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45                              آٌٙبيي ثب زٙؽ ِغت  

48                 ٔمؽٔٝ يب پيٍٍفتبـ وبوت ؼْٚ  

52                               زٙؽ لٙؼٝ ي ٔطّي  

 76                              يه ٘ىتٝ ي پبيب٘ي     



35 
 

ٚ وٛؼوي ٚ وفٌبـي ٚ ذ٘ػ زٍي ؼـ وبَ ٞبي 

ثف وف ٔب پسر ٗ ّازر عايٚ يپز ّٜزؽآ خٛا٘ي وٝ 

 وبيٝ ٔي افىٙؽ

يه وفي افىت ٚ ٔٛويمي آٔبؼٜ ٕ٘ٛؼْ ٚ ؼـ ضٕبْ  

ٔٙكَ لفيت وي پبييك پيٍيٗ ثف اوبن ٌ٘ٛتبـي اق 

غٛؼْ وٝ غيّي ٕٞؽـ آٖ وٙيٗ غٛي غٌٛب٘ٓ ٔي 

ٌؽ ٚ ثٝ غيبَ ٕٞبٖ ؼٚـاٖ ثسٍي تّٛـ ٔيففت وٝ 

 ثٝ ثٝ ٌبػفي وػٙؽاٖ ٌؽْ 

 ٞفزٙؽ اِطك ٚاالّ٘بف ٞفتٝ اي يىي ؼٚثبـ ثٝ

ٚ وفن ٔي وٍيؽْ ٚ ثب  ٔيففتٓإجْٔ ٛاي ازتي

ٞٙفٔٙؽاٖ ٘بٔي ؼـ ايٗ ػفِٝ اـتجبٖ ِٕيٕي ثفلفاـ 

ٕ٘ٛؼْ ِٚي ٌفتبـ ٔٗ ٌؼف ٘جٛؼ ٌؼفٌٛ٘ٝ ٞٓ ٘جٛؼ 

ؼا٘ٓ آ٘سٝ ثٛؼ  فمٗ ٔي ٞير زيك لبثُ تٛخٟي ٘جٛؼ

ـي آٖ ؼـ ؼَ ٘بقوٓ ثٛؼ اق اػٕبق ؼَ ٚ خب٘ٓ ثٛؼ  آ

ظ پيفٚقي  يبثبٖغ ) ٕٞٝ ـا ؼـٕٞبٖ ضٕبْ غب٘ٝ ي

ـا  اق زٍٓ اٞبِي غب٘ٝ ٔجٗ ٕ٘ٛؼْ ٘بْ آٖؼٚـ (٘جفؼ
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ٚ ؼـ ٌٕبـٌبٖ ٔطؽٚؼ تىثيف ٚ  آقا زارٌكاـؼْ 

 آٖ ٌؽْ ثؼؽ اق پب٘كؼٜ وبَ ثبـؼٌف ثف ٚ  پػً ٌفؼيؽ

بٌٓ فمٗ تّٕيٓ ٌففتٓ پػتٝ ٌؽٜ ث ىٝ٘ٝ ايٙ )

 (  يؼٙي ثفآٖ ٌؽْ

ثٝ قثبٖ وٝ زٝ ػفْ وٙٓ ثٟتف آٖ اوت ثٍٛيٓ: ثب 

تبٖ آٖ ٌ٘ٛتبـ ٌٛيً ٚ ِٟدٝ ي ثػٍي اق تجفو

ؼٚـاٖ وٛؼوي ٚ ٘ٛخٛا٘ي ٚ خٛا٘ي ـا اؼأٝ ؼٞٓ ٚ 

جٗ ٕ٘ٛؼْ ٚ ؼـ اؼأٝ ي آلبؼاـ تىثيف ٚ فا ٘يك ٔآ٘

 تٛقيغ ٌفؼيؽ

زٗرآ  ٕٞبٖ فٕبي ـٚضياي وبي ٔي تٛا٘ىتٓ ؼـ 

تي آاليؾي ٕ٘ج٘إي ٚپاميٚم٘زمي تي زرزعز

زٙيٗ ضبِتي ثف وٝ اٌفـاؼ ٔفؼي ، خٛا٘ي ٔي ثٛؼْ 

فؼؼ لجُ اق ايٙىٝ ِبضت لّٓ ٚ آؼٔي ٔىتِٛي ٌ

 ٌؼف اؼة ٚ ٞٙف ٌٛؼ 

 ٞفزٙؽ ؼـ ايٗ ٌيتي اُِ غٛؼ ْثٛؼ آزُاثتؽا يه 

 ٌٓ ٌؽٜ اوت  آزّيت
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ايٗ ِغت اـقٌٕٙؽ  ) ذ٘اٛز سازٙ ي ارسؽْٖس

ـا ضفاج وفؼٜ ثبٌٓ ٚ ثٝ  وّٕٝ اي ٘يىت وٝ ٔٗ آٖ

ؼـ، ٔب ٚٔغ ِٝ بـاج ثىپبـْ ٞف ٚالٜ ثٝ لَٛ اؼثب ت

غٛؼ اوتؼٕبَ ٌٛؼ ٘ىٛوت( آـي غٛاٞفقاؼٜ ي 

وٝ ؼـ ٘مبٌي آقا ّٜسي رضايي ا٘ؽيٍٕٙؽْ خٙبة 

ٚ تفويت ـً٘ ٞب غٛؼ ثٝ تٟٙبيي وفآٔؽ ٚ ـً٘ 

 ٚ ٌٛـاٍ٘يك اوترٗح ٕ٘اس آٔيكي اٚ 

ٞفزٙؽ وىي ـا ـً٘ ٕ٘ي وٙؽ، ـً٘ پؿيف ٘يىت  )

( ٔؼظٓ ِٝ ٌٝ ٌبٞي  ٌيفؼ ٚ ـً٘ تؼّك ثٝ غٛؼ ٕ٘ي

ايدبؼ ٚ اضيبء ٔي ٕ٘بيؽ وٝ  ؽ٘ر آفزئ لٙؼبتي

ٔي وٍؽ      ؽازي پز ثٝ  سٕسىآٚ  ّززىآ ؼَ

 ( اثف ايٍبٖ تؼ تٚ عز آـي اٚ ٌبػف اوت ٚ )

ٚ ايٗ ٌٛـ آففيٙي ـا زٙب٘سٝ ثٍٛييٓ ثسٝ ي پبويكٜ 

ثٝ ؼايي خبً٘ ٔي ـٚؼ وػٙي ٌكافٝ ٘يىت ٔثُ 

 ايٙىٝ ؼاـْ اق غٛؼْ تٕديؽ ٚ وتبيً ٔي ٕ٘بيٓ



38 
 

ٚ آ٘سٝ ؼـ آٖ وبوت ثٝ ٌٛي  آقازارثفٚيٓ وفاؽ  

      وٝ ؼـ ٚالغ پٍتّززّآ آٓ زيار ثبٞٛي 

ٚ اق خبؼٜ ي ؼيكيٗ ٌٍٕٚه ٛاي ؽْيزإات  م٘ٙ

ـٚق٘ٝ اي ثٝ آٖ وبٔبٖ ٚ اق خبؼٜ ي غب٘فٜ آففيٗ 

تٛاٖ ـاٜ يبفت ثٝ  زبِٛن وٝ ثب ٕٞىفف ٟٔفثبٖ ٔي

ؼـ ٚالغ ٕٞيٗ  ٕ٘روٝ ييالقي ٕ٘ر آٖ ٔٙب٘ك 

پٌ سٕيٍ٘ٚ ٗ تا إتٜاي تَسٙ زٗ  ٔٙٙمٝ ي ثيٗ

ثبٌؽ ٚ ضتب ٔٙب٘ك ودٛـ ٚ ـٚوتب ٞبي آٖ  ٔي آب

ثٝ غّٗ ٌٛيٙؽ ٘ٛـ ٚ يب ؼـ غٛؼ ٔبق٘ؽـاٖ ؼـ وٛاضُ 

ٚ  اعِ جعَي وٝ ايٗؽٜزعتإي تٚ ٕاُ ٕ٘ر غكـ 

ـؼٜ ٌؽٜ اوت ٘بْ لجّي ٚ اِّي ثٝ ؼـٚؽ ثف آٖ ٌؿا

ٙٙمٝ ي ثٛؼٜ ِٚي ثبيؽ ؼا٘ىت وٝ ٔ ( عٍ٘سٙ )آٖ 

ٚ ّٖاعثت ّذٛثي اِّي ٘ٛـ آٖ ٞٓ ثٝ يه 

ٚ  ْٕايٖسٙ ي حضزت ٚ يب حض٘ر اّاُ ّعصُ٘ثب

اق ٕٞبٖ قٔبٖ  ٕ٘رثٝ ٕ٘رافؾإي ؽسٓ آٓ زيار 

 اٌتٟبـ يبفتٝ اوت
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          ّزحُ٘ آيت اٍٚ آقاي عالّٚ يحيي ٕ٘ري

وٝ ثٝ زٙؽ قثبٖ ٔىّٗ ٚ  ) ـٔٛاٖ اِٝ تؼبِي ػّيٝ (

ففٔبيٙؽ ٚخٝ  اثجبت ٔيِيفبت وثيفي ؼاـ٘ؽ تأ

ٕ٘بيٙؽ  ـا ثٝ ٚٔٛش ٚ ٌفبف ـٌٚٗ ٔي تىٕيٝ ي آٖ

تَسٙ  ( وٝ غٛؼ ٔؼظٓ ِٝ اُٞتَسٙ تب ٕ٘ر)ثٝ ٘بْ اق 

ٔي ثبٌٙؽ ٚ ؼـ آٖ ٔٙب٘ك يياللبت ٘ٛـ ػبِٕبٖ ؼيٙي 

ؼـ  ٕ٘يغٖسىآ چيزٙ زعتبق ٚ ٚ ٞٙفٔٙؽاٖ غّّ

ػفِٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثىيبـ ففاٚا٘ٙؽ وٝ اٌف وىي 

ا ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٚ ثػٛاٞؽ ؼـ ايٗ ـ ضِّٛٝ ي آٖ

متاتي تظ قٔيٙٝ اثفي تطفيف ٕ٘بيؽ ثي ٌه 

سيز عايٚ ي غٛاٞؽٌؽ . اخبقٜ ثؽٞيؽ ثفٚيٓ قط٘ر

 ؼلبيمي ثٍٙيٙيٓآقا زار 
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 ّقسّٚ ي زُٗ

يازي ايٗ وّٕبت ثٝ زٍٓ ٔي غٛـؼماعت زُٗ ؼـ

ـٚي خّؽ  پفٚيك ـٔبيي ٔدٕٛػٝ ي اٌؼبـاس ٕغٔ 

ٕغٔ تبثّٛ ٌ٘ٛتٝ ٌؽٜػىه ٔيؽاٖ آقاؼي ٚ ؼـ يه 

ٚ ؼـ لىٕت ؼٌف ػىه ضميف وٝ ميَّ٘تز 021

ثبالي آٖ ٌ٘ٛتٝ ٌؽٜ اوت اثف ٘ػىت ثٝ ٘بْ آلبؼاـ 

ٔجٗ ٚ پػً ٌفؼيؽٜ اوت  1367ؼـ ثفي ـيكاٖ 

ٞٓ اوٖٙٛ اثف ؼْٚ يبؼي اق ٘ىٗ تمؽيٓ ػكيكاٖ ؼَ 

 ٔي ٌفؼؼ.

