادرخ ءرامش باتک یامنهار ةلجم رد یناوضر لیعمسا
 فیلأت یسانشناربا ُهعوجم ۱4 ةرامش - باتک رشنو همجرت هاگنب تاراثشا زا (4)

 ۱۳۳۷ ناربط پاچ مان یسیع رثک د یاقآ هجرت , ناسانشرواخ زا نت دنچ
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 ارناریا تموکحو دنار نوریب روبزم هری زجزا ار اهیلاقت رپ یسیلگنا یاهیتشک
 ۲ هل فور هک اب لاقت رد هعلق یاههناربو تخاس یقتسماددجم اجنارب

 و اهرابناو اهنیمز ریز یدادعتو کک رزب طایحو درب لمتشم و یقاب نونک | هدوب
 ۱ و دن مادک رهرد هک تسا رابنابا دنچ

 نیرحب ةریزج یناتساب راث | هب مه یرصتخم هراشا دنیبیم بسانم نونک |

 : ددامن

 ریا زجلعسم ناونعتحت شخبجاتاضرمالغرتک د یاق هک یدیفمباتک رد

 1۵ 006۶60 هم لعع ظد)ءمتو ) دناهدومنپاچ وفیلاتهسنارف ناب زب نیرحب

 زین یبلاطم نیرحب ةراب رد فلتخم یاهیسررب نمض (۱۹۰ سبراپ پاچ
 دنسیونیم هلمج زا تسا هدیدرگ جرد اجنآ یخبرات راثآ ٌةنيشيپ ةراب رد

 مراهچ رازههب نآ ندمت ٌهقباس هدوب یمیدق رایسب ندمت دهم نیرحب ریازج هک

 یاهمانب ینانوی و یدوش] و یرموس یاههتشون رد - دسریم دالیم زا شیپ

 1م سوریت ط:ابد» نوولید 1:17 نوولیت ۲:1: یک و عین فلتخم

 . تسا هدش رک و ۸2 0دو سودادا 11: سولیت

 ةعماج دالیمزا شب موس ءرازهزا هک دهدىم ناشنیسانهناتساب تاّیغفشک

 شدوک تسدب لبابحتف زا سپ (۲۹ص) دناهتشاد تراوگس رد رجب ردازحرد یلخشتم

 فرصت ٌهطیحرد دوبلباب طأست تحت هک زین نیرحب (دالیم زا شیپ )٩۳۹ ریبک

 ریازج تفاب ترورض ناربا یارب یناگ رزاب ٌهئرحب داجیا نوچو دمآ رد سداپ

 . دش ناربا مهم یئایرد هاگیاپ نیرحب

 تفاب همتاخزين نیرحب رب ناریاهطلس ناریارب ددنکسا یزوریپ زاسپ

 یاهعلف رد نوریطاس مانب نیرحب هاشداپ نایناساس ٌهلسلس یرارق رب زاغآ ردو

 لاسکب زادعب و داتسرف ندرحبهب ینوشف سراف حتف زاسپ ریشددا و دشرقتسم

 هوص دندرو آ نارب ابا رنب رحب هاشداییاهجنگ و ۱۳ ردرشدرا فرصتسهعلق هرصاحم

 ۱۰۱ ص یراف جیلخو ناریاب یرظن ٌهلاسر (۱)



 ه یراف جیلخ رد یناتساب راثزاآ یخرب

 لباقیئایرد یورین ناوریشونا تنطلس نامزرد یدالیم مشش نرقزاغآ رد
 | رسراف جیلخشوح و لوح مامت هک دش هدادبیترت نارباتلود فرطزا یاهظحالم
 عباوت و راگساادامو نمی یئاقی رفا لحاوس هجبتن ردو دنشاب هتشاد تراظنربز

 دش ناریا یاهپارتاس زایکب نیرحبو دیردرک هرادایناریا نیرومأم ةلیسوباهنآ
 اب نیریش مانب نآتخسایو تفاب رارقتسا اقا رو رک هک (۳۷ ص)
 رگشلو روبع هاگ ردنبو ناربا مهم یئایرد هاگیاپ هدش هدیمان (دءز»ع) نیداد
 .(۳۳ س) دندوب یبرغ یاقیرفا د بیدنارس مزاع ناریازا هک دود یتاهتشکا

 دمآ رد بارعافرصتب هک دوب سراپ زایتمسف نیتسخن نیحب مالسازاغآ رد
 هک تسا ناوارف یاهیسررب عوضوم اجن آرد ناریا تموکحراث آ زین سپ نآ زاو
 و دناهدنار نخس لیصفتسب نا ةرابرد شخبجات تک د یاق آ رک ذلا قباس باتک رد
 دهاوخرضاح ثحب عوضوهزا نوریب یذحات و مالک بانطا ثعاب نآآ ءرابرد حرش
 . دوب

 . دریک رارف موبوژرم نیا نادنزرف یدامو یوئعم هتساش یاههدافتساو ناران بحاص یاهیسرربو نادنمقالع یرتسد رد رتهب رکذ دروم یناتساپ ددعتم نک اما یناتساب راودایاهراک دابو رنه یاههنومن ات دوب دهاوخ یسانشناتساپ تاسسجت و یملع یاهشواک یارچا دریگیم ماجنا قطانم نییارد هریغد یناک رزابو یزرواشک و ی-ناک دنز حطس شیازفاو یدیلوت یاهورین ءایحاو یداب ادیدجت رد هچنآ تازاومب روشک یقیقحتو یملع یاهنامزاس ءدننآ فیاظو زایکبو درادربرد تسناریا ًهلاسرازه دنچ یخیرات ةنیشیپاب بسانم هک ی اهتفهنو راکشآ یخیرات ۰ رامآو تسا هدوب یناک دژابو ینادابآ زک ارم یدامتم نورف لوطرد مادک ره هدرمان جیلخرد عقاو ریازجو یراف جیلخرد ناریا لحاوس هک ددرکیم مواعم یبوخب تشذگ هچن ] رباثب

 ربد رد راثآ هر یاهراشآ رمصتحه

 رهشوب ردنب زا هک تسا یلحاس هار رد عقاو ردانب هلمح زا وا دردنب

 ردنب بناجب رهشوب ردنب زا نوچ رارقنیدب و دراد رارق یرهاط ردسنب یبرغ لامش یرتم ولیک هاجنپ بیرقو دوریم یراف جیلخ ردانپ ریاسو هگنل ردنبهب



 سراب میلقا ۰۳۹

 . دوشیم عقاو هار رس رب رید ردنپ دنور یرهاط

 زا هک دتسودم سد ردنب ءرابرد یتاعالطا یواح همان نمض راکن هرهچ رهچونم یافآ

 تسپ رتفدو كرمک یارادو دناهدراذک اجنآ یرمرادناژ ٌرادا لباقم رد سابع هاش نامز یاهیوت

 دیشروخوریش تیعمج فرطزا مه یبوخناتسرامیب هدوب تفن تک رش هبعثو ءاک دورفو یرادشخبو

 . دناهتخاس روبزم لحم رد خرس

 تسه مکاح ناخلالج ةعلق مانب ینارب و همین یمیدق هعلق رید ردنب رد

 رد دوحوم ست قلا رثاو دننادیم شیب لاس تس ود دودحب ۳ هک

 و دناهتخاس كاخ و چک و رجآ زا ۳ زآ ارهاظ هک تسایاهداس رودم جرب تا

 ۰/۳۰۱ش) تسا (یرابخهب فورعم حرط) رودم یاهک رت تروس ن | یجراخ ٌهندب

 نوخ درب هب موسوم لحم كيدزن رید ردنب یبرغ لامش یخسرف دنچ تفاسم هب

 ۱۳ لیتتم هک دنکتم ظن تلجت دمحم هاش هدازماما مانب یاهداس ٌهعقب زین

 هحوت بلاج و یمیدق رثآ و تسنا هلب هلب و سرطم یطورخم ششود اب سشوار اهخ

 ۳ اطاسا 9 5 هاعاق ندوب هکر زب تأمب هک ار دسریمن رظنب یرثه

 زا ناتسزوخ فلتخم طاقن رد دوجوم بسانتمو اویش یطورخم یاهدبنک زا

 نیمهبو دناهدومن نآ رد ار یئابیزو بسانت تیاعر داب [هاشو شوشو لوفزد هامج

 رظنفرص تساهدیسر راگن هرهچ یاقآ همان ءارمه هک نآ سکع ندومن زا لیلد

 (۱)ناعزکس هب 9 هار ارد رودم یاهدبنک اب مه ی عاقبو دی امنیم

 هدا زماما اب ار هاش یاپماش زین اهن 1 هک ٍِ ناکنک یکیدزن ردد

 و یخی رات راث تو تسا موسوم یلع هاگ مد اب دمحم هدا زهاش اب له

 ۰ ار یراددوخ مه ۳[ سکع جرد زا دیسرث راظنب یمهم یرنه

 ۱۷ رک یافاآ شیاتس لپاق یراکمهو هقالع زا نانتما ضرء اب

 یرادقم باتک ٌهمیمض بلاطم نایاپ اب نراقم و زیچان فیلأت نیا ءار ردرتشب یراکمه روظنمب

 دناهدومرف لاسرا هدنراگن تهج سراف دلاخرگید طاقنوردانب رد دوجوم راثآ زا فلتخم یامسکع

 تمسقب طوب رمرب واصت زا دعب و دیدرک باختنا دش هدید بسانم اهن آ نیبزا هک یسکع دنچ
 ٌةمیمض

 رک دنمحرا ناک دنناوخ رظن زا دعسب ۳۰۲ لاکشا نمض باتک

 ۰ تسعقاو یرهاطردنب و رید ردنب نیب ناگنک ردنب (۱)



 یراف جیلخرد یناتساب را[ یخرب
 قدس

 نکل تفاب نایاپ اجنیا رد زین سداپ میلقا باتک ٌميمض تمسق بلاطم
 صقانو مامتان مهزاب سراف نیمزرس یخیرات راثآ و یناتساب نک اما یفرعم ًانیقب
 یاهراک دابهب طوبرم بلاطم یروآدرک هاررد هک یششوک و ششک ةمهابو دنام
 هراب نیا رد نکمم یاهتدهاجم دوج وابو دم لمعب سرافیخیرات و میسوناتسا یمیدق
 ریخأتبجومراظتنا درومو لوقعم دحزا شب دیاشو هامنیدنچ دراومیخرب رد هک
 رسارس رد هتفک ان و هتخانشان یناتساب راثآ یرایسب زونه دیدرک باتک مامتا
 ناگدنیوپ تمحز و سّجت دنمزاین هک دراد دوجوزیمآ هناسفروانهپ ٌهطخ نآ

 رگرد یاهتمسق یرایسبدننام سراف ناتسا تفگ دیاب افحو سا دارد ها سا
 رراکشآ یاباقب و یناتساب یاهندمت ةتفهنراث آنتشادربرد ظاحل زاامیما رگ نهم كاخ
 نا ٌةنارک هب یبای تسد هک تسا یئایرد دننامهیخب رات فلتخمرا ودآ یاهراگ داب
 . دوب دهاوخ هداسو لهس یرما هن

 هک یناوارف تامدخ ماجنا ناقاتشمو دنمهقالع ناناوج دراد روزا هدنراکت
 مدرمزا یمارگ نارورس صوصخب تسه شیپرد زیزع ناریا یخیرات راثآ هارد
 ارنآ هدنسیون راک یکتخپانو رضاح باتک یاسران سراف تسود شنادو دنمشناد
 یدعس جا خیشزا «یتیب مئرتهب ار هدنب نیاو دنیامرف ناربج دوخراکتشپو تّمهاب
 داب ناریا یویدار یبدا یاویش یاههمانرب یضعب نایاپ رد رابره هک « یزاریش

 : دیاهرفیم هک دندنسب شوخلدو نو

 یقاب نانچمه تیاکح رتفد نیا دمآ نایابب
 یقاتشم لاحلا بسح تفگ دیاشن رتقد دصب

 و نوبل ی 3 ۷0/۷

 دعب حفص زا (۳۰۱ ات ۲۸۲ لاکشا) همیمض تمسق هب طوب رم یاهسکع
 ددرگیم ذاغآ



 یرامعم هتشریوجن ادیماس دیواجیاق آ میس رت) - باراد عماج دجسم هشت -۲ ۸۲ ش
 راکنهرپچ رهچونم یاق آهک یئاپسکعو تاعالطا یورزا , ابیز یاهرنه هدکشناد

 ۰٩۳ هحفصهب طوبرم ( دناهداتسرف و هدومن هیهت زاریشزا

 ۱ یا )۷0و 1 دز لع طظوعهط ( 17 خصع نخ (

 7 6 282 - ۳لفص مع اطع لدصت ۷[مووجبع 2۶ ظدعحاح (17 ط یعدف)

۸ 



 ۲زو 284 - - ۷م ش 1۳1 289 - برس ش

 لمتشم هک باراد عماج دجسم یبرغ بونج علض فرطود - ۲۸6 و ۲۸۳ ش
 یبونج هشوگ هرانم) - تسا ناتسبش فقس زا رتهاتوک فقس اب یرسارس ناویا رب
 نآ یرنه هبنج هدش هتخاس ون زا شیپ لاس دص دودح رد - تسار فرط - دجسم
 و رادیاپ یلصا عضوب - پچ بناج - یبرغ هشوگ ٌ؛رانم « تسا هدنامن ظوفحم
 .. 6٩۳ هحفصب طوبرم - (تسا رادیدپ

 زی 289/4 - ظدحاط : ۵ا* نم 0 1م امفونمم زدن, (17 ع و1۵016)
 1و 289/4 - 16 ومناطح عام هزعمآ اطع زوصن ۳۲مووع ۶ )وبه (17 ۱ ۰)660۸

۹ 



 ماج دجسم یبرغ بونج بناج ناوپا یبرغ لامش فرط ٌاناهد - ۲۸۵ ش
 . ٩۳ هحفص هب طوبرم - باراد

 ]زهم 205 - وبه : قاک همتلمععع ع اسفص هیلمدعم 06 12

 )۱مووب6ع 1ظزهصم

 طزم 285 - 1۳6 لمعاط - ۷۷ یماع هزلع ما طمع یمن طي جم

 هآ اطع لعصت مدوبع 2 272,

2۳۰ 



 ]1 ۰ ۰۷ كس ]1 280 - ۸٩ ش

 . 5٩۳ / 5 تاحفص هب طوبرم نآ یقرش هشوگ ٌ؛رانمو باراد عماج دجسم یقرش بونج فرط لخدم - ۲۸ ش
 نآ یلامش ذشوگ ٌرانم و باراد عماج دجسم ناتسبش یبرغ لامش فرط لخدم-۲۸۷ ش

 . ٩۳ / ؟ تاحفص هب طوبرم

 ]از 286 - دید ۰ و قاغ دن ۱ نما 4 2

 امدونغع 1 زه+
 ازم 286 - 1 ظع دمای 6۵516۲۳۲-۱۱ ۶ ۱ ی

 ۱/۵۵ وام ۸ ۵۰

 ازم 287 - انوتط : 1و لن ۵ نما 6 رحمت یوم

 ۱ و 2 1 موقع 2
۱0۱ 

۱ (2۵ ۰ 

5۳۱ 



 ۰ 2٩5 هحفص هب طوبرم - باراد عماج دجسم یقرش هشوگ هرانم یالاب تمسق - ۲۸۸ ش
 ت

 . 4٩5 هحفص هب طوبرم - باراد عماج دجسم یبرغ هشوگ ةرانم یالاب تمسق - ۲۸۹ ش

 زب 288 - ظععفاط : صهجاتم هنروتعسع لب دنصمتعم هیت ع اه )متون
201[ (1 

 [ذ 208 - 1طع ید صدا و. مقام دجتصفتعت ما طع لوصت )امعونع من وبه,

 زه 289 - وتفط, مهجاتع هنوگنعسع لس هنصمتع مینلهصامت ع 2 ۱۲۵90۱۷66 12,

 ۱ 21 ۲1۵ووابع 2 12720,

۰۳۲ 



 . 46 هحفص هب طوبرم - باراد عماج دجسم بارحم - ۲۹۰ ش

 زر 290 - ظوعفطم انطتحط ع 1ف >[موونمع )2م

 1م 290 - 16 ۱۲طتهط ها اطع لهصت )[معوع )۱۰)۱

۳۳ 



 سکع - (ناتسودنح) ارگ ا رد ینارهط ٌةلودلادامتعا هاگمارا - ۲۹۱ ش
 . 40 هحفص هب طوبرم - ناتساب ناریا هزوم ؛ناخباتک رد دوجوم موبلآ زا

 ]زع 291 - مععد (1ه4ع) 1هجصصعفس ع ظب اهصجه4000 - ۱۵۲۱ (17 0

(916016 

 ]زهع 291 - ۲0۵۳0۵000 - 1ومآعطیع هه هب مع (اص0هنه) (17

(66000۲۱۷ 

9۳ 



 12:۵0 - باراد

 هل ودلادامتعا هاگمارآ یاههرانم تانیئزت ء یزاسامن نیب هسیاقم - ۲۹۲ ش
 . 406 ُدحفص هب طوبرم - باراد عماج دجسمو

 ]از 292 - .نوجمهتهتومص . صع ص )انصمتعا لب امده
 ۲, هصمم0 - ظوماعط (هعند) ها ص صفا ع 1م )اموونعع زن ۶

1۵۰ 

 ]7زم 292 - نمجممنعمح ۵0۲6۵۵ ۵ )کنصمتما مق 1۱صصف4000 - 5
 ما هل هی 2۱ هآ اطع [هصن مووبع هک ۰

۳۵ 



 2 رو.فرپ زا سکع - یناساس دهع هدکشت آ - كلوم یقاطراچ یاباقب - ۲٩۳ ش
 . ۵۰ 6 دحفص هب طوبرم گ ربثدناو

 ازم 299 - بل (هصع گطنتفم عن میعهاصم), 16 1 طوطقم - 0

 16 1 6جوواع هومن,

 (نانعحع 0۶, بم ۷هصهعح ظع:عطم)

 [زع 293 - بل (عهمععج گطنعفم هصف زصسمصد0) طعم 6عع اهججاع ها

 اظع کهعععصتفص ۰

 (ظطفعم طب ظ0۲, 1 ۷ هصعص ظع۲۵)

۰۳۹ 



 . ۵۰۷ هحفص هب طوبرم - گ ربندناو روسف رپ 2 - : زا سکع - یناساس دهع زا مریمس كپدزن ناخ راتخم ةعلق راثا - ۲۹۶ ش

 1زم 294 - نمل هطت ۱اطقع 1طفص سنخف ۶ ۹۵۱11, 1 ۱۵

۹ 
 ( 0م ظ0ا. 1م ۷ هم 16786)

 زب 294 - 6دلهطخ ۱ ۳

10۱ 
 (ظطمام طب ۲0[, 1 ۱۵۵۵۵۵ 13عع6)

۳۷ 



 زا سکع - مریمس کایدرت یناساس دهع زا 3 5

 . ۵۰۸ هحفص هب طوبرم - گر بندناو روسف رب

 ]ع 295 - کهصتصر ةبباعآ کیم [عب ج صنعت لع ۱ یومونع ۹همعمصنع,

 (0نانعطع ۲0۲, ؟م ۷۲ هصلعص ظععطع)

 ]ذع 295 - ۸ 1ع هفت مه هامهعب مه اطم کدععمصتمص یعبتمب عج

 ٩۱هاس

 (ظامام در ۳۳۵۲, 1 ۷ هجعص ظهعطم)

5۳۸ 



 »0 بت ری

 شیپ درز فگشوک یاههناریو ۲۹5-7 ش
 . 6۱۱/۱۲ تاحفص هب طوبرم - گر بندناو روسفرپ

 ]زی 296 - 1و 2274 8 منع لع ۸مصععص)ب رنصع کهععمصتلمم

16 )۱۲2 
 (0انمصم ۳0(. طم ۷ هصهعص ظ:۵6)

 1 296 - 1ظع ققحعحصتفص مع ها سما 20 (عجا ما ۸۵۵۸6۳ )

 ع[0۲ ۱
 (ظطفاف طب ظرما, 1م ۱هصهعج ظط6)

۰۳۹ 



 مدبوا

 مافهزوریفیشاک دبنگ - ۲۹۷/۸ش

 -ثاناوب هزمحهدا زماما یدورو برد و

 ۵۱۱/۰۲ تاحفصب طوب رم

 ]هو 297/8 - 1ظعمصع (2۷۵5۱),

 1۶ ام هج (هتعصعع تومن ها

 ۵۲66 لب ؛گهصءیهع مع ظحصم 6

۱9 

 ]ذعف 297/8 - 1۳6 دما وا

 اتسورنمتفع [هنعصع هص0 طعم هصمصم

 هموت هآ ادم ؛۹هصاف ما صحت

 مقع طاعصتعط هک ظعص (ظحموص+)



 ی
9 5 0 

4 
۳ 

 . ۵۱۲ ٌهحفص هب طوبرم - تاناوب هزمح .۵۱۲ ٌحفص هب طوبرم - تاناوب هزمح هدا زماما ۶ : دم هدازماما حیرض رگبد بناج - ۳۰۰ ش حیرض یزاس تلآ و تبنم رد - ۲۹۹ ش

 17و 2997300 - نقرقع نکا عصاع 6 اد مال ع ظجمصسمهع قسط ۵ ]10

۱1 
 ۱ ها ظمصمعط اهتمط حب قم

 (ظفهمهصفا) (17 ظ 6۵0۱)

5:۱ 



 - یقرش بونج فرط زا رید ردنب رد مکاح ناخ لالج هعلق - ۳۰۱ ش
 ۵۲٩ هحفص هب طوبرم

 رم 901 - عصمت دوم, مهل6 ظزدلفا اکطقصر انس لب 18 ۵6 ۰
 - قلم طزدلفل اکطقصر ظفصفتع دور ص0 ها 18 6 ۵,

 - (ینمهب) رهشوبردنبرد كلم رصقهب فورعم ترامع یبونج عاض - ۳۰۲ ش
 . ۵۲٩ هحفص هب طوبرم

 و 302 - منفعت, همت ۰

 و 302 - مع ۱1۸1علعم ظمبعحع۰

9:۲ 



 1 303 - 152108201 ۴ لع او هزمنللع (منممویع, ص لب 18 نم
 1زع 303 - ۷زهم ها اطع ۵۱4 0۳۱۲۵, مع, ۵۸ ۵۲ 18 ۱۱ ۰

 - ما دحفص هب طوبرم - دیامنیمن یمیدق نادنچ نآ دوهشم و ینونک یانب هک سسابع رثنب ماچ دجس زا یرظنم- ۳۰6 ش
 ازم 204 - ظفصهت6 ۸دادقکب 1 اموومع طرح
 1! 3041 - ۶ )زمین ۱۵۵ هم هم اا۰

9۳ 



 - رال رهش رانک رد هبت زارف رب رکیب اهدژا هعلق یمومع رظنم - ۳۰۵ ش
 . 6۲٩ ٌهحفص هب طوبرم

 زو 305 - انقت, ابع عصمت ع اه [مجاهموفع هنابفع هص طجبسم اب

 ملانصع مع 12 ۰

 ]زع 305 - یمجعقت نهم ها اطع [مجاععو نر طنللب همه ج۰

۱ 
 ناف هک رال یاهزابنا با
 ناریا رگبد طاقت یرایسب
 -دراد هداسیطو رخم ششوپ

1 
 . ۵۲۰ هحفص هب طوبر

 ]زع 900 - اقت, مع
9 

 ۲1ع 3006 - نشت, 2
 0 و

9: 



 رد و ( اب حتفپ ) هلوتب رهشوب ردنب رد ار رویزم شویور - دنناشوپیم شوپ ور یعون اب اردوختروص بونجردانب رتشیپ ناوناب دننام هک سابعردنب ناونابزا یکم ریوصت -۳۰۷ش
 و٩۲ اف هب ظوبرم - دنهاتیم عقرب رگید ردانب

 ]زهو 307- ۲ هسصع مع 20276 ۰
 ظع 307- ۷ مو طعمه ۰



 خم ام تسرهف

 دلجم (یسراف نتم - یسانش ناتساب لک ءرادا نیشیپ ُهیرشن) ناربا راغآ-۱

 ۰ ش۱۳۱۶ نارهط پاچ - لّوا ءزج - لوا

 ۱۱۹۱ را کد فرات زاریش يخيرات را

 . ش۱۳۲۷ نارهط پاچ یسانش ناتساب
 . ش۱۳۳۱زآ ریش پاچ - یماس یلع یاقآ فلات تشدورم یشب راتراث ]۳

 ۰ ق۱۳۱< مرحم یتبمب پاچ یزاربش ةلوُدلا تصرف فللأت مجع راث 4

 ۰ ش۱۳۲۹ هامربت ةرامش - شروریو شزوم هم

 ۰ع۱۹5۸ ناررهت پاچ - نایمجع كم اه یاق آ رثا - زا ریشرد هنمارا ٌهلاقم ٩

 نيعم دمحمرتک د ٌةمجرت نمشریگ .ر رتک د فیلأأت مالسا ات زاغآ زا ناربا -۷

 ناربط پاچ (باتک رشنو همجرت هاگنب تاراشتنازا) یسانشنا ربا ٌةعومجم۱ هرامش

 ۰ شا

 . ش۱۳۰۲نارهط پاچ (هلولاریشم) این ریپنیسح فیلًتیناتساب ناربا -۸
 لا هلج - ینغ مساق رتک د فیلت - ظفاح لاوحاو راکفاو راثآرد تحب 4

 ۰ ش۱۳۲۱ نارهط پاچ

 نارهط پاچ -رولاس نیکتکبس یاقآفیل ات - ناربا یهاشنهاش داینب -۰

 .شس۸۰

 .ش ۱۳۳۰نآ رهطپاچ - تمکحرفصا یلع یاق بانج فیل -زفن یسراپ -۱

 . زا ریش سراپ ٌةمانزور یاههرامش یخرب -۲۷

 نوناک تاراشتنا - یماس یلع یاقآشراگن یناتساب دهعرد سراپ خیرات -۳

 ۰ ش۱۳۳۳زآ ریش پاچ - ۳ ءرامش - سراب

 یسیع رنک د ٌةمجرت - ناسانشرواخ زا نت دنچ فیل أت - يناریا نم ۶



 9:۷ نخآم تسرهف

 پاچ (باتک رشن و همجرت هاگنپ تاراشتنازا)یسانشناریا ٌةعومجم ۱ ءرامش مانهب
 ۰ ش۱۳۳۷ نآرهط

 (لاوحاتبثو رامآ لک غرادا تاّبرشن زا) -روشک تاهدیماساو ایفارغج -۵
 .ش۱۳۷۹ نارهط پاچ - مود دلج

 ٩- ش۱۳۷۸ هایت - 4 ءرامش - شاد جم .

