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 ناخردزا
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 ۱ هرد وقشا

 (هدهسور ) ناقارتسا

 یسهطا شوق
 ( هدناتسراحم ) نارغ
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 ۱ د امشب ۰

 1 ل (هدنسدش راق هتڅن) نەفوا ندو
 یاود مظعاردص نصا ناود نر 1 ۳9

 ی رتبه ایزو
 (O OI دیشرا سود هطا هحزوب

 (هدالاتا)یزاغو وویحر هجر | كنع ر هژو
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 رتساتم وه وص وق و كالس ۱ 2 ۱ 5 دهاءعم ( وول راق

 یمسق ر كات ال و ۱ ۲ ۱ (روهذم یه مهم

۱ 



 فورعم هلرخآ مات

 ( هطا ) سوشقات

 فور

 نادروژ
 ( هدنراوح هم وف ( اوو

 وو لتساق

 ( هدناتسراح ) نهجاو

 یداراو ورتد

۱ 

“| 

 ہہی ہہم

 ا

 هدیدج "یعاسا

 یداراو سورغ
 هطناز

 غروبنزآ
 (هددارغهسیو) یهردرد

 CA تکیه

 یسساب

 دابآ قالب

 او
 ( ربع ) لاروا

 ی
 رز تم را رهندو غ وب

5 

 هدن را وح هع اق راو رم

 (هدن دا وج قلا و ا) هطا ورن



A TR 

 ۲ یح_رخت یمولاح 7 7

 یرالباقم یی ریس و فل رھن هل:امرمطما ر2ا ہیاٹلرا رک و هد ملک رات

 | هللا یارسو هم شود -- نایهایس یاتبا

 ندارسا نوک هست هدندز ارزو راج  سورکنا |
 . لک اب .نانلوا لیکشت

 هریخذ - یرظات تراج _ یساغاباستحا

 ی راب
 یادناموق رلتالغوا یم - اغا لوناتسا

 رم یهدعقوم ییا - رلهطوا سا

 رلک هدنشاب هدازپش ند هلدق

 ی راظن هبیرح ییدمش - یارس يسا

 ا ای ےک هلطروا | غ تدنغاجوا یراوس - رلعو# یا
 راسیو نیع
 هفولع و ندهفظ وم 3 ® ضش

 ىسربغ ندرلنالا

 دا کرک ( راع یر یا

 یسکی :یالا: یرافرصتم ا ی

 ( شا ) هرفس هدنتلا یغاحنس

 چااناسقط زو: یر لکو لباغا
 رله روا نالوا ردق هب ىج ر ا

 ندیجرب نده روای

 کب یالآ

 هب دعاش عامي لئارو وا یارو وا

 .یرچیکب ءینیهیرچیکی.فنص - قاجوا

 . یرلقاحوا یجهبح . یاس
 هنتا رف یر راصح و هعلق ضعب یاقاحوا

 هل زح و راشعا  تادراو صوص

 . یدزولیریو ندکر کو
 كولب یجن ۴۳ ندنرلکولب ناکس - یجوا

 ۱۹5 هرکص ۱:۰ "الوا یانوزح
 ۲۰۶۰ ایو ۱۰۰ رلهطروا یدا كولب
 . ىدا ترا. ندرف ۶۰۰ ايو

 ۱ عاص ندنغاج وا یراوس - رلکولت هطروا ۱

ٍ 

۱ 

| 

 یرلیجهفواع لوصو

 هاغق یھاکتماقا كرل هطروا - هطوا

 a دكا اوا هد رفس .یجرخ -قالو وا |

 | - یاقم كتساغا یرجیکی . یسوبق غا

 تخیشم ماقم ییدمش «ینراظن هس رح

 . یدیا هدير

 یناطب اض یرچبکب - نایشاتکب نایاا

Eنکا  

 رلکو لب ( یتاشا ) و

 | (هتروا)ندن راکول: یراوس - قارب هجالا

 9 3 ار

 كلا ۾ کسا دلا هدهطروا _ یسا شاب |

 یلمدق |

 ىلمدق كلا هدرلهطروا 2 یحنکشا شاب

 یجن-شب « یربشء نیبام - شواح شاب
 ۰ ۳ هطر وا

 کول اغایجنهب - یسهطروا شواح شاب |



 . تادناع ص وصخ هن و اه مر> ۳۳ 9 فاش

 کیا ندنغاح وا یراوس -

 ی راکول رادحلسو هايس

 رلکو لب ش
 ینعی یلوا

 ۱ 1۹3 رف-«یسسرروءامكیدنو سد سول

 . ناونع ص وصم هنر است رم لدرا - ناب

: - 
 هيمو هفولع عو یه - کارد هاشداب

 . تماعز و راعو صاخو

 هدا زد كرل هط وا یسا - یسوبق رار

 یسهب رتاباب نامء نالي ر دلاق اخاه دنشاب

 وبق یهنتشاب .كغاق وس اا

 ۱ ۲ ۴ یرتسوا

 یادناموق یجنککیا نویلاق - هنورطپ
 چوا ینیدلوا مسقنم دارلیرجکی - رلیلکولب

 ( یرلهتروا كولپ ) ندفنص

 ی رش سچ

 یتورب - یھالک I - كورو

 قیادح ی هدهرداو لوتاتسا - یجاتسو

 . یرلدالح یار .یرلناوحناب هیناطلس

 ی راهش هنر - ینیما هناسرت

 مض ههفیظو . شاعم مض . مض - قوت

 ۰ ردد قم هخا راک ادف و تەد

 یرچیکی ۰ دلولب یجه؛ - رایج طب ۱

۰ 

 كغاح وا :od س ورق ۵ ی لاک

 ۱ یبدمش دأرلم السالا عش لع تر وشم

 ی۔هطوا ضرع

 \ یرالباقم ییدمشو هع دق تاحالطصا

 چوا ییالصاح . یهصح ناععش و

 ردق هب هجا ك کک ندهْخا تل

 ( کالرید )

 ینعب ( یرکسع تلایا ) - یھاپس ییراع

 همرادباز

 كرا یحاص ) صاخ ( رھ - ول هبح ۱

 ييدتساعلست لباقمهنسهغا كر در یھ

 , یراوس
NEE قلاح 

 گاف رفاه نما نده ور شوا

 كنهطوارزو ردقهرب زو ند رب بت تعاج

 یمسا

 و

 رداح هدنکوا نویاه غاتوا - یجهکرح

 کک دیس ابووخ

 رداح عور سو هع هالا

 یالاربم . یطباض

 لداعم هنسهنر

 . هوا قارح ندیارس - همقبح

 هد( وبق )ندهطروا

 یذکزو نانلو رار هلااغا ریضحت

 :ناکدازرشندنمیسش هب کیا كدنضارا.صاخ

 ینالصاح یسهصح اول ری یپ راک,

 . کالرد نالوا هدایز ندا كبزو

 یک ی وج

 درک ن ا ا نا
 . را نال غار هتاود هنزخ

 . راتعاج ىم + ۷۱و و 6 ا

 (راع) هدهحرد ینحوا ۔ یرا# تمدخ رلب زاغ ۳ ا هب کیا CARE راء



 - رادرفد

Iیر و هع.دق تاحالطصا  

 ۔اطخو فا تب حسن رد

 ردص وصحم هلن رل همدخ یارش 3 هنت

 هن رب دنکن دننالصاح یرل راعت - یحقلح رخ

 .رلیهاپس قاحنس نوجاكمروتک هراپ
 رلمدآ یرلکد رد وک تا

 یاوتع یس ر قازق - نامطخ

 یرچیکیتراع ندرش۱۸ - یرلاغاهرناد

 روند هدب رلاغا راطق 5 یناکرا

 ٠ ادق. حیلق لاد

 . ودخ ء لقتسم لاو توبسد

 یرظات هلام

 یداموت یداوس مومع - انا یایس

 كهك ههراخ - كمشا هرفس |

 | یهاسنداد وحو تاعا هدرفس - لرتفد

 یهبجایو

 هزوغار  كيدنو رود

EEد ركىدنو شهلا ندهق ود  

 تشدعم رادم - شاعم - لرد

 یدو> س

 | دبق نیقرت - 28 تک قفاج كلرد

 ساع E یخ نواه ناود

CSنهج بیک لکه ی  

 ا تادراوو
 یذاجو لوالامیر ) قلبا حوا جحر

 كرلياوب یرلیا (رخالیذاجو لوالا
 یم هفولع

 یرظات هبحراخ _ تالا رو

 (ناضمر «نابعش:بحر) یلیاچ وا - شر

 زو ندهقاكم یمرکبیالصاح - تماعژ
 كلرد نالوا ردق هب هخا كس

 « یبهطروا تعاج ی ٦٤ یعرغز

 . یرلظفاح یرلکپوک كه اش دا
 تنسهطر ءا تعاج یجن ۸۲ - یکرنز

 راب وا . یدارفا

 لوا دیزباب - یرظان تاداس

 فارشالا بش مدقم

 ندننامز

 | لاد) یادف هحرد دا وص عود نور

 . رونلوا باخا ندرل ( چیلق

 07 01 )  یراکش رم

 ناخروا و نامع . بالک ٌةظفاحم - نایکس
 هدا هدننامز رلب زاغ

 ۱و الرا تبیماب ناک
 ندنسس ات قلاغا «یدرروک ی تسهفظو

 هبط ص . یدلوا لوا نواعماکا شک

 یرظات

 یجندرد زوتوا نّدرب - یرلکولب نابکس
 رل هطروا ال وا ردق هر هطروا

 هایس-۱ یدا كولب اا - یرلکو لب یراوس

 لوصو غاص ۲ ۲ - دادحاص ۷

 ابر لوص و غاص ٦ و ه نابغولء
۳9 lw نمیس 

 لوا ندنسسات كال ب وت هعق و 3 یج همانهش

 نروک یهفیظوو
 ۰ یناصا را 8 صاخ ۳ ضرا بحاص

 یرصتم یس هع رش ق وقح كنيضارا

 مظعا ردض _ تا ود تحاص

 ند رلقاحوا یراوس - قارب یراص

 کولب رادحلس



 کا طاک هکلم ِس یاد خشک ترادص

 ا رخ وم ات یرظا هیلخاد

 ۰ یر

 ترادص

 هدزول هدنع ز ول هف ولت ك ىسەراي ساط

 قرهنلوا فیقو شورغ شب چوا
 هراب نالنوق هنغیدنص هطروا

 لوواط كحوک _
 ب رح ماظن کک رولاط

 ی رشم هلا وط - یثاب یجنوط

 GE لە بح ۳ یزاوس یقارب وط

 یدرر وقار وطهرانو اود .روند
 هطر وا

 یرلهطر وا تعاج ی ٦ ۳یلا 7 نا قالوص

 ی NE یار وط

 یرلهحاوخ نواه ناو د - مالقاناطب اض

 A هنس قلا - E یه

 نالغواجنک -رفن یگ دات هغلوا

 دوخاب E لکشتم ند ول زاکسب 1 سر

 رلیجیک یکسا دل

 یراتاجواهاپسو یرچیکپ - هصاخرک اسع
 هنرلازج مادعاو بلص - یفاپ سنع

 هل هلا سوح ETN كل وناتسا و

 ندا تراظن

 ادا و هایس ۳ راس و ۳3 نایحف ولع

 ی ییدمش و هعدق تاحالطصا "