ؼـ ٔمؽٔبت ٌفتيٓ زٝ اٌىبِي  -1358ففٚـؼيٗ 

ٌؼف ٘يىت  ( ايٗ اثف ) ؼاـؼ ؼـ ٔٛغفات ثٍٛييٓ

اوت ٌبيؽ ـٚايت اق ٔطُ قيىت ثفغي  تريٌثّىٝ 

 ثٛؼٜ ثبٌؽ.(اِجتٝ فمٗ ؼـ تبثىتبٖ)عاً ٛاي عْزاق
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 زُوبؼٜ ٘ٛيىي غٛؼ ٞٙف اوت ٕ٘ي ؼا٘ٓ ايٗ ٔتٗ 

يب ثب ضبَ ضبفظٝ ي وٍيؽٜ اوت يب ٘ٝ يب وبَ اوت 

وىي ثٝ ٌٕبـٜ ي ػيٙىً تبـيع خٟبٖ ثيٙي ٞف 

 ثىتٍي ؼاـؼ

ت٘ي ا٘ٛاع اؼوّٗ ٞب ، ػٙفٞب ثٛي ٔؼٍٛلٝثٛي 

ٚ ٟٔفثب٘ي ثٛي غٛـؼٜ ـيكٞبثٛي غفت ٚ  عاطفٚ

 ؼٚـاٖ وٛؼوي ٚ ٘ٛخٛا٘ي ٔفا ذاطزاتپفت ٞب ٚ 

 وفؼٜ ؽيسايي
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 ّقسّٚ ي آقا زار

 آقا زار

 زٗعتسارآ ازبثٝ  عالُ تٚ ٕاُ ذاٍق عثحآ

ـاوتي ٞٙف زيىت؟  زٗعتسارآ ٖٛزوالْ ثٝ 

ٞٙفٔٙؽ ويىت ؟ثكـٌبٖ ٌٛيٙؽ ثٟتفيٗ ٚ ٚاالتفيٗ 

اوت أب پبوع وٛاَ ؼْٚ ٞٙفٔٙؽ  ؽعز ٞٙفٞب

ٞٙفٔٙؽ وىي اوت وٝ اق ٔفؼْ تٛلغ ٘ؽاٌتٝ  ويىت

٘ؽاـؼ اِجتٝ اق ضىبؼت ٚ ويٙٝ  1ثبٌؽ ا٘تظبـ تٍٛيك

 آقاـ ثيٙؽ

غٛؼتبٖ ثفايً ٔٙبِجي وٝ ؼـؼفتفْ ٔي ثيٙيؽ  

   لّٝ ٘بْ –ٔدٕٛػٝ ي ٌؼف اوٕي ثٍؿاـيؽ ٔٗ

                                                           
3

وٝ ؼـ قٔبٖ ـٔبٌبٜ ّزحُ٘ آيت اٍٚ آقاي حاج ؽيد حغئ ٍٖنزإي  -

وبٍِي ـضّت ٕ٘ٛؼٜ  110ٕ٘بيٙؽٜ ٔدًّ ٌٛـاي ّٔي ثٛؼٜ ؼـ وٗ ثبالي 

ٚلتي ايٗ لىٕت ـا ثفاي ايٍبٖ غٛا٘ؽْ ٔؼظٓ ِٝ ففٔٛؼ٘ؽ ثي غٛؼ ٕٞٝ 

 ٘يبقٔٙؽ ضٕبيت ٚ تٍٛيمٙؽ
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ٕ٘ي ٟ٘ٓ ٌبيؽ ضففي ثبٌؽ ٌبيؽ اِال ضففي ٞٓ 

٘جبٌؽ ٌبيؽ ٘ؼفٜ اي يب ايٙىٝ ٍ٘بٞي ؼـ ظّٕت 

خفيب٘ي ؼـ ٔٛج ـلّي اق وٕفي ٌىىتٝ اٌىي ثف 

ٔكاـي ثي ٘ؼٍٛ ٌبيؽ .... تٛ غٛؼ ٘بٔي 

 غٛؼ ـا ٌ٘ٛتٓ ٚ ؼفتف ـا ثىتٓ احغاطثٍؿاـ

٘ٛـ  ّاسٕسرإٓ٘رثيب ثب ٔٗ ثٝ  رٗعتاثب ٔٗ ثٝ  

٘ٛـ  ٕيْاي٘ؽيج ٕ٘ر٘ٛـ وٛٞىتبٖ  1ودٛـ

 ٘ٛـ ٞٙف پفٚـ اعتازتٖآ

 ثيب ٕ٘رٖٛزىغتز

 

                                                           

ٞفزٙؽ ودٛـ ٔٙب٘ك يياللي ثىيبـ ٌىتفؼٜ اي ؼاـؼ وٝ ثب زٙؽ ـٌتٝ وٜٛ -3

ِٚي ايٗ ٘ٛـ وٝ ٘ٛـ ٚالؼي ٔي ثبٌؽ ثٝ وٟٛٞبي  ثٝ ٌٕبَ ايفاٖ ٘كؼيىتف اوت

 ٌٕيفا٘بت پيٛ٘ؽي ثيٍتف اوت
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 سٕيٍ٘ٚ پٌ

ثب ٔٗ پُ قٍِ٘ٛٝ ثيب ثب ٔٗ ثٝ آٖ وٛي ٌجٙٓ ٞب ثيب 

 ٔي  ػٍك ثب ٌفؼ ٚ غجبـ ػب٘فٝ آغبق 1خبؼٜ ي غبوي

آ٘دب ا٘ىبٖ ٞب ٌيٍٝ اي ٘يىتٙؽ ػدّٝ ٔؼٙب ٌٛؼ ؼـ

٘ؽاـؼ ٚ اق پُ ثٝ ثؼؽ پٕپي ٘ؽاـؼ ٞيبٞٛ ٔفْٟٛ 

 ٘يىت

ؼـ ٞير غب٘ٝ اي يػسبَ ثٝ زٍٓ ٕ٘ي غٛـؼ ؼيٍف 

 پبييٗ ٔطّٝ ٚ ثبال ٔطّٝ غٙؽٜ ؼاـ اوت

 زٖٛ غٛـٌيؽ يىيىت 

 

 

 

                                                           
3

 آٖ قٔبٖ خبؼٜ غبوي ثٛؼ زٙؽ وبِي اوت آوفبِت ٌفؼيؽٜ-
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 عَي آتاز

ػّي آثبؼ زُٟ وبِٝ ٌؽ اق ؼـغتبً٘ ٔيٜٛ اي ٍ٘ؽ 

 ثبؼ يتيٓ ؼـ ٕٔبت اوتآػّي 

ٙؽ اق وًٙ ٞبي وتفي ؼـ ٔطبِفٜ اوت ِٚي زٞف

 ٚؼ اوتٔفؼً٘ ق

 ٞفٌك 1آٜ زفا ٔفؼٖ ٘الق

ائ سّئ ّي ٚاـ ػّي آثبؼ ـا آثبؼ وبقيٓ ػثيبييؽ 

 يل ي تؾٖٚوٛقؼ تٍٙٝ اوت  ٔي آتي استي

 عَي

 آتاز عَيتب ؼٌف ثبـ ٌفؼؼ  

 

                                                           
3
 ٔٙظٛـ ففٚي ٚ )ٚاٌكاـي( قٔيٗ اوت - 
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 اٍٗج

 قيبؼ ؼاٌتيٓ  ّْٜآاٖٚ ٚلت ٞب 

 ٟٕٔبٖ ثٛؼ پسرّعاؽق

ٌفت ثفاي ٞٛاغٛـي  ـاوتي ٞفوىي ٔي اٚٔؽ ٔي 

ضبَ ٘ؽيؽْ وىي ٞٛا ثػٛـؼ ٕٞٝ آٔؽيٓ ِٚي تب ثٝ 

 غٛـؼ٘ؽ آة ٔي

 آة ٌيفيٗ اِٚح چؾْٚ آب

 اِٚح ٔٙتظف ٟٕٔبٖ ثٛؼ ٔٙتظف ؼٚؼ وجبة 

 ٚ ايٙه ٔٙتظف ٌؼّٝ  
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 الٗػ

اوت ٚلتي ثٝ ٌفؼ٘ٝ ـويؽٖ  اي ىززٕٚالٚي ٘بْ 

 اٍ٘بـ ثٝ غب٘ٝ ـويؽ٘ؽ

 الٚي غىتٍي ـا اق تٗ ثٝ ؼـ ٔيىفؼ زٖٛ 

 ثٝ ٍٔبْ ٔي ـويؽ رٗعتا ت٘ي

 يٗ ٌفؼ٘ٝ يه ـٚقا 

 وٍتٝ ٞٓ ؼاؼ  
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 آسازم٘ٙ

 اق ٞف ؼيبـي ثٝ آقاؼ وٜٛ ٔي آٔؽ٘ؽ

ثٛٔي ٞب ؼـ اؼاي وّٕٝ ي آقاؼ وٜٛ ٌٛيٙؽ ػكاوٜٛ  

 ٘ٝ تٟٙب ثٝ ايٗ ٔؼٙب وٝ غّٗ ٌٛيٙؽ

ثّىٝ اق ايٗ ـٚ ػكاؼاـ وفؼٜ ٔبؼـا٘ي ـا اق  

ثٝ آ٘دب ٔي آٔؽ٘ؽ  زٕيااق تٕبْ  ،چٖسپزچِ

وٝ ٘تٛا٘ىتٙؽ غٛؼ ـا اق قٔيٗ آقاؼ  مٖ٘ٛ٘رزإي

 وٙٙؽ ٚ ثٝ لّٝ ي ثّٙؽ آقاؼ وٜٛ ثفوٙؽ 

 اي آقاؼ وٜٛ أيؽ اوت ٕٞيٍٝ آقاؼ ثبٌي

 قَٚ فتحٚ  آقاؼ وٜٛ ٕٞسٙبٖ ثفاي آقاؼي اق قٔيٗ 

 ّ٘جؽ. ٔجبـق ٔي 
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 ؟تي٘يِ چٚ

زيكي وفا٘ٝ،  ، وٙبـٙبي وٙبـؼوٝ ثٝ ٔ مٖارٙاق 

وٝ ؼـ  سّئ تاغيب اق  ع٘تلوبضُ زٝ ثٍٛيٓ اق 

آ٘دب ثبغي ٘يىت ٚ ٔيٜٛ اي ثف ٌبغٝ اي وٍٙيٙي 

 وٙؽ زٝ ثٍٛيٓ ٕ٘ي

تب ثبؽ قٔيٗ ـاٞي ٘يىت ٔثُ ؼَ  سّئ عياٙاق  

 وجٛؼ تب ؼَ ِبف ـاوتي زٝ ثٍٛيٓ

زٝ ثٍٛيٓ اق  ذ٘اعتيارييب  رينايب  ميجااق  

 وٝ ٔؽتي غجفي ٘يىت زٝ ثٍٛيٓ  تُ٘ عياٙ

 ـا پبيبٖ ٔي ٟٕٔب٘ي غٛؼ وٝ تٖ٘ر زاغ ي عيٖٚاق 

وٝ فمٗ ثبيؽ غٛاة  تاسٙ ٗ ىزُ ٕآؼٞؽ ٚ ثفاي 

 ؼيؽ زٝ ثٍٛيٓ؟
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آ٘دب  ّززىآوٝ وٕتف ثٝ فىف  پيزقثزعت٘ٓاق 