 پاچ - دمحالآ لالجیاقآ فیلأت - كراخ رب زج - جیلخ میتب
 . ش۱۳۳۹ نارهط

 یاقآ رثا - زا ریش تاّیبدا ةدکشناد - یناساس ناذمت سرد نّژدم ٌهخسن -۸
 ها وا

 پاچ - یماح دمحا سدنپم یاقآ فیلأت - یزاسءار باتک زا یلصف -۹
 . ش۱۳۳۷ نارهط

 یوفطصمیفت دٌّمحم دس اف - دیشمج تخت راثآ یلامجا یامنهار -۰

 . ش۱۳۳۰ نا ربط پاچ
 .ش۱۳۲۵نآریط پاچ_یریصب نیسحیاق آ فیلأت دیشمجتخت یامنهار -۱
 رتک د فیلأت - ناریا برغ یمیدق یاس تختباپو یناتساب یاههار -۲

 .۱۳۷۵روبرپش - نارهط پاچ (یسانش ناتساب لک ُرادا تاراشتا زا) یمتررک نمهب
 خیرات رد ناتساب ناربا هزومرد تک یاقآ ینارنخس -۳

 . كلراخ ءربزج یخبرات راث اب عجار ۳/۱۷/۳۰

 هجرت 1ع 50:08 جنرتسل فلأت- یقرشتفالخ یاهنیمزس پانک -۶
 و همجرت هاگنب تاراشتنا زا) یسانشنا ربا ُةعومجم ۱۵ هرامش نافرع دومحم یاقآ
 . ش۱۳۳۷ نارهط پاچ (باتک رشن

 یاقآ هجرت - تسوک و,ندنالف بیل ات - نارباب ندنالف همان زفس -۰۵
 .ش۱۳۲۹ ناربط پاچ - یفداصرون نیسح

 ۱۳۳۷ نمهب زا ریش پاچ یماس یلع یاقآ فیلأت رب
 زا لقن) همان بیاجع باتک رابرد هوژپ شناد يفت دّمحم یاف آ ُهلاقم -۷



 یراپ میلقا 9:۸

 . (۱۳۳۹ تشهبیدرا - موس لاس - لّوا ةرامش باتک یامنهار ٌةلجم

 نارهط پاچ - یشاسف نسح ازریم جاح فیلأت - یرصان ةمانسراف -۸

 ی ۳

 - یدزب یفوتسم دیفم دقحم فیلأت - دیفمو رصتخم باتک زا یلسف -6۹

 - ٩ دجم ۳و۲ رتفد- نیمز ناریا گنهرف زا جارختسا) - یرجه مهدزاب نرق
 ۰۱۳۳۷ زیئایو ناتسات

 (شترآداتس یئایفارفج ۶رادا تاراشتنازا)ناریا یئایفارذج گنهرف ۳۰

 ۰۱۳۳۰ دادرخ نارهط پاچ متفه دلج

 ةناخباتک تاراشتنا زا - راشفا جریا یاقآ ششوکب - هیدن ٌةلاسر ۳۱

 ۰ ش۱۳۳۶ هامربت - نارهط پاچ - یروهط

 یاقآ ٌةماخب یسدافیاههتشون دد یسارکومد رکذ نیرتمیدق ٌهلاقم -۲۷

 . ۳۱ دادرخ ةرامش - باتک یامنهار هما لقن) یناوضر لیعمسا دٌّهحم

 تاعالا ةلجمزا جارختسا) یماس یلع یاق ]ملقب - اناداپ ۲ خاک ُةلاقم ۳۳

 . (ش۱۳۳۲ نیدرورف - ۱٩رامش هناهام

 ۰ ش۱۳۲۹ نا رهط پاچ - لّوا دّلجم : یسانش ناتساب یاهشرارزک-۳6

 .ش۱۳۳۸ زاریش پاچ - مراهچ دّجم
 یملع هاگشیو سراف یسانشناتساب رادافرطزا هک یفلتخم یاهشرازک ۷۰

 3 ع .  دااخیلع ناباق او هدایآ گشهرف هراداو داک راساپو دیشمج تخت

 لا تمحر ۶ هدازریپ - دار دومحم - یللوت نودبرف - یزورهب یقنیلع - یریصب

 طوب رم ةحفصُهیشاحرد درومرهردو هتفر موقرمیفصآ یقت -یمیرک نیسح - ناوتان

 : تسا هدیدرک هراشا مادک رپب

 رادلابشقن قیبطترب ینتبم) دازآمالکلاوبا اناومٌلاقمیسراف ٌةمجرت ۳٩-
 -یزبراپ یناتسابمیهاربا یاق [طّسوت (دیجمنآ رقردروک ذمنینرقلا وذاب داک راساپ

 . ش۱۳۳۰ نارهط پاچ
 ٌهداز یرون لیعمسا یاق آ شزاگن - سراف جیلخو ناریاب یرظن هلاسر ۷



 9:۹ نخ ام تسرهف

 . ش۱۳۲۳ نارپط پاچ - یرهشوب

 روترآ روسفرپ فیلأت - نابناساس یهاشنهاش رابردو تلودو تلم عضو -۸
 پاچ یونیم یبتجم یاقآ ریرحتو همجرت ۳:0۲ ۸۰ 0۵600 ۰ 0
 .ش۱۳۱۵ نارهط

 ۶ء یاههرامش - روشک یابیز یاهررنه تاراشتنا زا - مدرمو رذه ةَلسم ۹
 .(۱۳2۱-) ۸۶۷و

 ددفلست رهروشف رب فیلأت (یسیلگنا ناب زب) ناریا یسانش ناتسابخیرات -*

 .م۱۹۳۰ ندنل پاچ

 ۸بهمن ها نعمت ۵ع عوص درب 116726610 - 1010 ۰

 یشولروسفرپ فیلأت - (هسناسف نابزب) میدق نارسبا یسانش ناتساب -۱
 . یدالیم ۱۹۵۹ ندیل پاچ -گ ربندناو
 ۸۵۵6010816 6 1۲ مع مصعنعو, اعنلعع 1959 2۲ 1. ۷ 2۱06

13-۰( 

 ناسا ایسآ نه هلحمرد (هسنارفناب زب) نم را راک یاقآ ٌهلاقم ۲

 .م۱۹۵۰ سیئوس پاچ ۲و۱ ءرامش -۳

 ۸مبندابم ۸فنه ۷۵1۰ 2411 ۸0۰ 1 6 ۰ 0۳1 ٩1۱۱2۵21280

 (هسنارف نابزب) یسانش ناتساب لک هرادا نیشیپ ُهیرشن - ناربا راثآ-۳
 . ملراه پاچ

 (۱۹۳) لّوا دلجم - لّوا دلج
 (۱۹۳۸) لا هلجم - موس دلج
 (۱۹:۷) مود داجم - موس دلح

 مر مرخ رم هاتف هات ین ام ها متوم مات
 ان ۱1۸۰

 10 زن هو010انزش 1 11۸۸111/5۷ 6
 ودیم دن هکمزماتاس 1 11۸۸11۳۲ 98
 0۵2۵ 117 ۸5010ات1ش 1 11۸۸11۳ 7



 یراپ میلقا تا9

 تاچ مود ۳۳ شر کرک د ات (هسنارف ناب زب) رویاشیب -ُِ

 ۰۱۹۵۲ سی راب
 ظز هطقوهانتو ۷۵1۰ لب ۳2 11 مطنطصفحر ۳۵۸۳۱۶ 6

 ءعءرامش (هسارف نابزب) یقرش یسانشناتساب یوسنارف ُهَتسْوم ٌةلجم 0

 29 هرهاف پاچ

 01166 06 ۳ امفنبع ۲:هصمعتف ۳ ۸۳۰۲601۱061۶ ۰

 1۰ 1۷و لع 021۳ 5

 -رامش موس دلجقارع ٌهلجمرد (یسیلگن ناب زب)نیتسا لرواس ٌهلاقم -4+

 . ۸۱۹۳۸ لاس دودح - ناتسلگنا - دروفسک | هاگشناد پاچ

 ۳29 ۷۵1۰ 111 ۰ 2 نون متععع دیو (۸ن ۰)1938

 هسارف یاهنابزب تالاقم یواح (ناتسابناربا) اوکیتن | کینارباهاجم -۷

 .۱۹۲۱ ندیل پاچ - لّوا دلج یناملآو یسیلگناو
 1۳۸16۸ ۸۵۲11۵۷۸ ۷۵1۵/8۵ 1ر 1۳1113۲ ۰

 -۳۵۹لاس- 4 ها ناب زی) نسکتشاو یئایفارغجیلم هم _ِ

 ۱ لیروآ

 ]۲210821 66۵8۵۴۵۵۲16 ۵۸ عه216ع ۷ هزایصع 222126 ۱ جادو 4

1 :۸۲ 

 ٩- دلفست رهروسف رپ فیلأت - (یسیلگنانابزب) تسضن دلج - یلوکیاپ -
 نلرب پاچ ۱۹۲ ۰

۳۸1۲1, ۲2۲ ۳۰ ۳16721610, ۷۵1۰ 1-6711 ۷ 

  ۰پاچ - تیمشا كيرا رتک د فیلأت - (یسیلگنا نابزب) دیشمج تخت
 مود دلج - ۰۶۱۹۵۳ لّوا دلج)وگ اکیش ۶۱۹۵۷ ۰(

 ۳6۲96۳0]زور ظب ظعفهلع گاطصت 6, 016260, ۷۵1, اب 1953» ۷۵۰ 1م

1957 

 نابزب) ناشیا ناونابهش اب ناتسودنه لوغم نارابرهش روصم تسرپف -۱
 (پاچ خیرات لاس نودب) یلهد پاچ (یسیلگنا
 ظزه(وعزها ما ۵۶ ۱ هعطآ ظرحعجو قع ظحت6ووع5 ۰۰۰در اشلب

 تلفظ ع ۹02۲5 - 1



 25۱ ذخ ام تسرهف

 (یسیلگنانابزب) میدق لبابو ناتسنمرا و ناریاو او ناتسجرگ ردترفاسم -۲

 ۱۸۲۱ ندنل پاچ - لا دلج - رترپرک . د تا
 وب هزو و معمعنهب طععونعب هصعصتع 2و0 هه نععغ ظداحر ممه

۰ «010 11:0 ,۷۵1 ۱ 

 ندنالف ا فیلأت (هسنارف نابزب )- میدق ناربا ارباب ترفاسم -۳

 .۱۸2۰/4۱ سراپ پاچ 1 دلج - تسوک . پو
 ۷۵۵۵6 هه ظوع ۸۵616286, ۳2 ظدع همم ۲1241 ۶ 3۵1

 0هداعر 1صع ۲۷۰ ۳2:1۶ 1840 - 1
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 رو کال ۱1 هوتا
 ۸6695102 ۰ ۳ ۳ ی

 یار و کم هک هر

 سیو سوی





 مالعا تسربذ

 هللا

 - ۳۵۱۳-۳۲-۳۹ مس سر شر

 5۹5-6 ۲۰-۳۹۰۳ ۷-۳ 6 ۳۵ ٩

۰۱۱ 

1 

 ۰۸-1۹ (تمایق نوتاخ) نوتاخ شب آ

 ۱۳۳ اسابآ

 ۳۷۵۰ ینادوجآ

 ۳۳۳-۳۳ - ماشرآ

 ۳۳۳۳۳-۳۳۵ هنمرایرآ

 جنپ ویس (سابع) روپنایرآ

 ۸ 4 (لالج)نی رآ

 ۰1(مالکلاوبا انالوم) دازآ

 ۳۷۲ لاپ یناب روشآ
 1٩۵ تفه ناخ فصآ

 ۵٩ قداص اقآ

 64٩-۷ هدفه راحاق ناخ دمحم اقآ

 ۳۹فارص نیسحدمحم اقآ

 ۶۰ 2 - كد ویس (هلاج رفدبپپسراسمبت) یلوا قآ

5:۳۹ 

 ۷ ولنیوق قآ
 ۱۳-۱۶ (لالج) دمحا لآ

 ۰۲۳ کر کوبلآ

 2۲۱ (یلع دمحم خیش) روفصع لآ

 ۳۹ اتیهانا

 ۳۹ یاردن آ

 ۵۱ راجنلاک ابا

 ۳۵ عمهدا میهاربا

 16 (هدازماما) میهاربا

 ۳۲۸-۳۸6 (ترضح) میهاربا

هلودلا دامتعا جاح) ناخ میهارب|
) ۷۵ 

فلاوب| -خرهاشنب) ناطلس میهاربا
 -۵۱-6۷(حت

۵-۳ ۸-۳۷-۳5 ۳5 

 ۱۰۰-۲۸۵ ناسربا

 ۱۳۹۰۱ هطوطب نیا

-۸۹-۹۹-۱۰۹ (سابع) یخلب نبا
۳-۳۳- 

۸ ۱۵-۳۲۹۲ 59۱۹-۵۱۷-۵۰۳6 

 4۸٩-۵۱۸ لقوحنبا

 ۰۲۳ هبدادرخ نيا

 هدزاود هاشرع نبا

 ۳۹-۳۹۱ ۰یلورزارایرپشنب میهاربا قحسا وبا

 وجشاقحساوبا
۱۱ 

۳۹۰-۳۷۳۹۸ 

 ۳ 6 هاش دومحم نبقحساوبا

 ۳۶۲ روصنمیبا ن:نابمرز نبسراوفلاوب|

 ۲۰ مساقلاوب |

) رفعج نب|یسوم نبامساقلاوب |
 ٩۹۸ (هدازها

 ۳ ۵ روصنم نب نسحلاوبا

 ۳6۵ نادرم هاشمالغ نسحلاوب|

 ۳6۱ یطرقعلاافولاوب |

 ۳۳ ربنق ناهش یافولاوب|

 هد (نیدلانیزخیش) یدابیات یلعرکبوبا

 ۳۵ <یبشخنبآرتوب |

 ۳۰۵ یکم مزاحوبا

 ۳۵۵ دادحصفحوبا

 هدزاود (ریما) بلاطوبا

 ۳6۹ ةلادبعوبا

 نیدمحم ناطلس نیلادبعوجا
 ۳۳ شضظعلا

 ۳ ۶ مع دمحهنب لا دبعوب |



 مالعا تسرهف

 أ ۳44 نیدلازرابم دنزرف ٌةلادبعوبا
 ۵۲ دمحم هلادبعوبا

 ۷« فینخنیدمحم ٌةلادبعوب |
 ۳۹۱ (خیش) قاقد یلعوبا

 ۱۹-۲۹-۵۰ (زعم هلودلا ناطلس نب) راجنلاکوبا
۳۶:۰ 

 ۳۳۹ روصتموبا

 ۳۳۹ رصنوبا

 ۳۵۰ دیزی وبا

 ۳4۱ روصتملارفظم نیدمحم نیدیزی وبا
 ۸۰ رصثلا یبا
 2۱ سناتا
 ۸ ۰(سیئر) دمحا

 ۳ ء (كلم) روصنم دامحاب دمحا
 ۳۳ یلابابلانبارفعجوبا نیدمحا
 ۳۰ مالغ نسح نیدمحا
 ۳ 4 ه (كلم) ناهبزور نیدمحا
 ۳۵ ۵ مصاع نیدمحا

 ۳٩ لضفلاوبا دمحم نب نمحرل ادبع نیدمحا

 ۳:۳ یلو نیدمحا

 ۳-۳۱-۳۹۷۲-4۱۹ (سدنهم) یماح دمحا
۰« 

 ۱۰۹ راجح دمحا

 ۳۲۵4 برح دمحا

 ۳۵6 (ماما) لبثح دمحا

 ۳۵ ؛ یمزراوخ دمحا

 ۳۵ 4 هبورضخ دمحا

 ۴ 4 ۵ (جاح) یزاریش دمحا
 ۵۲۰ شیک دمحا

 ۲۳-۳۳۲۱۰۰-۵۱ تفهوتسیب لواریشدرا
 ٩۲۷-۵

 ۸4-۹۹-۱۰۰۱ ۰۳-۲۹-۱ ۳-۸ ناکب اب ریشدرا
2۱۱۷-2۲ ۱۹4۱-۱۲۷-۱۱۸ 

۱۱-۲۸۱۲۸۵-۲۸ ۲ 
۵۲۲ 

 ۳۳۳۲-۳۳۲۹ ۲۱-۰۱ مودریشدرا

69 

 ۳۳۳۲-۳۳ ۰۱۳۱۲۹۲۳ موسریشدرا

 ۹۸-۹۹-۳۲۲۸ (قحساوب|-یرخطصا)یرختسا
۲۲-۵۱۸۵۱۵-۸۹ ۵ 

 ۱۱۰ (نیسح دمحم) رختسا
 ۲۵۱ (رهچونم) رختسا

 ۰۷ (دیوید) خانرتسا
 ۳4۸ (دمحا نب)قحسا
 ۳۸٩ (هدازماما - دیس) رفعجنب یسوم نبقحسا

 ۳ 4٩ ازریم هلادسا
 ۳۳۲-۲۰ ۰ رایدنفسا
 (هنطاسلا مشتحم جاح - نسح) یرابدنفسا

 و
 ۳۲۱۳-۵۲۵۰۸۳۱ ود ردنکسا
 ۸۱-6۲۳ (هاش) لوا لیعامسا

 ۳۸۵ (ترضح) لیعامسا
 هدرس یزاریش کسب لا
 ۳۲-۱۸4۱۸۰-۲۲ (كبرارتک د) تیمشا

۳۳-۳۳۳۰۳۳۲3 ۳-۳۵ 
 ۳۲م (ناخنسح دمحم) هنطلسل ادامتعا
 ۵۳-۵٩۹ دیقف ترضحیلعا
 (ءاشاضر دمحم) یهاشنهاش نویامه ترضحیلعا

۱۳-۷ 

 ۳۵۰ باسارفا

 ۲۲۷ - هدژاود (جربا) راشفا

 4۵ (سابع) لابقا
 ۸۱-۸۲ (بانب ریپ - خیش) عطقا
 هدراپچ لارتکاا

 ۵۱ وتیاجلا

 تسیب دتسملا
 4-4۹-1۱-1۵ ۵ ناخیلق ماما

 هدزناپ (اضر دمحم) یماما
 ۵۲۷- هدراهچ - هدزاود - هدزاب- هد رومیت ریما
 4۲۱ دهاجریما

 ۳۹۳ نسحریما

 - پسرازه یلعیبا هلودلاسمش نیدلادیمع ریما
۳ 



5۹ 

 ۰۱٩ شیک ریما

 ۱۳ نیدلاردب دوعسم نیدلا برقمریما
 ۱۱۱ (خیش) نیدلانیما

 1۵ كلمل نیما

 ۳۰۰ یک اطنا

 ناوریشونا ٩۹۸-6۲6۵-۱۱۰

 ۹1 (.) نیوا

 نیدلانیماخیش - خیش) ینایلب ٌةلادبع نیدلادحوا
 (دوعسم نیدل |ءایضخیشنبیلع خیش نبدمحم
۳۹۲-۳۸ 

 ینایلب دوعسم نیدلا ءایض نیٌهلادبع نیدلادحوا
۳۹ 

 ۲۸۹-۲۷۰ نسح نوزوا

 ۳۳۳ - سناتسوا

 تشه لاک شاتنوا

 ۳۰ 4 ین رق سیوا

 ۳٩ (ناطلس هدازکلم - ناطلس) ازربم س وا

۳۸۷ 

 ۲۷-6۱-۱۹۵-۲۰۰ نمیرها

 -۱۲ -۳-۳۸-6۱-۹۹ ۲۳-۰۲۱ ادزماروها

۲۳۳۵-۳۱۱-۲۱۹۱ ۱2 ۲۳ ۳- 

۷۰-۱ 4 

 ۳ ۶ یزاریشراجحزاب |

 ۵۱-۲۲۵ (راجتلا دامتعا - نیسح) راگبا

 (ناخیناج نبا یئاقشق ناخیلع دمحم) یناخلبا
۳۵۵-۱ 

 4 ۲۲ كباب

 4۰۵ راهچو یس (داوج) كباب

 ۵۱٩ (روسفرپ) یرک لیزاب

 ۰ (میهاربا) یزیراپ یناتساب

 ۶۱ ء اداروک اب

 ۵۲ هیوکاپ
 ۳۵ ۶ یماطسبدب زیاب

 یراپ میلقا

 ۳٩ یرفظم (ناطلس) دی زیاب

 ۳ ۰ یناقشاوخ دمحا كلم نب روصنم نبلاخدب
 ۳۶ قارب

 ۶۱۱ اماکدرب

 ۳۳۳ ایدرب

 ۱۰-۳۷۵ ۹۳-۹۵-۱۰۹-۷ (دارمیلع) وزرب

 ۰۷ (نیورپ) نیزرب

 ۳۲ (یرناهسمج) دتسرب
 ۳۵ یفاحرشب

 ۷۱ (نیسح) یریصب
 -۷-۸۰ ۱-۰ - هسو یس ( ربک | یلع) یریصب

۱۳۵۷-۳۵6-۱۰۵6 ۸۲۱-۳ ۳ 

۳۸۷ 

 ۳۵ ریخلب نیرولب

 ۵۱۲ (راجن یلع داتسا) نامب
 تفهو تسیب (دمحا) دمحا ینب

 ۰۳ وساف ینب

 ۵۱۱ مشاهینب

 ۸۲ (ناخیلع ازریم) یتاناوب

 ۷۱ (نیسح) یناکشوب

 ۳۹ (دمحم جاح) یرهشوب

 ودو یس (نویامهریما -داوجروتانس) یرهشوب

۳۹۹۰۳۹۷-۳۹۲۲ 
 ۳۸۸ (جاح) ازریم نیدلاءاهب

 ۳۹۵ (خرف ریما) رداهب

 ششو تسیب (یسیع) یرداهب

 1۲ (رقاب جاح) یناهبهب
 ۱۵ مارهب

 4٩۲ (شتآ) مارهب

 < ۳۱۳۲-۳۱-۷۵ ۱۲۷۱-۱۱ ۱۷ لوا مارهب

 ۱۱۱۹-۱۱۷-۱۳۲۷ ۷۸6۰-۷۹-۳ مودمارهب

۲۱۵۳۰ ۳۳-۳۰۱۲۱۸-۱۹ 

۵ ۳۱۳۲۰ 5۷5-6 

 ۳-۳۷۲ ۷۸-۸۷-۲۷ (مجنپ مارهب)روک مارهب
 ۳۹۰ (یقنیلع) یزورهب
 ۱۰۹ ءاش نمهب



 مالعا تسرهف

 ۱۰۹ ازریم نمهب
 9۲۳ (یسیعرتک د) مانهب
 ه (نوناخ هکلم) هشاع یبیب
 تشه (وناب) مکیب

 ِچ
 ۳۵۱ كياب

 ۱۹۸۰ (تدا) ادارب

 ۳:۹ راگ درورپ

 ٩۳ (داتسا) دوواد روپ
 ۸-۸۲ ۱ باثب ریپ

 ۹۱۲-۳۱۵ هداژرپ

 9۱ سونشوخ دمجمرچپ

 ۳۳ كيو یس (هلودلاریشم - نسح) اینریپ
 ت

 هسو یس (رورس وناب) شخبجات
 ۵۲-۵۲۵ 4 (اضررمالغرتک د) شخبجات
 ۱۳۵۸-۹-۳۷ نوتاخ شات

 ۳۲۸ عبت

 جنیو یس (ربک |) نایتبرت
 هدزناپ ناخ برفت

 4۱۲ كيو یس (نسح دیس) هداز یفت
 هاشناروت ۵٩

 ۸۹-۳۱۵۳۹۵-۳۱ تفه (نودیررف) یللوت
۳۷۹-۵۱ -۱۳۹-۳۸۳-۰۳۸۲ 4-4 
5:۷۲ 

 (یناسارخ مظممرادرس - نیسحلادبع) شاترومی
 تا

 ۱۰۸-۱۰۵۹ (هش رومیت) هاشرومیت

 ۱۰۸ (هدازهاش) از ریم رومیت

 