 ۱ كولب کیا نادل وا« والعآ رخ ومهسر کو لر

 ۱ کرم وهدالاقوف 3 مس مو .صرا وء

 داد نی .KO كنوخر ٍط

 هغ زال _ ایرلاغ

 یعاط زوموط هدننف ماکحیتسا - ایرلاغ

 رادحلسو هایس - رایو نیع ءایرع

 كولد کیا نان وا هوالع هن رلکولب

 ی داجما ون هراوک , هننامز س نوبلاق

 فوت را یک که ی ویلا

 رلیجیق  ندیآ

 چ وا رو هر کو .:شسلحم یف بق

 EI شب ترد ر

 یرب ندان رق - ىج وېق

 نیرق رس - یسادختک رایج وپق
 یاداموق شاب نویلاق - هنادوق

 ی رظان هد رحم ارد ناد وړق

 یرچیکی : هصاخ رک اسع - یلوق وہق
 مومعلاللع و یقلخ هناسرتو یهایسو

 هفظ وم e اعراب یالا هفولع

 E رو تب یار یاد
 نوا هات

 تزمساغا یک با یا لوق كب قرق

 یاونع رب

 روقح كر  هط وا کیسا - یس ورق ترد قر ق

 وبق یهدنفرط اید

 لوحاتسا . یعارح یجشا _

 یواعم اغا

 < ترابع ندرف۱ ۸ - یرلاغا راطق

 . روند هدنرلاغا مس یناکرا

ES RSقید هتشاب تكساغا  

 « یدا یس رق ینر . یش

 رامخا كي ندنرلیهایس قاحنس د چاق

 دعاسمیرل واغ كن رانا وا هدنام لو

 رلذالیدادعاق هلنسدقرت كنب رلرام ها

 و 3 ا ا



Esما هم یک ی اف  Aنا را هک  

 و هعدق تاحالطصا ۱۸

 ردق»ه رش ۱ ء 2۰ 2 ودنتفو قرتوو

 لصاو ۰ دم اهد یدقح

 یدلدب لیرتت یرلرادقم ه رکصندقدلو ا

 ندهخا كيب چوا یرلراع - یداع جیلق
 فرصت ها كرب چ وا ه اک

 یهبجر یراع جیلقره . راع نانلوا
 نال وا یراع جیسیاق یا . یدرروتک

 . یدرروتک لهبج ییا
 هب رکسع نیل ولعم - یجوروق

 يرحيکي_یربشم هصاخ - یمادختک لوق

 یسنات نواعم كنساعا

 نرو ناک د اا
 كولد ىج ۸

 هطروا یجن ۳۳ - رلیلادختک

 ندی وا نانکس - نااک قاعتا

 كولب یجنمرکی

 لوواط كوب كا - سوک
 و 2 یدنا اود. ییا لایا هی

 | . یدا شورغ زویشب یور ٌةسیک
 | ESS 14 یاو د 2 ۲

 . یدیا بکس ندشورغ

 رلف رصتم ییدمش - لستم

 نالوا فرصتم هب هب ولا ندارزو _ فرصتم

 نیر ع وب ییرانم كا - هژوج
 هالک

 . لاو هسرولوا هدرادح رم - ظفاحم

 نادناموق هدرل هعاق

 .دسهطفام كنسهرادترادص - اغا رضحم

E ^~ 
 ۳۹ r 7م

  ۱ 7ف

 رالباقم ییدمش

Kak 

 ۱ هدنرادصكرلب رچیکیمومعلایعو رومأم
 . ینیما لانروژ ىعب لکو
 هطر وا ی ۷ 2 ی-هطروا اغا ضح

 يقرا طقم

 . روناو هدنسهظف

 یرللیکو ىلاو - ملم

 . رقص. مرح ) قلیا جوا - رصم
 ) لوالا ہر

 ی رظاب هعقات - یر دم ها 4 یاب زامعم

 ردق هننامز لوا دوم ۳ مان الایفم و

 یاونع مالسالا خش

 هدنلکشت یر ریشم ودرا  هروصنم

 یسودرالوساتسا - هقرف رب هدب داعسرد

 . فرصم هرکص هیبرحتامهم - ینیما لزن
 ی رظا

 ۳9 ۱ تاهاس - فارشالا تيه
 ندا طض یر هما

ES هج 

 - مظعا ردص - لیکو شاب - مظعاریزو
 دیزپاب مربدلیب یدباراو ریزورب هوا

 ردص هلغ وا چاق ر یرادقم هدنامز ..

 ۱ ۰ یدند مظعا رزو هرامظعا

 ا -یملست Ch ون كم هعاقرب دکتر

 یس هیحلص
 یرظات اخ رفد یتیداوکر و

 | نالیتوطهلترج انوجاهیلقنهدرارفس -قنیو
 راذاتسرخ

 دوخاب ۰ رلف رے تم ییدمش تب هدوو و

 کو فرصتم



 اولو - هل

 اینولوب - ناتسمل
 زع رکسع هداب تاللا - اباب

 یرزاهطوا (تعاع) کا

 كنراکب قاحن سو تایالو - یلوق یر
 زود هم ۹ ی هدنتلا یرلادناموق

 یرچیکی نانلو هدرلتالو ضب
 رلکولب نده رکسع فونصو

 نانل وهدعق ومیباهدل و اتسا - رلهطوایب

 ۱ ی راباقم يدمش و هعدق تاحالطصا ۲

 ۱ راک هدعت وم ندنرل هاو ۰ ی رک

 اط - کا اتسع هد ابر

 ( دلولب ) ( تعاج ) - یناجوا یرچیکی
 . هدایپ مسق چوا هلیما ( نابکس )

 یرظانهبرح رکسعرتم - یناکیرجیکی
 یراشمتم

 هدنتیعمیرلراد رو قاغا چ یک - قاع

 تارف ظفحتس یهدیاقاخ عالقو

 ناناوا نعت هتنرلظفاحم دود - یقاترو

 تادراو



 ررج هدافا

 هجراخ تاسانمو همخاد لاوحا كرك - انلع بج وام یادا دعب

 كصحش ايو هعقو هو یر نسح كناعوفو یحراخو یلخاد دل کو

 هدنطض قره هجراپ قور کناهیهو یساطعا تالصفت هر وک هما

 كسک هو هلیتروص یناببورک ذ هداحرب هجیلپوط نوچما قلوا تاوپس
 ردق هنوکو کب ندخ راغ شرات هلبا هدافا زرطرب کج هلاک |
 یناهیه هدرانالیزای كلبا هلطددزعراخم رات دوج وم . ردشلاق مورح

 هسلا ترابع نده یه مادعا « ین « وا « هبراح « روس ینعی تاعوقو

 ریرح هنتلا یربرب هدنزرط 2 راوتلاعوقت دوخای « یلودج تاعوقو

 ندنکلسد مایا ؛ ندقل رادفرط < شلوغو هرهاکح اتداعو شلدبا

 ۳۱ كللخ هدازمش هداز یزاغ ناخرواو نمامهراروف یدنک

 یدادریسا ندنفرط رامور ردق هنسر كل وساک هدننامز لوا دامو

 شمالدیاثح الصا ندناعوقو ندیاساع زارب هتنطاسناش ارج لهو یک

 یەم وشم هدهاعم یزاغوب هودیز - قور وط هودیز هدرلخ روم ضمبو

 یرضوط هلا هلزعاحوتف نرو تشهد هبابوروا رانامز رب هک - یک



 ۳۱ ررع ةدافا

 یضخوط هطاطحا قترا و ی زمکیدر و تیام ه هالاتسا رود نالوا

 هرکه رصغ ر ناب او نالعا هانوروا ی ۱ ةو هوس ا

 راضحا تکالف نامررب هئسد دهاعم ( هحف و راق بش ۸م. وولراق) قحهلساب

 : رقم ملا ته وه رب كلود یهماندهع ر دایر - جا

 ندنشدل وا نه یجح هسقح نیا شلوا لاکو باغ لصاوو رسلاصه

 ندناصقن كرنا مکیدتبا ضرع هتام راظنا هلیا راقتفاو زجم لاک نوکوب
 ضایع مچ را نالوا ارح ر کک اب TINA یغیدل وا یراع

 اسم دح ون كرار ردتقم هج راز وب یح ل زحاع 9 ی لکد

 یا ا کشم كج هاس هلک هدوج و قحا هلب رلعا فرص دقو تفقوو

 هللا صوصح یوزراو قوشر یرندهوا رار هلبافارتعا یتغیدلوا
 هدباب وب هلبا ذاحما ساسا ییهحرات تانودم مخیدشیلاح هعش و ققدت

 اعس هبهبحور تلاج نالوا REE هد راب ۵ كعاعش هح

 لاک طقف و هلمراتخا كرها ورفرس هفلکت نالوعوقو مازتلالاب
 هنقفلت و عج ۳ مکیدلبا ۲۱] دعا لاصحتسا ةلفسات

 ه زنا س مکیدروتک هدوجو قرهشایغوا هلا مات دامحا و ت ر

 1 ۰ ۰ ۰ ۰ اِ

 هنسهقرف هیمهاظن بوکسا هدننامز ی رلت مضح اشاب اضر و یک رب قیسا رظان هب رح ]1[

 هیرح ېک هیلاراشم ًارخؤم ۰ مدشلراق چ هفیچآ ببس البو نوناق فالخ نکیا شّلوا نییعت
 یسهقرف ناو هد ۳۲۵ لوا نوناک و هدننامز اشاب حلاص اولریم ندا لقن هفانایعا ندنتراظن

 كعد قع ادل آ ین دنګ قعءقمج هل و نوا كمت ہک هاو هدسوم وا مدل دیا رومأم هنغلن ادناموق

 كمتىك هنا و كس او یمادمعت هلحرب كح هل هد دم نیشدو هرزوا قماداق هدرالو هدوهر ندنفحمهل وا

 قایآ مدصقم ندمک- هلسهلوا دعاقت هلمشاعهو یمجدکلدیا دع نوذام ردق هیاوه شیاشک هرزوا

 نییعت یرکسعیاروش یزس هدکدلیوس هنیرظان هیرحینب ههیلایویاشاپ ینغی دلوا تمدخ بویلوا
 تکوش دوم قیرف نانلو هدارواو هیرکسع یاروش یدید «الوروب » تعحایع هباروا شما

 ۰ مدلیالاصحتسا نوکو ا یمکلدعاقت هلفسأأت لاک هلیرلخا در یماعدتسا هدهتعحارع هنب راترضح اشاپ
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 7 دانا

 ۱ فرط ی < سانشمح « لداع طقفو تقفشو مر ی راخح رات

 كاو رب وصت یتقشح عي شراب هدلو وا هدّربحان را ندنفیدلوا جا

 هسانلاب یرامسا هدلاح ینیدلوا لخاد ی رانان وب ةدهقط كتو

 ا ن لاوخاو تکرحو هرادا زرط تتاوق نفت
 نەك رات تاتعنع لصاماو هقسل و شوشم زمغیدل وا هدککهدبا تمهنآ

 ندعاک اع و هدافا زرط ندنغیدل وا شلزاب ككرهلب دیا دی رحم ا

 ی ضوط 5 های 44 مردنا احر یتسمالدیا ہک 08 همغادلوا مدآ رب ناب دب

 تالکشت رامدا نالبداراب هرزوا كمامر تو ییرک او كل وس

 تاک اح هاتهج و .ددشمالوا كلام ر ونه هنسرادتقا كمن ارت یتسهغاید

 ا ۶ تدش كجهلبدبا فداصت اصعب هدعاراععاو

 . مربناص ریئاللشعاب

 هصالخ یاعوقوو هعلاطم رثا وش نالیزای هلبذاختا لوصاو هدعاقرب

 یداوف قاط ر اهد هب لدم وپس نالبزاسوک هان هدهظفاح و

 ناس هدیرلادسا یرلتنعلس دهع هسامع نبطالس AE الثم .ردعماح

 - ةصالخ كنتاعوق و یلامز و هصوصخ لاوحا هلب رالاح هم رت نان وا

 یرلیرم ے رات كتل ود ناکرا و لاحر هلرامظعا ردص و یسهصالخحا

 روما تسایر رات ] و [ هساعع نیطالس حرا ]رب هدفدنلوا عمه هرردب

 لخاد ابو هراحم نالوعوفو هللود رب کناه یهو [ تلود لاحرو

 دلرهلبروتک هلوصح رارر ندنهجراخ تاسانمیتحو نارح و لالتخا

 .رولواشلروتک هنادم ے رات رب یصوصخ هدنقح داوم یشیدلوا ثحاب

 هدایز ندقلوا یرلهعوم هباکح یو هسدا رانا یرلباتک خم رات

 كقلخ ,تتص هو طض هل وپس هدنسهظفاح كس راق یهضام عیاقو

 . كنهعقوو یوزلو قلزای هلبا هرابع قبحا تاغ نوجما یسملت هبالک |



  AP OO ELAN. TETو ور ۳ 9 ٩0۲

 دن ۳ غدافا

 قو ا را ر قلوا 3 کا هدنسهحرد ىا

 + قماغشوا یا ارا ك
 ( یرەدورب ) كرازسنارف هراهلج « هناربست نوا كما دییزت ی آ

 كا نیر یراهلح « كار و رانزود یخ لزوک یشلک یرلکدید
 شمل دبا لب و هنلوصا زعامز تارت ی ددرد ام زا ء

 هدناربعت نالبدا لامعتسا هدهعقو رب یناهه هدرا وشا ندنعیدل وا

 ندتساینیدلوا راح هدهنو ماظعا هن تشک و لاح لر
 كصخش « كناد نوسلوا هسر ول وا ندهقط ه يه ردنا لود

 < یراهحیز لک اوا ران ویاهر وس , یدلرب و تالصف هدتسا واو هروک هنتسها

 نابلوا یتا ردقلوا هجخرات « راش یک رابخا ندیغ ماع « راایقر
 یدنلف رظف رس ندرامشا هدنراهض وضع نا
 لاتا رغ ق نیس دفا ناه هرم