ٞىتيٓ زٝ ثٍٛيٓ؟ اق ٌٛـوتبٖ خؽيؽ وٝ قٚؼ ثٝ 

وٝ  تنيٚوٛي ػكيكاٖ ٔب آغٛي ٌٍبؼ زٝ ثٍٛيٓ اق 

 ٖ تىيٝ ؼاـيٓ زٝ ثٍٛيٓؽاوٕتف ث

ق قٔيٗ لفاـ ؼاـؼ ٚ اق ٔٙجغ آة ِِٛٝ وٍي وٝ ؼـ ٔف 

ثٝ ثب٘ي آٖ ٞفوٝ  ٔفؼْ ثؽاٖ ـأي ا٘ؽ غؽاٚ٘ؽ

ؼٞؽ زٝ ثٍٛيٓ وٝ اٌف ثٍٛيٓ ثبيؽ اق  ذيزٞىت 

 وػٗ ٌفت  ّارّزسّئ

 زٝ ثٍٛيٓ  مامزٓـاوتي اق 

آٜ زٝ ٔفؼْ وبؼٜ ٚ غٛثي ٌٛوفٙؽي وٝ ػٛٔي خب 

ؼٌٚٙؽي أب غٛؼٌبٖ ٌيفٜ ي  ثفٚؼ وىي ٕ٘ي

 ثٍٛيٓ؟ٌٛؼ زٝ  خبٍ٘بٖ ؼٌٚيؽٜ ٔي
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 ٞبي وٛزه وٝ ٍٞٙبْ ػّف تفاٌي ثفق  ناق ؼا

ق٘ٙؽ ٚ خبي غٛؼ ـا ثٝ قٚـ ثٝ ٔبٌيٗ ؼاؼ٘ؽ زٝ  ٔي

 ثٍٛيٓ

 وٝ غبفّيٓ زٝ ثٍٛيٓ ّزه ٗ ّيز جسايي ٛا اق 

ثدبي ايٙىٝ ثيبييٓ ؼَ ٞبيي وٝ اق وفؼي قٔىتبٖ  

يع ثىتٝ ا٘ؽ آة وٙيٓ ٚ ـاٜ يع ٌىٙي پيً ٌيفيٓ 

 ٝ ثٍٛيٓ؟ آٜ اق ؼـٚؽ ٚ تٟٕت ٚ غيجت ز

 ثٟتف اوت زيكي ٍ٘ٛيٓ
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 قالمتي

ايٗ ٚالٜ ي وٛتبٜ ؼـ ٔؼٙب ثّٙؽ اوت ٘ٝ ثٝ  لالوتي

ثّٙؽي آ٘ىٝ ثٝ لَٛ اوتبؼي والٜ اق وف وٛؼن ػمُ 

 ثيفتؽ

ـٚي وٜٛ زٙؽ غب٘ٝ اوت اق وبوٙبٖ آ٘دب يىي ثف  

 ؼـ قٔىتبٖ ٌٕبَ اوت

 ؼـ ٘مٙٝ ي ؼٌف ٚ ؼيٍفي 

 اِال  ًِٚ وٗ ثٝ ٔب زٝ ٞفخب ٞىتٙؽ 

 غٛي ثبٌٙؽ 
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 ى٘عفٖس عزاي

ٌٛوفٙؽ وفا ؼـ آ٘دب فمٗ افىت ثجػٍيؽ زفا 

 غبـخي ثٍٛيٓ ؼـ آ٘دب فمٗ ِؽاي ثغ ثغ اوت

 ؽيزپاكِؽاي ثي ثٕف زٛپبٖ ٘يىت آ٘دب فمٗ  

 اوت ٌيف ٘بپبن ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ

 آ٘دب ٌٛوفٙؽ وفاوت  

 ٔدٕغ ثغ ثغ وٙٙؽٜ ٞبي ثي ِؽاوت
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 عية تزػ

 1ٌٝ ويف ٚ ٔب اٌف ويف ويت ثٝ ِٟدٝ ي آ٘دب ٔي

ٌٝ ٌٍٕيف آ٘دب وىي ػّيٝ وىي  ـا ٔؼٙب وٙيٓ ٔي

 فاّيٌ ٗ زٗعتٌٍٕيف ٕ٘يىٍٝ زٖٛ ٕٞٝ ثب ٞٓ 

ٞىتٙؽ ؼـوت ٚلت ٔؽـوٝ يب ٚلت وفٌ٘ٛت 

تدؽيؽيٟب أتطبٖ په ؼاؼٖ ٞبي ؼـغت ويت 

ـتف اق ٞف وبَ أتطبٖ غٛؼ ـا په  تفي ٞٓ پفثب

 ؼاؼ ٔي

     وٛزه ٚ ثكـي ثفاي زيؽٖ ويت ثٝ ِطفا  

 ـفتٙؽ  ٔي

تٛا٘ىتٙؽ ثبالي ؼـغت  ٞب اٌف ٕ٘ي پيف ٔفؼٞب پيفقٖ

ٌفتٙؽ  ٌففتٙؽ ٔي ثفٚ٘ؽ زٙؽ ٌٌٛٝ ي زبؼـ ـا ٔي

 تىٛ٘ي ثتىٖٛ وٝ ؼاـي غٛة ٔي

                                                           
3

 ويف ؼـ ػفثي ٔي ٌٛؼ ٌٍٕيف  -
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وفؼ٘ؽ ثؼؽ تمىيٓ  ثسٝ ٞب ثيٍتف وًٙ پفا٘ي ٔي

 تزؽيٌففتٙؽ ٔي وٛثيؽ٘ؽ ٚ  ٌؽ ويت ـا ٔي ٔي

 ذ٘تي تزؽيوفؼ٘ؽ زٝ  ؼـوت ٔي

 ثفاي ايٙىٝ قيبؼ ؼٞٗ ٔجبـوتٖٛ آة ٘يفتٝ

 ٌؿـيٓ ٚ ٌٕب ـا ثٝ اقويت تفي ٔي 

 وپبـْ ويت ٌيفيٗ ٔي 
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 جيزي

خيفي ثسٝ ٞب تيف ٚ وٕبٖ ثٝ ؼوت ثفاي ٌىبـ قثبٖ 

 ـفتٙؽ ثىتٝ ٞب ثيٍتف ثٝ خيفي ٔي

ّيچنا ِؽاي خيف خيف ٌٙدٍه ثٝ لَٛ آ٘دب 

 وفؼ وٝ وٙفٛ٘ي ثتٟٖٛ ـا تؽاػي ٔي آ٘مؽـ قيبؼ ثٛؼ

ـٚؼ  ؼيٍف وٕتف وىي ثٝ ٘جفؼ ٌب٘ٝ ثىف ٚ ثّجُ ٔي

 زٖٛ تيف ٚ وٕبٖ ٞب ففأٛي ٌؽ٘ؽ

 ـوؽ  ِٚي ِؽاي خيفي تب ليبٔت ثٝ ٌٛي ٔي 

 

  آقا ازريظ ؽزيفي فزسٕس اعتازق٘ؽٜ يبؼ 

ؼـتيفا٘ؽاقي ػدٛثٝ ثٛؼ٘ؽ  ٘ب ؽزيفي يعق

 ـٚضٍبٖ ٌبؼ
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 ّضزىإي

خبؼٜ ثٛؼيٓ ِت غٗ ثبقي ثسٝ ٞب ثب ٔمؼٌب٘ي وف 

ٔػَّٛ اؼأٝ ؼاٌت ٕٞٝ ثب ٞٓ  آًٞٙ

 وفٌفؼ٘ٝ 302 ،عزىزز212ٕٚ

  آٔؽ  ات٘ت٘طآٜ ِطظٝ ٌٕبـي ثٝ پبيبٖ ـويؽ  

وفؼ٘ؽ ثٝ  ثسٝ ٞب ثٝ ؼ٘جبَ زٟفٜ ٚاوٓ پفٚاق ٔي

 ٘فف ٔٙبقَ

 ّضزٙوالْ ػٕٝ والْ غبِٝ والْ ٘ٙٝ ٘فه ق٘بٖ  

 اٚٔؽ توفثبق ؽٔمؼٌب٘ي پىفت اٚٔ تسٙ

 ثيب ثبال 

 قٖ ؼايي ٘بٔٝ ٘بٔٝ ي ؼغتفت اق ـاٜ ؼٚـ 

 ثففٔب

 ٔمؼٜ اْ يه ويت؟  
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 ؼوت ٌٕب ؼـؼ ٘ىٙٝ  ٝثبٌ

 غؽاضبفظ

 قؾٖو إتظارفززاٗآٖٛوثبق ثٝ  

 .ٌفؼ٘ٝوف 212

 

 

 

 

 

ؼـ ثسٝ ٞب ثٛؼ ٕٞٝ اي  ؽ٘ر ٗ ٛيجإي*ٚالؼب زٝ 

٘ٝ ٔثُ ايٗ ٘ىُ ثٍٙيٙٙؽ يه ٌٌٛٝ  تحزكؼـ 

 وفٌفْ ؼ٘يبي اِىتفٚ٘يه ٌفؼ٘ؽ
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 حالٍٚ

 ضالِٝ خٙت ـٚؼغب٘ٝ اوت فمٗ اق آٖ ثكـٌبٖ اوت

 ٍٛؼ ٘ف غبٖ ٚ غبٖ ثبقي تّٛـ ياي ٚايي تّٛ 

       ثٛؼ وٝ غبٍ٘في ذآآ٘دب فمٗ ٚ فمٗ يه 

 ثف اٚ ثبؼ ذسا رحْتوفؼ  ٕ٘ي

 اوت  حغيٖي عازاتأبثكـٌبٖ آٖ قٔيٗ اق آٖ  

 