 ۵۰ (فسوب نب جاجح) یفقث

 ت
 ۳۵۰۵ ناخ یناج

۷ 

 ۳۸۸ ازریم نیدل|الامج

 ۳۳-۳ دیشمج

 ۳۹۷ هعمج

 ۳۵ یدادغب دبنج

 ۳۹۸ داوج

 -411- كيو یس (هلناما دبهیس) ینابناهج
۸ 

 هدراهچ - تفه کگاهج

 ۳۸۸ ازریم شون ناهج

 ۳۳۵ (ریشدرا) نایناهج

3 

 ۵۱۲ (میهاربا نبا) هاشناخچ

 جنپو یس - راهچویس (رهچونم)راگن هرهچ

 ۲۷-۲۵-۰۰ 5٩۹9-۳۹-4

 ۳۷-۳۱۷۹ ۳۳-۰۳۲۳۵-۲ شیپ شچ

 ۳۳۵ لوا شب شچ

 ح

 ۳۹۰ (خیش) مصا متاح

 4۹۵6-۱۹-1۷ ۲۳ (هلازیزع) یمتاح

 ۳۱۳ (دمحا) نایجاح

 هدزاب عماج نیز یجاح
 ۳۵۸-۳۵۹ هفیلخ یجاح
 هن (داتسا) دومحم یجاح

 ۳۵ 4 یبساحم ثراح
 ۵۳-۵4 (دمحم - نیدلاسمش هجاوخ) ظفاح

۳-۳ ۳۸۵-۳۵ 

 ۸۵-۱۹۹-۳۷- جنپو یس (یلع) یمکاح
 61 ناخ هل بیبح

 ۳۵۵ یمجع بیبح

 ۱۵۰-۲۱۲ (نسحم) دادح

 ۳۸ ۸ (یشاب میکح لر ازریمجاح) نسح

 ۸-۱۱۰ هلو تسب

 ۶ه (ماما ترضح) نسح



55۸ 

 ۱6 یراخبلا نسح

 ۵-1 دمحمرکبیبا نب روصنمنب ورسخیکن ب نسح
 ۸۰-۸۱ (ناطلس) رداهب نسح

 ۳4 (ناطلس) نیسح
 1۲-6۰۰ (ناطلس هاش) و

 ۳ 4 (دیس) هرانک ی لع نبنیسح
 ۵-64۹ ۲ ازربم یلعنسح

 ۳۳ ناهبلادبع دمحم نیسح

 ٩٩ (اضر دمحم) یقیقح

 كد. ویس - یس - هنو تسیب (رفصایلع) تمکح
۳-۳ ۱۳۸۷-۳۸۱۱۷۹۵ 

 كيو یس (هلودل اراشم نیدلاماظن) تمکح

 كي و یس (كلملامیکح میهاربا) یمیکح
 ۳-۳۲۹۳۲۷۸۹-9۱۹ ۵-6 یفوتسم هلادمح

۰۷۲ 

 ۳۵  راصق نودمح

 ح

 ۱۸ (نوتاخشب ۲) تمایق نوتاخ
 ۳۳۸ ناکام نبا نسحل ان ورسخ

 ۱۰۹ رادکنفت ناخورسخ

 -۳ ۳-۱ ۲۲-۲۹-۰ ۲۳-۲۵-۸ تسب اشراباشخ

۳۳۳-۲۰۵۲۰۳۳۸ ۱-۳۳۱ > ۳ 

6 ۱۸-۱۷-۱۱۱۵ 

 تفهو تسیب مود اشرایاشخ
 ٩۸ ردقل اوذ ناطلس لیلخ

 ۰۷-۱۸ (ناطلس) لیلخ

 ۷۲۰ (لیلخ دمحم) یلیلخ

 ۰۱٩ نکت رامخ

 2۰۷ (لوتب) افص هسمخ

 ۸ دمحم نبدعس هجاوخ
 ۱۲ نیدلادعس هحاوخ

 ۵۱-۳۹۲ ینامرک یوجاوخ

 ۲۰۳ یرون هجاوخ

 د

 جنپد یس (همجن مناخ) یباراد

 سر اپ میق

 - ششوتسیب - هدزون ( لوا ) کر زب شویراد

 -۲-۲۳ ۲ كمي ویس - هن و تسیب- تشه و تسیب
۰ -۵ 6-۳۹-۳۸۰۳ ۹۱-2 ۵-۱ ۲۰ - 

۹ -۳/۳۳۰-۰۳۳۲- ۱-۳۳ ۱۱-۳۳ 6- 

4۱۳-۴- ۳۲-۱۸-6۱ 

 ۳۸-۳۹-۱۳۳۳ مود شوب راد

 ۳۱-۳۳۳ موس شویراد
 ۱٩ (هاش) لا یلا یعاد
 ۳۰ (یقت دمحم) هوژب شناد

 ۳۵۲۰ یرواد

 ۸۲ لاصو نبا یرواد

 هدزناپ (میکح) دوواد

 ۷۱ لدر دوواد

 ۳۵  یئاط دوواد

 جنپ سرابد

 ۳۲۷ (یلع دمحم) یریبد

 ۴44 هاش دمحم قحسا وبا شیورد
 ۶۷ (ناخ دایز) یروش ءرد

 ملید ۰۱٩
 4۸۲-5۸۸ اوفالوید

 ۳۳۷ نارهموید

 ق

 هدفه - هدزیس (ییحب) ءاکذ

 ۳۹ یرصم نونفلاوذ

 نیلرقلاوذ ٩

 ۳۹ هب وداب هعبار

 4۱-۱۷ ادنین یتار

 ششو یس (هلانیما) یجار

 ۳۹۱-۲۵۹ 4٩-۷ (دومحم) دار

 ۳۲۸ (نیما) یزار
 ۳۳۷ رویهاش تسار

 ششو تسیب (۱- سدنهم) تسار
 ۱ ششوتسیپ (الکیی) تسار

 ۶۲۰ ریشدرا مار



 ۸۰-۸۱ (دمحا نیدلارخف سیئر) دمحا سیئر

 0۰۱ (یفطصمرتک د) تاداسلاسیئر

 ۶۰ رترب رک تربر

 ۰۷ ناخ میحر

 ۵۲-۵۸ متسر

 ۱۳۳- راهچو یس (یضترم) یمتسر
 ۵۱۱- ششو تسیب (ترضح) اضر
 كبو یس - تسیب (قداصرتک د) قفش هدازاضر

 ۱۳- كيو تسیب ریبک هاش اضر
 ۷۵ (هلابالابیان هدازهاش) ازریم یلق اضر
 ۵۲۳ هدزناپ (لیعامسا دمحم) یناوضر

 ۵۱٩ هلودلا نکر

 ۱۹۵-۹۱۸-۳۵۱۷ ۵۳-۸ (یلع رکشلرس) یضایر
 ۲۵-1۲۱ (نیسح) یرهشر

 ز

 ۳۸۳۸-6۰-۱5 تشدرز

 ۱۱ ناذادناورز

 ۶۳۲ یروش هرد ناخدایز
 ۳۵۸ هفیلخ نیدلانیز

 س

 ۵۲4 نوریطاس

 6-5۰۳ ۰ (رهچونم یدنهم) رولاس
 ۳۳۹ ماس

 -۷۰-۷۱-۷۹-۸۰ - كيو یس (یلع) یماس
4-۳۱-۳۳۸۵ ۳۵-۳ ۳۵ 
۰۳۱۰۲ ۵-۳۲۱۷۲۸۱۸ ۳۸۰-۳۷ 
 ۳۳ هک ۳۹۸-۳۹۳
۰۹ 

 5۲۱ (یسرپرس) سکیاس
 ۳۳۹ نیکتکتیس

 ۷۹۵ زانورس

 ۳۵ 4 یلعفسل|یرس
 ۱-۲-۳ ۰ شش (رکبوب | ك ات |)یگنزنیدعس

۹۹ 

 9:۹ مالعا تسرهف

 -۵ ۳۲-۲۷-۲۱ ۷-۸ ۵-۳-۱ ۵۷-۸ یدعس

0 

 ۳4۵ ملعمل|هلادبع نیدعس نیدیعس

 ششو یس (اضر) هداز دیعس
 تفهو تس نایدغس

 ۳۳۵ یرو نایفس

 ۱۸ دنوگس
 5۲۸ جنپو یس (یلعسابع) روثحلس
 ۵۲۰ (یلعناطلس) یناطلس

 ۳۳۷ سوکولس

 ۳ ۳۵-۳۳۹-۱ نامیلس

 ۳۵ 4 ینارارد نامیلس

 جنپ (نسح دنزرف) نامیلس
 كیو یس (هنطلسلابیدا - نیسح) یعبمس

 ۱۷۱-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۷-۲۱۳۰ (نیسح) یگنس
۲۸-۲۲۷ ۲۹-۲ ۲۳۵-۲ 

 ۳۲۸ هبادوس

 ۳۹۵ لادبع لهس

 ۳۲۷ شوایس

 ۳۸۸ ازریم شوایس

 4۷۹- ششو تسیب (هگنشوه سدنهم) نوحیس
۵۰۰-۹۳ 

 ۱۱۱-1۸۸ (8- یدنهم) وریس
 ۳۹-۹۱-۱۴۳۵ سدان ریس

 ۲۵ دوخزيت ناکیس
 ۲۵ هک رو هموه ناکبس

ِ 
 س

 ۱۲۸۱-۳۳۷-۱۳۵۱ ۱۲۲-۲۷ روپاش

 6-۲۱ ۳۸-۳۹-۲4 لوا روپاش

۱۱۱۱۸۱۱۷۱۱۰-۱ 

۵-۱۲۸۰۱۲۳۲ ۱۰۱۱۹۱ 

۳۳۰۳۰۷۲۷۹۰۲۱۱6 

۰- ۲۳۱۳-۳۱۲ 

 ۱۷۲۸۱۲۷6-۲۱۸ ۰ (فاتک الاوذ)مودروپاش
۳۳۷-۳۳۸۵۱ 



 یراپ میلقا ۹۰

 ۳۳۷-۳۳۸ هاشناکس روراش

 ۳۵۵ (لادبع) لذاش

 5 ۷۲-۲۸ پراش

 ۳۵ < (ماما) یعفاش

 ۶۱۱ اکاش

 ٩۹ - جنپ ناعح هاش

 كيو یس (ورسخیک بابرا) خرهاش

 هدژاود- هد - هن (جرهاش) یرومیتخرهاش

 ۵۱۰-۳6 هدراهچ

 -۳ ۵-۷-۹ ۱-۱۱-۵۹۱-۷ ۰ (هاش) عاجش

۳۰۳ 

 هدزاود نیدلافرش

 ۰۲۲ یلع نیدلافرش

 ۱ را ی رش

 ۳۸۵ (ترضح) بیعش

 جنپ (نیدلاعاجش) افش
 ۱ (نیسح) یعامش

 1٩۷ (دیس) نیدلا سمش

 9۱۳ انب یناهفصا نیسحلادبع نیدلاسمش

 ۷۰ (انالوم) یشیک دمحم نیدلاسمش

 ۱۲-۲۷-465۹ هتنوخان كورتوش

 تو
 ۳۹۰ (نیدل | نیز)راب رهش

 6۱۸ (یناطلس - یلعناطلس) یمالسالا جخیش

 ص

 كيو یس (هلودل اراشتسم - قداص) قداص

 ٩۲ ناخ قداص

 تشه (دیس) مئاص
 كي ویس - تشهوتسیب (یسیع رتکد) قیدص
 ۵۷ (نسحلاوبا) یقیدص

 ۹۰-۳۵۸ (زیزع داتسا) تفارص

 ۳۸-45۹0 6- هدزناب (هاش) یفص

 ۳۹۱ (یلیبدرا - خیش) نیدلایفص

 ض

 ۳۷-9۰۲ كاحض

 ۱۲ (میهاربا) ماغرض

 ط

 ۱۱۱۱۳-۱۱۹ یربط

 ۳ لرعط نبنالسرا نیلرغط
 ۵۰۲ بسامهط

 ۱۸-۳۲-۱۳ (ناخرداهب - هاش) بسامهط

 ۵۲ ازریم بسامهط

7 

 یروفیالادبنک نب قالس نب هاشمارهب نیدلاریهظ

۳:۹ 

 1 (رصان) هلودل اریهط

 
 5 ۲۹ (ترضح) یابع

 ۳۹۸ باحس یابع

 ۱۰۹-۳۹۸-۵5۱۲ (رفظملاوبا- هاش) یابع

 ۷۱-1۹6- هدزناپ (مود - هاش) یابع

 - هدراهچ- هد - تفه ( ریبک .... هاش ) یابع

۱۱-6۸ 5۹۵-۳۹۹6-۱۱-۵ - 

۱۳-۲ ۲۹-۵ 6 

 ۱۰۹-۳۹ اژریم یابع

 ششو یس (لارصن )یسابع

 ۵۸ نیسحل ادبع

 ۲۲ (دمحا ...) نمحرل ادبع

 هدزیس (ریمآ - ناخ) نمحرلادبع
 ۲ دمحا نب زی زعلادبع

 ۳4۹ هلابالابیان ازریم یلعلادبع

 ۳٩۳ (خیش) ینایلب لادبع

 ۳۵۹۵ قیبخ هلادبع

 ۳۲ یراصنا رباج ناملس لادبع

 ۶۲ (هدازهاش) نمیهملادبع

 ۲۸ (جیش) باهول ادبع

 ۳۵۶ مالغلاةبتع

 ۷-۲۵-۲۵۵۹ (كياه) نایمجع

 ۲۸ یناندع



 مالعا تسرهف

 ۵۰۳-۵۱ (دومحم) نافرع

 ۱٩- - راهچ (ورسخانف_-ریما)یملید هل ودلادضع

۸-۷ ۵-۵۱-۵4 ۷-۵ ۲۱۱۳-۸-۵ 

۳۹-۳۸ ۱-۳ ۲-۳-۳ 
 ۳۰ (خیش) راطع

 كم ویس (نیسح) ءالع

 ۷-۲۱۸ (دیس) نیدل اءالع

 ۳۹ (هدازهاش) نیدل اءالع
 ۳-۵۱۲ ۳-4 5 ۰ یلع

 ۳۳۹ (ناطلس) یلع

 5۲ (خیش) یلع
 ۳ 4 4 برعلایلع
 (نینموملاریما ترضح - یلع) بلاطیبا نبیلع

۵-۱560 ۲۱-۳۵۲۳ 4 

 جنپ نسح نبیلع
 ۸۸ (داتسا) یزاغل| یلع نیسح نب یلع
 ۳۳۹-۳۰ نسح ناطلس نبلیلخ ناطلس نبیلع
 ۳۹۹ یزی ربتلادمحم خیش نبیلع
 ۳۵۸-۳۰۰ هنیلخ یلع

 ۳۹ ؛ینایلهف هاش نیسح هجاوخروفغمل |نبءهاشیلع
 ۱۱۰ ناخیلق یلع

 ۳4 ۰ ازریم یلع

 ۵۱ (دومحم) نیدلادامع

 ۳۵۵ ک نامثع نی ورمع

 4۵ یرانص ثیل ورمع

 نی پسرازه یلع یبا هلودلا سمش نیدلادیمع
 ۳4۲ نازورف نب نسحلایبا هلودلافیس,

 تفه (داتسا) یزاریش یسیع
 تفه هل ودل |نیع

9 
 ۳٩ كيو یس (مساق رنک د) ینغ
 هد (هجاوخ) یفاوخ دمحاریپ نیدل اثایغ
 هدزاب - هد یزاریش نیدل اثابغ

 ۲  هیتشدورملایلع نیدل|ثایغ

۰۱ 

 (ازریم هل ودلا دامتعا) ینارهطدمحم نیدل ثایغ
 ؟۵٩- تفه

 ف
 ۳۰۹ (ویسم) نرخ داف

 ه5 (ناوید بحاص) ناخیلعحتف
 ۳۹ ۸(یشارک ) ناخ یلعحتف
 ۲ ۷-۱۱ ۲-۵-۱-۵ هاشیلعحتف

۲۰-۲۲-۳۹ 
 ۳۵ یلصوم حتف
 ۸۱دمحا نیدلارخف

 ۳۵ ء دمحا كلم نیدلارخف

 ۱-۳۹۷ ۲ یسودرف

 كبو یس (یلع دمحم) نیزرف
 (اقآازریم -ریصنازریم) یزاریش هلودل|تهرف

 - ۵۳۰۳-۸۷-۸۳ ۲ یس - تشهو تسیب
۳۹۷-۱۳۷-۹ - ۰۰ 

 ۳ نازورف

 كيو یس (كلملا ءاکذ - یلع دمحم) یغورف
 كيو یس (نسحم سدنهم) یغورف
 ۰ ۰۳۹-۰۳۳۹-۳۳۱-۸ رهورف
 ۳م گنهرف

 ۳۷-۵۰۲ نودیرف

 ۳۶۸ (ولراهب) ناخیلعلسف
 ۳۵ ضایع لیضف
 ۳۷-۰۵-۸۸ (نژوا) ندنالف
 كيو یس (نیسحدمحمرگشلرس) زوریف
 كي و یس (هلودلا ترسن)اذریم زوریف

 ق
 1٩ (دیس) مساف

 ه < ناخ ساق

 4 ۰۱(سدنپم) نایئابق
 ۷۱۹۰. دابق

 ٩۷ ناخ غلتف

 ۷ ع (كباتا) هچارف
 یو یس (للاءاهب- اضریلع) ولزوکارق



«۲ 

 ۵۱۷ (هادمح) ینیوزف

 -6  كي ویس (همالع - دمحم) ین وزق

 ۳۸ (دیس) دمحا نیدلابطق

 ۱ 6نتمهت نیدلابطق

 5 < یرپمک نیدلابطق

 ۳۹۸ كيب یلعربنق
 ۷۲ (میهاربا) ماوق

 ۰۳-۷۵-۷۱ (یزاریش) ماوق

 ۳۸۸ (دمحم ازریم) هلودلاماوق

 هدزیس هدزاب-هد-هن (یزاریش-داتسا) نیدلا ماوق
 ۱۲-۷ (ناخرک |یلع ازریم حاح) كلملاماوق
 ۵٩ (ناخهلابیبح) كلملاماوق

 ۷۳ (ناخاضر دمحم) موس كلملاماوق

 كل

 ٩ ناد ناساک

 4۰۹-۱۰ (ژرژ -رتکد -روسفورب) نورماک

۵-۲ ۱۷-6۱-6۱ ۸-5 56۵-5۱ 

 ۳۳۷ (یضاق) رواک

۱۱ 

 نجودرک 1٩

 ۳۹ سابدرک

 ۶۳۲ (سدنهم - كد ردرف) رتف رک"

 ۱۱-5۹۲ (روترآ)نس نتسرک

 تشه (دیس) میرک
 هدفه - هدزناش - تشه دنز ناخ میرک

 ۹۳-۱۳۷-۸*2 (نمهب رتکد) یمیرک

 ۵-۵۹۸-5۱۰ ۵۰۳-۰5 (نیسح) یمیرک

 ؟۵6-<2۰۷-۰۸ (یلع) یمیرک

 هدزاود وخب والک

 ۳۸ سطخل |نبا نیدلالامک

 ۳۵ یزاربشل ادمحم......دمحم نب ریطخ نب لامک

 ۹-۱-2۳۳۲ (مود - لوا زیبماک) هیجوم ک

۳۳-۳۳ 
 ۳: ینازوریفل ادبنک زوروننبدمحم ریپ نبدبنک

 ۰:۱۷ اداروک

 _یراپ ملقا

 تسیب سوفور سویتروک
 ۰۳۳-۳۳۵-۱۳۷۲ -۳۳۳ لوا شوروک

 ۱۱ تر رد یورو

۳ ۲-۳۳۱۱۳۹۱۵ ۳۳۳۳۳ ۱۳۳ 

۰۷-6۰۱۳۷۲-۳۷ ۲-6 ۵ 4- 

۵5-۳ 60-5 6۲-6 

 4۸ ۰۵-۲ (لاکسای) تسوک

 ۳۲۸ یواکیک
 کو

 4-5۸۸ ۳-۸۷ ۱۱۹-۲۹۹-۲۹(هردن ) رادک

 ۳۳۷ نازارک

 2۱۲ غم یاتامک

 هدراهچ- هدزاود - هدزاب (رومیتریما) ناکروک
۵-۳۶۱۷ ۲۲-۳ ۵ 

 هدزیس (هکلم) داشرهوک

 ۲۹۳۱-۲۹ (دوسفرپ -رتکد) نمشریک

۵۱۵-۳۸5۳۱۱۳۳ 

 ل
 51 (ردناسکلا رتکد) فرودسکتال

 ۵۰۳-۵۱6-۵۱۵-9۲۰ جنرتسل

 ۰۹ لککرود ناخ یلعفطل

 مع

 ۱۱ پسنشک ام
 ۳۰۰ رانید كلام

 6۱۲ یلع دنام

 ۳٩ دمحم نیدلازرابم

 ۳۳ میهاربا نیاظوفحم

 نبدلادعس نبدمحم نیدلالالج همالع)یناود قفحم
 ۳۹۳ (یتاود

 0-6۱-5٩54 ۰ دمحم

 ۸۱ (دیس) دمحم

 ۳۶ حتفلایبا نیادمحم

 * یقارعلاجرفلایب| نیادمحم

 یفالمملا یزپ ربتلادمحم جاحلا نیادمحم
۳:۶ 

 (خیش)



 مالعا تسرهف

 ۳-۳۵۰ 4 6 روصنملا نیرفظمل |نیادمحم
 ۳5 4 (خیش) یمرهج خشظفاح نيا دمحم
 ۸۸ یواضیملایلع نبنسح نیادمحم

 ۳ < ۵ دومحم نیادمحم

 ۳۵۵ ملسا دمحم
 ۳ یرب رحل |مالغ یتفکلادمحم

 ۳۸۸ یزاریشرفعج دمحم

 ۷۲۳ نسح دمحم

 ۳۸۸ یژاربش نسح دمحم
 ۱4۵ یفنح دمحم

 ۳۵۵ كامس دمحم

 ۱۱۰ (ناطلس) یقوجلسدمحم
 ۳۳-۷۵-۳۹۱۳ راجاق هاش دمحم
 ۳:۳ یناهغصارجات میهاربا جاح نبا یلع دمحم
 ۳۸٩ (دیس) یثاک دمحم
 ۱۱ یدزب یقوئسم دیفم دمحم
 ۳۷۵ (دیس) نابنقم دمحم
 هدزاود یناهفصا ءانبلادمحم نیدومحم

 ۳4 ؛ یناقشاوخرهم نیدومحم
 ۳۰:۲ یک دومحم

 ۳۱ راجنلاکوبا نیدلا یحم

 0۱5 - جنپ یئابطابط طیحم
 ۲۸ (میهاربا دمحم) بنذم
 ۳۷۵ دارم

 ۵۵ یلع ضاترم
 ۳:۳ یلحل ادمحم نب یطت ره

 یدمرتلاینسحلا لیعامسا نیدمحم نبیضترم
۳۸-۷ 

 4۱۱ اکودرم

 ۱۱۱-۳۹۰ (خیش) دشرم
 كيو یس (نسح_كل امملا..... ) یفوتسم
 2۳۲ (هلادمح) یفوتسم

 ناخدومسم ۳٩

 جنپ و یم (دوعسمرتک د) یدوعسم
 ۱۳۷۲-۱۲-۱۱ ود حیسم

 ۰۰۳ (نسح) نوحشم
 "بم (نسحلاوبا ازریع) كلملاریشم
 ۱۹-5۸۱ ششو یس (یقت دمحم دیس) یوقطصم
 ۳۸۸ (ازریم) ناخ یفطصم
 ۸ كلملارفظم

 بس < ۳ < ۵-۸ ۲ (ازریمداهرف.یجاح )هل ودل |دمتعم
 4۲  (دمحا) تفرعم

 ۳۹ یخرک فورعم
 ۳ (یلع نمحم) یربعم

 نیدلانیعم ٩۲

 ٩۲ یتانابهطصا ظعاو هعیرشلا نيعم
 ۵ (دمحمرتک د) نیعم

 جنپو یس (زیورپ) ینیعم
 ۵-۵۱۹ ۵۱۱-۱۷ ۸۸-۱۵-۱۸ یسدقم

5 

 هسو یس (املسوناب) مدقم
 ۸۱ یزاریش یکم

 4۱۵ یوزیپاگم
 ۳ 4 4 (یناقشاوخرهم) روصنم دامحاب دمحا كم
 ۰۷-4۰۸ (مناخ)ینایب هدازکلم
 جنپو یس (یلقنیسح)رصن كلم
 مهار داشرهوک هکلم

 ششو یس (هلادبع) یکلم
 ٩۵ - تشه - تفه لحمزاتمم
 ۳۵ ؛ رامع روصنم

 نآاقرومیتوکنم ٩٩
 ۱۰۹ ناخرهچونم

 ۵۲ (ازریم بسامهط) هلودلادیوم
 ۵۷-44-۱۱ (مظاک- ماما) یسوم
 ۳۸۵ (ترضح) یسوم
 ۳۹۵-4 (موصعملا ماما) اضرلایسوم
 ۵۰ 4 - هسویس (همطاف مناخ) نارهم
 كيو یس (دومحم رتکد) نارهم
 ۱۱۵۱۱4۱۱۳۱۱۲۹۹۸۷ یسرارهم

۷۳۳۷۲-۱۲۰۱۹ 
1۲ 
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 5۵-1۷ (دیس) دمحاریم

 ۳۸۸ یئادزب یازریم

 ۳۹۸ ردنلقریم

 ٩۵ (دیس) دمحهریم

 ۵ ۲۳ نوتلبم

 ۳۷۲-۳۷۷ یدزد یئانیم

 1٩ ۱۱۶-۲ (یبتجم) یونی

 ن
 ۶۱۷ ازیاب

 ۷-۷۱-۵6۱۰-6۱۱ ۰ (هلاتمحر) ناوتان

 ۱۶۲-۳۹۸ (راشف۱) هاشردان

 < (وناب) همشرک نینزان
 ۳۳ افولاوبا نبارصان
 ۷۰ (ریما) نیدلارصات

 ۸۱ (سیئر) یتشدلارصقل |رفعج نیدلارصان

 هدزون- هدجه (نیدلارصان كلم)هاش نیدلارصان

۸-۷۹-۱۰ ۳۸۷-۰۳۱۸-۳۹-۳ 

9۰ 
 6۱ ورسخ رصا

 ۳۹-۱۱۷-۲۱ (اتیهان|) دیهان

۱ 
 ۳۳۷ (ریبد) یسرن

 ۳۳۷ (غم) یسرن

 ۸۲ یناخلب | ناخ هلارصن

 < یملید نازوریف نبنسح نبرصن
 كلملاریصت ٩

 یعادهاش یتتسحلا - دس) دومحم نیدل |ماظن

 ۹۹-۷۰ (ایلا

 ۳۸۸ ازریم نیدلا ماظن

 1۲ (هاش) ناخزاون
 2 ۲۹ (شناد) تخبون

 ۳۳ یناثلادمحمریپ نب هلارون
 6*1 - تفه ناهجرون

 ۳۷ (نیسح) یقداصروت

 ۳4۶ یکباتالایتشطل ایربرب دمحمرون

 6۲۱ (لیعامسا) یرهشوب هداز یرون

 یراپ میلقا

 و

 -۱ ۱-۲۵ ۳۹-۹۱-۲ (شوناب رلاو) نیرلاو

۰۷-۲۷۹۲۱۹۱۹ ۳۰۹-۳۰۸۳ 

۳۱۰ 

 ۳۸۷6-۹۵-۹۱ 6-۲۱ 5- ود و یس

۸۱-۲۷۱۲ ۳۲۰۲۱۹۱-۲۸۸۲ 

۳۱۷۵-۳۷۹-۲۷۳۳ 

۰۳۷۹-۳۷۸ ۲-۳۸ ۳۸۱۳-۳۸ 5 

۳-۲ ۸۲-۸۱-۷۹66 5۸۱-4 

 ۸۸-۷ ۸۹-6 9۰۲-6٩۹۳-۹۱-5

۵۱۳-۵۱۰۵4۵۰۸-۵ 

۳۷-۵۳۱۰۵۳۵۸ ۳۸-۵ 6۳۹-۵ 

 ۰۱۱ (نیسح دمحماژریم) ریزو

 ۳۸۶-۳۸۵ فاصو

 ۳۵۰-۲۸۸ (یزاریش) لاصو

 ۶۱5 شوهو

 ۱۱ اکوهو

 ۶ ۲۰-۳۳۸۳۳۳-۱۳ بساتشی و

 هدفه (دلانود) ریلیو

 د

 ۱۵۰ (نوتسو - ف) دلوراه

 ۳۳ شنماخه

 ۷۹-۳۲ كي و یس (تسنرا-روسفرپ) دلفسترح

۵-۳۷ ۳۵۱-۳۳۱۱۳۷۱۱-۵ 

۸۷-۸۳-6۸۰۲ 9۱۳-6 

 ۶۱۱ اماکدره

 ۳۳۷ دزمره

 ۰۰۳۹-۲۱۷-۲۱۸۵ مودزمره

 وکالع 1٩

 ۰۱ (نیدلالالج داتسا) یئامه

 ۳۸-۳۷۸ (روضفورب) هکنینع

 ۳۳۷ دیزردن ادزمروه

 كم و یس (یلع) تثیه

 ۶۱۱ اکورپیه



 تت مالعا تسرهف

 ۵ ۵۱-۵۱-۲۰ توقا
 ۵۹-۹-۹-۳۶۷ (یفوسل | - یلامجلا) یبحب
 ه هزورکین نبلیعامسا نبیبحب
 ۳۵۵ یزار ذاعم یبح