 ضرع جاتح ینیدلوا یعاد یریذاح قوحرب صوصخوب بولوا شملوا

 نالوا سسوم هسرزوا 2 ی ساسار ہد زحاع مر را هلغمالوا ناو

 رله رحم 1 رھ هر ی ادهعم . یدنلوا لامءتسا یدالم را

 هنس كنم هر هير برق هنس یه هدباب ویو . یدلرتسوک هجم را
 لودح هدر راد ۱۵ یداصت هنن وکی ناه كنبا ناه كنەيدالىم

 . یدنله هوالع

 ییدید ثموحم كب لاک دلراهزوک یتیرط راصتخا « رثا وب

 هسقوب .ردشملوا ر رحت قرهلوا ندنلسق یمزای هحاف هنیرزوا شرب و

 كمالدبا ناس تاعوقو نالوا یتسانم ردقلوا كب هل رات ینامع ے رات

 هحرازونردق رل ج وش ناللو ا ET | قاناب SEA هرز وا

 موح ی ناخ ناملس ناطاس ینوناف زکلای . ریلکمزال قاریدلوط راداج



Ni 

 زعرل هغ كوس یسهف راد هب هقرش لئاسم ندیا ر وهظ هدننامز

 شل روتک هلوصح دلج لوس ترد 4-10 هدتماسح ردفییصل كاس ەق

 . مردیا اعدم تاما هللا ناس یغیدلوا

 E ردیدنلسف لثمو هاکح یرلفرط یراقو كس اعع مرا

 :.ردلکد رب اح یتمها ردقلوا هل تاعوقو نالوا ردق هنحتف كلومناتسا
 كلوساتسا تاعوقو قجهلوا هاشاو تربع هنوع هزب « زم رات لصا

 یزاغو هودیز بوقسح هنادم هدننامز یوناقو رالشاب هرکص ندحتف

 تب هک هراح هن . ردیا هاظت نوت نوت 2 رک ندنسهدهاعم

 . قدلوا روج هسقعت ینهرص قرهلشاب ندبزاغ ناعع هرزوا قمامزو

 هلا هرص و شلزای الماک زمخح را نالوا ردق هننامز یاب ناخ .دوم

 قفر یراب قفوت ندنغیدلوا شلدا راضحا هرزوا كلر و ههعطم

 1 ردکح هاب دیا ۳ ىلاوتلا ىلع هسرولوا

 6 یبرت ۲ تاسوال تسزرا EIS کیدتا نرم

 یخرات اغرو نالوا هدقعلوارشن زونه هرکصالاو كرا زات راسو صاح

 هکر و هسنجا مر اوت 0 نولوا دوجوم هدناع ونطم معو

 ۱۳۱ ره هدرار یدح . یدنل وا دانا دحام راح رات

 هللا راعشا ینسهفاک كرلنوب هدهسردیا اضتقا ( document ) یتارا

 راذخأم ینعب لئالدو هقو یکوب ندنکج هایدبا لاغشا یببررب دلراهفص
 ۱۳ را را را وتو ههش "یدایو مهم كلا

 ضیع هدسوش قرهلوا هعاخ هب یزحاع ءهدافا و هدارطتسا هله

 هدب [ قوراقلا وبا ع رات ] كنيدنفا كب دار مرتح م کمرتسا كما

 ردقل وا كپ - هلهح و یفیداروسب نایب هدندقرط یرایدنک - تاعوقر



 تندموتساسیعب شمزای یتمکح كنهعقو كلرهلدیا ریوصتو لصقل
 ین راو شمر وس مازللا فرط تحت هنسیرح هلصا ا
 دعو شعاصصخم و رصح هراساش جرات یعل هصاوخ هدایز ندمآ و

 شل زاپ كرهلبدبا هضافتسا ند | ر رحم لوصا و داحما هل وع یا هدزجاع

 قرافم ربغ مزال كروکذم مرتح رثا [ ینامع خشرات یکی ] ندنغیدلوا
 هروک لاو تقف « هنامز ٤ سما راولآ هضاقتسا دد حر ۷ و

 یدک اشر روک لبا: هادم بو تزاخا
 ردلعلوا قلت یک

 زی اش ORL یا نره ۲ یلاقناپ

 یقه



 س .دالب یاسا س تاحالطصا

۱ FY 2 KER 
 ۳-از والسا یزکد كيدب وو هنوط . رلوالسا ردق هبهلع تلود روهظ

 .برص - یرلآهنم ]را تیعضو - یرلمشارب - یرللوصو هایوروا
 ۱۳ و هو هوط یاغشا ا مس" ناقلاب - یبالبتسا

 ۰ یرلناکسا هدسنازبب

 رل رام... ۲

 كناتسراغلب : نوئءیس راح _ ر نا < یرللوصو هباتسراغلب
 كنغل روطاربعا رافلب و غ ًالوا E ا . یوطسو تکوش

 .. یرلزاح راغلب اک ا :یجتگیا - قالخاو اع او راح تی

 ناو و

 یداحما ناتسرص « یامز انام نافتسا - یرلناکساتروص هدناتنب رص

 - ناشود نافتسا - نیت ولرم « نت وغارد , شوروا كوس . یرالارق برص

 يونج ناتسب رص - یاسا كناتسب رص . شوروا یحنشب - ناتسب رص دلوس
 . هنسهءزام هوصوق . یقاما ه هینامع كلام كناتسبرص ییونج - رللنامع هلا

 ۰ نافل رص ردق

EEاور  

 هونسیلاپ هن وط كرلتمور - یتامداص+ رلبات امع A لصا كرلنمور

 E كیادغب E دژ ( >الوا ) قالفا - ی رلکد نر كلا

 یفل وطار ع ر ابد "7
 ۰ یاد "هلن اع ینلروطاربعا قرش - قلیلنان و و ۳ امور

 1 ۱ ۰ یر هلن ادناخ سولقاهو ننیتسوژ « سودو « سار

 ىفل وطار عا یصا زی

1 
, 

 1 ضعب جردنم هد صراخ رات بس : لودح هب دالیم و هب رغ ةر ا

 نمد اصهدادرتسا وادار ی ۲ - ی سن وقهسب و اعایروزبا _



 ۳۷ هصالخ

HYیطاطع ار 3 كار  

 دنا قاسیا « یلوطو هیلوطانا كمالسا « ییادناخ ( نە موق ) - ۳

 ۰ طال ماسقنا لیحعت ۰ یرور نطو E EE A یس هل اغ 1

 یغل وا
 «ییحرتو در ای كار وطاربع | - یمیسقت تارق « یا روطارمع |نیتال و

E 

 ۰ ینلتویسد رپ هب یرلقل روطارعا كنزاو نور رط

 ا ات رف طا رور علل ات
 تنهزوک اتناق .رللالتخالخاد . یرلکواب نوغارآ كور [ یحنکیا

 یرامودخحم و غ ولوا هلا ناز یحنفر روطارء| بیاصتغا

NSمایق رس --  
 هدناتسپ یعوهدیل وطال - مالسا لوبق . یرلترم یرغوط هرغ دا راکرت

 ۱ -ینمس ات تب و

 ینطلم مرا مد یریشع یینام یا - ۱

 یسالیتسا ناخ زیکنج و یتهوکح مزراوخ , یتبسانم هلرامزراوخ كرلناخ یا
 رلناخ یاق هدننامز

 اس 0 ۳

 هاش ناملس - یلوصو هیوطا ۱ كنتربشع ناخ یناق

 دی ووا لرفطرا

 كب نامع هللا لرغطراو رالقوجلس - یزاغ لرغطرا

 مامور و وا
 یرلروطارع او ینلاروطاربع | ور هدنروهظ دا رلدلنيع - داوام فا وط

 یزاغ مدام ی میام -- ۳
 - یرلهمداصم راصح هحالوق هلبلب ینمرا ۰ یسهلئسم حاودزا « کاکی چوا

 ندنتداما كعاش ن 2 یطیض گراعح هجەرق - نوتاام « یمهعق و هحزیک |

 . ¢ eچ .

rara 



TOY + Fe * ۷ تا ۳ 

۱ 

 رلوالسا ردق هبهلع تلود روهظ
 صوصخایو

 یر والسا كیدنو و هن وط

 یرلآشنم هل رلهبخم رات تیعض و - یرلمشلرب - یرلاوصو هبایور وا

 یبلتعم كا كن هفات سانجا ندیا مسقت هدنرانب ینسهعطق ابوروا

 هدودحر هدنرزوا هطبرخ هدایز ندح رات ساح و ادهعم .ردرلاوالاسا

 " هدایز ندفر هدسدمو یسدمو تازدقم كرلوالسا . یدا كلام

 : یدیا یسهجستن ربثآت کیا یرلمریک تقو هلکمعا ریس ک١ ییرادوجو
 یکی رلکدشلرب هیاروا هرکص ندهرباس سانحا یهدایوروا رانوب "الوا

 ا و توعلرب همزوک دم ةعطق لوا نامز للحرب داراتتمال
 نتالو ناتو رل ( تلس) هلرلتمرحو یرللوا رهظم هنفرش ددحمو

 زونه كراوالسا هدلاح یراقدلوا شمرک هنلآ یذوف قلناتسرخو

 ۱۳ هاتسا هدنقرش كنابوروا راوالسا هنب مات « یزاماشب مدنمادتا لا
  هترلالتتسا كنقاخاسا ندنراقدلواهدنماقم یرادشیب درب كتهعطقوا هلبا

 ۱ ۰ ۷4۶ نات تموکحرب لتوقف قرهلوا لوغشم هاتموأقم



 3 را و السا ردق هب هيلع اس روهظ

 قرت بورگت تفو هلا هقاذم یتندمو شلاق دلا ا

 E زدراشمام دا

 یاپوروا دنه یتعب (نهبیرآ ) ندیالکشت هلتاعرب ك وسب یعوق والسا

 . ردققحم "هدهجود ضارتعا لباق رغ لرو یتلدلوا تر هلسن

 یرغ ندنرمهذع ی ) یراتعج والسا ضعب یک هسور لو ۱

 ده راته فاطر بونم هفت للم رل لک  ا
 شماعا ققح زونه یزاقدلربا هلهجون ندنسهلصا ءرحش یابوروا

 - دلوا عبات هتسهبعش ( والسا - نمرج - نهبیرآ) كرلوالسا هدهسیا

 هلرل (ین اوتی) راوالسا هرکصندقدلربا را (نمرج) . ردققح هدیراق
 یاور وا O ییلدلشاب کی روک یرلتدوح ومو شماشب رار

 شبیاآ ی.راتهج یرلر یزوا « لوتسیو «نبت «یتسهضوح یطسو
 هاس نک :نالوا الشتا ع بودا لاش و

 . رد راشع روک هرکض نامز فوح لب یاب

 لاغشاهدنراتباهنتانبرانامز ( یرود جم وط ) یقاوموب كراوالسا

 رکف رب هدنفح یرللوصو نامز هبایودوا كهسردیا راعشا ی رلکدتا

 نالواضراع هن یراوالسا بونج و قرشو برع .رولوا ششلدیا ادس
 ارظت- هلاروحلا ند ٥یبی الشاب هعمل رضا هد روک هه

 . ردهدقعوا نط

 ریدر لرلو رہا

 ( تایراق ) هلتکرح یرغوط هبرغ ندنرلعقوم هجنکر ا رلنوب
 هن رضاح لاح كف .رلیدتالاغشایالحاس هن وط یس لک

 لح هلتسموپ يتح ږدکو کشم يراتسبت هتسنج وډاسا كرا
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E ۱ یلامع غراب يب 
۳۰ 

 ےہ

 هک ردققح هدوش اذهعم . رذلوغاغ هدسملاق ۳1 لوا قرهقلوا

 ا( رتسابد - هلروط) ندنرهن (سپه) هدننامز ( لابهسهد ) راوالسا

 كلام ( ساد - احاد ) نالوا دتم ردق هنیراغاط تایراق ندهنوطو

 هد (۱۱۱۵) تولواندننخ رومیامدق سور .شمرلر ونل وب هدنسهعسو

 هنوط [۱] رللقالفا 9 هاو تاد ما روت .نسا لارا

 ا, ناکسا هنازوا هردبا موم هراوالسا مدنراحاس ۱
 كرا (تلس) راقالفا نالواحم عوضوم هداروب .ردراشا ار وب هتعاطا :
 ەدىمان كيانلوت راسا یراناسنایتهح ( نایارت ) بونملوا یو ۱

 هربهاشم نفدم والسا تباہ نایارت رتدراکشا ینیدلوا ( لابهسهد )