 

 

 يس ّحْس حغيٖعيّ آقا ّزحُ٘*غؽا ـضٕت 

 رٗحؼ ؽاز
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 چٚ ؽس؟

زٝ ٌؽ؟ غزػ ٛا وٓ ٌٍتٝ آٖ آب رٗزذإٚ  زفا

 زٝ ٌؽ ؟تاسي زراٗرزٓ ٛاي عزٗعي ٛا آٖ 

آٖ ضٙب اٍٍ٘تي وٝ ٍٕٞبٖ ـا ٔػِّٛب ٔبؼـ ٚ ٔبؼـ 

 ٌٛٞف ٞب ـا ثٝ يبؼ خٛا٘ي ٔي ا٘ؽاغت زٝ ٌؽ؟

آيٙؽٜ ي غٛؼ آٖ ـوٓ قيجب وٝ ؼغتفاٖ ثفاي ٌٛٞف 

 ثبفتٙؽ زٝ ٌؽ؟ خٛـاة ٔي

 غٛا٘ؽٖ ٞبي زٛپبٖ ودٛـي زٝ ٌؽ؟ آٖ

وفؼ  آٖ ٌّٝ ثكـي ٌٛوفٙؽ وٝ قيبؼ ٌفؼ ٚ غبن ٔي

زٝ پيزّززك  يب آٖ وٛٞٙٛـؼي ٌبٚٞب ثٝ وٛي

 آٖ پبـن وً زٛپبٖ زٝ ٌؽ؟ ٌؽ؟

 آٖ وبٜ ٌُ وفؼٖ ؼوتٝ خٕؼي زٝ ٌؽ؟

 زٝ ٌؽ؟ّاعت ٗ پٖيز تعارفي آٖ 
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تاج عز عازات ٕغٔ پايؼ 0زاٍسئٕصآقا عيس 

 چٚ ؽس؟

چؾْٚ يٖ٘رزٓ ؼـ ثبالي  وٝ *آٓ مؾتي ٛا

 ٌففت زٝ ٌؽ؟ ِٛـت ٔي

 آٖ ػفٚوي ٞب پٍت ػفٚوي زٝ ٌؽ؟

 

ٕٞبـٜ  تزازر تشرى٘ارُ آقا ّحْس آقا ثٝ يبؼ ؼاـْ* 

 ٔيؽاٖ فيزٗسثٛؼ٘ؽ ٚ  عزآّسوٍتي ٞبي ٘ٛـؼٖ ؼـ

ٌؿاـيٓ آغف زٝ  ٔب وٝ ػٕفي اوت غٓ ـٚي غٓ ٔي

 ٌؽ؟

                                                           
وٝ پبن ؼَ ٚ ثي ـيب ثٛؼ اق ٚالٌبٖ غبِي ٞٓ اوتفبؼٜ ٔيىفؼ  ّزز ّعْْي -3

 ؼـ اثف ثيٕبـي لٙؽ ٔتبوفب٘ٝ ؼـ اٚاغف ػٕفي پبيً لٙغ ٌؽ
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 زار آقا

ثب ٞف تيٍٝ ثٝ ـيٍٝ قؼٖ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ـيٍٝ ثّىٝ ثٝ 

 زىؽ ايٗ زٝ ؼاـيىت ٌبغٝ قؼٖ غٖٛ ٔي

ؽي وبٌت آلبيي اق ثكـٌبٖ ؼـغتي اوت ٌٛيٙؽ ويّ 

 ثؽا٘دب ٔؽفٖٛ اوت

ثٛؼ پيفٔفؼي  ٕ٘رتارآپيفق٘ي ٌفت:يه ٌت آ٘دب  

ٌفت: يه ٌت ثٝ افتػبـ آلب ؼاـ فب٘ٛوي ـٌٚٗ 

ٌففت وفؼْ ٚ ثف ٌبغٝ اي آٚيكاٖ ٕ٘ٛؼْ تٛفبٖ ؼـ

ي ٚقيؽٖ ٌففت ـلُ ؼـغتبٖ ٌفٚع ٌؽ ثبؼ وػت

 ٞبي زٛپب٘بٖ وٝ يميٗ ؼاـْ آِٛ٘ه 

 فا ثٝ ٞٓ ـيػتوٌٛوفٙؽ 
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ٔٛٞبي آٌفتٝ ي ؼـغتبٖ آٌفتٝ تف ٌؽ فب٘ٛن  

ثٛؼ مٚ تٚ زار  فإ٘عيؼوتٓ غبٔٛي ٌٍت ِٚي 

 ٞٙٛق ـٌٚٗ ثٛؼ

 ؼيٍفي ٌفت ثب اضتفاْ اق آ٘دب ـؼ ٌٛ 

 ثب ٘ظٓ ـؼ ٌٛآقا زار پز رّش ٗ راس اق وٙبـ  

 زٖٛ اق آلب ؼاـ ٞٙٛق غٖٛ ٔي زىؽ 

 ايٗ غٛ٘جبـي تب ثٝ وي 

 غؽا ؼا٘ؽ ٚ آلب ؼاـ

 

ؼـ وفاـ خٟبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ زرذتآ ّقسط 

ٔؿٞجي ٔػِّٛب ؼـ آييٗ ٞبي ٞٙؽٚاٖ ٚ ٘يك أبوٗ 

 ؼـ غٛؼ ايفاٖ
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 ٕ٘رزٓ

ٞبيٍبٖ وفظ ثٛؼ پبـذ ٞب وُٙ ٞب ؼِٛٞب ؼـ  ٌٛ٘ٝ

ؼوتٍبٖ ثٛؼ قٔكٔٝ اي قيف ِت ٞبي ٌّي ثب 

 وٕي اق ٔطُ ؼٚـ ٌؽ٘ؽ  پيفاٞٙي ـٍ٘ي

ـويؽ٘ؽ آ٘دب فمٗ چؾْٚ ي ج٘ؽآ ٕ٘رزٓ ثٝ 

 ٌىيجبيي القْ ثٛؼ

پيفٔفؼي ثكـٌي ثٝ  ايٗ ـوٓ ثٛؼ وٝ ٌبٞي ثب ٍ٘بٞي

 ٘ٛـؼٖ وي ثفيٓ؟ٌفت:  خٛا٘ي ٔي

 

ثٛؼ زٖٛ ؼغتفاٖ ثفاي  إتراب ْٛغزٔٙظٛـ ) 

 ثٝ آ٘دب ٔي آٔؽ٘ؽ ( چؾْٚ آبٌففتٗ 
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 اِٟي زٟفٜ ات ٘ٛـا٘ي ٚ غٙؽاٖ ثبؼ 

 ٚ زٍٕٝ ٞبيت ٕٞيٍٝ ٌفيبٖ ثبؼ 

 آٜ افىٛن وٝ ؼٌف زٙؽ وبِي اق آٖ ٌٛـ 

 غجفي ٘يىت 

 ثيبييؽ ثفاي ٌٛ٘ٝ ٞبي وفظ ٘ٛـؼٖ ثىبقيٓ  

...ٝ٘ 
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 زمتزفزاّزس

غٙؽٜ ؼاـ اوت ؼوتف ففأفق ؼوتف ففأفق ؼوتفي 

اوت ثؽٖٚ ٚلت لجّي ثٝ ؼٚـ اق وفبـي ثؽٖٚ 

 ٚيكيت ثؽٖٚ ٍٔٙي

 زٝ ثيٕٝ ؼـٔب٘ي ثبٌي زٝ ٘جبٌي پؿيفاوت 

 آٜ ثجػٍيؽ آ٘دب پكٌه ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ  

 خٙت ٌٛـوتبٖ اعت سّيٖي ٕاُ فزاّزس

ٌٛؼ يب ؼيف  وىي وٝ ثيٕبـ اوت يب غٛة ٕ٘ي 

ٌٛؼ يب ا٘جبء خٛاة وفؼٜ ثبٌٙؽ ٚي ـا اق  ٔي غٛة

 ٔؼبِدٝ ثٝ ٌٛغي ٌٛيٙؽ

ٌيفؼ يب ثٝ لَٛ ؼٌف  ٔيزمتز فزاّزس تح٘يٌ 

 ؼٞؽ ٔي پَ٘٘فف 
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ٔبوت  ي ثٝ ٞف ضبَ ؼوتف ففأفق ؼـ ا٘تظبـ ٕٞٝ

 ثفاي ٔب تسٗٓ ايٖنٚ تر٘اٛيِزٖٛ 

 ففتٝ ا٘ؽ ٌ رفتٔ ٗقت

 ٍغت چٖس تا آؽٖايي

 تٌٕ٘ؼـوت پٙر ويّٛٔتف ثؼؽ اق  سٕيٍ٘ٚ پٌ

 1ٚالغ ٌؽٜ اوت ٚؼوت ـاوت خبؼٜ غبوي مٖسٗآ

غٛـؼ ٚ اق ثبالي خبؼٜ پُ ـا ثٝ ِٛـت  ثٝ زٍٓ ٔي

ىٕيٝ تتٛاٖ ؼيؽ ٚ ٕٔىٗ اوت ٚخٝ  قٍِ٘ٛٝ ٔي

 اـي ثؽيٗ اٍ٘يكٜ ثٛؼٜ ثبٌؽٌك

ٌؿٌتٝ  ي وٝ پؽـْ ؼـ زٟبـ ؼٞٝ 2قٔيٙيعَي آتاز 

 آثبؼ ٕ٘ٛؼٜ ثٛؼ

                                                           
3

 زٙؽ وبَ اوت آوفبِت ٌفؼيؽٜ  -

4
 ٌؿـؼ ؼـ ايٗ قٔبٖ ثيً اق ًٌ ؼٞٝ اق ػٕف آٖ ٔي -
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غٌٛٝ ي اٍ٘ٛـ وٝ ضجٝ ٞبي آٖ ـا  ثٝ ٔؼٙبي اٍٗج

 وٙؽٜ ثبٌٙؽ 

 ىٌوٝ آٖ ـا  عفيسي ذاكالٚ يؼٙي  الٗػ

 وٙٙؽ ذإٚ را تسآ عفيسوبق٘ؽ ٚ 

ٔفقٔيٗ ثٝ ٔؼٙبي ضىبة ٌٕبـ ٌٕبـٜ آٔؽٜ  ّز

 اوت

 ٝ ي وٜٛثٝ ٔؼٙبي لّّ فالمي

ثٝ ٔؼٙبي ِؽاي قيف ٘بقن ٔمبثُ ثٓ ؼـ  جيزي

ٞىت خيف خيف ثٝ ٔؼٙبي  ىٖجؾلخيفي ثيٍتف 

 ٌٙدٍه ٚ وٛوه آٔؽٜ اوت خيفخيفنِؽاي 

 ثٝ ٔؼٙبي ٘ٛـ ؼيؽٖ اوت ٕ٘رزٓ

 غؽاضبفظي ففا ـويؽٜ اوت  تٚ ايٙه ٚل
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ٔب٘ٙؽي ثٛؼ  عثش تزهثف٘بٔٝ اي وٝ ثٝ وٕغ ـويؽ 