 ۳۹۵ نادزب

 ۸۷ (مود - لوا) رک

 9۱ ثیلبوقعی

 لا 8 4

 الی !هتماد/ او اع وب ان هکنب

 19-۶0 »_سآِب۹

 اصل ای دلت حس 4

 ۳۹۳ ازریم بوقع

 - ۳۸۵۳-۳۸-۲۷ ۸6 (دیجم) یئاتکی
۳ 

 ۸۸ (جیش) یناتسورس بوقعی نبافسوی
 ۳۵۵ نیح

 ۳۳ ناملغدوعس .... نیدمحا دیس فسوب

 ۳5۳ (یبرفملا - یجاح) یلع فسوب



 نکاما تسرهف

1 
 ۱-۱۶۳ 4۲ نادابآ

 5 ۳۵۷-۳۱۱-۲۱ (دابآیلع) رویاش دابآ
 4۹-۵۰۸ ۱۵-۵۹-۳۲۷-۲--۲ هدابآ

 4-۵۰۸ كيراببآ

 5 ۸ ۱۱۶-۰۱۱۵-۱۱۹-۱ ناورب آ

 ۲۰۳ (ءرمقع) نوتاخ شبآ

 ۱-۱۸۹ ۱۷۷-۱۷۸-۸۸-هس (هنادیا) اناداب آ

۲۱-۷ ۶ 

 تفه هوکشتآ
 1٩ ۰ هاگشآ

 ۹۱-٩۵ هدکشتآ
 ۹۲-۲۰ وجرذآ هدکشتآ

 ٩۳ -راهچ پسنشک رذآ ؛دکشتآ

 ۸٩ هدالاب هدگشتآ

 ۶۳۱-۶۷۲ تشهرویاشب هدکشتآ

 ۱-۱۰ ۶ (داک رازاب) داکر اساپ ءدکش

 ۶ ۱۱-۱۱6-۸۷ ء زبس نوت ءدگشتآ

 ۲۹-۲۹۹ ۱۱۳-۱۱-۸- هدزون ءرج هدگشت آ

4۰۹ 

 ۱۱۶ ناذادناورز ؛دکش

 ۱۰ (ناکمیس) ناکیمص هدگشت

 ۱۱۹ ایاذخارمروآزارف هدکس"آ
 ۱۱۵-2۸۲ دنبشارف ةدگشتآ

 ۹۹-۱۰۱ داب آزوریف هدکشتآ

 ۱۱۶ نارادراک ؛دکشتآ

 ۹۲-٩۳ نایراک ءهدگشآ

 ۶-5۸۹ ۲۱۱۱-۳۱-۷۲ نورزاک هدگشتآ

 5-5۸۸ 5۸۳-۸5 هدزون هایسرانک ءدکشتآ

2۹۲ 

 س] سا

 ۳ تک
 ۱۳( ارهم) یسرترهه هدکعآ

۷۱۱۹-۰۱2 

 5۸۸ ناردون ءددگشتآ

 5۳ متسر روخآ

 ۱۹۱-۱۷۸ ۸-راهچ ناجیابرذ

 ٩۳ رهم نیزربرذآ

 ۹۲-٩۳ غبنرفرذآ
 لک نا) بکر

 ۰۲۶ سودارآ

 ۱:۳ ایسارآ

 4۹0-هن - تقه ینارهط هلودلادامتعا هاگمارآ

6 ۳۵-۵۳-21 

 ۳ ((نر

 ۵ ۲ دمحم لا دبعوب | هاگمارآ

 ۰۳ یزاربش یلها دار

 ۳۳۳ ابدرب هاگمارآ

 ها

 - ۵-۵۹-۲۲۹۱-۲۲۷ ۵-۵ 6 ظفاح هاگمارآ

۲۳4۸ 

 ۳۸ اشراباشخ هاگمارآ

 ۰۲ ینامرک یوجاوخ ها

 - كيو یس (....رمع میکح) مایخ هاگمارآ
۳۸-۹ 

 ۲۱۲-۲۱۲ لوا شوی راد هاگمارآ

 ۵۵-61 - كيو یس - هدزون یدعس «۱نسارآآ

۵-۷ ۲۳۵۹-۲۳-۲۳ 

 ۷۰ هبوییس ۹

 ۵-۳۹۳ < عاجش هاش هاگمارآ

 8٩۸ (۰...هب بوسنم) سمش هاگمارآ

 ۱۱۰ (ناحیروبا خیش) دشرم خبش ءاگمارآ



 نک اماتسرهف

 كيو یس (نیدلادیرف خیش) راطع هاگمارآ

 كيو یس یسودرف هاگمار
 ۳۷ زیبماک هاگمار

 -۱۰--۸ (شروک ءربقم) شوروک هاگمارآ
۱۸-۳۷-۷۲ ۳۷۰۰-۱۵۷-۱۵۱۱ - 

۲-۱ ۳۷- ۱۷۹۰-۳۷۸-۰۳۷ ۸۱-۰۳ ۱۳ 
۳۸۳ 

 ۳۳۲ سوجم تاموئک هاگمارآ
 كى و یس ردان هاگمارآ

 0-۵۰1 ۱-۰0 ساپسآ

 تا

 سا

 ۷ - شش نیدلاءالع دیس هناتسآ

 ۵۹-۱۰۱- درگنامسآ
 ۷-۳۱۱ اپسآ
 ۱۸-۱۸۵ -۲۵-۱۸۱- هدزاب ریغص یایسآ
 ۲۵۰-۱۷۸ روشآ
 ۵۳۵-۵۳ 4٩۵-٩ تفه کال

 ۱ 2۰ ریش فرطلا

 جرپا 1٩۲

 رهشربا ٩۳

 هوقربا - هیوقربا - هوک رب - هوک ربا) وقربا
 ۱۵-۱۵-۳۲۱۷ ۱-۷-۳-۱-۲ (هوک رو
۲۹-۸ ۵-۳۲۱۲۳۳۰۳ ۵۰۹-۵۰ 

 ۱ یدرولاوبا

 ۲۱ رهشوبا

 ۷۰۸۱-۷۱-۷۳ یسراف یسانش ناتساب هرادا

۸-۸۵-۸5 ۵۱۰-۱۷۲۳۱۳۷۵-۸ 

 ۹۱ ششو یس شترا داتس یئایفارغج هرادا

 4٩۸ تانابهطصا هگنهرف هرادا

 ۳-۳۹ یراف گنهرف هرادا

 4٩۹۱-۵۰4 لاوحا تبثو رام آ لک هرادا

 6۰۱-۵۱ ویدارو تاراشتنا لک هرادا
 6۵۱ فاقوا لک هرادا

  كيو تسب - هدزناپ یسانش ناتساب لک هرادآ

 0۰۳- ششو یس - جنپو یس -راهچو یس
۵۱۰-5 

 ۱۰۱ ریشدرا

۷ 

 2٩۲ هروخ رشدرا

 ناکدرا ۳٩۹۸-۱۳۵-۸۰۷۹

 ٩۱ رازاب ودرا

 ۵-۵۱۷ ۳۱-۵۱۵۳۱۲-۱۹ ۰ ناجرا
 ۵۰44-۵۱-۵۲ ۱-4۹-۲ ۱ ناجنسرا

۰۳ 

 ۵۸-۷۲-۷۳۲۵ (یناخمیرک تک را)زارش کارا
5۱-۳۰ 

 ۱۷-۰۵ ۲۵-۸ ناتشمرا

 ایورا ۱۳-۷٩

 هدزاود ابنایسا

 - ۷۷۲۱-۳-۷ -ود (سواط تخت) رختسا
۳۱۳۳۷-۵۰۸ ۲-۱۱۳۰ 

 ۷۳۳ دن وقحسا

 ۵۲۱ هیردنکسا
 ۱۱۲ ناقیافشا
 ۳۱-۷۳۱ ۸۳-۸۹-۹۰-4 تانابهطصا

4۹۸-۲ 

 ۸-۳۱ -۱-۲-۳ هدفه - هدزناپ ناهفصا

۳۸-۵۱-۵۰ ۱-۳ ۳۱-۳ 
 4٩1-۳

 < ۲۲ زق نالغا

 ۷۵-۷۰۹ - هدراهچ (یبرغ ی -یقرشی) اقیرفآ
۵۲۵-۹ 

 ۳۵۸ رزفا

 ۱۸۲ هد ناتسناغفا

 4۲۷-5۱ (هدازماما) اکیچوک اف آ
 دیلقا ٩۲-۵۰۸

 هدراهچ هیسونایقا
 ۱۲۹ (افروا) اهرلا

 ۳۵ ۸ تشدرمالا

 هدازماما ۲٩ ۵۰-6-۲۸

 4-41۱ ۲۷ کبچوک اق هداز ماما

 ۳۱-۷۸ ميهاربا هداز ماما

 ۳۱۸-۳۹۵۹۰ لبعامسا هدازماما

 4٩۷-4۹۸-2۹4۹ دارمریپ هداز ماما



 تا

 ۴۲ رفع هداز ماما

 ۰۳۹۲-۶۷۰ نسح هداز ماما

 ۵-9۶۱ ۰ تاناوب هزمح هداز ماما

 ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۹-۱۳۹ نبنهآ برد هداز ماما

5-۳۹۳۷ 

 ۸۱ (لیمود) هگنلود هداز ماما

 ۶٩۷ دهاز هداز ماما

 1۹٩ دمحم دیس هداز ماما

 (نمیهملادبع هدازهاش) نمیهملادبع هداز ماما

6۰۰-61۰0-۲۸-۲ 

 ۱۸ همطاف هداز ماما

 ۵ ۲۹ (دمحم هدازهاش دمحمهاش)دمحم هدازماما

 ۱۶۳ نیینابرل اما

 ۱-۱۹ ۰ اکیرما

 2۲۷ هلغرابنا

 هدزون كلملاماوق ینوردنا

 ۳۹۱ سلدنا

 ۳۳۵ نازنا

 ۲-6۱ هیک اطنا

 ۱۲ (اهرلا) افروا

 ۰۱-1۰۳ زاوها
 چیا ۳۱-۹ 5٩۹۲-۳۷-۶

 ودوتسیب ایلاتیا
 یسودص دودح) باتک تاحفص یرایسرد -ناربا

 . تساهدشرک ذ ناربا مان (هحفص

 6۱۰ هذیا

 -۱-4۹-۳۲۷ (تساوخدزب) تساوخدزس |

 ۲-۲ 5۹1-2٩

 2 راکبا

 و گستر
 هدفه یردان ناوبا

 ب

 ٩٩ ریشدرا باب

 ۶۲۲ (لت - هد) یئاباب

 ۳۷۷ یکییاباب

 5۲-۷ یهوک اباب

 سراپ میلقا

 ۳۹۹-۰۰ نادیماباب

 ٩۸ مارهب باب
 6-6۲ ۲۵-۱۸۲-۳۲۸-۰۵ لباب

 ٩۸ رهم باب
 هاگجاب 4٩

 ۲۵-۱۸۰ رتخاب

 ۵۳ طظفاح هاگ اب

 (دوش هعجارمزین هدمزبو مزب یاهمانهب) ۸ زاب
 ۸ هیرصق رازاب
 ۹۶-6۱۱ رالرازاب

 ۳۸۵ غرمرازاب
 ۳۹۸ -۱-۰۷۰-۹۹-۳۱۷- هدزاودلبک ورازاب

 2۰۰ تشاب

 ۸۸ ابیشاب
 -۸۵-۱۰۳-۱۰۸-۱۱۷-۱۱۳-۱۱ هداألاب

۱۹-۱۱۸۹ ۸۱-۳۲-۱۳۹۱ 5 

 ۰۰ یواب

 ۶-5۱۸ ۷-۷۹-۲۱-۳۰ ۵ هدجیه مرا غاب

 ناغاب ٩۷
 ۱۸-۱۰۱ هردب غاب

 ۷-۲۲ تخت غاب
 ۷۶ شش امنناهج غاب

 ۷۰ هیروصنم ُهچغاب

 ۷٩ یلیلخ غاب
 ۵٩-۷۵-۲۹-5۲۲ اشگلد غاب

 ۷٩ (نشلگ غاب) داب آفیفع غاب
 5۸۲ كلم غاب

 0۷ یلم غاب
 (رظنغاب)سراپهزومغاب ۸ ۷-۹-9-٩ 4۱۷-۱

 ۱۰ شاب
 ۳۹۸۹ نیاب

 6۱۹ یمحارحب
 4 نامعرحب

 ۶۲۱-6۲۵ نیرحب

 ۰ یرابتخب

 ۱۲۱-۳۷۱ ناجزارب

 ۲۷۵-۳۲۷۹ یکییابابرپ



 6۱۷ ناببیرب

 ۱۳۰-۱۳۱-۳۱۹۱ -هس دابارون جرب

 ۳۷-۳۷۷ ۵ یربطخرب

 6۲۷ نوخدرب

 ۱۲۱-۳۹۸ كتک رب

 نارب ۲۲٩
 ۷۸ -هسوتسیب كلد مرب

 ۳۷۲ هس هرب

 (دوشهعجاررم زین فاب مانهب) ۰۱۱ (هد مزب) مزب
 ۳۸۱۳۸۰۳۷۹۰۳۷۵۰۳۳ ۵(ُکلج) رپب

۷-۳۸-۳۸۳۲ 
 ۹-۳۹۹ كتسب

 ۸۸ یش

 ۵۱۲-۵۱۹ هرص

 هدزاود دادف

 ۱۳۲ رذابا ُهع

 ۳۸۹ حتفاب عقب

 هدازماماهعق ۳۸٩

 ۱۰۱ رفعجهدازماما عقب
 4۳۲۱ نسحهدازماما عقب
 ۸ هزمح هدازمام| عقب

 ۳٩ « نیدل |ءالع هدازماماُهعقب
 ۳۲۰ دمحم هدازماما ٌهعقب

 هدزاود هدازریما ُهعقب

 ؛ ۸۱ ونابرهشیبیب عقب
 ۳۵ ۷۷-۸۱-۵ بانب ریپ عقب

 ٩۹۸ دارمریب عقب

 هدزاب-هن ماجتبرت عقب

 4۲۷-۱ رضخهجاوخ عقب
 وسواس وسوسه ۸۷-۱ هفیلخاعقب
 ۳۸۵ افشلاراد ُهعقب
 ) «دمحاسیلر عقب

 ۰-۷ میهارب|ناطلس عقب
 3 تمالو ناطلس عقب

 ۹۲ نیردل| سمشدیس عقب
 تشع ملاصدیح هم

 ۹ نک ام

 - تبسم هد راهچ (نح) نیدلاءالع دیس ار

 ۲۷-۲۵۲ -راهچوتسب

 ۳۱۷ دمحم نیدل|ءالعدیس هعقب

 ۳۸۹ نیدل|نیما دمحمدیس ٌةعقب
 ۳۸۹ ورودءار دمحمدیس ٌةعقب
 ۳۸۹ (دیز) دمحمدیس ٌهعقب
 ۳۸۹ یشاکدمحدیس عقب
 - راهچوتسب -تسسب -شش دمحعریم دیس ٌةعقب

۳۵-۳۵-۲۹46 
 -۲ 1۲-۸ -راهچو تسیب -شش غارچهاش ٌةعقب

+۹۸ 

 14٩ رهدلادسا هدازهاش ٌهعقب

 1۹5۹ نیحهدازهاش ٌةعقب
 4۲۸-1۰ نمیپملادبع هدازهاش ٌهعقب
 ۳۸۹ -تسیب هزمحهاش عقب
 4٩۹۸ ناهاشهاش ُهعقب
 ۳۹۳ نیدل |ءالع هاش ٌهعقب

 ۵۷-۲۳۷ هزمحنب یلعریم هاش عقب
 ۷-۷ - ءادهش عقب

 ۲۷۵-۲۷ -شش -یناتسورس فسوب خیش ٌهعقب

 ۷۰ رادملع عقب

 ٩۳ هاگمدق عقب

 ۱۹۱-۳۲۱ 4 دمحمریم ٌهعش
 ۳۸۵ نت تفه ٌهعقب

 ۳۹۷-۳۹۸ شکب
 ۳۲۹ خلب

 ۹۳-۳۷۰ كي لب

 ۱۱۰-۳۹۱ نابلب

 ۰ م

 ۰۱۳-۱۳۷-۳۵۹۳ ۰۱۱۰۱۰۸۸-۲ یتیم

۱۹-۳۹۷-5 1 

 ۳۸ هناخنب

 «ردنب ۸٩
 ۵-۲۲۳ 4۷-۸ -راهچرمما دنب

 4 ۸۳-۲۱ نمهب دنب



۰۷۰ 

 -6 ۲6 ۳۹۱-۰ ۲۸۱۱۶۰۹۵-۰ رپشوب ردنب

۲ ۵-۵ ۵ 

 9 ۵-۳ 6۲1-۲ سد رد

 ۱۰۲ گیر رد

 -۱۰6-5۸۱-6۹۲-6۱۷ - هس فاریس ردنب

65 ۲۱-۸ 

 - 5-۸۱ ۱۰6-۳۷۱-۲۷۲۱ - هس یرهاط ردنب

۵ 2۳-۵ ۲۱-۷ 

 - ۶-4۱۹ ۵۹-۳۱۱۹۹۱-۰4 4 -یابعردنب

6 6-6 ۲۳-۵ ۲۲-۷ 

 ۲۱-5۲۱ هیولسع ردنب

 2:۳ ناکتنک رد

 ۵۱۷ هوانک ردنب

 -۵ ۲۱-6۲۰ ۰-۶۲۱ ۹٩-۳۹۱ هگلل ردنب

۲۰ 

 6۱۷ روشعمردنب

 - 2۱۰-۶۱۹-5۳۷۲ وک اکیشهاگشناد یقرشهاگنب

 -841 -4 -ودو یس دیشمج تخت یملع هاگنب

۳۳-۲۱۷۵۰۵۹۵ 

 29 هک ینب

 1-۸-96۱۰ تاناوب

 ۶۸۵ ناکتشوب

 -۱ ۱-۶۱ ۱۱۲-۲۱ - هدجمه رهشو»

۸-۲ ۲۱-۳۹ ۲۹-۲۵-6۲۷۲ >5- 

۷ ۲۹-6۲۸ ۱۱-6 ۱۷-۸ 5- ۱۳ 4- 

۲۰-۵۱۷۵۱۵-۵۰ ۵< 

 ۳۹۲ ناوب

 ۰۰ یدمحارب وب

 0 ۱ ۱ ۱ نایب

6۱۰-۵ 

 ٩5 خزودو تشهب

 ۱۵ نمهب

 4 ۲۹ ینمپب

 ۱۰۸-۱۲۱-2۱۲۲ - ود وتسیب - هس نوتسیب

2۳۰۶ ۰۲-۱۳۰۱۲۸-۱۷ 

۳۰۱-۳۰۵ 

 سراپ میلقا

 سیب ۵ 1٩۲-۳۹۱۲-۳۱-۱

 ۱۸-۳۹۵ ۱۷۸-۲ نی رهنل انس

 ۳ ت

 ۲۵-۱۷۸ (ناسارخ) تراب

 - ۳۳ ۵۰۳-۱۳۹-۰۳۰۳ ۲-تسب-ود یراد

 و ۲ ه- ۵-6 ۰۱-۳ ۵۱-۳۳

 -6۲۱- ۲-۸5-۷۹۲٩ ۵۱6-5٩

6 ۲۷-۲ 6 

۱ 

 ۳۳۵-۳۱۳-۳۱۷۲ ةسراپ

 ۷۵ یدعس كراب

 -تسیب -ود ( هدک هسراپ -داک رازاپ ) داک راساپ

۲-۱۱-۹ 4-۱۳-1۱ ۷-۱-۱ ۷-۱ ۹-۱ ۳- 

۰۳-۸۸ ۲-۱۹۱۶۰۱۵۸-۱۵۱ ۱ 

۳- ۲-۳۳۱۱ ۳۳۳-۳۲ - ۳۶۲۱۱ - 

 - 6 که ۳۳-۳۸۱۳۷۱-۳۹

۲۱-۲۱-۸۵۷۲ 56۲-1۳6 - 

۳ > 5۵-5۵ > 

 ۱۱-۱۲ هدزناش -هن -ناتسک اپ

 ۱۲ (رمدت) ریملاب

 ۶ تسعتسرب

 5٩۲ ککر ب
 هدزناش زاریش هناختسی

 ۱۱۲۱۱۱۱۸-۲۹۷ هنیگبآ لپ

 6۰۱-۵۱5 (نیرب لی) میربلپ

 ۱:۰ باک لب

 ۹۸۷-۳۵۲ -هدراپچ ناخ لی

 ۳-۸۱-۹۸۸۷-۳۸۱ اف لپ

 5 ۳۹۷-۳/۹۸-۳۹۹-۰۳ نایلهف لب
 ۱۱۲ (...هچاب رد) مشیرپ -ناشیرب

 تب ناشخببآ ٌةزوب

 ۲۵-۲۶۲۱ یتنوب

 سوساجریپ ٩۳
 1۲۲ دارمریپ



 5۷ داب ]جات

 ۵٩0 - هدراهچ -هن -تشه لحمجات
 ۸٩ نا ودات

 ۲۰5 (ینانوب) اراباکات
 ۲۹-۳۲ هنیئآ رالات
 ٍ: ۷ هتادیا رالات
 هدفه فرشا رالات
 سو شوبراد رالات

 ۱۹۵۱۵-۱۹۹ 4 نوتس دص رالات
 »۰ (هگنت) یدارمات

 هدزاب هد دابیات

 ۱۸-۹۹ زیربت

 ۲۷۱ ناوکح هیت

 ۵۰۵ یهللادبعدیس ات
 " خامهاش ٩۷

 5:۷ یلافش هیت

 4۷ یکشوم بت
 ۱ یدوخن هیت
 ۳۳۷ (ینونک ناتسناففا) ناتسراخت
 ۷۷-۷۸ رصنوبا تخت
 بیرق) باتک تاحفص یرایس رد - دیشمج تخت
 تساهدش رک ذ دیشمجتخت مان (هحفص ۰
 ۰۳۷-۱۱۸-۳۳۲۰ متسرتخت
 ۱-۱۹۱۱۳۳۷۸ -راهچ نامیلس تحت
 هو-۵ و یبارخ تخت

 ۷ ۵ راحاق تخت

 ۷ هچارق تخن
 ۳۷-۱۱۸-۳۷۰ رهوک تخت
 ۳۳۱ نامیلسردام تخت
 هدفه رمرهتخت
 ۱ ص نا ریش بآا هتخت
 ۱٩ (ریملاپ) رمدت

 ۲۰۰ (هیک ارت) یارت
 هد ماجتبرت

 ۰۱ نک اهاتسرهف

 و ناسا

 باکت ٩۳

 ۱۳۹-۵۱۳ دبیسا لت

 ۵۰0 یئاباب لت
 ۱۱۱ نوک ابلت

6۰ 

 ٩۷ کک رزب لت
 4۲۸-۲۹ لتیپ لت
 ۱1-۲۰-۹ نارومیت ]د

 4۷ یجربلهچ لت
 ۸-۸۵-۱۱۱۳ 4 ناوکح لت
 ۱: یراخ لت
 ۳ ۳-۱ ۰-۳۷-۳۷۲۹-۸۰۰ یفدنخلت
 مو اقشودلت

 5۷ یهابور لت
 رد یکیر لت

 4۷ زبس لث

 ۳٩۳ هایس لت
 و, ۵۰۵-٩ یهاش لت
 ۳۲۹۲۲-۳۱۳۸۰ یلاغش لت
 ۷ ۲۲-: ۰ افش لت

 ۱۸ هروش لت
 +۲ یکاحض لت
 ۲ تالق لت
 ۱۷-۲۰ هعلق لت
 ۲۰ پک لت

 4۷ دابآ جات کت
 ۷۰ دابآ یگنز پک لت
 4۱۷ هرانک پک لت

 ۱۳۰ درک لت

 ۰۷ کر یر

 ۵۷-۸0 یکشوم لت
 0۰۵-۵۰۱ یریزو لت

 ۷ یداه لت



 ۱۵-۱۷ یقارب کنت

 ۱۰-۱۷ یغالوب کت

 ۳۹۲ ناوب گنت

 ۵۱5 نیرب کنت
 و ولج کت

 ٩۰ كچكج گنت

 هگنت-وکچ ککنت - ناکچ هگنن) ناک وچ نت

 -۱۰۸- هسو تسیب (واکچ کت - نوکچ

۲۷-۱۲-۲5 ۲۸-۱ ۱- ۲۹ ۱- 

 - ۳۱۰۳۰۹۳۰-۳۱۱ ۸۳۷۱م
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 ۳۹۸۳ رواخ گنت

 ۱۲ کشخ گنت

 2۰۱ ناتکنت

 ۵۰۷ لیس گنت

 ۸۹-۶۱۹ مرک نت

 ۱۳۶ نامک کنت

 ۳۹ هدروم کت

 ۰۳ رکنسهکنت

 ۰۱۹ جدوت

 جنب (ءریزج) وتابموت
 ۳۷۳۰-۸۱-۸۸ ۵ زبسنوت

 (دوش هعجارم نارهط مانهب) نارهت

 6۲ سوریت

 ۵۲ 6 سولیت

 ۵ ۲ نوولبت

 