 یر رک هدنراغاطتایراق كرلب الا قالفا یی نمورو یدنلوا لوق 1

 . یدلوا باس هتکرح یرغوطایراپآ تاب واس یتف ۲

 یلافشا كانسهریزج مت ناقلاب - یسالیتسا پرص

 راردیا همستوئد ناوولسا ؛نهوولس «ناوولس هنیرابدنک راوالسا

 ..ددرلشلاینما والسا ييدمهش یرضوط هرمععیجح زوقط تیاهن .یدا

 .یایورواو بونج هحنلک هح یرللاغشا ینسهریزج من ناقلاب كلرلن وب

 هنر اہ ی رصعینکیا كحسم ترضح یراظ رابایرغوط هب یطسو

 ییعوطهنسهر,زج م ناقلابو هبونجالوا رلنوب .ردشلوبعوقو یرغوط
 یراقدلوب شوب هجزسدتا وروک و تمواقمالب كردیا تریغ هبجوت هدایزالا
 سنازبب هلا رخو یرانق | نامزرب ردف رصع تردو لاغشا ییخارا

 ر وطارپ الفص اف ارخ مو ربسا یو قاش ان رواالواو لوغشم یتخشرات
 یاکرا سنازب قرهلشاب ندرممع یحنشب . رلیدتبا طلست هتسضارا
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 . ردرسهبعشرم كمن نمور هد ( خالوا - خالو)



 ۳۱ رلوالسا ردق هبهلع تلود روهظ

 ندنراروطاربعا امور یتح . یدلشاب کع روک راوالسا مقاطرب هدننابم

 یدراو هلیبرللارنج ماطرب عبات هنیرصنع والسا هدننامز ( ننتسوژ )

 یرضوط هنیراتنامن رصع یجنشب یسالتسا لصا كنکلام سنازب
LSهباملاتبا كرا  EGE 

 ردق هتسارجا رانقا هتسضارا قلروطاریعا رلوالسا ردق رصع ا

 قوح كب تاسرخح وشا ددوو م ناقلاب لکت رایدتک .یزلیآ

 ثاتسهفطق هر وما یس و هنر نغاهب وطوت ارساو شعار قوه

 تکرح ٌهطقن هنیرلالتسا . یدیا راشملیاب ردق هنسهبونج لحاوس
 ید نادعب و قالفا ییدمشو ( لورا اساولسنارت) یعل ( احاد )

 یرارجاهم امور هنیرزوا کرت كن (اجاد ) ندنفرط نلءروا
 یراخګو هبدوا ندنغیدلوا شلوا نام ندزوک شملغاط هدمسق و

 یرشوط هنطساوا مع یحدب . یدبا شیک ل رلوالسا الماک

 . ردشلوا نوکسم هلیرارجاهم والسا یسهررزج مع ناقلاب لک

 « اینودک ام ءاسارت كردیا تماقا رانامز قوج هدریزج م رانوب

 هدناتسلان و ییدمش هدایزلا طقف و شلوا والسا یمظعاممق كنابلاست

 (تنژوربفروب) نیطذطسق روطارپعا هدرصع یج وا . یدیا شلالپوط
 . یدیا شل تفسأت هغیدلوا نوکتش هرارابزابو ووا ا زوم نوت
 یرللالقتسا ردق هتسهنس ۸۱۵ ندنسهتس ۵۸۷ راوالسا کهداروب
 هدرمصع یحنشب نوا . ردوالسا هدیلصا كرا ( ايام ) .رایدتبا هظفاحم

 وشا . رووا ثح ندنغیدنلوب راوالسا هل هدنرایداو ( تما )

 . نادا دیده هلس یسالسو لوساتسا هد ربثک تاعفد راد دجح جاف

 ًاکار ہراقاق یراکدید (هقاش) كنیرلقازق زکد هرق ًارخؤم رانوب
 امغت یلحاوس یلوطاتاو بیرخ یرلهطا دالقس « یت زک د راهطا
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 ۱۱ نر یراتفآ ولو داران. : ردرافعا

 لوا بح وم

 یناک-ا كرلوالسا ةدسزازي - یرلوالسا یسهیطسو هضوح هنوط

 ۱ ءارماش ءارارکالتتنا؛نالک بوقا ندایسا راوالسا

 .رلیدلوا رأتم یرلیدنک لوا كا ندالتساوب ندنراقدلوا شما ناکسا
 رصع یجنتلا نوجا قملیتروق ندنرلببقعت كرا ( رابآ - داوا ) هلع ءانب
 هن وطهدلاح یراقدلوا شمشلرب هدنسهعطق ( ی ونناب ) هدنر لتا یدال

 یر وص هیالاتبا كرل ( ایدرامول) هد ٥٩۸ و بیقعت یناحاس قرش
 ی وص (روم) و لاغشا یرلفرط لوسراق « یت راق « ایرتسیا فاعتم

 هدهلابج مقاوم یهدنسهرا (سنا) و ( دلاورنیو ) بوقبح ردق هنعشم ات

 هدرصع یحندب یرالترلیا یرضوط هبرغ كرانوب . رایدتیا ناکسا
 هن راتبا رصع یحنلا . یدناوا فیقوت ندنفرط یسهلسق (اریواب)
 هایرتسیاو لوسرف بورک ۰ ( لوربت ) یراهلسق والسا رکید یرغوط
 : یدآوا ,لخاد

 ندنربغاشا هوطو ندلامش یرافرط یعاشا كنیره اوارد و اواص

 لافشآادج هارلارو طقف یدنلوا راذکو تشک ندنفررط راوالسا نالک

 نبع . ردشلوعوفو ( ٤ا 1۰ ) هدننامز سولفاره روطارنعا

 ناکسا هدعقاوم ندیدح اب غ یاو احالاد رانلبرص هلرلتاورخ هدنامز

 هبیدمیش رضاح نفرت اد هنیراکدلک ندرلدرن ككرلنوب اذهعم .یدراشمتا

 «راتاورخ یرلهرکصاهد . ردشلاقزجاع ندکع!تامولعم ورکف ناسردق

 بونج وقرشهدرل ولب موی _راتهج اح الاد یلامش هال اایرتسیا وناتستا ورخ

 هدضا روطارمعا امورو شمشل ریردق هجاردو رازابییو دارغلب هدنتهج

 بیر كراوالسا . یدیا شلاق رمهحنم هرلهطا هلرارهش ضعب هدلحاس



 ۳ رل والسا ردق هب هبلع تلود روهظ
 صحیح برج جز حج. جسم سس جت

 ورود ) نالوا روهشم هدطسو نورف یسلاها دالب ضعب یرلکدتا

 . رایدتا سیسأت ییرارهش ( هزوغاد) و ( كيدنو
 هحناک هنناکسا هدنسضارا یناروطارپعا سنازب كتتلم والسا

 رایراب هدهسدبا ر وب دیا تمواقم [۱] هرلالسا ی هدایوروا قلروطاریعا

 روسهدیا هعفادم یاسر نالوعوفو هنننشارا ا

 كردا سح یر.دوجو موزل كرتون ا هعقادم لگد ج یا

 قرهلو قفاوم هنتعفنم یتسلواتسود قفتم هسبا ندقلوانمشد هلرلناو

 ساب اطر كمرو ارگسعو کرو تعاود
 VLE ندو . یدیار دا تقفاوم ةت راناکسا هدنساضازا

 اهد . یدلوروک یر والا مدنزاوحت تنش و

 هد ( كب تار هدناتسنابوب :یغاشا اهد عهدربه

 اک نا اب ی اعم زج مل هروملمکت

 ندنرایدنک رانو, هکوبلاح ۰ رایدنوروک هدرلرب نالاق یوا یالوط

 نامژ ره «یرلقشاع یتسب سو تبرح كج هلس هنا وا سا یهو فوخراحود

 ۸۱ - ۱۷۵ کنوح یدلوا رارفاسم بعم هداما و ا

 كشيا .یدنلوا هله رصاع ندنفرطرراغلب و والسا كساس هد رل هنس

 ىر ۳۰,۰۰۰ هد ٩۸۸ ندرلتو هلغماتشالک | ینحدراص هب رص

 یرانالو هدهرومو الاستو هفعوا هظفاحم ندنرارش ن وت هات

 لالتحا هدهروم هد ۸۰۷ طقف . یدلشالاح هط) ر هبوک رب و هد ۹

 كنار وطاربما راتو رایدنا.ه ساخ اقفم هرات رشت

 .رایدرک هننعبات راغاب رلولب رص نانلوب هدرلار وا هدرلنامزینیدل وا لوس لا

 ( یسیروطاربعا نادناخ اوت ام a 5 وطاربعا سنار [۱]
 تعحاس هنسهدام

 ۱۳ )و E نت
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 ۳ ۱۱ ارت صوصخ یو مداسهلامش تایالو یتلروطاربعا سنا
 نوتب رارجاهم یکی بولاق رصحن» هیهلامث لحاوس زکلای قللنانوب
 ها هر فتح وکندرارهش كوس ىح .یدلوالقتسم بحاص هلام كلام

 ۱ ناتو ااو قلناتسرخ .یدلآ یتمان والسا ردق
 ۱ رلنوب هحینلک هرلوالسا یهدنرایداو ( هللا) . یدئاوا لوق هحنکر با

 ۱ «رلبالو «رلکح «رالانولو . یدراشهتک هلس ردق هراتهج قطااب
 ۱ .رادمباتهتسنج والسا هلسراناوولسیای هدنلامش ناتسراحمو رلباایواروم

 ۱ ( نهوولسا ) ( سور ) یرلوالسا بونجو قرش هدالمتسا نامز

 | شامل همش ییا هاسا ( یوالسا بونج - والسوغوبوا ) دوخاب
 ( رلتاورخ ) ( رلولیرص ) ( راوالسا) ناشل راغلب دوخای رلراغلب هکیدیا
 روی هب هعش وب

 لرلوالسا نانیا ر رج مع ناقلابو هناتسراحم یونج نداجاد
 ۱۳ تو هدنلحاس لوص كنهنوط تولوا رک یزادقب

 راشد اردق4ه ره اواروم ندزکدهرقو هدنتهج عاص در مو و هتسرپ

 رازاقلب نالاق هدنسطسو عنق كنيرپن انلوو یمظعا مق و ناشما
 هدرارافب ك كو هکردراشلا ینمان ( راغاب ) هلبرلمل وا طض ندنفرط

 . رد رلن وت

 نوک ۶ راولبرص هارل:اورخ نالا ندامور هلبا سنازب ینراتبد
 یعظعامسق ارانوب . ردهقشب یرلابفلا طقف ۰. راردیا ملكت هلناسل نيع
 ۶ لا خاط هرف و ناتسیرم» هدیرامسق :رکید هدایرتتسوا

 [۱۱] ردهدكسرهو

 ٩۹۸ - ۸۸ و ۰4۷ ص  دلح یمومع را سوال تسنرا [۱]



 تدوم یا کیر و

 هلا ناتسراغلب ییدمش یغعی 20656 یسهم ا لوالسا هتسور

 ندهنجا ناحاق ی راند هاب راهتساس تالکشت هد رلوالسا ناتس رص

 .رددعا لیکشت تنطلسرب كو سنرپر یک قلا شلآ
 هد ٩1۷۹ تیاهن كردما بیر ی ررلاحاس هبوط د تاتفت ارت

 نوناق راغلب ۰ ردراشٌعا ناکسا هد ( یسهم) هدننامز ( شوراسا ) و
 تراسا انداع هدقلخو هدنزرط ثالهدازاصا كن هد عا لوا یسساسا

 تموکحرب لاخو هلرتات تندوف شناس یره

 یتطاطح او لزب كتناعاس راغلب هدوب هک کیدتا لد هنلاح هدنسم و هقلطم

 راوالسا ندنرظن هطش سا سما كرارافلب . یدلوا تبحوم

 هدلاح یراق دل وا بلاغ رلنوب Ee هددوه نالوا هنرروا

E:لوم «یاسا یفالخا كرلنا كردبا طالتخا هع | هلرلب ولغم  

 یحزوقط .یدشا واندا ا هرز وارلوالسا یراذ وه ندن راکدسا

 داغلب کیا مان ( قاتروموا ) و ( مورق) هدنسینات مق كنیدالبم مهع

 شعا دیده هلی یوساتسا كردیا هلغ هنیرزوا رالسنازپ یک هرد
 یداشاب هد وه اب رام هدساناسررخ نايا هل راتقف 5 ا

 قوج ر دنا: ارا یرکدروک با( یم

 (۸۸۸ - ۸6۲7 شیر ندنرازادمکج ..یدیا رول

 کا هدنمسا ص رتفاو هدلشبم ینح وا روطاریعاو لو ییلناتس رخ



 یامع غرات یی

 یک یصاقد تعاس رانامزرب [۱] سیرو ( ۸٩۵ ) یدتیا قلجیدغاص
 طئارش فرط یناهو ردیا لم هیرلاسلک لوبناتسا هاک و امور هاک