 ايزآ زٗعتآ ازبتطفٝ ي ؼـٚيً وٝ ثٝ 

پيٍىً ٌؽ  ٕغٔ ٕ٘ر ؽزيف ّززُٔػِّٛب ثٝ 

 اـاؼتٕٙؽ: پفٚيك ـٔبيي

ت ؼٌفي ؼاـؼ وٝ غٌٛجػتب٘ٝ ٌٙيؽٖ ثب ٘ٛاـ يه ِؿّ

ؼـ ٔٙبقَ ثؼٕي اق ػكيكاٖ ٚ ثىتٍبٖ ٔطتفْ يبفت 

 ٌفؼؼ ٔي

 1367ثفي ـيكاٖ 

ٌؽ وٝ آٖ اق ْ ٔتِٛؽ ؼّٚ تعس اس چٖس عاً قغْت

   ػيٗ ٘ٛاـ ـا تجييٗ ٚ تفويٓ ٌؿـؼ  ٌٕب ٔي٘ظف

 وٙٓ. ٔي
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 پيؾيفتار ماعت زُٗيا ّقسّٚ 

 تا عالُ

وٝ ثيً اق پب٘كؼٜ وبَ ؼاٌتٓ  پإشزٙ عاً پيؼ

تمؽيٓ  تٚ رعِ يازىار تٚ ٕاُ آقا زار 0ٕ٘اري

ٕ٘ٛؼْ  وٝ يه ٔدٕٛػٝ ي اضىبن ثٛؼ ٚ اق پُ 

اق ػّي آثبؼ  ٕغٔ جآٚ  زًقٍِ٘ٛٝ ضفف قؼْ تب 

آثبؼ ٕ٘ٛؼ ٚ ثٝ يبؼ ؼاـْ ٚلتي ٘ٛاـ ـا  پسروٝ ٔفضْٛ 

٘ٝ تٟٙب پؽـْ  ٘ؽپؽـْ ٌٛي ففٔٛؼ٘ؽ غيّي ِؿت ثفؼ

ٕٞٝ ي پؽـٞب ٚ ٕٞٝ ي ٔبؼـٞب ٚ ٕٞٝ ي ٔفؼْ 

٘ىٗ ٚ ٌٕبَ ثٝ ٍ٘بٖ ـويؽ٘ؽ ٚ ؼـ ؼيؽاـٞب ٔفا 

 اٍٗجثٝ  آتاز عَيوفؼ٘ؽ آـي ثؼؽ اق تٍٛيك ٔي

                                                           
اِؼبلُ ػيٗ ٘ٛاـ ـا پيبؼٜ وفؼْ فمٗ يه ٔمؽٔٝ ي وٛتبٜ ؼـ اثتؽا ٔتِٛؽ ٌؽ  -3

يىفي ثبالٌبـٜ ثفاي ػبلُ يه اٌبـٜ ٚ اٌبـت وبفي اوت ٚ وفبيت ٔي وٙؽ 

 آ٘سٝ ـا ٔي ثبيىت ثيبثؽ
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ٚ  آسازم٘ٙٚ ثؼؽي ثٝ  الٗػـويؽيٓ آٍ٘بٜ ثٝ 

ٚ  ارٙمّٖ٘بْ زٝ ثٍٛيٓ وٝ اق  ٝٝ اي ثوپه لٙؼ

ٚ ويبٜ قٔيٗ اق ويدب ٚ ـيىب ٚ  سّئ تاغٚ  ع٘تل

ؼاؽ تٙٛـ ٚ غٛاوتٍبـي ٞبي ؼاؽ تف ٚ اق  ي اق ويٙٝ

آٖ غبن وفؼ  تب تىيٝ ٚ ٔفقٔيٗ   پيزقثزعت٘ٓ

ٚ ؼان ػّف تفاٌي ٚ ـيٍٝ ٞب ٌفتٓ ثؼؽ اق  ٗٓزُمامُ

ٚ ٌٛوفٙؽ وفا ٌيف پبن ٚ ويت تفي ٚ  قالمتي

ِؽاي ٌٙدٍه ٞب تيف ٚ وٕبٖ ثسٝ ٞب  جيزي

آٔؽٖ اتٛثٛن ٚ ٔمؼٌب٘ي ٌففتٗ ثسٝ ٞب ٚ غبٖ ٚ 

ٚ ثؼؽ تبثّٛي ؼٌفي تفويٓ  ضالِٝ ٌفتٙي ٞب ٌفتٓ

ٕ٘ٛؼْ ثٝ ٘بْ زٝ ٌؽ ٚ اق وٕي آة ـٚؼغب٘ٝ ٚ ثبقي 

ٚ آييٗ ٞب ٚ غٛا٘ؽٖ آٚـؼٖ ػفٚوي ٞب ٚ ـلُ ٞب ـؼ

زعتٚ  ماٙ ىٌ مززٓٚ ؼأؽاـي ٚ زٛپبٖ ودٛـي 

 ٚ ٕٞؽِي ٞب ٚ ٘يك يبؼيبق جْعي 
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ٜاي تاالي چؾْٚ ي مؾتيٕٚصزاٍسئ سعيّآقا

ٚ ػفٚوي ٞبي پٍت ػفٚوي آة زٍٕٝ ٕ٘رزٓ 

زمتز فزاّزس مٚ ى٘رعتآ جسيس ٗ تاسٙ ٘ٛـؼٖ ٚ 

لٙؼبتي ٘يٕٝ آٍٞٙيٗ پيٍىً ٔفؼْ تاؽس  ّي

ٌفيف اؼة ؼٚوت ٘ىٗ ٘ٛـ ٚ ثىتٍبٖ ٚ آٌٙبيبٖ 

اِٙالضبت ـا ٔؼٙب تمؽيٓ ؼاٌتٓ ٚ ِغبت ٚ ثفغي 

وفؼْ ٔثال پُ قٍِ٘ٛٝ اق ثبالي خبؼٜ پُ ـا ثٝ ِٛـت 

يبؼ پؽـْ  ثٝ قٍِ٘ٛٝ ٔيتٛاٖ ٍٔبٞؽٜ وفؼ يب ػّي آثبؼ

ثٝ ٔؼٙبي  اٍٗجوبَ پيً آثبؼ ٕ٘ٛؼٜ ثٛؼ 551وٝ ؼـ 

ٚ  وٝ ضجٝ ٞبي آٖ ـا وٙؽٜ ثبٌٙؽ إي٘ر ي ذ٘ؽٚ

الٚ ثٝ ٔؼٙبي غبن وفيؽي وٝ اق آٖ ٌُ  الٗػ

ثٝ  ّزّزسّئغب٘ٝ ـا وفيؽ وٙٙؽ ٚ وبق٘ؽ ٚ ثب آٖ

ٔؼٙبي ضىبة ٌٕبـٜ ٚ ٌٕبـ آٔؽٜ اوت ٚ زٙؽ 

 ٕ٘بيٓ ِغت ؼٌف وٝ اق تىفاـ  پفٞيك ٔي
                                                           

3
 وبَ پيً 65 -
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٘ٛـؼٖ ثٝ ٔؼٙبي ٘ٛـؼيؽٖ غؽا ؼَ ٕٞٝ ـا ٘ٛـا٘ي 

ثٌٙٛيٓ ٚ  ذسا ي ذإٚ سّشُوٙؽ ٚ اق آة ٘ٛـؼٖ ٚ 

ثؽٞيؽ ثب قثبٖ ٚ ِٟدٝ ٚ ٌٛيً  زًاٌف ثٝ ٔٗ 

ؼاـْ اٌف ؼـ  ٔىتطىٓ آ٘دب زٙؽ تبثّٛ تمؽيٓ ٔي

اؼاي ثؼٕي اق ِغبت ٚ ٚالٌبٖ لّٛـي يبفتيؽ 

وٙٓ أيؽٚاـْ ثتٛا٘ٓ ؼـ  ٔي پيٍبپيً ػؿـغٛاٞي

ثٝ  ٕغٔ ىزُ ٛاي ذإٚايٗ ٌت قيجب ٌٕب ـا ثٝ 

 ثجفْ. مزعي ٍحافٚ  مزعيوٛي 
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 چٖس قطعٚ ي ّحَي

 5ٕ٘ٝٞبًٞٙ ُٚٚ 4ٌُٚٝٛثَ 3ًَ٘ٚ 2ٔـ1ٍُِٛ٘ٝ َٚتِ

 يٝ آًٞٙ

يه  8ِٝ٘ؼِ 7ـٚ آٞٗ أىٝ 6ٝثب پته قِّ٘ ا اصغزاٗعّ 

 11ؾٞٗ ٍ٘ٛػٝ 10ِٕٝآًٞٙ ٌِ 9ٕٝآًٞٙ ٌِ

ٚـً٘ ٚ ؼُٞ آًٞٙ يؼٙي ٕٞٙٛايي  ّطزب٘فف  

 ثب ٞٓ ٕٞبًٞٙ  1ٚ ٘ظٓ وٝ ٔفؼْ ثٌٛٚٗ

                                                           
 ِؽاي تٛ-1
2-ٗٔ 
 ففيبؼ-3
 ثٍٛؼ -4
 ٔي ٌٛؼ -5
 ٔي ق٘ؽ -6
 ثفاي ٔب -7
 ٔي ؼٜ  -8
 ٔي ٌٓ   -9

 ثفاي ٌٕب -10
 ٘فٚؼ -11
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ٕ٘ري ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞؽِي وٛ ٍٕٟٞفي ثٛؼٖ ٚ  

 وٛ ت٘زٓ

اق ِت 2يُٚي ُُٚٚٚ ٘بففٔب٘ي غؽا اوتغففاِٝ ُٚ ٕغٖي

 بـ ٍٕٟٞفي ثف ؼٚي ثفؼاٌتٗ وٛخبؼٜ ث

ثفؼٚي الالُ ٘ىٙٓ ٕٞؽيٍف ـا  3ٝالـِٔاٌف ثبـي ِ٘ 

 ٔٙٛ يبؼ4ُْٛاِففأٛي ٘ٝ ٔثُ ٌفٖ ثٙؽي ػفٚوي ثُ

 ففأٛيتفا 

٘ٝ     ٔثُ يه وبلؽٚي ٕٞؽٚي 5ٌُِٓٚٛثفاي ٞٓ ثَ 

تب ثٙبٌٛي 6وٙٓايٙىٝ تٛي ثالي ٕٞؽيٍفغٙؽٜ ٞب

                                                                                                               
 ثٍٛ٘ؽ -1

 ٚايي ٚايي -2
 ٕ٘ي ٌؿاـيٓ -3
 ثٍٛيٓ  -4
 بٌيٓ ث -5
 وٙيٓ -6
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 اي 3فقا ه ِٔيب تِ 2ُّٝٛ٘ٔ 1ٔثُ ـاٜ پيفٔفؼن سٕسىي