 ۰۳۹۷-۳۹۸ دیواج

 یراپ میلقا

 زابلبج

 ۰۲۲ (نورز) نورج

۳۰۸ 

 هک را
-۳ ۵۷ -۱ ۲۰-۱۱۹۱۱۹-۱۱ 6-۶ 

-۳ ۷۲-۳۷۹۳۷۱-۳۷ ۰۳۲-۳۵۸ 

 5 ۲-۲ ٩

 ۵۲۱-۵۲۲-۵6۲۳ ( زومره ) زمره هریزج

 ۳۶۹۱۰-9۱۸ -۹مج |

 ۱۱ هلیمح

 5 ۳۹۷-۲۲ هعیرا تانج

 ۱۳۰-۳۹۸ (نجنج) ناجنح

 ۹5-1۹۲ موج
 مرهح 5-۸-۳ ۱-۹ ۱۱-۳6۹۱۰۱-۹۹ ۳-
5۹۱-56۸۹-6۲-۳ ۱۹-۳۷-۳۹ 

5۹٩۹-2۹ ۸-۲ 

 ۳۲۹ ۲ تفریح

 4۳ راوختشاچ

 ۱۸ ناردلاچ

 < ۳-۸۱ ۱۱۹-۷۳ ریجنا هاچ

 ۳۱ لات لس

 ۵ ۵ یلعضاترم هاچ

 ۳۸۸ یجنربلوب همشچ

 ۱۵ رانچ

 ته لیبئز افچ
 و ی فا ات

 ۸ كيامرخ قاطراهچ
 4٩۰ عاز قاطراهچ

 ۶٩۱ ریشرهظ قاطراهچ

 4۸-1۸۸ 4 دنبشا رفقاط راهچ

 4٩۰ یلقهعلق قاطراهچ

 5-2۹۰ ۸۹هتارک قاطراهچ

 6-۸۸ ۲-۸۳ كلم قاطراهچ

 ۱۱۲-2۸۸ نورزاکیقاطراهچ



 نک اماتسرهف

 ۵۳۰ كوم یفاطراهچ

 ۲۳۰۵-۳۸۵ 4 نتلهچ

 ۳۳ نوتسلهچ

 ۳۳ رانملهچ

 6۱۹ هسنچ

 ک

 ۹-۳۵۱ 4-۵ ۳۷۲۱-۱-۲ داب آیجاح
 ۵-۵۹ 4 هیظفاح

 ۲۵-۲۹ هشبح

 ۳۹۱ زاجح

 ٩
 ۲۳۹ هزمح نبیلعریعهاش مرح

 ۲-4 ۰ دابآنسح
 ۳۷-۳۱۷۱ ۱۳۸-۳۷۱-۹ دابآنیسح

 ۷۲۳ مارف ةينيسح
 ۷۳-۷-۲۹۱۲ -هدجیه ریشه ٌهيثیسح

 ۵ ۲۲ لیمش راصح

 ۰ یریصح

 6۲۱ هدزاود بلح

 < ۰ هدزناش لیک و مامح

 ۱۲ صمح

 ۵۰۷۲ انح

 ۵٩ یهام ضوح

 ِح
 ٩۸ تمایف نوناخ

 ۱4-۱۱-۱۲ 4۵-۰ - هس (هریزج) كراخ

5-۳ ۷-۱۷-۱5 ۳۲۱-۱ ۲۲ ۳ 

۲۵-۳۳ ۲۹-4 ۵۱۵-4 

 ۱۳ وک راخ
 ۱۱۵ كوراخ

 ۷۰ هیوریش (ناتسروک ) ناتسکاخ
 راپچ یتختناخ
 : ۲۱ نابنز هناخ

 1۱۳ یدعسخیش هناخ

۷۳۳ 

 ۵۲۳ رودرواخ
 ۳۷۵-۳۱۷۹۰۳۷۷ نیمزرواخ

 -تفه-شش (فحصمل |تیب -هناخیادخ)هناخادخ

 ۳ ۵۹۳ ۲-۵۷ ۱۵-۸۸-۵۱ -تشه

۳۹۰ 

 هه تابارخ

 -۲ ۵-هدراهچ -هدزیس - هد -هن -راهچ ناسارخ

۵۱۱۳۱۱۱۳۳۸۱۵ 

 راهچ كناسارخ

 همارخ ٩۲-۵۰۱

 ۱۱۰ كرخ

 4۸۷ كيامرخ

 4۱7 هوک نمرخ
 ۱۱۸-۳۸۳ هنیزخ

 ۱6-۵۰۱ نیریشورسخ
 تشخ 4٩۲

 ۳ 0 ۹-0۷ ۸۳-۸۱-۸۷-۱(شیپ ربک )رفخ
-۱۷ ۲۲۱-4 ۵۱4 ۲ 

 ۱۹-۲۰-۲۱ (هگلج)لرفخ
6۰۱-۰ 

 ۲۰ یلفس دارفخ

 ۱۱ ایلع كلرفخ

 ۱۵۰ رالخ

 9۹ یناخمیرک تولخ

 ۲۱ هیولسع جیلخ
 ۸۳-۸ -هدراهچ - جنپ-راهچ-هس یرافجیلخ

۱۹۵ ۱-۸۵۲ ۱۵ 

۲۰۱۱۷۲ ۱۱۱۳۱4 ۲۹۵ 

 ۸ هک ۲۹-4 ۲۱-۵ ۰-۳ ۱۱-۸

۵۲۲-۵۲۰۰۵۱۵2 ۵۲۵-۵۲ 

 ۳۹۱۲ هسمخ

 ۶۱۹ هاگشتآ بمخ

 4۲۰ (هدکشتآ) بنخ
 ۹۱-٩۷ جنخ

 ۱۱۸ ناجدنخ

 ۰۰6 (ردزا گنه) ردژا گنخ



۰۷ 

 6۲ 5 یدروم کتنخ

 9۰ (ناتسهد) هحاوخ

 ۲6 مزراوخ

 +۸6 باروخ

 ۳۱۸۹ روخ

 ۷۲۶ زوخ

 )۳۱ ۱۳۱۲۱۱۲۱۸ تعه اس ناتسزوخ

۰۱۳۸ ۸-۳۳-۱۷۷۱ ۳- 

5۳۲-۰۰۳۹۹۳۹۸-۳ - 

6 ۲۹-۵۱-۵۱۰0 6 

 د

 ۱ باراد

۰۹۵ ۱۹-۳۸ ۱-4۲-۲۲ 
- 

 6۳ ۸-۷ ۵-55٩

 -۹۰-۹۱-۹۹-۲۷۹ (درج باراد) درگباراد
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 5 ٩۱۲-۱

 5۲۰ هیوک اراد

 1٩ - جنب (ملسلاراد) مالسلا راد

 ۱۱۰-۳۷۳ طولبراد

 ۱۳۳ هاشراد

 ۵۲۵ نیراد

 ۵۰۵-9۰۷ (نمهژد اب) یسهعلق شاد

 ۳ د

 راهچ ناغماد

 ۷۲ ۹۳۶۹-۳۳-۸۷ نارهت هاگتشناد

 ۲۱۲ وگ اکیش هاگشناد

 ۱۰۰ اییمکهاگشناد

 5-٩۳ دناک هاگشناد

 ۳۳۷ - ودویس زاریش تاببدا ءدکشناد

 ۳۱۳ نارهط گر ءدگشناد

 ۷۹ ابیز یاهرذه ءدگشاد

9۰ ۰-۳۳۷۷ 

 اد-رتخدوردام-ردودو ید ) رتخدواد
 ( رتخدوهب

۵-۱۳۹-۱۳۸ ۵۱5-۳۳۵۳۳ 

 یراپ میلقا

 ۷۳ یناطلس ناتسریبد

 ۷۰ روپهاش ناتسریبد

 ۲ ربگ تخد
 4۷۸ موس ریشدرا ٌهمخد

 ۲ ۲ ۰ رتخدواد هو

 ۹6-۸۹ غابرد

 ۱۱۵۷-۲۳۸ ناهفصا هزاورد

 - ۵۵۳۵-۵۷-۲۲ ۵۱-۲ نآرق هزاورد

۲6 

 1۷-1۸ هناخباصق هژاورد

 ۷۰ نورزاک هزاورد

 ۱۱۲ (مشرپ) ناشیرپ ٌهچاب رد

 ۱۱۲-۳۷۵ روماف ٌهچایرد

 ۸۷ ولراهم ةچایرد

 راهچ نامع یایرد

 ۵۲۱ هنارتیدم یایرد

 6۲۱ برغم یابرد

 جنپ دنه یایرد

 یمیرد ۲۵ 5٩۷-4

 ۰۲۰ لوفزد

 ۱۹ درکزد

 ۵۱۸ ها زد

 ۵۰۵-۵۰۷ (یس هعلق شاد) نمه رد

 ۲٩ كتسد
۳ 

 ٩5 وزرا تشد

 ۶۲۱ نژرا تشد

 ۱۱-۱۱ نیراب تشد

 8 ۲۳ لاب تشد

 ۷۸ نصخ تشد

 ۶-1۸۹ ۲۲ لاد تشد

 ۱۱۲ هتخوس تشد

 1۱۲ نتارام تشد

 ۸۱-۱۳-۱۹۱۵ باغرم تشد

 ۳۹۷-۳۹۸ یرایز نمشد

 تفه ناجیلد
 ۱۲ قشمد



 نک اما تسرهف

 ٩5 ناروب ود

 ۶ رتخدود «7 ۱
7 
 ۱۱-۳۹۳ ناود

 ۰ یئاباب هد

 ۲۲ وناب هد

 6 ۳۱۳-۰۱ 6-۱۳ ۲-۷-۸-۹ تیپ هد

6۰ 

 ۲۲ رخ هد

 ۱۰-6۱۸ مارهد

 ۱۰۱-۲۳ رهش هد

 ۳۷۵-۳۷۷ نامیلس هاش نهد

 ۳۳۲۲-6۱6 ون هد

 راهچ ملید
 ۷ نوولید

 ۱۳۰-۳۱۹ (اهدژ|لیم) لیمیمید

 ۷۲-۷۳-۲۵۵۹ (یکلملا ماوق ) هناخ ناوبد

۳۹۰ 

 

 4۲۱-۵۲۰ (دنبوان) دنبان یار

 ۱۶۱ ریشدرا مار

 درجمار ۲ ٩۲-۳۵-6۵۱۰

 ٩۲7 (دابف مر) دابق مار

 ۱۰ زمرهمار

 :۷ داب | ءاجر

 :۵۹۵-۳۲۷-۸۹ دابآتمحر

 ۲۵-۱۸۲ جخر

 قاتسر ٩۱-۵

 ۱۱-۱۱ هرج قاتسر

 ۱۱5-۱۱ نیراب تشد قاتسر
 متسر ٩۰۰-۳۹۷

 راهچ هیئاضر
 ۲۵ نوحبس دور

 2۱۲ ۱۲-۸۱۲۵ -۱۲۱ (هناخدور) روپاشدور
+ 

 ۳۵۲۸-۳۱ رکدور

 تفت

 ۱۷-۲۱-۳۷ راولپ هناخدور
 (دابآزوریف) باکنت ناخدور

۳۸ 

۲۸۳-۵ 

 ۱۱۳-۱۱ هرج ٌهناخدور

 ۷۰ هکشخ ناخدور

 9 دنوبس هناخدور

 ۸۳ (جحاقرق) جاق آرق ناخدور

 »۲ ۲ ریق ٌدناخدور

 2 دنم هناخدور

 ۳۹-۱۲۹۰۹۱-۲۱ - ودو تسیب (مور) مر
۱ 

 ۳۹-۱ یقرش (مور) مر

 2۱۹ یلفد

 زنور 4٩۲

 ( ریشدراویر ) - ۱-۲۵ ۱-۲ رهشیر

 ۲۹-۲ ۵۸-4 ۱-۵4-64 ٩۲-6

۵۱۷-۹ 

 ز

 ۱۰1-٩۰ (قاطراهچ) غاز

 ۳۱۳-1٩4۷ نادهاز

 ۲۵ اکنرز

 ٩ ناقرز

 ۵۲۲ (نورج) نورز

 ۱۳6 هالک نیرز
 ۳ داب نادنز

 ۱5 نامیلس نادنز

 ۵۱۸ ۰ جنپ رابگنز

 س

 ۲۵-۱۸۵۰ دراس

 ۰:۸ هب وراس

 هدغه یراس

 ۲۸-۲۹ دابآزبس

 ۳۸ (هاگترایز) ناشوپزبس



۰۹ 

 5۲۱ راوزس

 ( هعلق دعس دیفس نسل دیس هعلق) زدیم

5-۲ ۳۵۹۷-۳۵۹۵۰۱۳ ۱ 

 ۳۳۷ نوتس تس

 ۳۳ نمهپب دس

 ۵۰۵-6۱۰ نزدورد دس

 ۱۹۱ هدس

 ۳۱۱۳۰-۳۱۵ (ینسمم) مارهب بارس

۳۹۸ 

 ۳۷۸ اضیب بآرس

 ۳۹۳۸۸-۳۹۹ ( ینسمه ) هایس بآارس

6۱۰ 

 ۰ بیدنارس

 ۳ دیشمج یارس

 ۳۹۸ نعلک یارس

 ۳۹۸۱۳۵ هثسرس

 3 لئرس

 ۷۱ ۱هینمرا یوجرس
 ۱۱۸۱-۱۱۹-۱۲۰۶ ۰۱۸۸-۱۷ ۰ ۸-وددهشم رس

۵۳۰۱۳۰۰۳۰ ۳۷۳-۳۷۰۰۳۱۹۳ 

۰-۰۳۱۷۹۸۳۲ ۹۰-۳۷۸۰۳۱۷۷ ۸۲-۳۷ ۳- 

۸۵-۳ 5۹۹-4 

 ۱۳-۳۹۹۳۹۸-6۰ (ناوارس) ناورس

 -۸۲-۸۷-۸۸-۲۷۲- هدژون - هدزناش ناتسورس

 -5 ۷۳ ۵۷۰۲۷ ۲-۳۲۰۳ ٩

 ۳۷۷ كورس

 ۸-۱-۱۷-44-۵۰۰ داب ][تداعس

 هبیدعس ۵٩

۱۱/۵ 

 ۱۸ زقس

 ۳۳۲ دن واکس

 ۲۱ نام

 ۵-۲۰۱ اردوکس
۳ 

 5۰۰ ورتمك

 ۱۸ (ناویس) ناوکس

 5 ۲۳ داب | تمالس

 یراپ میلقا

 < ه تالو ناطلس

 ۱۰۳-۱۰۹ لدلدمص

 هدراپچ-هدزیس -هدزاود دنفرمس

 ۱۰۹-1۲۱ نانمس

 ناریمس ۵٩۱٩

 م ۵۰۷-۵۰۹۱-۵۵-۵ 54٩۲-۰5 5۲ مریمس
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 و یی

 قمروس 5٩۹۲-۰-۷

 ۸-6۱۱ نایروس

 ۱ ۶۲ هیروس

 ۳۹۵ رموس

 1۰ ۱۳۷-۳۹۹-۰ ولتهس

 ۳۵۸ خایس

 ۱۳ ریشهایس

 ۲۵ (دور) نوحیس

 1 ۳۷-۲۳ -۱۸-۱۹-۱۱۱ نادیس

 ۲5۹ -1-۱9-تشه ( ٌةعقب ) دمحم ریم دیس

۲9۰ 

 9 ۵-۲۲ ۵۱۹۵-۲۰ 5-۱۷ ۳۹۱-۲۱ فاریس

 ۶۳۲ زویکاربس

 ۹-۳۷ ناجریس

 ۵ ۱۸-۳۳۷۱۸۹-۲۲ ناتسمس

 ۶۰ تخسیس

 6 ۲۰ فیس

 ۱۸ (دوراکیس) دوراکبس

 ۳۳۲ شیتاوویاکیس

 ۱۸۱ یسیلیس

 ۱۰-5٩۹۲ (ناکنمس) ناکمیس

 ۱۸ (ناوکس) ناویس
 ۲۳۱۱-۹-۲۳ ۱۷-۸ دنویس

 س

 ٩ ۱۱۲-۳۹۲-۲ شش (نورزاک)رویاش

 ٩۲: هروخروپاش

 ۵۲ داب آءاش



 کما تسربف
 6۱-1۳ (نادوتسا) لیعامسا هاش
 راپچ (ناجب ابرذ [) روپهاش
 -۵۹-۳- ششو تسیب-تسیب-تشه غارچ ءاش

۷-۷-۵ ۳ 

 ۵۲۲ دمحم هدازهاش

 ۵۲٩ دمحم هاش

 : ۲۹ نیشن هاش

 ۲۲ ناجیهاش

 ۸۹ هراکنابش

 ۵-0۱۷ ۰ ۰رهشوب هریزج هبش
 ۳۹۷ ناوبیش

 ۱۲۸-۳۱۲-۳۱۲روپاش تفگش
 2 تی

 ۰:۷ دابآ سمش

 ۱۱۳۸-۱۳۵-۱۲۱۱ -تشه-هس شوش
۳۸-۳۰۲ 

 0۲5 رتشوش

 ۹۰ جچیارهش

 : ۳۰۲-۲۱ كباب رهش

 : ۲۲ تنج رهش

 ۳۸۵ زاربش یرادرهش

 ۱۰ زبس رهش

 ۱۱۰۲-۱۲۱-۱۳۹۸ روپاشرهش

 اضرهش ٩ ۵۰۸-۳۱۲4

 ۷۰ رازم (دمحموب۱) ناهبزور خیش

 ۷۰ (:ربقم) ریبک خبش
 یرایسب رد - (شایزاریت - شایزاریش)زاریش

 - هحفص هدودص زا شیب - باتک تاحفص زا
 تسا هدشرک ذزاریش مان

 ۱۳ بسخررش
 5۲۵ نیریش
 ؛ ه-تسیب وک اکیش
 و۲۰ والبش

 6۱۵ (زینیس) زینیش

 اس
 ۹6-۱۰۷۱۰۱-۳۵ (ناکنیمس) ناکیمص

۰۷۷۲ 

 ۹۰-۳۹۱ مراط

 راهچ ناتسب قاط
 ۳۹ نمرحلاسوواط

 ۹۹-۳۹۰۱ یرهاط
 ۲۵-۲۰۹۱ سلبارط

 ۱۰٩ روط

 هدفه-هدزناش-هدزنای- هدزاود (نارهت) نارهط

 تسیب-هسو تسیب-كاى و تسیب-هدزون-هدجیه
 -۳۳-۳۷-ششو یس-_تشهو تسیب-راهچو

9 ۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱ ۱ 

-۱۸-۱۹۰۰ ۱۹-۲ ۹-۲ ۵۱-۲ ۲- 

 -۳ ۳۹-۳۳-۳۸ ۹۱۱۰-۳۵۷-۳٩۹۳

۳۹۱۳۸۵۱-۳۷۸۰ 

 ۵۳-4۹۹4۹۵-4۲ ۷۸-۶ ٩

۵۲۱-۵۱۵۵۱ ۵۲۳ 

 ظ

 1٩۱ ریشرهظ

9 
 ۶۰۲ یلعسابع

 ۳۹۱ قارع

 - ۲۷- ۱4-4۲۹ -۲6- هدراهچ ناتسبرع

۰۹ 

 ۰-۳۷ مجع

 4۷ دابازع

 ۲۲ هبولسع

 5-٩۱۷ تشدورمالع

 ۱۸-۳۳۰۹۸۹-۲۱ دابآیلع
 ۱۵ نامع
 ۱۳-۳۹۵ ۸-تشه-ود (مالا) مالبع

 س
 ۵-۳۲ ۱۲۱-۱۲۸-۲۹ رویاشراغ

 ۱۳-۳۹۷ نامک راغ
 4۲ 4 ناکروگ راغ
 ۲ رمرمراغ



۷۸ 

 ف

 رک تاحفصزا یرایسب رد -سراف

 تا هدشرک ۵ یراق مان (هحفص

 ٩۵۰ ناغراف

 ۳۲۲۹ هغراف

 ۱۹-۳۰-۳۱ قوراف

 هدودصزا شیب ) با

 یراپ میلقا

 ژدنهف
 زوریف

 َف

 -ودو تسیب - هدزی؛ (روک رهش) دابآ

 ۹5-۹9-٩۱ -۸۳-۸4-۸6- هسو تسب

۱۰۳۲-۱۰۲-۱۱۱۷ 

۷-۱۱۵ ۱۱۵-۱۱۳۱۱۲۱۰ 

۲-۱۳۹۰ ۲۹۲-۲۹۱۲۹۰۲۸ 

۹۵-۲۹۳ ۳۲۱۱-۲۵۷-۲۹۱۲ 

 ۰۳۱۷-۱۳۸۰ ۳۹۱-۰۳۷۲۰۳۷۱-۳ شر اب راف
 لو لا
 6۸۲۵-۸۷-۸۸ ۲۳-۸۰ 2م

 : ۱۱۹۰-٩۲ اف
 ۵۰-5۱۸ ۹۱۹۰۹-۵۰۳ ام

 ۶ ۲۲ درمداژوریف ۱۹ داب [حتف

 ی ۱۱۶-۱۲۰ ایاذخارمروآزارف
 ر2صح

 ٩ روشیف ۹۹-۲۸۱ ۳۲۹ (هید) هنعارف
 (هکلج - هدکشتآ) دنب شاوف ۱۱۱-۱۰۸

5-۱۱۳۲ ۳۷۰-۸۱۱۹-۱۱-۱ 
 ۸-5٩ داب | رداق

5۸9-۸۳۸۲۳۷۷۳ ۳ 
 4٩۲ ورسخداق

 0 1٩۳-4۸۷
 ۸-۳۵ ۲ یناخلار ۲

 ۹ ۱-۲۷۱ ۸۸۳۷-۸۵-۱۳ ۷ ود ناگشمرف
 ۳9۲ بویا ریق |

۳۱۸-۷ ۲ 
 ۸ بساماجربق

 ۰۲ ظفاحریق 4۱ رهشوب هاگدورف

 ۳۳۲ شاتداهرف
 نر نا

 هسو یس ناداب آککنهررف

 راهچو یس سراف ککنهرف

 ۹-٩۲ ۸۳-۸۸-۸۹-۱ (ابیشاب-ابیشب) اف

۹۱۰۱ ۳۱۱-۳۲۱۵۰۳۱۳-
۳ 

۵ ۲۰۳۷ ۲۰-۱۹-۱۷۰
۳ 

۲۵ 9۹-۳۹-۳۱۳۰ > 

 ۲۷ اهربکناتسربق
 ۳۹۰ (قاحسباش_قاجساش) قحعساوبا هاشربق

 95 (كلمل | حیصف) هدب روشریق

 ۳۸۵ همعطا قحساوبا خیشربق

 ۷۰ مثیهلا نبدعسوبا خیشربق

 ۳۵۸-۳۰ فسوب خیشربق

 ۱۱۱ یناود ٌةمالعربق 6۷۰۲ ٩۷-۹۲-6۲6۸

 1۳ كنالف
 ۸-٩ نامیلس ردامربق

 ۲۸ یدمحا هکلف
 ۵۱-9۲ یقرشمرربق

 ۲۵-۱۸ هبقنف
 (یلع-یلع ترضح_یلعسابع -لشفلاوبا) هاگمدق

 ۰-۹۰ و
 ۶ ۲۲۰۰۱۵۱۳-۲۷ یاس

9 ۲۹-۲-۷۱ 

 9۶۰۶ عابارف
 فن هاگتابرق

 ۶۲-۸4٩ ۱۰-۲ (دنم) جاق هرق

 ) نابلپف

 ۱۸۰-۲۳۱۱ -۱۳۵۰۱-۱۳۸-۱۳۹ سس

 و

9۱۳-۲ 



 نک اما تسرهف

 ۳۸۰۹ غاب هرف

 ۳۵ غالب هرف

 ۱۹-۱۸۲ تالف هرف

 ۲۰ داب آیگنز ُهبرق
 هدقه - راهچ نیوزق

۱ 

4۱۵-۳۹۲۱۹ 

 ۸5 رمحارصق

 ری تشدلارصق

 ۳۹ مارهبرصق

 ۳۵ دیشمج رصق

 رتخدرصف ٩0

 ۸۷ ناساسرصف

 ۷ هشمق رصف

 ۷ بوقعب رصق

 ۵۲۱ اریرح هبصق
 < 4 قوراف ٌهبصق

 ۳۹5 (یکلام ةعلق) یکلام ُهبصف
 ۳۷-4۹۱ داب آبطق

 ۷-۷۹-۳۰-11۹ ۲ تالق
 ۸۹-۳1 یب آتالف

 ۵: 4 رکیپاهدژا هعلق

 4 ۷-راهچرختسا هعلق
 ٩۰ چیا ٌةعاق

 ۱۰-4۳۰۱۵۱-۱۵ تساوخ دزبا هعلق
 ٩۵ نمهب هعلق
 ۰۲۳ نایزات هعلق

 ۳۸ ربت هعلق

 ۵۲۳ كزرت هعلق
 ۵۲۲ نادنز کنن هعلق
 ۵۲5-۵4۲ مک اح ناخلالج هعلق
 ۲۰ داب ] نسح هعلق

 ٩۱ هبحد هعلق

 ۱۲-۲۸۷ ۱۰-۱۲۳-۵ ۰ رتخد هعلق
۳۷-۳۱۹۹ 

 ۱۳۳-۱۳ (زدیپس) دیپس هعلق

۷۹ 

 ۶۷ هتسکش هعاق

 ۳٩-۱ ۸۹-4-راهچ یک احض هعلق
 4٩۰ یلق هعلق

 ه۱۷ تكکشک هعلق

 سم یربک هعلق
 ناخراتخم هءلق

 ۵۲ انرم هعلق

۵۳۷-۵۰ ۷- ۵ 

 ۳۷ ریشم هعلق
 ۵۲۲ ناجونم هعلق
 ۵۲۲ انیم هعلق

 ۲۳-۷4 سک رن هعلق
 ۱۳۵-۳۹۸ ون هعلق

 < مق

 ۳۷۳٩-۳-۶۸ غاب تانق
 ۷۵ (یدعس بآ) ردنب تانتق

 ۷۰ كمیل تانف

 دابآماوق ۷٩
 ۳۸۵ ءایلوا ُهوهف
 سه ناردنلف ءوهق

 ۱۳-۲۲۲ (هلولب)ریق
 4۸۱-0۱۹-۵۲۱۰ (هریزج - شک ) سف

۵۲۲-۷ 

 ۹-۳۱۷ :- هدراهچ هب رصق

 ها

 ۲-۱۸ ۵ هیک وداپاک
 ۵۹-۳۰-1۷ (دیشروخ خاک) هنیئآ خاک
 ۲-۲-۷ هكیو تسیب (هنادپا) اناداپا خاک