 نوت نوت هدنگرا ۸۷۰ . یدرلیا لوق ین 1 هس دا هبارل دف

 , یدتیا لو یساسلک قرش ینعی یتهج لوساتسا

abg E CEE۱3 ۱ ماگ نادنا  

 یر كراراغلب )۸۹۲-٩۳۷( ( نومی ) یلغوا ك (سیروب)
 ۳ تامو . یداللانفا هکوک كتیطلس راغلب یامز بولوا یراح

 لوساتسا و شلاق یرلر چوا ر هدرللحاس بولوا ناشیرب و دابرب

 ناتسراحمو یسهربزحهش ناقلاب ا (EA شعلوا دیدم هلناعفد

 هدرل ول رمد یتح . یذا نفت هتسهرادا گن كن | یمسقر ثكفالفا هلا

 لارق ا قمالاق یرک ندرللسنازبو شا قیدصت یتکاح كن
 . ید شمردتاقرت یراعمو عیانص «شننفاط یاونع (راح) هنر

 (نّومیس)ندنخدلاق یاب هل اح ید a یتمظعو فرش كناتسراغل طةف

 یابنامز ق وح و کود هحل وا ثاغ ندضرا حعطرس

 ررایو نالوا تنام هرلراع كوس . یدلوا قالقاط هس هدوا بوس هلاق

 هح وډ لردنالاقسا هرامور یسهرص دده . يدشود هنسوه لالقتسا

 < ندرلراحم ىح . یالاق هدنتلا قسضت كرلنا هدهعفد و  ناتسراعغلب

 قوقح « یدلشاب کم قاط ندنرلراوحمه « ندراسور «ندرلکنهح هب

 ا عیاض یتسهبساسیب

 هدننامز 6٩0۸ -۹۲۷) ورتب راح ینیلخو لغوا ال ( نوئم یس )

 یلاح راك نوم ىس .یدشیراق نوت نوتشیا هبروهظ هند تافالتخا

 ندنفدلوا هدنما ( سیرو ) رادمکح كلیا ندا لوبق یفلنایتسرخ ]7

 ۱ « يللوا شر و نوجا كنو یا و هنلغوا هدلارق كالبا کیدمش

 تك



 ۳۷ رازاشاب

 قرا ناتسراغلب مدنلامز لسا ینکیا 8۷۱(۰2) نت را
 كناتسراغلب اذهعم . یدک هتتعاطا هر كل رااو یدک | نوس هرامور

 یلیخرب هلبمان یفرناتسراغلب یلدونرا هلن اودک ام یی یتهج بغ

 هلکلادیاتفلت هدنک وا جارد والسیدالو راج طقف .یدتباتمواقم رانامز

 نیس یدسا لاقتنا هشعوادا نامو :ناتسزاه

 ىلع رطب راغلب . :عدرک ا نوب هراموژ هلی راس رز برو اور

 ناتسراغلب هتساسلک رلراغاب ندیا هظفاح ی رلهمهذم تیرح . یدلدیا ول

 هدغاشارطس اقرب .یدلوا رک ع (یرخوا) نالوا یاب هبفرغ

 مور ردق رصع قچ ر تیام بوقیج رالالتخا هاهجو یدل وا نایب
 . یدنلناح ندکی ینلروطارپعا راخاب هدنخرات ۱۱۸ هرکصندتنراسا

 یر ندساس رګ قهدناتسراغلب الساو كنو ۰ تاو و وقت

 هدقمانناق یراناغزق لالثخاو شمامهدیاهظفاش ا تکلعو

 مارا هم مان (نالهد) هل« نشه د

 هلسهرصاحم یننالس بودباقوس ییالتخا ردق 4۰,۰۰۰ و شما

 یرازوک بونلاقب كرهلبديا بولغم تاذوب ًارخؤم طقف . یدیآ سما
 یعودخكنلارق کالبا هن رص هد۱۰۷۳ یھ ارس وم )یوو

 لوف هلتفصیحانو یحرب یا رلزاغاب هدک دلبا اللتسا یناتسراغلب نتدوب

 یارسو تولقم ا ( شا ) هدهسرلیدتیا نالعا ی راح دآردبا

 رادستازم هد ماه ( شا )یراق اسرپو بیرخت

 راغان و تراغ وامغی ندنفرط صاخشا یلترجا كرف نانلوب هدنسهرادا

 ۲۱۱ کد تاتو | یحماق هدلوبناتسا ( جتسوو ) ندنرلرایوب
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 ی گنفل و طا مع ءافلب و ہورہا

 ییدمشینعی (یسهم) یتح و رلناقلاب هدیدالم رصع یجنکیا نوا
EEEیسهم هکیدبا شادی اناکساهج ر دل واهلا یقلخ قالفا ناتس  

 هسرلهجرد همانند رالقالفا نکیارولنبد رلل (اسهم ) امدقم هنقلخ

 ندنرادوطاربعاسنازم .یدیاشلاق هدنلا راغلب هلرلوالسا یرام «شاک

 هنرزوا تکلم و (۱۱۸6-۱۱۹6) ( قازا كلم - 2: اقازبا ر

 (ناسا) ندنسنج قالفا هدهرصیفیدنل وب هدنرلاعدا كم احرط وکریورب

 كنوکروو تیاکشضرع كودک هنیدزن ر وطاربعا ردار یيامان(ورتب) و

 رام رب هدرلناقلاب هلا یرکسع ناونع رب نوجا یرلیدنک و ییلبزقت
 هنحضعب (ناسا) هلغقلوادر یرللوسم هدنرلکدتا اعدتسا یتساطعا

 یتسیدنک هدیرب ندنرارومآم سنازبو یدشقلاق هغفلوب هدقازاردنابز

 یدردتالالتخا ياح هد رلتد وع N E E ندنخب دات اف وط

 | هدون رطینکنر بو رپ وی دناملغرب هشیا هی رام ر وکللعتهدنهسق رب تاقلخ و

 ۲ نلط ا راب ها قالفا ءلردبا انا یتساسلک یرتعبد ابا
 ندنرلامغی كرال ( ایدنامرون ) و هارا هدنزرط یهلا ما رب ینصالخ

 یتکیدشلرب بول هیهونرط قترا كن ( یرتعدایا ) نانلوب هدکبنالس
 راح ( ور )و یدنلقایا تکلع نوتب هترزوا كنو . رایدتنا نالعا

 بولساب هنر هوو اسارت و ناتسراغلب رادخالتخا . یدنا وانالعا قرلوا

 لراناقلابهلتکر ح هنیرز وارلنوب تاذلاب روطاربعا . یدالشابکل رک امغی

 ندسرحو طض یرلیوک مکحتسم طقفو عفدو درط ین | یا

 .یدتناتدوع هسنازب هد۱۱۸۶ كردیاقارحاو انفا ینالوصحم هاتغارف

 شعااحتلا هنسضارا 1011۳1211 نام وق بوک یهنوط لالتخا ياسور
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 ۳۹ ۳ را راغلب 1

 را رک هناتسزاغاب ن دنن وا یا و ادب و ندنف رطیرابراوت کلقو و

 هدف رطه غز سا یک ران روطا رعا د تیام 4

 هنف رط ی كن هن وط یرامالتخا هعفد ول طقف یدخا ناشیرب هی

 . یدلوا لامتشازر ولعهب لالتخا ست | هدنندوعداو وطاربما . یی رک
 ینیدلوا امدقم هلکمرک هنقافتا ةرناد كلرلنا هد ( اتبامهب ) ولیرص هعفدوت

 یناتسراغلب یهدننامز (نوئمیس) ینعی ییغا دوطارپما راغلب و یسهم ا

 روطاری | هعقدوب یدلوا لورا هتد ړل
 هدنسد ردا (هڪ ول) هکنوج یدمهدیالاصحساهحش ر یدح (قازبا)

 هک راتم كرهلربو نهر ( ورتپ ) هلا ( ناسا ) هلکعا عیاض یا جوا
 یعنجواو هلسودرارب كارف ۱۰۰,۰۰۰ سورابراپقیردهرف . یدئلوا

 موحسع بويا نردلامحشنرا فسوب نیدلاحالص هرزوا قع ییلصلها

 (اینامهن) و ( ورتپ) و ( ناسا ) (۱۱۸۹) نکردیا تکرح هنیرزوا
 یرلقاراح ككردیا اطعا هنواعم رکاسع ردق ٠٠,۰۰۰ و قافتا هلکنا

 هلرامور هرکص ندنروم تكنسیدوطارها مال .

 روطاربع قر هل وارفظم راداقالا« راراغلب (۱۱۹۰) یدتباددحهنب هب رام

 (هیاف) (شب) ( هنداو) یدلببهدیا سفن صیلخ هلکلجوک زنا قازبا
 ل (لیرهسیایایا ) هداروب . یدلوا نادسم هام ( هنردا ) ( هفوص )

 (قازنا)و رایدراوت وک ههونرط یر سادا تک
 رایدلوا رفظوزوف لئان رارکت هدافتسالاب ندنارح ندیا جاتنا ینعلخ

 هننافلکت كن ( یسکلا) تخت بصاغ نوجما كلدبا حلص هابرایدنک و

 هدهدنسضارا قلراح ادهعم . رایدتیا نابمرد طارش لوق لباقربغ

 هکنوح . یدلکد ماودرب را ۲ نایت یک یلروطازفا سن از

 تع هلحالس تکلعر ایدرودنا طض لدالس یرازاو ( ای )



 ۳ . یبرو دا كازستلادع هد (ناسا) عنيا تلادع زملتتوط هدتعاطا

 ۱ | یقلراجو طبض یمونرط كردیا لتق یناسآ ( وقناوبا ) ندرارایوب وب
 ]۳ یتمونرط هلی هلغ هیوقناوبا هد یردارب ك ( ناسآ ) . یدتیا نالعا
 .یدتبا كیرمشت هنتنطاس یتردارب كحوک لاو نالعاینغاراح و دادرتسا

 «سوقیاحوب «سوساحو ءاعاحوب هدننبب هفلتخ للم هنمسا كناذوب

 . یدیا رولنید وجماسلاق

 یفرمجا ر اعامروت رام

 (ااح وب )هدتنعلسهاکع افداصت همادعا تبون هد( ورتب ) هلایموم

 قرهلاق هدلوساتسا رلنامز قوح رب هلوا مدا وب طقف . یذلاق زکلاپ

 ضل هرامورهتب هدهسیآ شمرو یسالج مور هنتعمطو قالخاو هر

 تونلشابهابرام نوجا ونوس نوت یراناویدلاق ورک ندنتوادعو

 اقا احا فلت هدنراقدنخ هعلق ییقلخو طض یک(هراو)

 (مود لتاق) هدوب یک ینیدلا یتاونع یلتاق راغلب (لساو) ندنراروط
 یتالسب توادعو ضغب هدایز لا كلتاق مود . ىدا باستک | ینمات

 یدقارب غاص ینزآ كب یدردلوا هغاق یک هنلا . یدبا یرلسایاپ مور
 8 ینراشا هب هون رط ی (هسدقم تاناما) یییدلهه و

 ثانسهع یصاع )KA N ۱۹٥ ١) ىکلا ینجوا ندرلر وطاریعا

 مات ٩۳67 ریمور ود ندرل راغلب Ee كردبا باتش هس وأعم

 هروطاریع اهدمهو هراراغلب مههدنامز نیعبونل وبهداحسنم و رتسا هک-رایوب

 ۱ ندیرلهداز-ردارب نکیا جام 4 قاشا ابا - یدروسدیا هعفادم یشراق

 1 رکید . یدتیا رهظم هناجوز ددعت یرای وب هلبا ۸م وزت اکا یرق رب
 4 هداک | ندنعید) وا رجا اجلا 4 ازم هد (وناوبا) ندرلبهاغ ندقف رط
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 ین راماکحتسا (پودر) بونلواقوس هتیرزواراراغلب كرهیر و رکسع

 قافتا هلراح هرکصو نالعا ینلالقتسا هداروا هدوا هدکدتیا طض

 ( )یدو یا نوتلهش نفر رام

 هلغ هراولبرم» بوریدصاب یرتف شتا «ینارحم «(اعاحوب) تیام
 قاراجندنف رطاپیو عسوت ردق(دارفلب)یتکلم ءلردیا هبراحمهاراراحم و