 تٟٙب 6ٗ ثٛيِٕٝٔ 5ـقافااي ثِ 4اقفغِ

اي ػٕٛقا  لالوتئٛ٘ٝ يب  راٙ آساز م٘ٙق٘ؽٌي ٔثُ 

 تٟٙب 7ِٕٝىاي غبِٝ قا ٔٗ َٞ

 ٔٛ٘ٝ  ػ ىززٕٚالَٗق٘ؽٌي ٔثُ  

ٚخٛ  9ٚٚ اُ 8ٗىٌَِ ٝٞف وفثباليي يٝ وفپبييٙي ؼاـ٘

ٗ 10ٌَِٔٛٓ ثَ آزّيت ٚ٘ٝ پيؽا ا٘ىب٘يت ٕٚٞٝ خب ُٚ

                                                           
 ٘بْ لّّٝ ي يه وٜٛ ؼـ ٘ىٗ -1
 ٔي ٔب٘ؽ  -2
 ٔٙٙمٝ اي ؼـ ثّٙؽاي وٜٛ  -3
 غٛاٞفقاؼٜ  -4
 ثفاؼـ قاؼٜ  -5
 ٌؽْ  -6
 ٞىتٓ  -7
 ٌٛوفٙؽ  -8
 آة  -9

 ٌؽ  -10
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ٌٕٝ تٟٙب ٘ٝ ايٙىٝ ٘ٙٝ ٔٗ غفيجٓ ثبقي  تٖٜا1ٛيٕٝيِ

 ؼـثيبـْ

 ٌِٕٝ2 

 ك٘ٓ تبٕٞؽيٍف ـا وف ثَ 

 ثٌٛٚٝ پيؽا سٕسىي

 زٍثغتييؼِٛاپىي ٚ  3ٝفخي غٛايِٙٔطّٝ ثٛـؼٖ غَ

 ٝغٛايٙ 5َّٝوَ ٝغٛايٙ 4ِٝٙٝ غِغٛايِٙ زٍثغتيي

ُ ٖ ٔدفؼي غِٛـؼَٝ ثُطََّٔ ٝغٛايٙوؽ ثب٘ٛي ٔبٜ ثب٘ٛ 

 ّيُٝ غِك ػبِي غِثب خيت غبِي ثب پُ 6ّيٝغِ

                                                           
 ٌؽْ -1

 ٔي ٌٓ  -2
 ٔي غٛاؼ -3
 غب٘ٝ -4
 اخبق -5
 ؼيٛاٍ٘ي  -6
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ٖ ٛـؼِْٛ وً ثُٔفؼْ ـا اق پٍت ثُ 1ٛاٌىي ٚايِيَ 

 ّيُٝ غِٖ غِـؼََٛث2َِّٓوِ

يب ٔبٌيٗ ٌػّي آلبئيٝ ثب  ات٘ت٘طثب  ّحَٚ تززٓ

 آرز ميغٚيه  رياثي ـً٘ ٚ  حالًپَٛ 

 آلبئيٝ 3ٖـؼََٛثَ

ثٛـؼٖ ٕ٘بق غٛ٘ؽٖ ِّٝ ـضٓ  تنيٚٚ  ّغجسػّٙي 

 ٞب وفؼٖ

 لجفوتٖٛ ثٛـؼٖ آلبئيٝ ذٕ٘سٓ قزآٓ

 

ـاٞجف  ٜويّٛٔتف ـا 60تب ثّؽٜ ايٗ  سٕيَٚ پٌاق 

 ٝغٛايٙ

                                                           
 ػّف  -1
 ٘ٛيّٝ  -2
 ثفؼٖ -3
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ثٛـؼٖ  ٜاق وٛته تب ثبؽ قٔيٗ ـا 2هٛتَتب و1ُحِِٚاق اُ 

 ٝغٛايٙ

ٔفق ـاٜ  فِاق ضالِٝ تب ففأفق وَ 3الِٝفقٔيٗ تب ضَاق َٔ 

 ٖٝ غٛايٙٛـؼَثُ

پيفي ـاٜ  فقِيفي تب ٔيفي اق خِبـٜ تب خِاق وّٙ 

 ٝفغٛايٙثَ

 

 

 ـيىب 5ايٗ ـيه 4ايٗ ويح ويدب

                                                           
 ٘بْ زٍٕٝ ي اِٚح 1
 ٘بْ ٔٙٙمٝ ٚ قٔيٙي ؼـ ٘ىٗ 2
 ٘بْ قٔيٙي ٔي ثبٌؽ 3

 ؼغتفاٖ -4
 پىفاٖ -5
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ٞف وؽْٚ  ذسا ٛاي اّإتايٗ  1ٛياي خبٖ ٌُ

 غٛايٙٝ  3ي پفٚ 2ٌٌِي

 غٛايٙٝ 4ف وؽْٚ قٖ ٚ قٖ ٔبـِٞ

 ٝ اٌٝ ثٍىٙيّٛ٘يٗ آييٙٝ ُٔٝ ؼَ ػِِٔاَ 

 ٚ٘ٝثٍىٙي ُٚ 

ٝ ٖٛ ؼاـِ٘ثٌُتٝ ٞف الِي قَثٍؿ سعيّ الًؼيٍٝ ؼٚـٜ 

 ٞف قثٖٛ ؼاـي الِٝ

ضفوت  ٖٔٛ ٔثُ ٔبٌيٗ ثي تزمتقٔيٗ ٚلفي ثي 

ٝ٘ٛٔ 

 ٝؼاـ٘ ذاصي ت٘ييه  ٕغٔ

                                                           
 ػكيكؼَ -1
 ٌٛٞف -2
 پؽـ ٌٛٞف  -3
 ٔبؼـغب٘ٓ -4
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 ٝغبِي ؼاـ٘ ػبٌمي يه ضبَِ

ٝ ِٙتب ِجص ٔطٍف ِٔ 1ٌُٚٝٚٛ ؼَٝ ؼَ اٌف ؼوت تُِِٙٔ 

ـٚ تٙجبوٛ اي ػٕٛ آؼْ  3ًِتَٝ ِؽ ـضٕت ثٝ ِ٘ؼِ 2ٚؼُ

 ٚالؼي وٛ

 ثفاي وّٝ ثفاي تىيٝ ٘ىٗ  4ٝاٌٝ تً آـِ٘ 

 ٍ٘ٛ آتيً ثيبـ ٞف ٔؼفوٝ

ٌٌٛٝ وك 5بتّٞي اق غؽا ٌىبيت ٘ىٙٗ ثي غٛؼي اَ

 ٗك ٘ىِِِّٙك ٚ ِٚ٘ىٙٗ پيً ؼٚوت ٚ ؼٌٕٗ خِ

 ٝ ؼقؼيٍَٜ تب تٝ ٔبَ َ٘ٞب ؼَ ٕىُٛاق ٌٝ ٔبَ غُ

 ٍَُٛ ػيٗ ٔبوت َِ٘ٚ ُُٝ ٌُِ٘ٚلتي ٘ىٗ ٌُٛ

                                                           
 ثبٌؽ -1
 ٔي ؼٚا٘ي -2
 آتً  -3
 ٔي آٚـي -4

 يه -5
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 ٞف خٛـ غٛايٙٝ ثفٚ ثي ٔبوت ٘فٚ 1ِٝ٘اِ ٚلتي ؼَ 

 تٛ ٘ىٗ ؼػٛا ٘ىٙٗ ٕٞؽيٍف ـا ـوٛا ٘ىٙٗ

 ٌيؽا ٘ىٙٗ ثٛـٖ يبـ ـا پيؽاٞب وٙٗ 2ؽٜمٌِِ 

ثيبـْ وي ثفاي ؼَ آـٚٔي  3ٛـْ پبوٍبٜ أٙيٝاٌٝ ثُ 

 ت آـ٘ٝٔٙيّٗ أَِ

 َٛثَٝ ؼَ ودب پيؽا ٌِِٕ َٛثَ ٝ ؼَ تٛ ٌٛـ آـقٚ ٌِِِٓٙٔ 

 ؼٚوت ؼاٌتٙٛ ًِتَ 4ُِٝ٘ٛٚوٝ غبٔٛي َ٘ي ٍِتَ

ػيٗ     5ٝوبـ ٞفوه ٚ ٘بوه ٘يّ عاؽقي ،ٚعاؽقي

                                                           
 ؼاـي ٔي آيي -1

 غٛؼتٛ٘ٛ -2
 ٔأٔٛـ لا٘ؽاـٔفي، پّيه -3

 ٕ٘ي ٌٝ -4
 ٘يىت -5
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ٔٛج ثك٘ٝ ٔٛج ٔبَ ؼـيب ٚ  1َٝٙغِػيٗ ايٗ ٔٛ٘ٝ وٝ ـُ

 ؼٌت ٚ ٌٕبِٝ

قٔيٗ ثٝ آثيبـي  ِٝٙقيبؼٜ اٌٝ غٛاوتِ 3ّٝ٘اَ 2ٝفِٔٝ ثِِِٙٔ 

 فث ٖينِؾِتِٛ تُ َٗ طال آييٖٚ ًزِ ِِّٖٚ  َّٝ٘ـاِٞب ؼَ

تٛ 4ٝتِىَِ خِؼٍِىٙي ثٛتُ زٟبـؼيٛاـي ٘مً ٚفب َٚ

تٛ ثب  6َٚ ـ زً ٕاسكِّٝ آظ ٛتِفمٗ تٛ ثُ 5ٕبنٝ َٞٛتُِ٘

 7ّئثُ ٌبپفن پبپِ َـ ؼٙي تب ٍِٔىِثب ِؽاي آظ ثِ

ؼَ پيً  ٔـِ َِٛوٛي تٛ تيىٝ پبـٜ ثَ 9ٜٛـؼِثُ 8ٚكُف ثَپَ

                                                           
 ـٚؼغب٘ٝ -1

 يٝ ٌف -2
 آ٘مؽـ -3
 افتبؼ -4
 ثٍيف -5
 ثٛؼ  -6
 ٌبپفن -7
 قؼ  -8
 ـفت  -9
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 ثبق غٛاوت غؽا َٚ 1ٝفؼايِوبي اق اَٚ پَ َٛغٛؼ ٔبيغ ثَ