۱۱۹ ۱۱۷۱۳-۱۷۱۱۷ 
۱۸۱۸۲۱۸۵۱۱۸۱۷۸ 

۱۹۱-۱۸ ۲۲۲۰۲-۱۹۲ 
۳۳ 

 ۱۳۱۲-۱-۱۱ شوروک یصاصتخا خاک
 ۱۰۲-۱۰۳-۷۲۹۰ هسو تسیپ ناکیابریشدرا خاک

۲۹-۲۹۳۲۹۲-۷۱ 
 ۱۲۱۱-۱6۸-۱۵9۹ شوروک راب خاک



9۰ ۳ 

 ۷۳ البرک | ۱۳و ی ی و
۱ 3 

 ۲۰۰۰۳۱۲۸-۳۳۱ (رجت) رجت خاک
 مت ق |

 2 نوت
 ٩ لوشدرک |

 ۸۷- هسو تسبب (یناساس خاک) ناتسورس خاک

۳۵۸-۹ 

 : ۳۱-۷۳ لوا روپاش خاک

 هدنه لوا سابع هاش خاک
 ۱۴2۲۱ ۱ ۱-۱ نوتسدص خاک

7 

 تفهوتسیب (شویراد جاک) شویراد كچوک خاک
۱-۳۳۸۲۰۰۵۹ ۳۵۱۳۵۰۳ 

 ۵٩ ناتسلک خاک

 ۲۰ رمرم خاک

 ۲۸-۱۹۹ ود (هزاورد هس جخاک) یزک رم خاک

۲۰۲-۱۹۸۷ 

 ۱۲ ۰ یسرن روم خاک
 ۸۳-٩۸ راوک یارسناوراک

 نایراک ۲ ٩1-۹۳-۹٩

 ۱۰۸-۰۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱نورزاک

۶ ۲۳-۱۲۱۱۲۰-۱۱ ۱۲۵-۱ 

۸-۱۳۵۰-۱۳۳-۱۳۲-۰ ۲۹۷-۱۳ 

۱-۳۷۲۵۰۳۷۳-۳۷۱ ۹-۰۳۷ ۸ ۳ 

۲۱-۳۹-۳۹۳۹ ۸-۳۹ ۳۹ 

۰۱-5۹ ۶- ۸۹-۸۸-6۱4۸ ۶ 

۰۰ ۲ 

 5 ۳۵-۲۲-٩۲ ۱۰۳-۸-ود (نیزراک) نیرزاک

 ۲۳۶ یرادرهش هفاک

 4٩۹-۵۰۵-98۱۰ ۱۵-۲ زوریف ماک

 ۳۳ ۸ رواک

 ۷-۸۰ ۰ یراف یلم هناخباتک

 ۱۰۸ نزریپ لتک

 ۱۰۸ رتخد لتک

 ۳۷۳ بارک

 هتارک 5٩۰-۱۰

 ۸۰ هدارک

 لابرک 5٩۲

 | نایدرک 2٩۱

 ۱۳۱-۳۹۹ ردرک

 ۳-۳۹۱ ۳-۷ ۹-۰ 4-هدزاود - جنپ نامرک
۵ ۲۲-۷ ۱ 

 ۳۸۸ ناهاشنامرک |
۶۱ ۹ 

 ۳۲۹ رمشک
 ۷ هبعک |

 ۱۱۷-۱۱۸ -۳۷-۳۸-۰ تشدرز هبعک

۳۷۰-۳ 

 ۵-6۹ ۸- شش (ترامع - یانب) یگنرف هالک

۵-۷ ۰-۷ ۲ 

 ۲۵۷۱-۲۵۵-۲۵۹۱ هنمارا یابلک

 ۶ ۷۲-۳۰-۱۹ حیسم لیلجت یاسیلک

 ۲۵۸ رویغ نوعمش ترضح یاسیلک
 ۷۲۷-6۲۸-1105 حیسمروهظ یاسیلک

 ۵۰۰ جرامک

 :0 (رهم هوک ) رهمک

 5 ۰ هح ناتک

 6-۵۱۸ ۱۰-۳۷۳۳۷۱-۲۳ هایسرانک

 ۶۷ هرانک

 ۳۰۸-۳۱۳-۵۱۷۲ ناگنک
 جنپ اینک

 راوک ۸۵۹۹-۸۱-۸-۸۳ ۳۸۹۱-۰۳۱-۳۵۹

6۰-2 ٩7-۱ 

 ۱۳۸ نوبوک
 ۳۲۸ اوک

 ۷۰ هایس ککنس ٌهچوک

  ۷ ۰یرکشل ةهچوک
 ۶۱-۱۳۹-۱۳۸ (نوگنارک ) نوگناروک

۵۱-6۰۰۳۳۵-۲۹ 6۱5-5 

 1٩۲ رختسا هروک

 ۳۹ هروپاش هروک |



 9۸۱ نک اماتسرهف

 ۹ (ناجرا - هاکرا) دابق هروک

 ۲۵ (هشبح) اشوک
 ۳۲۷۵-۳۸۰-5۲۸۱ (یانب) گشوک

۵۳۹-۰ 

 ۳۲۷-0۰۳-6۰09 (رز کشوک ) درز کتشوک

-5۹ ۵۰ 

 26٩۰ کن رس تککشودا
 ۵-۵۱۰ و

 ۱-۵۰۹ رالوک

0 
 6 ۵-۰۷۲ ۵-۰۱ ۰6 هموک

 :۸۲ ای بآهوک

 ۳۲۸ میهاربا هوک
 ۳۳۰ ملخا هوک

 ۱۷ یرب یاملا هوک
 هس دنولا هوک

 4۳-۵۰0-۵۱۰ بوبا هوک
 ۲۷۹-۲۸۰ انهپ هوک
 ۳۸۱ نیربش بآ هتخت هوک
 ۸ٌ جدوت هوک

 ۵۱5 مج هک
 9۰" دن وامد هوک

 9۰ اند هوک

 ۳۲۳-۲ ۲-۰ ۱۹-۲۱-۷ تمحر هوک
۲۲۰۲۱۱۱۸۵4۹4۵ 

 ٩۳ دنویر هوک

 4۷۱ كلازلاز ءوک
 ۳۸۲ هلورس هوک

 ۱۱۱ لامش هوک
 ؛۲۱هبولیک هوک
 ۳۵۸رگ هک
 ۳۹۹ یشکاهراآ

 3 (رهمک) روم هوک

 6۸۱۰-0۱۹ (رهش - ؛ریزج - سیق) شیک
۰ -۲۱ ۵۲۲-۵ 

 جنپ اولیک

 جنب یناویس یک اولیک

 تک

 ۱:۳-۲٩: ناراچک

 : ۷٩ یلغرک چک
 ۱۳۰ نارک چک
 ۷۰ خیش برد رذگ

 39ت نژاد

 ۳۵۷ یجاحاباب ٌهندرک

 ٩٩ نزب درک
 ۱999 هکشمولک هندرک

 4۱-4۳-۸ دابآمرک
 3 سگ

 ٩۷ شیهرک
 ۱۳6 ناتسلک
 ۵۹۰-٩۷ راد هلک

 ۳ ۸٩-۳۹4-۲۱۵ (اف) نایلک
 4۱٩ (هاگشتآبمخ) اکشن سبک۲
 :۲۰ (نایلک) نایلج بمک
 ۳۱۱۲-۵۱۵-6۱۷۰ (ردنب) هوانک

 هس (همان گنج) همانجنک

 ۱۹۵ دک

 ٩۳ سوساجریپ دبنک

 ۳-۱۵۲ -راهچ (یلاع دتنکا) یلع دن
 ۳۹۲ ریشاوک

 ۷۰ اهبانومدوک
 ٩ مرا ۱۸

 ۱۱۲۱۰۱۵۸ (روج)روک



۸+ 

 هدزاود ریما روگ
 َگ -

 ۰۰۵ روث مارهب روک
 ۳۳۵۱۱-۳۱۹ ۸-ود (هننزخ)رتخد روک

۰ ۱۲-۳۷۷ ۷۷۰۰۳۷۵۳۷ ۸-۳ ۳۷ 

۰-۳۷۹ ۳۸۳-۳۸۱-۳۸- 5-۳۸ 

 ۷۰ هیوریش (ناتسکاخ) ناتسروک
۱ 9 

 ؟ ۰۰ ناحنسوک

 ۰۷۷-۱۳۹۱۳۰۷۹ (میئوک- مویوک ) نیک

98۱۰-۳۲۲-۳۷۱۸ 

 ه۵ وید هراومک

 ۱۸-راهچ نالیک
۳ 

 ۲۰-۱۸۱ هیکیلیک

 ل

 ۹۹۵۹-۹۷-۱۰ -1۱-۸۳-هدراهچ رال

2-۲ > 

 ۹۵۹۸-۹۹۱-۱۶۷۲ ناتسرال

 ۳۹۲ رتشال

 ۱۰ نوگ هلال

۱۳ 0 

 ۱۸ ۲-4 ۵نانبل

 ۱۸-۵۹-۱۲ ناتسرل

 ۳۲۰۲ ناجنل

 5 ۲۷۷۲-۰6-۲۹ ندنل

 ۱۸دورگنل

 هدزا ود دیک

 ۱۳۹ طول

 ندیل ٩۸۰-۲۸۸

 م

 ۳۰۲-0۰0-8۰5۹ نئام

 ۲۵ رزکسااک |اعلام

 ۱۳۱-۳۹۹ رتخد ردام

 ۰۷ نامیلسردام

 ۳۲۸ ردانردام

 یراپ میلقا

 4۱۲ (تشد) نتارام
 هدفه ناردن رام

 جن یدنیلام
 ۵۷-۲۳۸ یدمس (خیش) همسجع

 1 ۸۷هعبرا لاحم

 تفه تالحم

 5 ۲۸ اهیدبنش لحم

 ۳۹۸ یه

 ۳۸۵ تک را ٌهلحم

 ۳۸۹ هدازماما ٌهلحم

 ۳۸۹ رازاب ٌهلحم
 ٩٩ بادن رچ ٌهلحم

 4۲۷ قاطرب ز ٌهلحم

 < ۲۷ داب آهاش ٌهلحم

 4۸ دبنک ٌهلحم
 ۱۳۱ داب [جنک هلحم

 ۷۰-۳۸۵ بآبل ٌهلحم

 ۹ (رهشمرخ) دورجمم

 7 هن دازب رپ ٌهسردم
 1 (نیوزق) هیردیح ٌسردم
 ۱-۲۵-۲۷۶۹ هدراهچناخ هسردم

 رد هرم

 هن ردود ٌهسردم

 ۵۰۲ (هیدیعس) |ادیعس ٌسردم
 هل خرهاش ٌسردم

 ۳ هام هو

 ۳۱۳ ناودم

 ۲ هنارتدم

 نما ٩5

 راهچ هغارم

 ۳۲۹ (هید) هغارم

 ۰ < یوارم

 ۳۳۷ ناجرم

 ۵۷ یلعریم هاش دقرم

 هد یماجدمحا مالسالاخیش دقرم
 ۱۸ دنرم



 نک اما تسرهف

 ۲۱۰۱۹۱۱۱-۲۰ هدراهچ ( هکقاج) توور»
۵-۳ ۱-4 ۸-۷-۶ ۳۶۱-۲۳۳۲-۹۲-6 

 ۵۰۱-4 ٩۲-۳۲-۲۵۲۰

 ۱۵ ۵-4 یوپزبس هزمحریپرازم
 ۷۰ ناهبزور دمحموب| خیش رازم

 ۳۵۱ یلع خیشرازم

 ۸۸ یناتسورس فسوب خیشرازم

 ۳۲۷ نیمرحلاسوواطرازم

 ۳۸ ۵ یزا ریشل |یبهذل | مشاهدمحمنفراعل !بطف ازم

 ۳۸ فاصورازم

 - یکباتا دحسم

 ۵۰۸ تساوخ دزیا دجسم

 (دنب امرق هعجا| رمتشدل |رصقدجسم هب )یدرب دجسم
 ۵۰۲ الاب دجسم

 ۱۵۲۵-۱۵۳-۲۳۲۹ وقربا عماج دجسم

 راهچ ناتسدرا عماج دجسم

 ۵۰۲ ناجنسرا عماج دجسم

 4٩۸ تانابهطصا عماجدجسم

 راهچ ناهفصا عماج دجسم

 9۲۵ یابعردنپ عماج دجسم
 1۹٩ مرهج عماج دجسع
 هدزناش - هدزناپ - تفه باراد عماج دجسم

۷۸ -5۹۳:-1 ۲۸-۹۹-۹95۹ 6 

۰۸-۵۹ ۳۱-۵۳ ۵6۳۵-۵۳۳-۵۳۲۵ 

 راهچ هراوز عماج دجسم

 ۱۵ ۸-۵نایروس عماج دجسم
 (زاریش عماج دجسم) زاریش قیتع عماج دجسم

 ۵0-6۹-10 ۰-تسب-هدراهچ -شش -راهچ

۵۹-۲5۱-۷۷-1 544-۳۹۰۳ 

 راهچ نیوزق عماج دجسم
 راهچ ناگیاپلک عماج دجسم

 ۲۷-۲۷۸ ۸-۷ ۸-تسیب -راهچزی ری عماج دجسم

 ٩ نیمارو عماج دجسم
 4 6-٩۲ ۲۸ تعامج دجسم

 ۷۰-4۲۸ هعمج دجسم"

 41۲ رپشوب هعمج دجسع

 تو

 هدزناب مکح دحیم ۱

 هس نامیلس دجسم |

 ۳ یی
 ۶1۲ (رهشوب) هاش دجسم

 هن (دهشم) هاش دجحسم

 هدزاود هدنز هاش دجحسم

 5۲۸-05 (روشوب ,ون دجسم) یدبنش دجسم
 (یفوک دجسم- هاش دجسم) نودعس خیش دجسم

۷ ۱۲-۲ ۶ 

 ٩۱۷ نایلابط دجسم

 4-21۳ ۲۸ لیف دجسم
 عماج دجسم -یدرب دجسم) تشدلارصق دجسم

 ۸۰۷۷-۹۸۱-۲۹۱۹ ۷ (تشدلارصق

۳۷۰ 

 : 1۲ یفوک دجسم
 هدزاب - هد - هن داشرهوگ دجسم

 ۷ 5 سشم دجسم

 هدزاب - هد انالوم دحسم

 ۷۳ - هدجیه ككلملاریصت دجسء

 ۱۳۷۲-۱۹-۲۷ ون دجسم

 هدزناش (لیک و یناطلس عماج) لیک و دجسم
 ۲۱۹2۲۰۳۲۷۳ تسب

 4۲۱ (نانیزم) نانیسم

 كيو یس دهشم

 ۱۱ نامیلسردام دهشم

 زیشم ٩۳

 ۵۲-6۱۷ رصع»

 ۵ ۲ یلصم

 هدژبس تاره یلصم

 ۳۹۹-۰۳ یریصم

 ۰ داب آیجاح ٌةراغم

 ۶ ۲ یلع خیش ؛رافم

 هدزاود نیکتوگلوتاغآ ناکرت ؛ربقم
 ۱۵-۳۲۷ ۵-۹ ورخیک نیانسح ءربقم

 ۸۱ یدمحا|سیئر ءربقم

 ها٩ یدعس ءربقع



9,۰ 

 گ ۳

 (دومحم نیدلاماظندیس) هللایلایعاد هاش ؛ربقم

۷۰۹ 

 ۷۰ هعرذوبا خیش هربقم

 ۸ ۸۱-۲ عطقا خیش هربقم

 ۱۱۱ نیدلانیماخیش هربقم

 ۱۱ ۱دوعسم نبیلع نیدلانیزخیش ژربقم

 ۱ ینایلب لا دبع حیش ٌةربمم

 هدزاود اغآكيپ ند ربش

 ه یوواط ٌءربقم

 ه نیمرحلاسوواط هربقم

 ه۸+ر٩ ناخمیرک ؛ربقم

 ۲۵ هبنودقم

 ۶۷ داب ادوصقم

٩۷-۹ 

 ردالم ۵٩

 ۵۰۵-۵۰۹ دابآكلم
0 

 ۳۷۲ هراهلم

 2 ۲۱ یامهلم

 ۳۹۲ لعن هلم

 -۱-۱۳۰-۱۳۲-۱۳۳-۱۳ - ود ینسمم

۸-۳۲۰۱۳۸۳۵ ۸۸-۳۵ ۳ ۹۳ ۳- 

 و۱۳۳۱
 مس

 -6۱۳- ۵۳۲۵-۷۱-۹۲ ۰6م

 ۱۱۱-۲۸۹ دابآزوریف هرانم

 ۱۰۰ (جاقاهرق) دنم

 ۹ داب آروصنم

 ۵۲۳ انوروم

 هدزاود ژراتیمرا هزوم

لک هرادا ) ناتساب ناربا هزوم
 ۲ یسانشتاتساب 

 2۸9 - شش و یس - هسویس - ودو تسیب

۳۳-۱۳۱ 5۷-۱ ۵۳ 6۵-۱ ۱- 

۸-۱۱-۱۹ ۷۷-۲۰۵۲
۰۲-۱۹ ۲- 

 سم ۱۹-۳ ۱۵-۳۹-۳۳۲۳ ۵۸

4-۳۷۰ ۵ ۲-۳۸۰۳۷۱۳۲ 
۸ ۳- 

 یراپ میلقا

۵۳۹-۷۳۳۱-۱۹-۱ ۷ 

 جنپ ایناتیرب هزوم
 1۹ -0-1۰-14 ۵0-۹ ۸-یس-شش سراب هزوم

۰-0 2۲-۲۱-۲۳ ۲- ۲۷۲ -۳۵۷ - 

۵۹-۸ ۳۰-۲ ۳۵-5 

 ۱۲۳ روول هزوم
 ۷۷-۶۱۵ نتیلویورتم هزوم

 ۷۲ مارهش یرثهزک رمو هزوم
 جنپ (هریزج) اسایعوم
 ٩۵ خینوم

 ۱۱ ورادوجناهم

 ۱۵ داب آ نجهم
 ۵۱-6۱۱ ۵ (ردنب )ناب وره»

 ۷ 2 هیوکهم

 ٩۳ «یدعس كراب هناخنامهم

 68۱۸ -۱۰ 5 تشدنایم

 راهچ هنایم

 ۱۳۰-۳۱۹ (لیمیمید) اهدژالبم

 ۵-6۰۹ ستخدهگنت لیم

 ۹۱-۱۰۹۱-۱۰۷ دنمیم

 ن

 ۲-0۲۰ (دنب وات ۰ ۳ دئبان

 ۸۸ (زب ریث) یزیران

 4۲۰ (زاوها) یرصان

 ۳ فحن

 ۱۰ داب !فجت

 2۱۱7 یر
 ۵۰۸ این

 ۲ دابارصت
 ۹ >اب | ماظن

 ۳۹۹۱-۳۷۳-0۳۸۲ ۸ هناخ هراقن

 4-۲ ۱۳۰۷-۳ ۰۷ مارهبشقت

 ۳۷۳۷-۱۱۷-۱۲۱۰ بجرشقن

 -۱-۳۱ - ودو تسب- هدزون - .ود متسرشقن

۰۳۹ ۷۸-۸-۵۷6۲ - 



 نک اماتسرهف

۱۳۷۱۳۰۱۱۲۱ ۱-۱۱۸-۱۱۷-۱-۹ 

۲۱۱-۲۱ -۲۱۳-۲۱۱-۱۳۹-۸ 

۳۳۳-۲۱۹۷ 

 ۳٩ (بجرشقن) ناءریفشقن
 ۰۳۹۰-۳۹۷ ناجنبون

 ناگدنبون ۱۵۳۹۱۳۱۵-۳٩۳
 4 ۸۰ ناردون

 ۲ ۱ ه (ییلام) دا بوت
۳۱۱۷-۱۳۵-۱۳۰۳ ۳۱-۳۹ 

 5 ٩۲-۷۸۲

 ۱۱۰ درون

 ۳۹۵ نسحروا

 ۲ رب

 ۸۳-۸۸-۱4۵۳ (یزیدان) زیرین
5۹ 

 -٩۲ كيویس روباشین
 تفه روامین

 اونین ٩*4

 ۷۷-4۱۵ كروی وین

9 

 4۸-۱۰-۲۲ نتکنخاو
 ۳۹۸ روپاش یاههناری و

 

 ۱۱۹۰ ۹۹-۱- هدزناب - هدزابس تفه ملراح

۰۸۵ 

۳۲۸-۷ 

 ۱5 کاروکناع
 ۳۲۹ - هدزبس تار

 ۳۰۲ هروخ تار

 ۱4٩-۵۱۹-۵۲۳۲ (زومرا -زومره) زءره
 ۵۲۲ هنوک زمر»

 0۲۲ ونزمره

 ۵۵۵-۷۳۱-۲۳۲۷ 4(عقب) (زاریش)نت تفه
۳۸۵ 

 ۳۳۷ دینگ تفه

 ه ۰٩ كح

 ۳۲ دنلع

 ۳٩۱ - گرو یس - هس نادمه
 - هدراپهچ - تفه - هس (ناتسودنه -دنس) دنه

 - ۳ ۲۵-۲-۷۱ - هدزناش - هدزناپ
۱۵-۳۳۷-۸ ۷۹-۲۵-6۰۱۳ 

۵۲۱۳-۵۱۹-۵۱۱4 

 ۵۱۵-۵۱۷ ناجیدنع

 ۵۷ یراف ناتسرثع

 ه۰4 (ردژاکنخ) ردژا گنه
 ۵۰6 یزورون هخ

 ۸۵-۲۷۱ یئامزوه

 ی
 ۳ ۳۳۰-۳۳۱-۷ دزب

 4٩ تساوخ دز»

 6۲۱ نمد

 . دوشیم هدوزفا بانک نایاپرد یلبق یاهتهرهف یب رد تسا هدمآ همدقم رد هک ییاهمان تسرهفتهج نیمهب و تفریذپتروص مالعا ونک امآ تسرهف پاچنایاپ زاسپ راچانبمه نآپاجو دی در باتک زاغآ شخب تنی ز هک دن دوهرف تمحرم (دوب فلوم یاعدتسا وروم هراومه هک) یئاویو عهاجرایسب ًاهدتم ,باتک ًخن ظحالماب .تمک>ر فها یلعیاق آبانج هب امن | رگ داتسا

 . تسا هدیورگ یدنب هرامش دجبا فو رحالیسوب 4ءدقم تاحفص یدنبهرامش زا یوریپ هب همدقمرد روکذم یاهما هک دراذگدیابن هتفگ ان - . دیامنیم میدقت ار یرا زگساپستیاهن دن |هتسبراکب هدن زرا رایسب یراکمهو یرایتسدنآ یاهءا تسرهف میظاتو همدقم سیونک اپ رد هک یرصان تاداس نسحدیسرتک د یاقآمرتحم دنمشن اد زا

 ۱۳۳ هامریم



 باتک ةمدقم رد روکذم یاپمان تسربف

 دجب| فورح ٌهلیسوب زین اهمان یراذگ هرامش , همدقم تاحفص یدنب هرامشزا یوریپ هب

 تسا هتفرک ماجن |

 (یرصان تاداس نسح دیسرتکد جارختسا)

 ناسک فایمان

 ط یقشمدلا ینامرقلا یولجلادمحا یابعلاوبا | هب (یلدکیب رذآكيب یلعفطل )رذآ

 ع یزاریش بوک رزریخلایب|نیدمحایابعلاوبا | بک (یربدآ روترآ روسفرپ) یربرآ

 ینادمهلا نیسحلا نیدمحا لّغلاوبا | دک ۱۳ نولو دلوت رآ

 طب (ینادمه نامزلاعیدب ) طک هوف ناخ دم ظ

 اب یزاریش دومحم نب دینج مساقلاوبا | جک اومدناو نا

 ط  (یناهفصابغار) دمحم نب نیسح مساقلاوبا | جل ادزماروهآ

 یناسارخلا هللادبع نب هللادیبع مساقلاوبا ِد یجنطلا میهاربا

 ًظ (هبذادرخ نبا) | خرهاش نب میهاربا

 ميعارب |نردمحمنب هل ادمع نیدمحم لا دبعوب | ج یرومیت خرهاش نب ناطلس میهاربا

 ِ (هطوطب نبا) یجنطلا جب (یوفص) ازریم میهاربا

 ی یزاریش بوک رزریخلا یبا | یفوتسم یخلبل|نب|

 ی لیقع یبا نیسحلانب یلع ماما) نيتریخلانبا

 جا (یمعآ یاعیفش)رثا | و ((ع)نیدب اعلانیز

 ط یقشءدلا ینامرقلا یولجلادمحا ح (ینادمه قحسانب دمحا) هیقفلانیا

 ی یزاریش بوک رزریخل | یبانیدمحا نب ةلادبع نبدمحم ٌلادبعوبا) هطوطب نبا

 ح (هیقفلا نبا) ینادمه قحسا نیدمحا | اک- (یجنطلا میهاربا نب دمحم

 طب (ین ادمهنامزل | عیدب )ین |دمهل|نیسحل | نبدمح | ح (یلصومل ادمحم) لقوح نبا

 ز یسلدنا هبردبع نبدمحا | ز هبذادرخ نبا

 یفعجل| دمسلادبع نیدمحم نیدمحا | ز یرونیدل| ةبيتق نبا

 ك (یبنتملا بیطلاوبا) | دل وجنیا قاحساوب|

 دل (كلامملا بیقن دمحاازریم یجاح) دمحا | جی یزاریش قاحساوبا

 یزاریش ةداز تمشح دمحا | ح یرخطصالا دمحم قاحساوب|

 ۳ ایا یا یر ه) يق دیحا ح یدوعسمل| نیسح نب یلع نسحلاوب |

 زی (یوقت لار دیس یجاح) یوخا | 4 یفعجل| دمسل| دبع نبدمحا بیطلاوبا



 ( باتک ٌهمدقمرد روک ذم) ناک یاپمان

 ال -.دک (نوربروسفری) نورب دداودا
 ك (یریما) یناهارف كل اممل با
 (یرواشیپ بیدادمحادیس) یرواشیپ بیدا