 هس رلتهج ندو و شو هبوکسا هد ۱۲۰۵ یا نرشت ۷و ذخا ىجا

 نامز كن( اعاحوب ) و هدماکنه ییدع هرانتال یمظعا مسق یی

 راغلب ) و شما لکشت یداما ( خالوا كوس ) هد (الاست ) هدتنطلس

 ناشل رهداسارت طقف . یدیا شلاق تسدبحالس ینلروطاربعا ( خالوا

 هدهقوتعد هدوا هلیرلعا تمجام هب (اعاحوب ) رلنبتال یی رلکنرف
 درط یرلک هدهن رداو لتف یرلدا كردبا موخ هرز وا کت رف نالل وب

 یتح یدشلاق مقع یلربغ دنراکنرف نوجا دادرتسا یقاومو . یدلبا

 قوحر هدنسهب را نادیمرب نالوعوقو هدهب ردا هد۱۲ ۰۵ ناس ۱

 یرلکدتیا نبیعت روطارپعا یک ینیدلوا بجوم ی راهرو تافلت
 < یهبلف ی ( زورس ) < ی هنلا كنا اح و 321100۷17 نوودو

 ببر قاوم یا رلد و و یلروح «ین یلکرا «ینغاطروفکت

 < واللسا هد ول هکماكرت STS نالوا عع هر اح ۰ یدّتسا

 بودا قوس هب امل است وا «اسار ی راشحو نام وقو خال وا

 .یدلیا قوس هب ( یسهم) قرهلا رپسا یلخ قوحر و طض یسالس

 ییدلیا هرصاح نوجا طبض یننالس نالیدیا عزت ندا « اعاحوب
 د1دنالتف ندنف رط ) سازتسانام ناموفق ( ییشاع تسهحور ه دد رم

 ۸۳۸ یلا ۸۳۵ ص۲ دلج یوم را - سی ءال تارا [۱]



 ۳ یامع را یکی ۲

 یناخو یداشاب هغما غوا هماسقنا قلروطاربعا مسج ییدتبا لیکشت

 یدلاق هد ( هونرط ) كردیا هظفاح یتاونع ( راج ) ( لیرو ) ینکی و
 یبلص لها كنرف هد ۱۲۰۸ هدهسیدكلاح هدادرتسا کلا راغلب و

 ریساو بولغم هکن رو ۱۸.۰۰۰ هل اب مار

 (تویسد) و یدلریدپوا یسهمزیج ثكنیروطاربعا نبتال بولوا
 كنرفو رلبال كنغلر وطاربعا قرش امور رثحمرات وب . یدلا یتاونع

 كنسروطاربعا نتتال . ردرلحراب یددلوا طض ندفرط یلص لها

 ۱ سر هدنشاب رب نوا هلما نیودوب یشکیاو .یلاعرا

 یصن 4 (ناسآ یجنکیا راغلب ) قرلوا یهو هنیدنک هنیرزوا ینیمت
 هرزوا نجت ك ( نیرود ناژ ) ندرلکنرف نکیا شمنایوس
 ردب ثوروم هلسهناعا لراسور قوحر بوللتدح ( ناسا ینکیا )

 ؛یدلبا عاق یراز )وکو علخ ی (لب تورو ول طض ییلروطاربعا نالوا

 ( كوب ) e ندنغیدلوا مدا رب یا تاذو (۱۲۱۸)
 تبسانم عطق هلرلزم-نارف یهدلومناتسا .یدریو یتناونع (راعشتحیح)و

 زوروفا یا یرم ۶ سنازب .یدناکوب هنبرزوا (اسارت) هرکصندکدتبا

 ]. de Brienne ( نیر ود ناو یدمردلا ( ۱۲۳۹ ) هدهسدتا

 ربه و كينالس هلباناسا یجنکیا هدک دلیا نالعا ینغاروطاربعا هدا ۱

 هدنسخ راقتلثمقافتا نان والیکشت ندنفرطیر رکیدو رودّوت ینوسد

 اا قوس هفالسا قیرط یاسا یلاحرا كناژ هد ۱۲۳۷ یدنلوب

 . یدلوب هلس هدتنواعم هرلنا هدنسهرصاحم یییروحكراکنرف

 (۱۲۲۸-۱۳۹۱) یامز نودو ینکیا نالوا فلخ ه (نیر)
 3 2 اا لاح ندنا ماود تدم لوط كوك نل

 رل هغی یقاعتمو ۸۵: ص ۲ دلج سیوال تسنرا [۱]



 كنكلرصق سنازب هلضارقنا هد ۱۲۹۱ كنغا روطاربعا نیتال
 رلباسنازیب بوسمهلوا عنام هنتسوت كنیراتموکح والسا یسأت رارکت

 هش ناقلاب راراغلب هلرلولب مو یدروط یدتبا كلم عیسوت هنیررض

 رابلسنازب زکلای لکدرانوب .یدابق ماودر یتوطس والسا هدنسهرزج

 (اواص) یربندنامز لبخ رب راراحم ..یدهیراح هلس هلراراحم ی

 بولوا فرصتم هباینووالسا هلبا ناتدناورخ هدنتهج لوص كنبرپم
 (كيندور)و یهنسوبو رویدیا اعدا هدف رصت هنتهجغاص هروک ذم رهن
 ییلامش یاحالادو ییضارا یهدنسهزا ارد نانل واریت (اوحام) هلی

 اتش تیرو كح ارت وب و
 هب (هغداب) ند (اراز) و هد (ریه) ءهدنرالحاس یزکد كيدنو : یدبا

 فداصت هراولکیدنو هداحاملاد .یدیا رونناوب یسهرادا امور کسا ردق

 روش و رافاشو هلی راللارف برص هد (اوحام) و هدهتنو . یدلدیا

 ییطارا مع راکدسا لاعشا را زاغلناو ترس یا دلاور

 هاسهض وح لاش فكن رہ اواضوم زک دە رقد رک د( ها )

 (راش) و (ولیر) هلسهریزج هش ناقلاب ابونجو " الامش یرلهضوح هنوط
E:یتهح قرش كسهضوح ( اواروم )۰. یدیادودح هللا یرلغاط  

 « هزکد هرق راراغلب . یدیا كرلولبرص هدیتهج برغو كراراغلب
 ییاره . رایدیا فرصتم ردق هب ( هزوغار ) و ( شا ) هدرلولب رص
 سلازیب نالوا یریپو مره راحودو هبونج هدنسهرزج ےس ناقلاب تلم

 (.م) نالوا عساو كب راراغلب .یدرومتسیا كمنا یرغوط هتسضارا
 هرې رادراو و (امورتسا) ندنراغاطتوسدو ندار واب وتیاهنسهض وح

 هد رل ولی رص هنس هض وح رم کیا وش طقف .یدر ودا وزرا قمرا ص ی یغوط

 راهمداصمهدننوزا یتموگخ والشا یباوشلاع و نده



 E زاساپن رمعع جنح وا نوا رلهمداصم و . یدلوا یاس هنر وهظ

 ١[ |. یدبا دعاسم هرل ولب رص هدسامر كبس ولسم لارف یرغوط

 یر اف ءافلپ ہرکصندہما۔آ یا

 ا افا ے2 كناتسراغلب یلاحرا هد۱۲۶۱ ك ( ناسا یجنکیا)

 | یر یلغوا كلوب یدتیا هجوت هبورغ یلاقتسامج كردیا نوت جی د
 قمالشاب ههبراحم هلضاروطاربعا مور بولوا هدنشای زوقط ( نامولوف
 راراغلپ هدافتسالاب ندنوب رام ور ( ۱۲25 ) . یدلیا تاف ونک کیا هرزوا

 (۱۳۵۶-۱۳۵۷) رابدتادرط ندنسهضوح امورتسا ءاسارت ءان ودک اه
 یداماد كشوروا یجشرب یلارق ن ناسا رص هدبح را هد رلنامز و

 ۱ N N ARE 9 دل نا
 . تسوب «یدقارب هدنشا ج ظع نارر ا ىلتق كمداوب . یدبا

 [ هنسالنتسا یاتسراعلب 1۷9۹ هک راغ ید اسان
 ۱ ھارا هدنسهزا یرلهنس (۱۲۵۸-۱۳۲۷۷) .یدّسا ماود ردق

 ا هدنسهساس دوما ناتسداغلب قامز جن نطق ) ندیا
  هدنرارانک (شوطیو) «هدنرلهضوح جرم هدنرالحاس هنوط راراغلب یدکی

 | كتنسیراق «ییاهتسخ كلارفو .یدرلزوب دیا ناکسا هدنرلغاط ( ولیر )و

 نالتبد ساناحال . یدلوا بجوم یئاشتغا كللهتس یعرکی یرلهش رتنا

 نانا یحنجوا نالوا یسیجم كرابلسنازب ( لاو )

 ندمعهدا نکست ینارم فاعتم یبررب (ملمس ) ( رهترهت یرو )

 قروهل واهعفد كالبارلراتاتنالوا هدنسادنام وق و لبدسا سولح

 راج یرلتهج لیدوو یسع مف هکو ب لاح یدلبیا المتسا یناتسراغلب

 ۵/۵ ۱. ۵ دلح سی وال تواوا ۲۱1



 ۵ را راغلب

 ( رهن رهب یو ) E روش وا هرادا هدرخا زرط هللا ( نامشس )

 ۱۲۹۵ كردیا سپسأت ییطسو ناتسرافلب ( والستویس دودوئت ) هی
 ےرات وب هکیدپا راروبدیا ماکحا یارجا ردق هسهنس ۱۳۲۲ ندنسهنس

 رویدیا فداصت هنمظعا مق كنئدم یلالقتسا هلہتراما تانیزاغ ناهع

 هناحاف راظنا هجو هنتهج ییا مور زونه رلبلناعع هدرلنامز و . یدبا
 راباسنازب هدنندم ندیا ماود هنسرب ك( رهترهت ) ینکیا . یدشماما

 نیدو نا دا تافو دل و الب . یدمهلوا رهظم هتشف ومر هننرصم

 مدا وب . یدلوا ثراو اک | ( ۱۳۷۳-۱۳۳۰ ) نامش لشیم یراح
 كرابلسلارب ورابا باقرتسای اقرت كرل ولب رص تح دب هدنصرح« صیرح

 یسهجوز ضب کیدرتسوک هرولپرص ېک رارا یتاقت
 ببس هقلطت هلب یتسهرشمه كشروا یحنحوا یلارف پرصو

 رو ) ییلخو یکی كن و .یداوا بحوم یهمخو جات قارتفاوی و

 لا راو مس یعاودزا هلسهریشه تداغود ناعتسا 6

 هنر وه ینا ةرود رب یی قرهلوا تج وم قالسا هدنسهرا راراغلب

 كنروانلاح یزاغ ناخروا هدننامز ردناسکل ا یرو .ردشلوا یداب
 : یدبا یا

 تن ره نالوا لصاح ءدشم ردات هک روت بالا

 هنسهراداناشود نالوارهظم هنناونع (كوس) كرءردشلر یکلعییا

 (۱۳۳۱-۱۳۵۵) ردق هنلاحترا كناش ود ینعی هرکصندنوب ندنکیدربج

 كناهدهسدتیا تر یراتکوشو تمظعو داتا یراتلم رافللو برص

 کن . یدشلانف هنب راشیا هدننامز ( شوروا ) ینشب یناخ

 [۰]۱ ردکجهبروک

 ۹۷: وز ۹۰4۹ ص۳ a غدا « نشسوال تسنرا []
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 گران اما ری اتت مم

 یقوح را هدر رمعع یح رب نوا و یح وا كل دالام یتلم والسا

 ( یوتاب ) یزاریو هدنرلاحاس ( هللا )ا یمسق رب قرهبرا هتاعش

 هل رل ولت مصند را والساق رم ددد مه یرلکدتساناکسا هداه وب و اسنولوت و

 هدغاطد رو هد ( یار از ) زمکیدید ناتسب رص یيدمش رلتاورخ

 ا ا ناکسا هدیرللحاس یزکد كنايرداو هدکسنه

 هدیراتسبات هراسنرب ماط رب كلئاق فلت وشا . ردلکد یحم كب

 لا هد ( دازاب یی )و هدناتسبرص سا . یدلکد یدج ردقل وا ب

 رودوشا اده عم . روسهلس یشر, هقشب ندهدنلو یراسارب كوس

 ات ی رل راداهلت و ورلشمش راح هل رلما سا ارم وراراغاب رلت و هددیدم

 قللارق ندراوغهرغ یجدب اب ( لشبم سنر, ) ندرلنوب . ردرلشعا
 ۱۳۳ ادا كو بّرص هدهسیدتنا اتك جا

 کهداجاماد .یدلوبعوقویرغوطهنیراخم رات ۲٩۱۱و هدننامز یسەلالاس
 ردو هب ( هندتح) رل رام ی رعو رسا ون هرو < رلل اس والسا «رلتاورخ