ٚ تب ِجص  َٛٚ ثٛـؼٜ اٌٝ ؼوت تُكُثفٙٝ ؼَ پَوٝ ِٔ َٚ

 ٚ ؼائٝٛ ؼُُٙٔطٍف ِٔ

 تٛ ِٖٚذِرُـ ايٗ َٚ 4يِٕٝٚ 3يسىبٔثُ ِٔ 2ُٛٔاَ

 ٗٙٝ ِٔغِـ ـُٖ ِٚاُٚ

ٜ َٛ ٞبؼِٛ ضُـ ثؼؽ ٞٓ يٝ َُٞٚ 5ٍٝي ٌِىِٝ ثَِٙاَٚ ِٔ 

 ـاٖٚ َٚ

ٝ ؼاـٔٝ تِ عتزٕٗٝ تِٛٝ ـا ثُتِ جمٖار چؾْٚ اٍِٗ

 ٛ٘ٝ ُٔ آٛ٘ٔثُ  ًِزِ

 

                                                           
 ـٞبيً ٔي وفؼي -1

 ٔب -2
 ٌٙدٍه -3
 ثٛؼيٓ  -4
 پّٟٛي غٛؼ، ثٝ وٛي غٛؼ، پيً غٛؼ -5
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 0ٌپِٛتٕٝ اٌف ثف ٔٗ خٛاة ٘ؽي ثٛـي ثُ

 ٝٔي اِٛٔٝ ؼيٍٝ ِ٘ٙي َٚ ٌُٝ ٞب وِِِٙٔ

 2ؼفَه َ٘ٛتٝ پَتٛ ثُ

  تٛ ثب اٖٚزا زٗعت زارّٚتِثب ايٗ ضىبة ٞٙٛ 

 عاؽقٜ ـؼِٛٔٙٝ ويبٜ ٞب وفؼٜ ٚ ثُ تيعياٙ چؾْ

 ٞب وفؼٜ ٚ ثٛـؼٜ  رٛاٛـا ُٔٛيٕٝ اَوٝ ثَ

 3ٝتِٔفيٓ ثٛيٕٝ ثُٛ

 5ُٚٝ٘ٚٛاـتب آٔپَٛ ق٘ٝ غَا4َٗساُٞيسي ٘يٝ ٌٛ٘ٝ 

 6ٝيّٕتٛ ـاٜ ـاٜ ثٝ ـاٜ تفا ِٚٚلتي تٛ 

                                                           
 ـٚوتبيي ٕٞدٛاـ ٘ىٗ وٝ ثكـٌب٘ي ؼـ آ٘دب ٌفف ضٕٛـ ؼاـؼ٘ؽ -1

2- ٌٛ ٌٓ 
 ٌفتي -3
 ٘بْ ـٚوتبيي ٔي ثبٌؽ  -4
 غٛة ٔي ٌٝ -5
 ثيٕٙتٔي  -6
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ـاٜ  2ٚزِّتِٝ تْٕٚٚ زً ُٗٗؾچٔثُ  زٍٓ ـِٔ 1وفياَ

 ُُِ٘ٝٚٚٛٝ ُِِٚثٝ ـاٜ ِٛـت ؼِ

ٙٝ ٝ آييٙٝ ـا ٞب وِتٛ زَ ُِّٕٚ٘ آييٖٚٔـ ِٛـت ػيٗ  

 َِٝٛ٘ وٙٝ ٌُِٚ

 ٔٙٝ وف ثٝ ٞٛا وٙٝ 3ٌٝ٘ٛٝزيى 

 ٞب وفؼٜ  ٝ ؼَ آٌٛةِِٙٔاَ 

تٛي تٟفٖٚ ٚ ؼٌت ٚ ٌٝ ُٛٚآٌٛة ثَ َٝ ؼايٍباِٝ تِ

ٌي وفٌفؼٖٚ ضبَ وٝ أٛـا ٞب وفؼٜ ُٛٚثيبثٖٛ ثَ

 ٌي ٘بؼٖٚ ٚثٛ ٝٝ وف ـاٜ ثيضيفٖٚ يه ٘فف تِ

 ثىٛقي ٚ ثىبقي5وٙبـ ٌٟٗ 4ٝيَٕػيٗ ِٞ

                                                           
 اٌه -1

 ٌفيٝ -2
 زفا -3
 زٛة غٍه ثفاي آتً، ٞيكْ -4
5- ٌٖٛ 
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 وٝ  صحزاٝ ِ٘ٔٙٝ ؼَ ػيٗ ِطفا تٛ يه ـٚقي اِ

 ٙي ٔٙٝ پيؽا اٚ٘ٛلت غيّي ؼيفٜ اي ٘بلالٞب وِ

 ٖٛقِٝ وجبثٝ تٛ وجبثٝ ٘ىَُ ٌَـ ؼِِٔا

 2ؼيفٜ٘يٝ وٝ آفتبة ث1َؼَ ٔثُ تبَ 

 ٚ ثؼيفٜآفتبثٝ ٘يٝ وٝ اُ

 ؼَ خبي غؽا اي ثي غؽا  

 ٘ٝ خؽا ٝ ُِٚٚ٘ـثب ٔٗ وف ٘بوبقٌبـي ؼا

 فٜ ثػٛـؼٜ ثٝ غؽا أٝ ؼَ ٌِ

 تٛ غٛايٙؽ ٌفٜ ـا ٚا ٞبوٙي

 اي ثي غؽا 

                                                           
أبفبت ٌبٚٚلتي غٍه ٌٛؼ ثفاي ٌفٔبيً اوتفبؼٜ ٔي ٌفؼؼ) ٘ٛػي وٛؼ  -1

 ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ(
 ثٍيفٜ -2
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ٝ يفِٔٝ ؼٚـ زفظ ٌِٕٝ تِٛتِثُ 1ٕٝؼ٘يب ـا زفظ ٞب يتِ

 زفظ ٚ فّه ايٙٓ اق ثػت ٔٗ ايٙٓ اق

 اوت  ِْوٝ ٔثُ ؼِ 3ٚي2ٕٝئٗ ػبٌك تٝ ٔ 

 ثّٙؽ َٚ 4ؽ ٔطٕؽويّ

ٔبـٚ ثي غٛؼي اٍٍ٘ت ٕ٘بٞب وفؼٜ ٘بق ٌىتت اَ 

يٛي ٘بغٗ ٌّي تٛ ٚلتي ـاٜ ٌِ ًِك وُؼغتف ٘بق ػبٌِ

ٗ غيبَ وفؼٔٝ وفٚ ثّٙؽ يب ؼاـ تجفيكي تٛ په اق ِٔ

ٝ اق تٛ ىِٕٗ َٞايٗ ٘ىٗ ثب ق٘ؽٌي ؼيٍفي ثبقي ِٔ

 ـأي

غت إٚ٘ٛلغ ٔفوْٛ ٘جٛؼ وٝ ثفٚ٘ؽ وبفي ٌبح وٝ ) 

 ٕٞؽيٍف ـا ثجيٙٙؽ يب تٛ ٘ٛيّٝ ثٛؼ يب ـٚ پٍت ثْٛ

                                                           
 ٌٍتٓ -1

2- ٛٔ 
 ثٛؼْ -3
 ٔفؼي ثب ايٕبٖ وٝ وٕتف اق يه وبَ اوت ثٝ ـضٕت ضك ٌتبفتٝ -4
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 (ي ٘ٛـؼٖ  ٍٕٝيب غيّي ثب والن ثٛؼٖ ز 

٘يٓ تب وي َّٛا ثَفت تُ٘ ؾتپُٓ تٛي ِّتب وي تٛي وِ

 تفا ثٛيٙٓ ى٘رعت٘ٓتٛي  قثزعت٘ٓ ت٘ي

ـٚغٙٝ تفا  2ٜؼٌت ثب يه ٍ٘ت ثف 1ٍُٛ٘ ٛ٘ا تي

ثٛيٙٓ ثي ٞٛا ٍ٘ٛ تٟفٖٚ ثب يه وبوٝ ي آي ٘ؿـي 

 تفا ثٛيٙٓ ٜثف

ٍٔٛ تٛ  ٝا ؼاـ٘تفَ ٞٛاي ٙٝ ؼِثي ٞٛا ٞير خب ٍ٘ٛ ِٔ

 يسىبثفٜ تفا ثٛيٙٓيب لفلبِٚٝ ػيٗ ِٕٔ٘ٚ تٚ عز ؽُ

 بَ تٛ ؼـٔٝ ٔٗ ؼ٘ج 4ٌفٝؼ تٛ ٔفؼْ ٞٛ 3٘الـ 

 

                                                           
 ٘فٚ -1
 ثيب -2
 ٍ٘ؿاـ -3
 ٌبيؼٝ ثٍٛؼ -4



81 
 

ؼـ ثٝ ؼـ ٘ىٗ ثي غٛؼي ٔفؼْ ـا وفٌفْ  1ّٝ٘ٔٙٛ اَ

 ٘ىٗ ثفٜ تفا ثٛيٙٓ

ىي ُٔفت2َٝىبتِٝ ثََٙٝ غَِِٝ وٛـاظ ٞب وفؼٜ ٚي ؼِٝ ؼَِِٔاَ 

 3تٛي ٘يٍتٝ

اؽل تٚ ٛ ثٌِٛٚٝجص ثٌٛٚٝ ِجص ٌُ 4ٛالـ ٌُٞي ِ٘

ا ثٛيٙٓ ٔٗ زٝ ؼِي ؼاٌتٓ تفثٌٛٚٝ ثفٜ  ٍُ٘ياز ت٘ ِٗ

 خك ؼَ زي زي ؼاٌتٕٝ يه ػٕف اق ٔفؼْ لبيٓ ٞب

ثٛـْ ٝ ِٕٛتِوفؼٔٝ ثفٜ تفا ثٛيٙٓ زٙؽ ٚلتٝ تفا ٘ؽيٕٝ ثُ

 6ّٓٚ٘ؼَ زذي5ٌزؽإاجَ

                                                           
 آ٘مؽـ -1
 وبغتي -2
 ٍ٘ىتي -3
6

 ٌت -
 أبٔكاؼٜ ايي ؼـ ودٛـ -5
 ثجٙؽْ -6
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وٝ زيىٝ تفا ٘ٛيٕٝ ثّىٝ ٔٙٝ ضبِي ثٌٛٚٝ ايٗ 

 خؽايي

 ثفٜ تفا ثٛيٙٓ 

 ٝاق غّّ َٛاق ثه وٝ ٔـ ؼَ پف ثَ

 ِٝ٘ـؼِٛػُٖ َ٘ٛاـِػثَفي ِٔ 2ـيِٚ 1ِٝٔٝ ؼَ ـا ٞبؼٌِِ

 ٓٛيّٙفا ثَٜ تِفِٝ ثِِ٘ػٛاـؼِٖ َ٘ٛـِػُالغب ثَٝ والؽ َِٔٔٞبؼِ

ٜ ٛـؼِثُ تإْل ي عثشٙٔـ  حيف فغ٘طا

ثفٜ تفا  4ٔٗ اِىي ثّىي ٘يٝ عؾق3فا ثٛاْتِ ٕٝغٛاوتِ

 يِّٙٓٛتفا ثَ

                                                           
 ؼاؼْ -1
 ٌفي -2
 ثٍٛيٓ -3
 ٘يىت -4
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ْ جبقِٝ ضىبثي ثَِٕفوِٜ تَِ  فؼب ثبقي فّه ثب ٔٗ ٞب وِتّاَ