 ییامه نیدلالالج داتسا

 ینامرک زب یشاکقازرلادبع داتسا
 یودعلا دی ّوم نب قحسا

 (یناود نیدلا لالج) یتاود دعسا

 بل
 بل رشد را

 ت

 ت

 م 

6 
 د یمورردنکسا
 ازریم)رومیتنب خیشرمع نیردنکسا
 حک (خیشرمع نا ردنکسا

 ز یناجرجلا ةباصع دمحم نیلیعامسا
 هک یسیلکنا سکیاسالا
 ی یقوجلس نالسرا بلا
 لشفلاوپا نامزلا عیدب) ینادمهلا نیسحلا
 (ینادمهلا نیحلا نیدمحا
 (تاب زلا كلمل ادبع نیدمحم) تاب زلا

 كيب غلا
 یدومسملا

 نیدمحا لضفلاوپ| نامزلا عیدب) ینادمهلا
 (ینادمهلا نیسحلا
 (ع) نیدباعلانیز نیسحلا نب یلع اما
 (نیتریخلا نبا)
 یراف مک اح ناخیلق ماما

 یزینو ینیراتنوک ویزوربما
 ناکروگ رویتریما
 خیشرمع هدازریما
 یماید هل ودلا دضعریما

 (یناهارف كاامملا بیدا) یریما
 تا
 یزاریش یلها

 (یناریاناژ) یناریا
 رهاط اباب

 یهوک یاباب
 (فزوژ) یوربراب
 نیحلا نپ دمحا لضفلاوبا نامزلا عیدب

 تام ۲ ۲
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 9 سراب ۴ ۳ - هت 2

9۷ 

 طب ینادمهلا
 دک تر یلدارب

 هک (یناتسراخط درب نیراشردپ) درب
 بک یوسنارف ُهیئرب
 دل همعطا قحسب

 وب (باونربک | یجاح) لمسب
 هک یناتسراخط درب نیراشب
 َ سیقلب
 تك یلا ن
 جل (راهبیقت دمحم ءارعشلا كلم) یناسارخراهب
 ت یوفص یازریم ماروب
 دو رایدنفسا نب ن»ب
 هک (سکیاس یسرپروژام)سکیاس تم
 تك (یربرآ) یربرآ روترآ روفرپ
 ل (ونب ریپ - عطقا خیش) بآ نبریپ
 بل (یرواشیپ بیدادمحا دیس) یرواشیپ
 و (ص) مرک اربمغیپ
 جک ییایلاتیا هلاوالدو رتیپ

 5 یودنارف یتولریپ
 حج یزاریشلا باهولادبع نبرخف نب جات
 کو شیرات
 جک هین روات

 2 (یوخا لارصن دیس یجاح) یوغت
 تک یونارفارشیت
 جک - بک - < (رومیت) ناکروک رومیت
 طظحاح

 تساماج

 (یماجنمحرل ادبع) یماج ۳
 دمحم یجاح نبنموم دمحم) یربازج
 (یزاریشلا مساق

 نیرآ دالج

 یناود دعسا نیدلا لالج
 (....داتسا) ییامه نیدلادالج

 ینامرقلا یولجلادمحا یابعلاوبا) یولج
 1 (یقشمدلا
 بل-مک 9

 ۱9 ط
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 حک دی-ای- د تسجج

 دمحمنیدل|سمش هحاوخ) ظفاح

 چپ تاک

 ی جاجح

 دی (تاماقم بحاص) یریرح

 باهول ادبع نبرخف نب جات نبنسح

 انبلا یزاربشلا
 ج

 وب (ییاسفنسحازریم یجاح) ییاسف ندح

 ط (یناهفصا بغار مساقلاوب۱) دمحم نبیسح

 امرفنامرفاژریم یلعنیسح
 رد

 لضفلاوب| نامزل |عیدب) ینادمه نیسح

 (ینادمهلا نیسحلا نیدمحا

 (رغصا یلع ِك اعزاریش) تیکت

 یننوزق یفوتسم هلادمح

 یزاریش دومحم نیدتنح

 جک یسیلگنا ٌهیروم سمیج

 و لمسب هب صلختم باونریک | یجاح

یلعتسم)ین |وریشنیدب اعلا نب زیجاح
 جیسزب (هاش

 ۳ یوخا یوقت ٌلارسن دیس یجاح

 یزاریشل |مساق دمحم یجاح

 حب .یزاریشردصلا بیان موصعم دمحم یجاح

 ل كلامملا بیقن دمح|ازریم یجاح

 وی  (ییاف نسح) یباسف نسح ازریم یجاح

 اب و ظفاح

 هل (هداز تمش>ح دمح|) یزاربش ءدازتمشح

 رفصا یلع داتسا) یزاربش تمکح

 ول - فلا (تکح

 دل (ینامرک ی)وجاوخ

 دل (دادهد دومحم هجاوخ) رادهد ٌةجاوخ

 یزاریش ظفاح نیدلاسمش هجاوخ
 ال -جل -ال-زک- حب (بیعلا نان
 یناکاز دیمع ه>اوخ

ِ 

 رادهد دومحم هحاوخ

 كلملا ماظن هجاوخ

 ریم دن|وخ

 9 گر زب شوبراد

 سراب میلقا

 ینامرقلا ۳ دمحا یابعلاوبا) یقشمد

 ط (یقشمدلا

 (دومحم هجاوخ)رادهد
 دل

 رادوتسا تربار
 جک

 ط  (دمحم نبنیسح مساقلاوبا) یناهفصا بغار

 نب ینادزی نب یفاحور ازریم) یناحور

 هل (یزاریش لاصو

 ی (ریخلا یبا نبدمحا) یزاریش بوک رز

 وه یرشخمز

 و . ( (ع) نیسحلانبیدع ماما) نیدب اعلانیز
 بک (یناریا) ناژ

 بک یزینو یوربراب فزژ

 حب . (کیب یماس نیدلاسمه) کیب یماس
 دک (ناربارد ناتسلگناریفس) ملوکلم ماجرس

 هک ۱۱ سر نستدرس

 ۷ تربره یامطرس

 یدعس نیدل|حلصم خیش) یدعس

 دل -جل بل کوک حب - جب (یزاریش

 ک یرومیت خرهاش نب میهاربا ناطلس

 ی یقوجلس نالسر|بلا ناطلس

 ط  یقوجلس هاشکلم نیدمحم نیدل اثابغناطلس

 یسراف ناملس
 دیو

 نامیلس
 دب

 بل (یرواشیپبیدا) یرواشیپ بید|دمح|دیس

 جن یکعلا نیدلارون نب یلع نبسابع دیس

 (همالع)ریبک ناخ یلع دیس

 راکیس
 (ندراش هیلاوش) ندراش

 (سیلگتا هاشدای) لوا لراش

 لوا لس | ها
 غارچ هاش

 یرومیت خرهاش
 یوفص نامیل- هاش

 ریبکس ابع هاش
 یلو 7 تمعن هاش

 (ةرضحل |فاصو) یزاریش لا دبع نیدلافرش

 ی
 تو

 ی
3 ۱ 

۳ 

۹ 



 9۰۹ (باتک همدقمرد روک ذم) ناسک یاهمان

 رث| هب صلختمرعاش یمعا یاعیفش
 (هجاوخ) ظفاح دمحم نیدلا سمش

 یراشبلایسدقملا نیدلا سمش

 كيپ یماس نیدلاسمش
 (یفت دمحم - كلمل | حیصف) هدیروش
 (یرتسلا یشعرمل الارون یضاق) ثاائدیهش

 (ونبریپ - بآ نبریپ) عطقا خیش
 یدعس نیدل|حلصم خیش ) نیقشاعلا خیش

 2 مس( ۷ ۲م

 جی - جی ( یزاریش
 طک (ارعشلاكلم ناخیلعحتف) یناشاکیابص
 »۷ روم یامط
 ۷ (رس)تربره یامط

 حک . (نمحرلادبع-یماج)یماج نمحرا |دبع
 ج (قازرلادبعداتسا) ینامرک زپ یشاکقازراادبع
 ك یفعجلا دمصل ادبع
 زک (ةرضحل |فاصو...نیدلافرش)یزاریشهلادبع

 و ریبزنب هلادبع
 ك یجنطلا میهاربا نیدمحم نب هلادبع
 ط تاب زلا كلمل ادبع

 باهول |دبع ازریم) یناهفصا باهول ادبع
 ( طاشن هل ودل |دمتعم

 یزاریشلا باهول ادبع
 یسلدنا بر دبع
 یناکاز دیبع

 ریبک ناخیلع دیس همالع
 - فل|(تمکح)یزاریش تمکح رغص| یلع
 لمسب هب صلختم (یجاح) ربک |ولع

 یکملا نیدلا رون نبیلع

 یهوقرب الا رایهوک یلع
 (ع)یضترم یلع
 باطخل | نیرمع
 5 رومیت نب خیشرمع
 یرافص ثیلورمع

 ماشهنب یسیع
 ۱ ۳ یزار یرثاضغ

 طک ء|رعشلا كلمین اشاک یابص ناخیلعحتف
 ۳ اسد هاش

 ح یزاریشلا باعولادبع نبرخف
 دک (كرامن اد هاشداپ)مجنپ كيردرف
 دل ویر- هب (هل ودل | تصرف ) تصرف
 9 (امرفنامرف ازریم یلعنیسح) امرفن امرف
 دل (ییاسف نسحازریم یجاح)ییاسف
 هل هدیروش یقت دمحم كلملا حیصف

 طک (ینآاق بیبحازریه)ینآاق

 ی لیقع یبا نبمساف
 ز یفقل دمحمنب مساق
 جی (یشنم ریم)یمف دمحاریم یضاق

 دی (ثلاث دیهش)یرتسعلا یشعرملا لاروت یضاف

 وک ناطحف
 -ینامرقل|یولجل ادمح| یابعلاوب|) ینامرف
 ِط (یقشمدلا
 3 (ینیوزق دمحم همالع)ینیوزق
 ک 0
 هک مایلی یلوارک
 (درا)نزرک
 2 هبسج, (لیک و ناخمرک )دنزناخ رک
 وک یر
 بک یوسنارفروولک
 بک یسوروولک
 دک (ناربیارد هسنارف یاد شک تنک"

 بل فلا هک رزب شروک
 بک (ینیراتنوک ویزورپما )یزینو ینیراتنوک
 ج یهوقرب الارایهوک
 حک یک
 فلا ورسخیک

 جک (نزرک )نزرک درل
 هبب یلدکیب دذآ هکیب یلمغلعل

 (رتک د)یسیلگنا تراهک ال سنرول
 (سکنیاس یسرپ)سکیاس یسرپ روژام
 ۱ نومأم
 * 9 (لفوح نبا) یلصومل| دمحم



9۹. 

 ج یزاریش فیرش رقاب دمحم
 د یجنطاا میهارب انب دمحم

 ی لیقعیب|نب مساقلا نب دم

 یجنطلا میهاربا نب دمحمنب لا دبع دمحم

 ِ (هطوطبنبا ُادبعوبا)
 د یفعحلا دمصا ادبعنب دمحم

 ط تابزلا كلمل ادبع نی دمحم

 ۳ یفقن دم>منب مساف نب دمحم

 ط (نیدل |ثایغناطلس)یقوجلس هاشکلامنب دمحم

 ای یفقث فسوب نب دمحم

 جل (ءارعشل اكلم)یناسارخراهب یقت دمحم

 هل (كلمل (حیصف) هدیروش یقت دمحم

 فلا یوفطصم یقتدمحم

 ز یفقث دمحم

 حج راجاقهاش دمحم

 ز یناجرجلا ةباصء دمحم

 بیان موصعم دمحم یچاح ) موصعم دمحم

 جی ( یزاریشردصل |

 (یورهدمحم نییدل | مجن ) یدیذم دمحم

 یزاریشلا مساق دمحم یجاحنب نموم دمحم
 دی (یریازج)

 دک یاد ولرم

 ج (ثلاث دیهش- لارون یضاف) یشعرم

 جم (یناوریش نیدب اعل|نیز یجاح) ءاشیلمتسم

 ز یدوءسم

 فلا (یقتدمحم) یوذطصم

 ت (یزاریشیدعس خیش) نیدلا حلسم

 ج یجرگ ناخرپچونم هلودل | دمتعم
 وب (یتامفصا طاشن)هلودلا دمتءم

 سی
 (یزاریشردصا | بیان
 یا ریشدمحم نبدینج مساقلاوب| نیدلا نیعم

 یناسارخراهب یقتدمحم ءارعشل | كلم

 (یقوجلس هاشکلمناظلس) یقوجلس هاشکلم

 (هلودل | دمتعم) یجرک ناخرهچونم
 یناود دعسا نددلا لالح انالوم

۲ 9۳ ۲ 

 سراپ میلقا

 ک یدزییلع نیدلا فرشانالوم

 حک یماج نمحرلادبع یولوم
 (یمور یخلب دمحم نیدل الالجانالوم)یولوم

 یودعل ادب وم

 ّج ( دمحاریمیضاق -یشنعریم)یمق دمحاریم ۱ یملید ةيوزرم نبرایهم

 چجل دن | وخریم

 وب تصرفیاقآ ازریم

 حک رومیتنب خیشرمعنب ردنکساازریم

 طک ینآاق بیبحازریم
 وی (نسحازریم یجاح)ییاسف نسحازریم

 ِ لاصونبینا دزینب یناحور ازریم
 ِِ یناهفصا یمان قداصازریم

 زا رادن عیاقو رقعج دمحهاژربم

 ت (دمحا ریمیضاق -یمقدمح|)یشنمریم

 رک راحاقهاش نیدلارصان

 هب (قداصازریم)یناپفصا یمان

 حب ( موصعم دمحم یجاح) یزاریش ردسلا|بیان

 وک (مرک | ربماغیپ)یبن

 دی .  (یدیفمدمحم)یوره دومحم نیدلامجن

 وب (هلودل ادمتعم-ین اهفصا باعول ادبعا زر یم)طاشت

 زر (یوخا-یوقت ُهلارصن دیس یجاح) لا رصن

 (كلمل (ماظنهجاوخ) كلمل | ماظن

 (ءاش)یلو هل تمعن
 (دمحاازریم یجاح) كلامملا بیقن

 (لمسبهب صلختم ربک |یلع) باون

 یکملا نیدلارون

 یک دامناد (ویسم) رهوبین

 (یزاریشلاهبعنیدلافرش )ترضحل | فاصو

 یزاربش لاصو

 (رفعج دمحم ازریم) راکت عیاقو

 یسیلگناراشیو

 ییاکیرم|نسک اج مایلی و

 یماج یفتاه

 (تربرهیامطرس)تربره

 ماشه

 ۳ عهد و

 ع 
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 (باتک همدقم رد روک ذم) ناسک یاپمان

 نمهب تنیامه
 (نیدل|لالجداتسا)ییامه

 نیدمحا لضفلاوبا نامزلا عییدب )ین ادمه

 طب د (ینادمهل |نیسحلا

 دک (سورپ یهاشداپریفس)شک ورب شیرنه
 ح -ز . . یومحلا یمورلا هلادبعنب توقاب

 ابنادناخ یاپمان

 اک- ج رفظملآ

 ی یرافلارارحا
 جک یباپورا

 رد بوتعبارعا

 ِك یا
 نایسراپ -> معلا

 و یودعلا

 وک برعلا
 وک یرفلا

 (هن یشعرعلا
 جک یکملا

 ز یسلدنا
 د - ب یلمراثآ نءهجنا
 دل - دک جک - ک یا
 حیا یراف لها

 جک - ک یبابلاتبا
 ِك وجشا

 دک - ه نایناریا
 وک رماع ینب

 هبهر وب

 ی - ه - فلا نایسراپ

 ۳ هداز یسراپ

 حب ِ
 تا نابیروهیت

 و (نایعیش)هصاخ
 دب هیکاخ

 لا لاسو نادناخ

9۹۰۱ 

 لاصو نب ینادز 2

 موس درگ دزی

 ردفلاوذ بوقعب
 

 یب وقعب ۰

 اب یفق فسو

 اههریت و امهدرگ و

 دنز نیناوخ

 یملید

 (یرئاضغ) یزار
 دنز

 هبدنز

 وجنا تاداس

 (نایناساس )ناساس

 یناساس

 یقوجلس
 یونصناهاش
 راجاف ناهاش

 اسرار
 یزاریش

 ناب زا رهش

 یوفص

 هک اخ ةفیاط

 (یناتسراخط درب نبراشب) یناتسراخط
 1 رماع یب) رماع

 (ننست له| )هماع

 بوتع

 مع

 برع
 1 ناطحق)برع

 ی

 و

 < هک جک 2 -یوه

 دک

 یا رع وک
  ناتسراف

 کبک یوسنارف

 وک- ح (نایسراف) سرف



۰۹ 

 1م زی - ج راجاق

 : (ناطحق ینب)ناطحق

 شیرق 9 رو
 وک- ی (نایسراپ) مجعلا شیرق

 و۲ مجع شرف

 یدنالوح ۱ گ زا ریش مدرم

 یراپ میلقا

 جم یرتسررد

 اب مجع كولم
 ی یراف كولم

 1 تات یزینو

 بل یثنماخه
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 اهیاجیاهمان

 | دل 7(

 مادرتسمآآ
 ۱ جک

 1 وقربا

 اب هروخ ریشدرا

 [غاب )مرا
 ب

 جی - دی بی س اب (رخطصا) رختسا

 حک - وک - بک زی ج ناهفصا

 اقی رفا
 ا

 بم ب فلا
 هک دروفسک |

 دل و (سکزاهلا ککتت)زا ریش یک الا

 طب نمیلا

 ال-دک -ک (سیلکتا) ناتسلگنا

 5 ایلاتسا

 اک طب-جی-هرسیهد-ج -ب-فلا ناربا

 .هل-_بل- هک دک- جک کو

 ون یرسک ناوبا

 لب اب
 ز

 جب لیک و ناخ میرک رازاب

 بی مداغاب

 كل - زی نیرحب

 دل ( تشدلا رصقاب یدر» دجسم )یدرب

 ت لیرب

 (ةیرق) نیزب
 نسب

 (یهوک یابابربق یهوک ٌهعق) یهوک تمقب

 غارچ هاشعقب

 (هوک )ومب
 ل

 نب
 کو

 دما تب
۷ 

 ۷ (نورماک ) یابعردنب

 ناوب
ِ 

 (جخیرم هراتس) مارهب
 بل

 ل (هدک نآرق)نآرقلا تیب

 لس جل- بل-ل-ی- فلا یراپ

 (داک رازاپ )درک اسراپ

 سیراپ
 دک

 سیلپسرپ
 د

 نورد
13 

 حک (تفکشارییةبرق) تفکشاریپ

 جل-دک جک دی-د دیشمج تخت

 کر (زاریش) نامیلس هاگتخت

 ظفاح تبرت
 جم

 وجاوخ تبرت
 دل

 ناتسک رت
 ِك

 حب (رتشوش) رتست

 (نانتلهچ)نانت لهچ ٌةيکع
 دل

 دل-جب (ربک |هلا) ربک | کت

 اک-طب-حی-زر-وب-هب-ای-ی-ط نارهت

 دل (ثیلورمع دجسم) زا ریش قیتع عماج

 (روک )روچ
 ح

 رانملهچ
۷۳ 

2 
 دا

 نبج

 هظفاح
 دل



 (باتک ُهمدقمرد روک ذم) اهیاج یاهمان

 زاجح

 (ةبت)ناوکح
 ناسارخ

 (كولب)ر نخ

 یراف جیلخ

 ناتسزوخ

 ماتالاراد

 رخطصا ةنطلسل اراد
 نابفصا هنطلسل اراد

 افصل اراد

 دزی دابعل اراد
 نامیلس كلملاراد

 نی دانا
 در امناد

) 
 زاریش ماس برد

 -جل-حک تلاوت ۲۳۰۱
 ات

۵ 

0 

0 
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 نآرق هزاورد
 زدنهفژد

 ۳6 (نزرالا تشد) نژرا تشد
 ابد

 برفم راید اع
 و زمرع مار

 دل حک - زک ( دابانک ر بآ - ینک ر) دابانک ر
 جل- بل (شوروک ربق) تلثم قادر

 رک دور
 ناوخر هضور

 یر
 (نامفصا) نوهایس

 (ییاتهس بایسآ) بایسآ هس

 ناجلخ ریس
 ماش
 غارچ هاش
 ناوب بعش
 (ثعلق) دبژم هش
 ی - طاعح سس ز و ج زاریش

 وب - هی اس جی - پیر تا

9:۳ 

 رک - بک - اک - هل - طب - جی - زی
 ۳و لا

 (ناهفصا) ناهافص

 ِك قارع

 ناتسبرع
 ح داب | یلع

 ِك ینزغ
 ز نادمغ

 ی طح وه حج ب یراف

 -جی - زی دی - جی - بی اسب
 ۷ ۲و کل کا او
 هما

 3 هسنارف

 جن (تشهب > ) یودرف
 ط . (ژد) زدنهف

 9 دابآزوریف

 دل (یلهانفدم) یزاریش یلهاربق

 دل (یهوک ٌةعقب) یهوک اباب ربق

 بب بساماچ ربق
 دل ینامرک یوجاوخ ربق
 بل (تلثم قاور) شوروک ربق

 دل (فحصملاتب) هدک نآرق

 دل-جل- جی (غابرازه -یدربدجس) تشدل ارصق

 دبومهش ٌةعلق

 یناخمب رک یورابو هعلق
 و و

 نارهت یلم ُهناخباتک

 (هدارک هیرف) هدارک

 دن

 جیربمک

 (تشهب روهشهرهن) رئوک
 ی
 دارد هوک

 روخهک

 (سابع ردنب) نورماک

 * ام

9 1 
 تک 1
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 یراب میلقا ۹

 جک 4 - حی - ط رصم |[ ح (روج) دوک
 هنگ لا || رال

 هک یصفا برعم | هک دک جک ی ندنل

  فا حس ءریقم | عج را ایلام

 ز- و ک دل (یلعا ربق) یزاریش یلهانفدم

 هک یتسمم | دل یدعس نفدم

 ح دنمهم هک کرم

 تک زبئنو | دل (همعطا) قحسب دقرء

 زد تاره | جل یدعس دقرم

 جی (یدربدجسم - تشدلارصق) غابرازه | زی سورم

 بکر کادو ک ج ناتسودنه | دل-جل- جی (غابرازه -تشدل ارصق)یدرب دجسم

 ک دنالوه ج ناهفصا عماج دجسم

 اک - زی دزی | دل (زاریش قیتع عماج) ثیلورمع دجسم

 ک نمی | جی : دمشم

 اههمان یاپمان

 (تاراشتناو بتک )

 نور» فیلأت ناردا ی هدا خیرات هه رد دکتشت

 ک یدز»د ۳ نیدلافرد همان رغظ : خیرات هل-وب " مجعلاراثآ

 هب اشک یتیک خیرات زح یرثعج راثز

 نبا هلحر ) راصمالا بئارغ یف راظنلا ةفحت | ح میلاقالاةفررعمیف میساقتلا نسحا

 هک (هطوطب ح لوالا راثآیف لودلا رابخا

 ت میلقا تفه ؛رک ذت وک یناغا

 1 (یرشخمز فاشک ) فاشک ریست | ول یراپ میلقا
 5 یهاجیفتاه ٌةمانرمت | وک - ح فارشالاو هیبنعلا

 دی یدیفم عماج | ح لقوحنبا كلامملاو كلاسمل |

 اب ورباظفاح یابفارغج  هبذادرخنیا كل امملاو كلاسمل |

 بی ریسلابیبح | دک . یسیلگنانوسلیودلونرآ فیلأت ناربا
 ِى ملاعلا دردح سکییاسالا ٌةمانرفس) نآ مدرمو ناربا

 یریازج مکحلاررد  (یسیلگنا

 ی .كلملاماظن هجاوخ فیلأت ةرازولا روتسد ِ ۱ نزرک درا فیناریا هلو ناربا
 دوژام همان رفس ) ناربا رد لب رازه هد یا یدنسیندرس ٌةمانرفس) نایناربا
 ِ (یکیاس ت ةحایسلا ناتس

 اس یسرپ (یتولریپ همان رفس)ناعفصا یوس

  یرشخمزراربالا عیبر | فلا همان سراب



 (باتک ةمدقمرد روک ذع) تاراشتناو بتک یاهمان

 یف راظنلا ةفحت ) هطوطب نبا ُهلحر

 تک راصمالا بئارغ

 هک (یرومآیلیک همانرفس) ناربا یاهزور
 بب افصل | ةهضور

 نایمرد لاسکی) نورب دراودا ٌةمانرفس
 ا- دک (ناینارب|نایمرد یلاس - نایناریا

 و ناریا ) یسیلکنا سکیامالا ٌةمانرفس
 هک (نآ مدرم

 جک اومدناو هردن آ همانرفس

 دک (ناربایرساترسرفس) تربیلدا رب ُهمانرفس
 ۰ هل | والدورتیپ ُهمانرفس

 دک (ناهفصا یوسب) یوسنارف یتولریپ ُهمانرفس

 هینروات ٌهمانرفس

 ۳۹ ٌدیروع سمیچ ٌهمانرفس

 رادوتسا تربار ٌةمانرفس امفعاما
 کا ماوکلم ناجرس همانرفس

 (ناربا زا یئاههدرک )
 (نایناربا) ۳ یرنسیندرسٌهان رفس
 ندراش هیلاوش ُهمانرفس
 (ناربا یاهزور)یرومآیلیک ٌهمانرفس
 (ناربا زاروبع) مایلی و یلوارک ُهمانرقس
 هسنارف ریفس ونیبک ود تنک همانرفس

 (ایسآرد لاس هس ) ناریارد

5 

 رازه هد ) سکیاد یسرب روژام ٌهمانرفس
 (ناربا رد لیم

 یک رامناد رهوب ینویسم ُهمانرفس
 کا راشو همان رفس

 یئاکیرما نسک اج مایلب و همانرفس
 (لاحو هتشذگ ناربا)
 تربره ُهمانرفس

 یهاشداپ ریفس شک ورب شیرذه ٌهمانرفس
 دک نٍ هاگشناد داتساو یورد

 جک  ریبک ناخیلعدیس همالع فیل أاتصعلاةفااس
 دک (ونیبک ود تنک همان رفس) ایسآ رد لاسهس
 اب رازملاراوز نعرازوالاطح یفرازالادش
 فیلأت ) ناریا ءارعشو ءایلوا رهش زاریش

 بک 88 5
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 تفک# (یربرآ روسفرپ
 اب - ی همان ژاریش