 هاکو هرلکنررف هاک یرلسار و مس هبهرادا کیا یرلار وا بوبل ورلیا

 ۰ ید راشما تعس د رانلسلا زیپ

 هدرلنا بونل وا سقت هرلهقطنم ماطر ناتسب رص هدنرظن خم رات

 یزکس بولوا یاتسب رصاسمرمس دوخای یاتسب رص هنوط هدنتهجاواروم



 N راب رص

 4(3 هلقود و ا ا ورا یرکید «دا غلط

 3: کب ییدمش نالسد اقسار ) E هّقطنم کیا وشو ثس یهو

 ۱ یدا دوج وم. هقطنم ر ا ه رز وا قلوا ۳ رازاب

 هعفد یب رار واح راغاب رلولپرص هدننامز ( نوم یس ) كوس راح

 یزاوت كنبرلتوق سنازبب و راذلب ی رللالقتسا لصا و راشلوا قفوم

 قاتسراغب لاو یتکیا ووطارعا . رد راشعا نا

 هلا هدیاتسپرص قرهلوا انتتسم یبهعنم مقاوم هدکدتیا البتسا

DEیدبا  : 

 دن هاما عاط هر و هحنل وا فعض راحود ین روطاربعا سنا

 E )عروس رک تک

 یلعواكبا .یدلیا بولغم یرلمورو درطینسلاو سلازب (والسغوب

 تررهاظم ندناتسراذلب یشراق هرالسنازب ( لشنم نابوج )و

 ید لا ا ناونع ها او

 .یدفقلاقکمشت هلراراغلب ( لیدو نطنط-ق ) یغوا كنو (۱۰۷۸)

 كردیا روهط CT ( ناقلو ) هدئدلوا ضرقنم یسهلالس كلو

 اله ) یرغوط هننرلهنس ۱۱۲۰ یدیاب یا عاط هل رلیلسنازب

Eرنو هنسک ما  ESا  
 كن ونافتسا یجنکیا ندرانل راع هدهسیدتبا لاصحتسا ییلارق ناونع

 (۷۰ ) ینکیا ودق :ةتسهتس ۱۷۸۵ :لصاتا ۰ قلا ىا ندنلا

 ر ثكشورواو ( لسودهک ) و « ( شوروا اله ) یودخم کیا كنوو

 هلت ون یهطعب ند (والسس یر) یشادرق كن وب و (شولهایوب) «یداماد
 (لسومهج) یلغوا رکید ك ( شوروا الهب ) تیاهن یدلوا تخت سلاح
 یدنآ واعاخ ندنفرط (لئونامه) روطاربعا ندننبداللاصقواق هراراج

 ییہ ہہ ہی ہہی ہہ ہہر رہ ہر یہ ہل ہہ رہ ہہ
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AERیامع رات کی  

 یاتسبرص اردیا سولج (اتیامه نافتسا) یدضحایو یعودخ كنوبو
 یدابا كلام هب همم سج تطلسر

 قالحل كیا .یداحا ناتبرص - یامز (اتیامه نافتسا)

 هززوا لالقتسا هدنلاح تشحو .یدا نامرهف ر هام تاذو

 هدبرامیرداربرب الوا یدشلاح هکمریدتبا داحتا یرلولپرص نانلوت
 یسعا طبض یابجالادو ناتسناورخ مفدلادعب یتسملب اغ هل اع هلبا فات

 ۱۳ دا شتر رکع ی رلیزا ها (ننموق لئونام« ) روطاربعا

 رارکت (۱۱۸۰) هدنتفو ءلر وطاربعا (۱۱۷۳) یدلوا روبح هتلاخد 6 |
 هداحالاد ییاروطاربعاو طض ی(شب) ندرلمور بولیرا هحالس

 لاصبا ردق هتناتسیرص هن وط « هغاطهرق «هکسهو هننرلنغا (وراطاق)

 قیردهرف یروطاربعا امسالا هد ۱۸۹ یدمهرک هب هنو هدهعندتا

 هدتنواعماک | هدنتکرح نالوبعوقو هنملعن وبا نیدلاحالص كسورابراب

 ۱1۳ ۲2 رارتناساروالاقسراب)و(ناجالق)مبورهتیآ .یدنلوب

 ۱۲۰۰و یدلساصندنرلهنعا كرلنا هلا كولس هغلسابا هد۱ ۱۹6 تباه

 .ددراشا لوبق ود (نومیسایآ ) رلولپرص یعدا وب .یدتبا رفسهترخا
 یدلوا ساپ یک یساباب هد (وقحار) یلغوا یجنج وا كن(انیامه)

 ۱۳ یک ید ناو اهدا عدل مات (اواصاآ )و
 ندنفیداوا شا لوق هد ۱۳۲۲۱ قرهلوا لوهشرا یاواصایآ یی رطا

 .یدلوا لئان هزاتما یهذمو ید هدرب یکی نیدلوا ا ن

 نافتسایجرب یلغوا هدلاح ینیدلوا تنوق «نایوج كويب (انیامه)
 2 ( لوروق - لوراق - لارق) قرهلوا هعفد كلیا
 ۰6۱۲۲۳) یدنتیا اسک !هنسیدنک ییارق جات یرومأم اابر و (۱۲۱۷)



 ۹ رلیلب رص
 مع حب هه حس هجری ر ی جی یہ سی ی بس س م سی یم م حسی م ی

 سنارم ندفرطر قردلا هساس تعضو رب ناتسبرص هلهج وو

 نیدو ینلروطاریعا نالآ و یتللاره راج ندفرط رکید < ینلروطارپعا
 وشا : یدروش و ی انما یا رطب لوساتسا هلا باب هدب دن رظا هطمت

 تبع هدهسیدیابوسنمهف رشراولپ رص و ناتسب رصیالوط ندراتعضو
 هدلاح ینیدلوا سقودوتروا یمظعا مق یدیا ءدلاحرب قحا هنیذوف

 داس راثا كرل (انامه) تابا .یدیا روشیا هام یلکلوتاق رلولبرص

 تکوش ینلروطاربعا ناتسپرص هدیدالم رسعع یحندرد نوا یرلهس

 یرلهسد رابا هله . یدا مهم كب ند رظل هم راضحا یتمظعو

 كتلارقو تطاس بولوا دیدم اهدو مهم اهد ندنراهساس تاثشت

 راحود یتموجح برص .یدلاققاب ساک برص هلس هدنلاح یساغلا

 نالوا سال1174 (نومساا) ەل هدرا ۱۱

 شوفنمهدتلم ءرطاخ (۱۳۳۹)یرلهزحعم راسا (نافتسا را

 ۱ ] .یدلاق

 یت ولم ر یتوغاردد (بسدرداكوب) یرل'رق بمص

 هوالسیدال ویردارب (شوروا) غوا كح وک كنافتسا ےک لارق

 تداعس یامز هدقدنلوا بصن لارق هدنلاس ۱۲:۲ قرهلوا فلخ

 تدم ندا دادتما ردق هنلاس ۱۳۲۷۹۰ ربا او هلا یراسح و

 هلراراغلل و . یدلاق یلاخ ندتنواعم هیرلسقر دارللسنازب هدنتنطلس

 ی هلشسم ی زکس روطاریعا سهم اب هد ی یایسانم

 هدة وارد: یعودخ نوجا لاغشا ی(اوحام)و نامآت ی

 دلور دسیدنک ےک لاح کت یراق ری

 AAT ۲۰ دلج یوم ۸2. رات -. سوال تسارا ]1
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 جور هللا (ناه) سسنرپ نالوا یزق زسنارفرب ندننادناخ (وژنآ)
 هدناداعمو همصاح نالوا هنملع لوهناتسا ههرمص تاسانموشا .یدایا 1

 ددم و هالقاع هدهسلدمهلوا ا هراتقفوم كو كىو .یدار, هنشيا

 ا ( كوس ) ندنکیدلیا راضحا یتساسا هقشلوب رب

 " قتراهدننامز ناسا هباعارتخا ییهندعمعیانصودیزت یتورت كتکلعو

 نتوغارد لغوا طقف .یدلیا سک ناجح ر هناتسراغلب نالاق ندعسوت

 . علخ هد ۱۲۷۹ هنیرزوا یلالتخا یارمس رب نالیدیا راضحا ندنفرط

 | كتانج یفیدپاب طقف . یدک هنیرب نیتوغارد هلاموم كردیا سف
 ناب رصو تناعلسلرت ۱۲۸۱ هنمان نات وام ىر دارە دوا بواقهدنتلا ی رأت

  لوطوهظفاح یتمسق نالواقصالم هبهنسوب كنویو یاوجام)و یلامش
 . ,یدلیا احا تس دم سناربو والسا هلتنطاس یاها تدم

 اهد یداحآ نات-درص (۱۳۲۱ ۱۲۸۱ ) هدننامز ( نیتولم )

 راشو هتسورلیا ك ( غاطهرف ) هتیررض رللسنارپ و . یدلبرلیا هدایز

 . یدلبا لاصیا یتمکحت برص هتسهضوح رادراو « هنیراغاط

 ناتسراحمو قفتم لبا ین.ارق یلوبانو یناتویسد ریه ( نیتولم )

 هحمو رتسا ندنیداوا نیما هلسهطساو ( نتوغارد ) یردارب ندنتهج

 یرلودرا پرصو لافشا ی هلاوق ) هلبا ( زوریس ) كرنا هتسهضوح
 ۱۳۸۳) یدتناتلصاوم هنرللحاس یزکد رلهطا قرهلوا هعفد كليا

 ۱:یدروک هلا یرلهقطنم لوک ( اسب ) و یرخوا هرکص زارب ۳
 جاودزا هلسسهعرک كن ( ارهنرهت کروب ) یروطاربعا راغلب نیتولبم

 هدساسح هدهسیدنشود ینتهج كمما نمات یحاصندنتهج ناتسراغلب كر دیا

 فوخ هفارطا قرهلشاب کا توق بسک هدنسهنس ۱۲۹۱ بولک اب

 هب هعفادم یشراق ۰ ( نامشس ) یمئرب راغلب نیدو ندا رشن سایهو



 میم مسیح سی مي ہہ یر را حس حس سس سس

 نوکسهلراراغاب نیتولسم و بولفم نامثعس اذهعم .یدلواروبح

 ناکرا اک او هدادا نسح ینولغم ندنکیدتسا یماعب ءرزوا.شیاساو

 نسح لصحتم ندتیرهص وشا . یدتبا موزت یزق كنيرب ندننلود
 هوز «.هداز نامشیس كل ( اده ) یسهعرک یدنک هدیازتما
 . یدلیا هب وه و مک

 یرلهنس ۱۳۹٩-۱۲۹۷ تامداصم کهدنسهرا رلماسنازب هل رلولپ رص

 یللارق .ترصقرهنلوا طخ یادوانرا لا نو

 هدیاوطانا كينوردنا یجنکیا . یدلشاب هعسوت هدنتهج او دک ام
 روا تب رانا یر رخ لا هدتهح ابوروا ندنعیدلوا لوغشم هلرلسلت اع

 كنيت ولمهلاصمهلبا جوز ی( دینومیس ) یسهبرک ( نیتولم ) نالوا
 بج وم هدنقحناتسب رص یتنعاسدهع كمدا و .یدتا ماودردف هتئافو

 یعاط ولير ندههسو ندفرطر یتسب ات ناتسب رص تولواراختفاو فرش

 هدانودک ام ندهلوطو (اواص-) ندفرط رکید لا

 : ید دلم نادق هب همل رب و احن م و رتسا

 نام ما ( ی سلاح هد شورو ا یجنحوا ) یلعوا كن ولم

 یردارب مق یک ینبدشتوط هد راع هلتموکحت ترص یه قاشق

 دلردبا قلطتو در ی ( ادهن ) اپلا یوم هدمداز نامشس یرا- اف
 رانا كرک ًاتاذ . یدریو رازق هجاودزا هلبا یسنرپ یللسنازیرپ

 ا وش كرنا كلاع نالوا یزا رک ر دل 9

 نوا تک و ذوق E ند رلق دل وا هدکعا تاقرتسا

 ثانسودرا راغاب یوم قافتا نانلوا لنکشت هنملع شوروا ینحوا

 لح هلراراغلب و رلولب رص اده عم . یدنلهحش هاساشیرب او

 كالشبم راح (ناشود) یدهعا و برص ندنرلکدتسلا لا طبر قافنا
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or یامع رات ین  
FES RIرم  A PADREمری  ls۵  