فٜ ٛـؼٜ ثِىٓ يبـ يب ٕ٘ىٓ ثُٝ وٝ َ٘ىِِٕٟٕػت تبقٜ ثفِخَ

 تفا ثٛيٙٓ 

ٝ ٔثُ ثٟبـ تٛ ِطفاي ؼِٓ زمؽـ تِٝ تِوِبؼَخٛـؼٜ تٛ ثُ

 ٝ ثفٜ تفا ثٛيٙٓفؼِٔٞب وِ 1بّّمَٝ تَوِ

ٔٝ زيٙي ٜ ٞب ؼِػبـؼِن ثَفََ تِـ ؼِـؼٜ ِٔٚلتي تٛ ثُٛ

فا فٜ تِثِشٗ ُ تَز2َزاٍسئٕصس آقا عيِّٝ ِٔثٙؽ قٖ ٞبؼِ

 ثٛيٙٓ

تفثيت ٞب 4ـاغٛة ِٚ ٓ٘رز3َُُٕٛٔاي غؽا وفتفي وٝ اِ

 ـؼٜٚ ثُٛكُف ثَوفؼٔٝ پَ

                                                           
 تالي -1
ويّؽ ٔؼٕٕي وٝ اق ٘بِمبٖ ثٝ ٘ىٗ آٔؽٜ ثٛؼ ٚ ٔب٘ؽٌبـ ٌؽ٘ؽ ٚ ٔٛـؼ اضتفاْ   -2

 ٔفؼٔبٖ لفاـ ٌففتٙؽ ؼـ تٟفاٖ ٔؽفٖٛ ٔي ثبٌٙؽ
 ٔي آٔؽ -3
 اٚـا  -4
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ـ ؼَ يب ؼيٍفٖٚ فٜ تفا ثٛيٙٓ ِٔٛـؼٜ ثِثُآخ پزٗ تاٍِ 

 ٘ٝٛ َُٚ٘ 1ًغِ

قٖ 2الكمَٛـْ ٝ وّه ثك٘ٓ ثُٝ ؼَ وٌَِ 2تَٕٝ٘

 ثفٜ تفا ثٛيٙٓ 4ْـِِٛثَ

 5تٛ غبٌٔٛي ٘بـ٘ٝ عؾقايٗ 

 ٔٛج ؼـيب تٕٛٔي ٘بـ٘ٝ ثفٜ تفا ثٛيٙٓ

 

 

                                                           
 ٛيغ -1
 ٕ٘ي تٛا٘ٓ -2

5
٘بْ ـٚوتبيي پبييٗ تف اق ٘ىٗ ؼـ ٔيبٖ يه ؼـٜ وٝ ثٝ ـاضتي ثب  -

 وػت ٌيف ٘جٛؼ٘ؽ    ،ؼٌٚيكٌب٘أ٘دب ٔي تٛا٘ىتٙؽ ِّٚت ٕ٘بيٙؽ

 ثفٚيٓ -4
 ٘ؽاـؼ -5
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زي 2َّٕٝ٘ثٛ 1ٔثُ يبـ تدفيً َٛثَٔٙٝ ؼَ ـيً ـيً 

 ٝ ثفٜ تفا ثٛيِّٙٓٙىِغٛة تب َ٘ 4ُٛٔثب اَ 3ٝوَ

 وٙٝ ٔـ ضفف ـا ٌٛي ٘ٝ 5هه فِٝ تٛ فِِّٕتفا ِؽا وِ

 ٜ تفا ثٛيٙٓفِٜ ثِؽَٝ َِ٘٘ ؼَ ٘ٝ

ؼاـٟٕٔٗ تٛ 6وپب ا٘ؽاقٜ ي ٚاي غِ ذزٗارٔٗ يه 

 ٝ ثفٜ تفا ثٛيِّٙٓٙىَِ٘ زرياتٛ فىف  7ٝلِٕغف ٚزِّتِ

 

                                                           
 ٌٕبَ تٟفاٖ ضٛٔٝ ٘يبٚـاٖ اثتؽاي ؼـثٙؽ -1
 ٕ٘ي ؼا٘ٓ  -2
 زفا -3
 ٔب -4
 ٌّػتٝ -5

8
 تپٝ اي اق ػّف -

 ٞىتٓغفلٓ، غفق  -7
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ٛـؼ ٔٝ ضبخي ضبخي ٔىٝ ٚٚ٘ٝ ثفٜ تفا ثٛيٙٓ ٚلتي ثُ

 پيؽا ٞب وٙي ثفٜ تفا ثٛيٙٓ 3ِٙٝٔ 2ِّٝٙت1َِ٘ٝ تٛ ؼيِّ

ـ فٜ ِٔپّـ يٛاٌىي تٛ ثَٝ ي َِٚٙٝ ؼيٛاـ غٌِِِٕ 4ٔٝٗ أِِ

 ٛي ثفٜ تفا ثٛيْٙٓ يُٛـِؼٚي ثب ٞٓ ثُ

ٍي ٞٓ آغٛي ثٝ غؽا يٛي ثب ٔٗ َ٘ 5اٌٝ ٘يئي

 تزٙ تزا ت٘يِٖففأٛي  تفا6ّٕٝوِ

 ؼوت ؼ٘يب تًٙ تٍٙٝ اق  زًٙٝ ِٔ

 ٝ ـٍ٘بـٍّ٘ٝٛ٘غٛـثبغٝ ُٔ ؼ٘يب ػيٗ

 ـٚق 7ًّٙٔٝتّيه ـٚق لٍٍٙٝ اَ

                                                           
 ؼيٍٝ -1
 ٕ٘ي تٛا٘ي -2
5

- ٛٙٔ 

 ٔي آْ -4
 ٘يبيي -5

 ٔي وٙٓ -6
 يىفٚق -7



16 
 

 ٌٚٝ ٞف ـٚق لٍٍٙٝٚ ُ ٝ ففلي ٘ىٙٝ يب ـ ؼَىَِٔ

 ٍٍِٝٙاٌٝ خفته ثكٚ ؼ٘يب غٓ ٔػٛـ ؼ٘يب َٔ

 2ٜٞبؼَ ٕجاتٔٙٛ 1٘يِّٝٝ غفلٕٝ ٞيسىي ؼَفَٔٔٗ تٛ ثِ

 قَثْ٘ ي ٚذ4ِِٖغٛايٕٝ ٝ ٘بـِٔ 2ٖٚذِٗ وٝ ِٔ

 أب ثٝ وي؟  ٓ ففٌِٚثَ

 6ٝؼاـِ٘ارسػ يّي غِٗقت 5ِْٚؽِ ثٝ زٝ ليٕت

 . 7ٝٝ ٚلت ٘ٝ ايفِِٕٔثيً اق ايٗ ٌِ

 

 
                                                           

 ٘يىت -1
 ثؽٜ -2
 غٛ٘ٝ -3
 ٔي غٛاٞٓ -4

 ٌٕب -5
 ؼاـؼ -6
 ٕ٘ي ٌيفْ -7
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 ذيَي ّْٖ٘ٓ ّتؾنزُ

 آ٘سٝ ٍٔبٞؽٜ ففٔٛؼيؽ ؼـ يه ٘ٛاـ ٔجٗ ٌفؼيؽ ٚ ثب

بَ غبِي ثيبٖ ٌؽٜ وٝ آٖ اِٛات        ٚضضه 

 اـتجبٖ ِٕيٕي تفي ايدبؼ ٕ٘ٛؼٜ اوت ٌٙٛ٘ؽٜثب 
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 يل ٕنتٚ ي پايإي

 ثب

 ؼ٘يبي 

 ذ٘ؽي 

 فبِّٝ

 ؼاـْ

 ِٚي

 ذ٘ػ 

 زٍِ
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 وٝ ؼـ ايٗ وتبة آٔؽٜ اوت اّامٖي اعاّي

 وٜٛ ٞبي ٌٕيفا٘بت  – 1

 ؼيكيٗ  – 2

 ٌٍٕه  -3

 زبِٛن  – 4

 ٘ٛـ  – 5

 پُ قٍِ٘ٛٝ – 6

 ثّؽٜ  – 7

 ؼٚآة  – 8

 وٛاضُ غكـ  – 9

 وِٛؽٜ – 10

 ٘ىٗ – 11

 ٔيؽاٖ آقاؼي  – 12

 ٔدّه ٌٛـاي ّٔي  – 13

 ٔبق٘ؽـاٖ  – 14

 ودٛـ  – 15

 ػّي آثبؼ- 16
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 اِٚح  – 17

 الٚي  – 18 

 آقاؼ وٜٛ  – 19

 وّٙبـٜ – 20

 وٛته  – 21 

 ٔفق قٔيٗ  – 22

 لالوتي  – 23 

 ٌٛوفٙؽ وفا – 24

 خيفي  – 25

 ضالِٝ  – 26

 ٘ٛـؼٖ ي زٍٕٝ – 27

 آلبؼاـ – 28

 ٘بِمبٖ– 29

 ففأفق  – 30

 تُٛ٘ وٙؽٚاٖ  – 31

 اٚق  – 32

 پيُ  – 33
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 تدفيً  – 34

 والن  – 35

 ٔىٝ  – 36

 يٛي – 37

 پيفٚقي – 38

 ٘جفؼ  – 39 

 تٟفاٖ –تٟفٖٚ  – 40

 أبٔكاؼٜ ٌب ٘بخف – 41
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 اوبٔي اٌػبِي وٝ ؼـ ايٗ وتبة آٔؽٜ اوت

 رضا اتزاٛيْي ميا– 1

 ّٜسي جإپ٘ر– 2

 پفٚيك ـٔبيي – 3

 ّٜسي رضايي– 4

 يحيي ٕ٘ريآيت اٍٚ آقاي عالّٚ – 5

 ٍٖنزإيآيت اٍٚ آقاي ؽيد حغئ – 6

 ٕيْا ي٘ؽيج– 7

 اعتاز تٖآ– 8

 تتٜ٘ٓ -  9

 ازريظ ؽزيفي– 10

 اعتاز يعق٘ب ؽزيفي– 11 

 عيّس ّحْس حغيٖي– 12

 آقا عيّس ٕصز اٍسئ حغيٖي– 13

 آقاي ّحْس رضايي– 14

 اعتاز اصغز ت٘عَي– 15 