 ت قیافحل اقثارط
 دی لایخل فیط

 5 یدزب یلع نیدلافرش همان رفظ
 هک (مایلیو یلوارک ةهمانرفس) ناربا زا روبع

 ز دی رغل |دقع

 ز هبیتق نبا رابخالانویع
 ی طد یخلبل نیا ٌمانسراف

 یئاسف نسح ازریم یجاح ٌهمانسراف

 هل وب - جی - بی (یردان همانسراف )

 حج مالعالا یوماق

 دیجم نآرق
 بل یرواشیپ پیدا ٌهمانرصیق
 و طنحاح ناودحلا باذک

 « یرشخمز فاشک

 حل سم ماش تلاش رفد قاتل

 ج (یشنمریم)
 وب طاشن هنیجنک

 هب (خیرات) اشک یتیک

 ۷ (تربره یامطرس ٌةموظنم) خرهلال

 ل یو وم یونثم

 دب نینمملاسلاجم
 ی صصقلاو خیراوتلالمجم

 ط یناهفصا بغار فیل اتابدالاتارضاحم

 ح نادلبل|باتک صتخم
 عاقبلاو ةنكمالا ءامسا یف عالطالا دصارم

 ح یرخطصا فیلأت

 دینج نی یسیع فیلات زاریش تارازم
 ای (رازم رازه)

 نب دمحا لّفلاوبا نامزلا عیدب تاماقم

 طح ینادمهلا نیسحلا

 زب رابخالا ةهرن
 فیلأت سیفنلا ةينمو سیلجلا ةهزن

 ِ جی



 . ( زاریش تارازم) ی یفوتسم هللادمح بولقل اةهرن

 میلقا تقفه | و بدالا نوتفیف برالا ةباهن

 ایثاریا نایمرد لاسکی | جل . (داهب ءارسشلاكلم ٌةمواخنم) زاریش ةهیده

 ( نورب دداودا دینچ نب یسیع فیلأت رازم رازه



 هدامش

 مح تک سک

 >ن هک فا

۱۰ 

۱۹ 
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 سس سم

 یلمداث [نمجنا تا راشتنا تسرهف

 ناریایخیرات ةينباو راثآ زا یرصتخم تسرهف
 (دلفستره روفرپ سنارفنک ) ناربا یلمراث

 (دلفسترهروسفرپ سنارفنک ) خیراتو همانهاش

 -دلفستره روفرپ قیقحت) نادمهرد یخیراتحولود فشک

 (یونیمیبتجم یاقآ ٌهمجرت
 ناساقآ زا) ناریا یخبراتو یلمرا آٌراب رد هباطخ هس

 (لابیناهو دلفستره و یغورف

 (دلفستره روسفری) دیشمجتخت یخیرات حاولا فشک

 یسودرفب عجار یغورف یاقآ سنارفنک
 همطاف ملقب) یسودرف یناک دنز و لاوحاردرصتخم قیقحت

 (عت
 رد وکسنوب هیسالجا رود نیمجنپ رد انیس یلعوبا لیلجت

 سنارولف

 مجن دومحم رتکد یاقآ حیحصتب) انیس نبا ُهیدوج هلاسر
 (یدابا

 داتساةوکشهدمحمدیس یاق آ حیحصتب) انیسنپا ضبن ُهلاسر
 ( هاگشناد

 دمحم دیس ناباق | حیحستب) انیسنبایئالعُمانشناد قلعنم

 (هاگشناد ناداتسا نیعمدمحمرتکد و ةوکشم

 دمحم دیسیاق | حیحصتب) انیسنپایئالع همانشناد تایعیبط
 (هاگشناد داتسا ةوکشم

 یبتجم یاقآ حیحستب) انیس نبا یئالع ُهمانشناد تایضایر
 (هاگشناد داتسا یوذیم

 دمحمرتک دیاق آ حیحصتب) انیسنبایئالع ٌهمانشناد تایهلا
 (هاگشناد داتسا نیم

 دیمع یسوم اد یاقآ حیحصتب) انیس نیا سفل ًهلاسر

 (هاگشناد داتسا

 حیحصتهب ) تادوجوم ُهلسلس تیفیک و تقیقحرد ٌهلاسر
 (هاگشنادداتسا دیمعیسومرتک د یاقآ

 نیسحمالغرتک دیافآ زا) انیسنباتشذگ رس ُهلاسر ٌهمجرت
 (هاگشناد داتسا یتیدص

 راشتنا خیرات

 ۱۳۰ هامروی رپش

 ۱۳۰ هامرپم

 ۱۳۰۵ هامروب رهش

 ۱۳۰۵ هامدنفسا

 ۱۳۰ هامرهم

 ۱۳۱۲ هاهنمهب

 ۱۳۱۳ ءامنمه»

۱ 

 ۱۳۲۹ هامدنفسا

ِ ۱۳۳۰ 

۰ ۱۳۳۰ 

۱۳۳۱ 



 هستم سم

 هدامشا

۳۱ 

۹ 

3۳ 

 ک

۱3 

۷۳ 

۹ 

۳۰ 

۳۱ 

۳۲ 

۳۳ 

۳ 

 یلم راث آن مجنا تاراشتنا تسرهف

 نیسحمالغ رتکد یاقآ حیحصتب) انیسنبا همان جارعم

 (هاگشناد داتسا یقیدص

مالغرتکد یاق آ حیحصتب) انیسنیاءاضعا حب رشت ٌهلاسر
 نسح

 (ءاگشناد داتسا یقیدص

 یاقآ حیحصتب ) انیس نباب بوسنم تایعیبط ُهضارق ةلاسر
 (هاگشن ادداتسا یقیدص نیسحمالغرتک د

 نیحمالغرتکد یاقآ حیحصتب) انیسنیاهببوسنم همانرفظ

 هاگشناد داتسا یقدص

 نیدلالالج یاق | حیحصتب) انیسنبا نمزعملازونک ٌهلاسر

 ( هاگشناد داتسا ییامه

 -لالجیاق آ حیحمتب) انیسنبا-لیقنرج- لوقعل رایعمٌةلاسر

 (هاگشناد داتساییامه نیدلا

 زا نآیسراف حرش ةمجرت اب انیسنبا ناطقب نبیحهلاسر

 یرناه یاقآ حیحصتب ) انیس نبا نارصاعم زا یکی

 (نبرک

 و تافیلأت و تشذک رس - لوا دلجم) انیس نبا ٌةماننشج

 افصهللا حیبذ رتک دیاقآ فیلأت (انیسنبا ءارآو رامشا

 هاگشنادداتسا

 دیعس یاقآ هلیسوب) هسنارغب هماننشج لوا دلجم ةهمجرت

 (هاگشنادداتسا یسیفن

 ناحارتک د یاقآ حیحصتب ) تاهیبنت و تاراعا ٌهمجرت

 (هاگشناد داتسارطاشراب

 رتک د یاقآ حیحصتب) انیسنبازا یبرعو یسراف ٌةلاسر جنپ

 (هاگشناد داتسارطاشراب ناسحا

 (دادسماب یدهم یاقآفیلت) سخرسو تالک یضیراتراث 7

 ءاضعایسراف یاهقطن یواح) موددلجم انیسنبا همان نشج

 (انیس نبا ةرگنک

 (انیسنبال ناجرهملا باتک ) موس دلجمانیسنبا ةماننشج

 ( انیسنبا هرکنک یاضعایبرع یاهقطن یواح)

 یاضعا یاههباطخ لماش) مراهچدلجم انیسنیا ُهماننشج

 (یوسنارفو یسیلگناوینامل آ یاپناببانیسنبا؛رکنک

 (ردتقم نیسحمالغرگشلرس ملقب) هاشردان کر زب یاهدربن
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 داشتنا خی رات

۱ 

۱۳۳۲ 

 ۱۳۳۳۲ هاهنمه

۱۳۳ 

۱۳۳۰ 

۱۳۳۶ 

۱۳۳۹ 

 ی



۱۳ 

9 

۳۸ 

۳۹ 
5۰ 

۱ 

۲ 

 ه

۰ 

۰۷ 

1۸ 

 یلم راثآ نمجنا تاراشتنا تسرهف

 لالج رتکد یاقآ ٌةيشحتو حیحصتب) مایخ ةلباقمو ربج
 (یوفطصم

 اث یسودرف یلع دمحم انالوم فیلأت یردان ٌةمانهاش
 (یراسناوخ یلیهس دمحا یاق آ هیشحتو حیحصت)

 یافآٌهیشحتو حیحصتب) راطع نیدلادبرف خیش ةمانرتشا
 (قفحم یدهم ارتکزد

 رتکد یاقآ فیلأت ربج ملاع ناونعب مایخ رمع میکح

 ین

 بحاصم نیسحمالغ

 هاگشناد داتسا قفش ةدازاضر رتکد یاق آ فیلأت هاشردان
 هشحت و حیحصت اب ) ناخبدهم ازریم فیل ات هردان رد

 (یدنپش عج دیس راد یاقآ

 راطع نیدلادیرف خیش راثآ لیلحتو لقنو لاوحا حرش

 هاگشناد داتسا رفنازورف یاقآ فیلأت
 و حیحصت هب ) راطع نیدلادیرف خیش فیلأت همانورسخ

 (یراسناوخ یلیهس دمحا مامتها
 رغصا یلع رنک د یاقآ ُهمجرت هاشردان بیبط یاههمان

 (یلامغب بیبح مامتهاب) یربرح
 یافا حیحصت و مامتهاب راطع دیاصقو تایلز-غ ناوید

 یلمیاروشسلجم ةناخباتک سیئر یلضفت یقت شاد

 و حیحستاب ناخیدهم ازریم فیلأت یردان یاشگناپج

 راونا هلادبع دیس یاقا هقیلعت

 فیلأت ( یروباشین مایخ رمعمیکح تایعابر ) هناخب رط

 همدقم اب ) یزبربت یدیشر نیسح نب دمحا راد

 داتسا ییامه نیدلالالج یاقآ ٌةيثحت و حیحصت و

 (هاگشناد

 یاقآ ملقب) وا تایعابرو مایخ رمع میکح , مایا ٌردان
 (یناکی لیعمسا

 ( یرافیخیرات ُهثیاو یناتساب راثآ ) یراپ میلقا

 یوفطصم یقت دمحم دیس فیلات
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 مب هه طعم بو هنر هصعتعم ۱ ظع ععل 10۲ (ظع 10۲6-
9 ۱ 

 طعم زلاممم از مصقو .ذه ظهصعط هج 6۱ هک )۰
 3و, کی لموطمفصم اطع تیم ۵۶ صع ]رز ۶ ۶
 ۸معم)مونعم) عن 24 ع 1 لجموو ام یلاهطمتملع ذص طعم ۲:عصعط
 هد ظصعانمط عمق (ذمصک هو اعم ۳. هطفصم طع ديونوادصا هنتعع
 ام ۶ طعم یوم اننددهتور» طقع نوع هه صنصممع طعس 107 ۰
 1 هزصمل»ب همه 16601۳ طول طعوم و عنوان و( هماطمص
 ۱۱ لنت تموطنو دن طع ۸ (26010816841 ۰

 1م ۳۵۵06 ۱ مردم طقع اطع طمماع و » ۱/9
 ام مه دن ام لات هم  یصععونمه طع ساک هن طع

 ز] نوا دمصم 6 جیرهمو0 مص دنوط 0 1066 )۰
 ۵و جوذصاع4 هغ طر اطع هرلدصهانهصعم ۶ هد هک اطنف دمم
 زو یزدرملو ام حنا ۱

 هدر طنصاف مجعمجنصک ععو هاقنععم هه ههومننام دوم 1طع هتسطمت
 3 2م010عذعو مت طعم هنسمازناو ها اطنع دو طموتصع
 قم نو رمنصع یدک نر قم طعم دص صعع هصف ال
 یدراع اطنع روم یوتطنمص ام طع 11امین امهصصاو ۶

 12در هو ۱۲۵۱1 هو 0م 6 ۸مبمعهامون هل قناعم ده طع ۱:۱
 ۱[مههنصهصاو هل مچ 610760 هص هصعنعصک 1م -- ۰

 1 مطفم لهجه 4
۱0۵۲282۷ ۲۰ ۱۱۰ 

 (ر) قهوممت نت طفبع هلنووع4 ذ» ع نولهمهنممم هک حع
 او م زمصور رم ۱0 ۶ 2

 تب 11[



 ززروا طنفامتزعفل ۹ناع ۵۶ تو دام مجمع هم طمص عحطفحص ام اطنع

 ۳2۵۷م ۱2ت ۲عرهمافع ذو طعم عتعع نافنص طعم 711211 1

 مهمی او. هه  هتهههعم)موزمه کناف هه 106260 هم هو ام

 ۳۸۵ 8ظ)[1عمص6 ممطهعصهصنفص ۳۸۱۵6۵ وا )۰

 2 - نعمت اممصمصاف هک طعم تا هک گکطنمم هه زاع

۱۱۵۱۹ 

 3 - 11 (منزمهآ مجمع هم ۸۳0ظ۵6010عنمها نام 0

 زر (ظع ظقفف هصف گمناطسعهف۲ :ععنمصف هل ۲وتع: هه ۱ هر ۰

 کفر کهن زفاهصم الهتترم 1وحوهر و هططحصح, ۱

 4 - 11نومتزعمل . اممصمصاو هل هنطمعمامونمت نام هل

0۵۵۰ 

 5 - لنعامتزعهل امصیصسعصام هه ۸هجمعملمیزهآ گنامج جن طعم

 6و رها ها ظفعفت کفمهعمصو ظزععطب ۳ ههمطاطعص لب که ططقر

 ظنوهرماعر 1هصعت-1طم:هصم الوصعطح0 صف 7۳هطازوم,

 ۵ - 11نوامزعمل امام هصف ۸0ظ0]260ونعمل نام هل 10»-

 وطنم هد ۰

 ۲۷۲6 طع اه هصف زا نممتمصف هک نم اضممل ورم 11

 اطع دف طن6ح 1قفاع0 دصمعم اطفص 2 )عقب حومهصع هنروماهصعصاحتر

 ؟ههاتمفف دهم هداقتصع0 هطمبت ههبممز ۱۱۱۱۹

 ۸تطقعملووزوهل گنامم ها ظوتعت اطف هم قم 10۲20 11 ندگصعمطع

 اه 200 رجمتع هماعو .هانماتع قوم )آ هنملج ۱۸8۸۱10860 2۳076 طمع

 )6وبنلا هل طتعط هم طع ه0کنازمم هل و هنروماهصعحع اه عطع ما

 101101۷6۵ طب 20ت تمصقل )مه (ز مو: 1 طع یقع ۲عفعمحف عمو

 2 266020 هنورولهصعصتم 20110۲60 هلو طرز ذلتفاتهنمصع» هص0 50 6۷۵

 611026 طقف عج دضقهع ز» ع ۲268626 طمملع ام یمجنحنص )1 )6

 1۱ [0رردح جا زمرج ههدءهدنصع اطع طلنو(هجزعمل ام سممم 200 ۸۲۵۵6010-

 21021 گناعم لنده ان 0 ۰

 ۸و اطع زللیوصتهتمهعم (همعع طفص 300) ول اطع هععمج0 هجا

 تیام



۱۱۵ 

 1 نممروموع هک طنین 6۵ 60م عمرم 060 طب ۸۸ص کز وهصمم
 مت مامللت (طع کممنعار ام وتمایانمه هک ظ۱هتممل ۱
 زو ام سموم اطع کنفاممزمت امجسعک هم هطع ضهطفعه]معذعها

 ۹زامم مگ طعم منمزهعم هک ظقتفر ام طع 1یهضتفصع ( 6291۵95 )۰
 [طنف مدمنصمع زو (طع دنعطع# هل (طع مد( صروو دم ص۵
 ۵۲ فقر قو اوج هو طعم نو امدنعها اممیصعها 6 مصععصع0ز طع
 وهم و۶ ظوعتفیم مع هل طع عمان » قم زاو هدنهتصم مص اطع دفع ۶

 11و ۷۰
 رزم طوماع ییدنفتصف ق ستمافععم طع اهر لابماتهاتممف هوجح
 ۱ ی ملزم طب زلطوبهنمصعم ع

 نزطززموءهوطر هم ۱۶ ۰
 زد طمع میعلععع همصع عهجعخا زوم محو دون اهع ۸۵-
 ومعمآمهوذمه تمعععهنصوو ده مو هام اطع 11و مرذعهل مه صعصق

 وز حع ونمذصمم م ۲عتو 6 1۰
 لیم یینب هم اطم یدوصانفت جهت هل دع طوملعر ذو 0۷1060 ذص

 وز مواعو هو 0۱0 :
 1 - رو مدنمهل  امصصحعصق هم ۸ممطمعملمونمهل هناعوم ایم
 دلو هواع (12۵0-ه906 ) ۵0 ۱

 یا[



۳ 

 وقت 0ت6عصع6 ه بصم یبع دووتمگمصتع ی ههنهصتکزوع, ۲۷هذلخ حوت

 وانمت 1 همت مي6وعصخع دعو منو جو 12 هنهمانناکر هب جمتامنم 2

 7121۷606 6 6ع واین ۵ 66 6, 11 6ووتع وبع و6 زهنصعم یهرودتزمامج

 1ع۲0ها نما ۸ 1 2 هصنتر همتی هما 1 کب06 لعع )۷امصسحعصاد 1نع-

 [02نوانعو لب ۲نفر هتسعت یسع عد ۹ذاعف ۸ع06ه]هعنویمم  لعع )امحن-

 عهد طانفامءزوایمف .لع امابقع همقع هطفع هل هصمنعصصع ظدطزعم 1۸۰

 1 یط6تهصم هم 40

۷۲ .۰ ۷۰ 



 وانع 1عو گناعو هنههگهامیذوایعم بن وتو» ءمجهاتع ]انوو اب ۸ ۰
 مزون لعع دالویهعتوصع ( مس امامت وام 4ع 300) جیانانکعف ۵

 12 هاینع لب میعاعم لع دهم ویع عللعم هعع هه هوم یصعصاع»
 رههصونممص مع 1ا0ع نان مون و هنهموتفر 1 هم هد واینذ
 1ع یهوعنل لع لصع مطخعطصفصم () هه هزومصع 1عو صانء(هغنمصع ءمصح
 صف عفاف عهزمصف لب نتعم مچ 1قصعنع دصوفنوعب عب حواس 1321۳6

 رزم یو هقصمم نوملنیانمصم ومصن هزوسغقمع هج و۰

 3م کی لموطم کفن ظنتمتعع هع 1م ظنادنمطقویع هد
 گوتبز6م هست هدمهلموذوایع هه ب1 ههمطنلناک ع یمالهطوتعم صوبع 1عو ته
 لنمانوصم عدصمنومم  هصو12نوعع 5 هرزهانمصم عج وعوانمصم» 6۷ )ع

 ۳, 3 هطتفصم 1 هزمنصعع ع یعاع هم ظنطازمطخواعب 1عو 2 12610
 ردرمطنکعو ی نتوهتقعحر مو جونم 1عو كمحصعت د 1 نون د 6
 مو رمممقع زمان( مس اه هنههط1ع «مللقح

۰ 9( 

 رعو عام یه اطنمعص سم 1ع لنسع یون حج ۳عیوفصم كمصع

 و زن قم قیمت و يمتمطعر دمتلق مهومت مع عج يه ده

 هننپ هتنففژ لع لیهزاع ۸ يدیعحع )۰

 نهم نه منع لقصف لعم یوانهلنمهعم 16 طب 4ع 66 )۷:۵
 هوا .ینهملهصعفع  ع مد6مووصقق .لعو .همجصعصتف ۱۱۱ ات

 (1) مدت ههبدنالع عرف 1931: ۵۷66 دم» 17271 16 ۰

 زر .امضفف  یطدوفطصفصم  ظتءمفعیم . عف .هینللعف ۸ هطدقهلموذواعه
 زر هموهتفف مه !فص, اب تام یوم طب عنج همت مهوف6 ع امجوسعو
 وردگمف مو یللفطههتمصم انعص ههنعهلع ع۶ هنصعغتب عغ صدمگذک عمه
 لعف یانمم هتک ملمهنوبموم هم مگومتععم ییانهقعف عن عمو ۲

۳۲۵۲۰ 

 (2) منعاونمف هجهسف 1 نصردهوونمص وه وا مازوو6عو لهصع 9
 نیازها 5 زا مزمصق - 1قو عمه. وبقمهف طمع نمک

01۰ 

 -م. 11



 ۱هتاوانع لب 1تعو . یایقص هه ی دهه مد 16 ۵6 همت 0 2۳

 ژورهطدص ز 12 ملقتصع ع ۱۲2۷عدعطاع هجا 1ح عمصقع ۱

 عهنمصع مابعتعسع مهنصعماک !انهامتزونمم 6 6و ۸۵۲060108 1و اد,

 ههاتع هاتف... 1عع دتبزومم  لعع هه عع هواممقنهمع ۳دلونم ۸عطمصک-

 21068 46 ۳عتد6مهلزکر طه جام لقصع 16 هصمص06 نم

 2 - بعد هدیه ظاذعامدنوانمم 06 12 هزاللم لع ۹طنسمم +

۰ ۹6۶ 16 

 3 - لیمو المصصحصاک لفعامتزوانعم 6۶ 1عو مو ۸۵۲۵601021 نایمو

 وژاانقو لعصق لعف د6عزمصو فا ع 0٩-فم لب وتو: 12جب ۱

 عهص کطفقفم کهن هزوافصم لعتتمم ۲-وهم و هجوم, )2۲۵۵1۲ 1 ۰

 4 - مو هجنصعجنع 11و (هجزومع 6۶ اعم گنامج ۸۵60 هعزوبمع

 16 1۲تمانمهط 6 06 یعو زد

 )ی ۸۳66010۵ زوامع

 لقصف 16و :عنوصف هیعف لب 2و : <ه2ععمایصر . ظژوجعطر» ۳و هوم

 وقتهفط1لر ظهور 1 هصونس هطممعفصم اامهبصمط20 عن ۲ظدطازومب

 ۵ - عفو ۱۷/6دنسهجاف طانعاهدزوعم ها )عم کنم ۸۳06010عنومع

 0ع ظفبععحت ۵۶ 1 زلف 40 ۰

 ۳هجکفصف ]ذسرمتموفتمم لس عجنم 6 مو 1 اتو0ته(نمصفم واین ۵

 هک قاف انص هصج لعف دون مزوصصمم ؟بروماعصعصهنتعم ها 6۱6 6و

 اهتاتقب هتس  هنزعف ع یایعلوتنمف مهم 021(1119وایعو ۶ کنامم ۸-

 ه26ه]هعتویفف ب ظوبعز له مهتاب ه ۳616۲6 دز هاب عج

 29169 ههنحگعص (هنتمو جمع و۳علوعفیصع  لعف .۱[هوصهههاف یوم

 نوه هم وین ه هطمبت > :63نوم هم ۳۵۲۲16 هیووآسعصاهنتع جم

 16 لناتعم 64 ۵ 1م ونبع 1حدنصعت هم 1 لمم زومو 5 2۵002-

 اقظف: 1عع دفع دهندهجد هدف کا همدعع لدوم ۹660206 2تا6 هبوو16-

 ۳26۳ (8طعم (مایزورصع هیناذم 06 هو ]یو هم ه۶ هندمز دمو 110125 وهرتصصو

 102065 46 ؟منتم دم طودوانلع مه وبع 1۵ ميکووصا نرم همت هصصع

 لعف تعدکژومصعحاح عهده عایق 1عو امدنصعصم 021(۲119وبعع» هنومز

<< 1 



۱۵۳ 

 رم طب 6 ی نهم ییصصمص 06 موم هصز هیصهصس6 ۸-6
 2611 (12 منم مس 12 نتمایانمج لعف مهمه ۱( مصه)»
 مو لع وت6وصنع دن !هصنعصق ( ظعععصف ) اعع طامهصعحاع ۶ 8
 وزامف لو مجزومف لب ظوعم اه منمنصعع 1 ملسف دزع 6۲ 8 21 دو

 زره اهصاع 46 1 ندصم هبب وهم 16 ۵۶ لوف ۱[ مه مص 119 0
 ما تم نمصم ع صمص مع 1 ظعفع میس 1 هفوصط16 اب ۰

 زر« زنم یهرمنهم 1م نن6ققععم 1ع ۵6 5 11 و
 موم 1ع اهعر عن هنورماگهعم هو هطفقعبص ۱۱۱

 12 اندازه ۰ 6 ۰
 8مصم اکو لمصو اد سنیادعع اعم دعمجعن عدمصعحاع مهمه دات
 مو تم هطکملموت ورم ی عج دماتهصف» حیف هد متصع یا
 من هیزعم لعم امهعصنو نمودم 46 2 ظرهونصعع ع هوم هنصعت

 وانم 1 هم لع یعو طقاطتاهصاو هد یو 16 ۰
 زرع هجناعر .مهتانم  یووعصانعلع لب انسع» ده نبزوع هس هنج

 هه
 1 نم اهمصمموم طانحاممنوبمو ۵ 16 5 ۹
 وایت و منو ۵ نهنا ع و6 ( 1م طفماع )و زیوو ۵
 12 ماهنصع 6 )۷۲۵۷2 ۱۵م موم 16 ستم وناع ان
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۳6۳۱۷ ۹ 
۲۳6 ۱۵۲۵ ۵۶۴ ۳۵5 

 1ظع نو مزه ۱۲0

-۸:۵۵6010 6۱6 220 ۱۱6۱66 

 821621 ناو هل ۲2۲ 20-

۱۷۰ 

 (ص ظعوتوص)

9۷: 

۱. 7۲6۳۶ 06 ۳5 

 ژرمو مجسعک ۳1۱500-

 110اعف ۶ عفو ٩ناعم ۸6ظ60-

 ]08]وابعو 4ع 12 00۷۱۵66 6

۱ 

 (ظص ظ۵عمص)

8۳01: 

۱۷ ۱ 

۷ ۱۱ ۲ ۰ 

۰ ۷۹۵ 
 ات 4 _ِ

 رزرو ۱

[6:۵8 64 

 1202 ۳۶ع۶۶



 روم یکم العاب ۱
 ۱ ۸عمعوهز0» ۰ سس ۱

 ی ووومعح فخ

 هط
 1 الخ

۳ 



 ۵و
 ۸6291109 ۰ ده 6م
 یر. _ هو 5 هه ی





9 ۳۳ 
 0 ی 1 ِ ۱

0 1 