 دلوتم ندهج وزرب یحنکیا رکید ناشود طقف .یدتا جور هاسهررشمه

 خروس هدنملع یردب قرهقر وق ندنسع وا باخ ا دهعبل و تن ردار

 ( ۱۳۳۰ ) ۰ یدلوا ناصع

r Sk 
 ۲۱۳ ۵۵ NSR لاع هل حرص كوس - ناشود نافتسا

 < شلوا و ةرالنانع « ینالراش كناتسبرص ناشود نافتسا

 ۱5 اأ تو قدموا لتا هدطسو نورق یاتسبرص

 ۱ هدنسهش رشدودح عام كنابوروا ءشالکعت ندکی یتکلعو یک

 ۱۱ سر رهش نالا < شلوا نینهآ دسر یراق درابلتامع
 ناونع ( كوب ) كردیا لخمت یتنعاس راذلبو پرص هنیر, رایلسنازپ
 | لوا هنس ىا كنتنطلس سنا عقاولاق . ردشعا نت ی رخیفم

  دارللنامعو لخاد نارحم ندبا روهظ فاعتم ینسسات ندکیو ددح

 ا سنارس یتشهد زاوا کیدددتبا سکع هفارطا
 ۳ وا شمروتک هلاح كمشکح ناخ هحرچ لوص قترا
 ا مرا سکعلاب راولیرص هلرازاغلب یتعی یراتلم

 کد كناشودو یدلو لوصح قاهاو داحا هدس موق ییاره بورو

 نگه ار

  ۲ ER a SEL o Eo)و نر 0 ۳۹

 | قوق هراراغلب یرلولب رص هدقاشا وشا یسهداعلاقوف تیاردو

 قجهلوبعوقو هلا یتموکح سنازپ كرلولپرص هارهریدتیا مدقت و
 هتسح جاس و یدلوا لالهئسا تعار هنبرلتقفوم یک هدنرل همداصم

 هلطض كنانودک ام اوج یندودح كتلارق تابراع ندبا شح

 ۲ ل آ ردق هی زکد كيدو هلبسلدنا هدلا .كنلدونرا و . راهطا
 دا OE O a هدهزوم هابسهرب رج هنش كو

 . یدتیا علب ینسەببرع تایالو ناه ناه كنکلا# سنازب ناتسبرص



 ۳ 11 رض
 ہیر س س ہر رر رس ی یی یی س ی سس م ےس ی ر ف می سس ہی عیسی سر ہی ہی ی یی ہی یز ی ہی ر ین ںی تقی

 هدنسشراق .زورس یدودح برص هدنرلادتا ی ۵

 جم ناتسراغا نالوا یتفتم كداشود . یدیاشعا ردق هبامورتسا [۱]

Eêیزکدراذطا و تودر و زورپسو روبکینف رطغاص كن رابراقوب  

 پرص ماط رب نایاشب هدروص »ر لقتسم یراتهح یصنم خرد

 سنازب . یدیا رونلوب عبات هپ ( واحموم ) ندرانویو دنا
 ندنلحاسیلوطات | هلا اسارت لصا ءدضارا نالاق کا ایویملروطارعا

 ( ولحموم ) هد ۱۳۵۵ لوا ن رشت . یدیا ترابع ندر, رادقمرب زا

 هدهسدا شمراو ردق هنئصنم جہ یدودح برص ند | تافو

 یتاونع ( را ( ا هلکع | ۳ غشا ی ( هلاوق ) و ( زوریس ) ناشود

NE(یراح ناتسبرصو اسامور ) كرهمروک قبال  EE۱  

 یاراج هل تسهطسا# یرلکوخرا ترا هن ۵

 یاس راحت | را | تاننا روطا ربع اسنازب و یدناوا سیدقت

 هلعسارجاتاحالصاهدنخا روطاریعاوالسا حنک و هدلخادو دز ییذوم

 یتطلس سنا زی اذه عم .یدلیامظسیتسهمانن ولاقروهمشم هد۱۳ ۵ ولاغتشا

 ثاعلووطارع او طق .یدرو نوا ضرفمو وز وبه ی

 ینکج هلبهلواهایا ات ودرب لاح همهب یطیض كلوبناتسا هاکینلسینعب یوح
 تیروهم و هکوبلاح . یدلبا تمجام هتقافتا كراولکیدنو هلکمنا كرد

 ما یتلدوطاریغا و السار لئوق .هشاقم یمرکع نا را ۴
 نالوا هلرلماسنازب كناشود هقذب ندنوب .یدروستسیا كامروک ی تیدلوا
 ات رجا كرکو قفتم كرک ك زلنا هد رب یههنیر, یرکسع مود هدنتامداصم

 نوجم|ناشودهدقا هه یرلنو وهدکم ر وک ی راکرت قاط ر قر هل وایرکسع

 -لزو ؟ اتاق اق هدل و اتسا ]هل تیغ E ناتو 3 خاش ۱1

 تعحاصع د دام 1 ؟یدک لصن هب یلیا مور اشاب ناجا



 ی ع غرا یکی

 یکقلوا اکا قعت یرکلف كناڈودناع هدرلنوب بولوا لک دم كب

 ۳ نالوا توسنم هنموق لامع . یدا رولو هدنسشراق لکشمرب

 هرلوالسا :اردیادسی زاغوبدفسرحم هایاطبض یییوساکهد۱۳۵ 6 راکرت

 هدا دساعطق ندتهج و راج . یدیاشءاق یتسیرحم قیرط لوبناتسا

 تافو 3 ۱۳۵۵ لوا نوناک ۲۰ نکرونل رضاح هموحم ر هلوساتسا ار

 ۲۱] . یدلبا

 و و Ph )ابر و

 یحنشب ) نالوا ءدنشاب زوقط نوا هنیرب رجا ردیا تافو ناشود
 هغاساباب هدایز ندق رادمکحروطاربا نکو ب هدهسیدلوا معاف ( شوروا

 هام:هجقالخاو تعسطیعی لاعف ربع فیعخ ارکف «ملح «رادسد قیال

 یرلباو همادا یاش ثكنردب لکد ندننبدلوایسکع تناشود یردب

 كياشود .یدلبا زاح ود هب کلہ ییااقسا كغل ر وطارمع | > تنی

 .یدیا كعد ناشود كعد قلروطارعا کیدیایی ردقل وایساللتسارود

 تاعالعا ناشود . یدیا قرافمریغ مزال هغاروطاربعا ناشود هدلاحو
 6 کمر دشارب هعا هرلافف قلخ یداحارکف 6 ا هڪ ا یهماخاد

 یعسط هک و زا ی هغلروطارا ندنیدع وا لب لوسناتسا

 یدنک یر 0 عینک یرلک هرد ھاط رو شمامهلو تقو ها

 قرهل وا ىلقرف ندر رب . یدیا شعلو هدکعا هرادا هر

 ءیتعسط كنضارا لصحتم ندنسلربآ هليا هعننم لاج ككراهبحان ماطر

 ۳ 3 عرادا یاتسبررص یمن كنیحاوت « یناربنات كغار وط

 ۳ 9 ۲۰۲ و ٩۰1 ص. ۳ دلخ یوم عا - سیوال تسنرا 1

: 



 o0 رلیلب رص
 بیم ںی ممی ہہ ےہ خب ر م ر ر س م س س س س ی م س ی ی م ی

 هدف رط ضعب . یدملشاب هردر لاحو هد هسيدنار وداق وس هطاطح |

 ندنلاح را كناشودل و بولوا قاب یداحنابرص هدهسیدل وا تاعیاط

 ملس یلغوا هلملاحت را كن وناق قط . یداسهدیا ماود اهدردق هنس نوا

 بول شاب هطاطحا تلود بقاعتمیتافو كنالوقصو یل زسەرادا كسا

 هدددن ا رص یک ینادلونعوق و هرکص هنس شب نوا نوا طاطحا لصا

 (۱۳۸۵ NEVADA لوا دار یدلوعوفو لاح ندع

 ندنف رطرابزاغو هه دح تاسشت نالیدىا (یال وه ردا) هداسار ندفرط

 هاسهطساو ی زکدرلهطا ویراناقلاب تودورو زوريسو همارد لرل ولب رص

 یر ره IU هاسهطسا و ا بولی ر دشقص ندق رش بونح

 بونح كنغا روطاریع | ناتسب مص ی رغ لصا .یدلوا یا كہ هرلنو

 یهدیزکیم ناتبرص نکیا هدقمروط بوک هنلا رلملناّمع هلب وب یتهج

 یحنشب روطارپعا و رویروط یجریس هنیراشادنند بونج ناکدازلصا
 هفطو و دانا رکف نوعا لک یطو نا و

 .یدیا دویمهلس یلوب توعد قلخ هبهموم

 . لیلا دا یون ہا: رص

 یدیا لمبا عطف ییرادیما قترا رلولپرص لدا یونج
 بوبلیراباهاباهداعلآقوف تعرسر زخالتسا نالواروا تشهد کت وح

 . یدیا هدکلک هنلوا طیض ندنفررطرالنانع هنسهقرایرب رب کلام برص
 داخلا تنطلسرقم ی (نرزر ) و هرادایاس ودک ام هک هنتهج بونج

 ۱۳۹۲ ینسیدنک و  یدلریآ ندشوروایینشب روطا رپ (نیجاقوو) ناملبا
 زوربس بولوا یردارب كلوب یدلبا نالعا قرهلوا ( یلارق برص ) هد
 ( توسد ) هده (احهیلعوا ) ندا لاغشا یرح لحاسو هماردو

 هه سم هم میس هی
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 کک ا ا ا

 هدلاح وب یدردلا هزوک ییهمداصم هلرللنامع و یدتبا اطعا یتا ونع

 شوروانشب یتهج لامش نوای راه کیا ینلروطاریعا برص هجوق

 (نیحاقوو) هدفرط بونجو هدنلا یاکرا هزاع تایالو عبات هنیدنکهلبا

 راردارب ییا یدروش و هدنسهزادا ( 2م وهح وام رهم )یردار هلا

 یتراروصهایورواءاران | ككردیا رلقل راک اد هدنلوب تمواقم هرالن مع

 ه انامرهف كن (حهلعوا) ادهعم رلیدنل و هدهدیدح تاششت نواعم

 . یدمهل وا عنام هنطض یه ردا كراکدنوادخ لوا دارم ینلراک ادف

 قرهشقلاق هغعاي یناراک ادفو تربغرب كوص شادرق ییا هد ۱

 قلوا توف رب E یرب ندنررومم هب ییا مور كرلماتامع

 ینیدنص برص هدراوج جرم بولیوط یرلولپ رصو مور هرزوا

 ۲ + وح «احبیلعوا» هلا نیحاقوو [۱] 6۱۳۷۱ لولبا ۲۰) هدنسهب رام

 راتوط رايا و شعب یشیا قترا كنبونج ناتسبرص هایرالوا فلتو
 رادراو و امورتسا شعالتسا هعس هدتهجو . یدا شمالاق یر

 كنامدأاصم وب . یدشریا ردق هنیرالوک یرخواو اسر و هنیرلیداو

 ردشملوارک دهدننام یاعوقو یتنطاس دہع راکدنوادخ دارهیاللصفت

 یا چوا قحا دم ندنیحاقوو هد وا هحاک هشوروا شل راح

 ۰ یدلاق تاحرب ردو

 3 ناتس رم یا ردد هن-هب راح هوصوة و قاحلا هب هنناّمع كاع یا ات سد مه ی وذح

 یلالقتسا یونج ناتسیرص بقاعتم یتسهراحم ینبدنص برص
 ناطنطسف 9 لنکشت یتسهل ا برض ات ام .یدمهلوا وح ال

 وب یرلهعیت هدهسیدرک ههیناغع تسبات ( جووناید شاغارد ) ها

 ) یمهب راحت یل دنص برصو بلص لعا كلبا ) هدلوا دا رود [۱ ]

 ۰ تعحاص هنسهدام



oV ا 

 هد( ۱۳۹٤١ - ۱۳۷۱) هد (جوهلارف وقرام) .یدشماعا لوبقیتیعلات

 یدلما .هظفاحش ییلارف ناونع هدشلا هاج كلوا دارم ناطاس

 راح بوبلوا و ردق وب هتمرحو تبع كقلخ نام رهف رب چسه

 دزناپز هدنس رلوالسا یسشاراکتاسنا رخافم كتسکیایه هبا رازال

 هت كموح هدیرک راب ردق ( وقرام ) ی یغ لصا ی

 هدهدنروص رقاق یک ینیداللاص چلق ونا کب وقرام.یدشلوا رهظم

 یرلهدنن قداص كزماشدا ( ج.وهلارف وقرام ) . یدرحا یا

 . هبراحم هلبرارکسع یلترجا پرصو هليا هیناع ةازغ بوک هنیسهرص
 فوج راز هاب راتافو كناهنطسق یتسود. و وفرام . یدیا ردنا

 را وع یرلبهاظ لالقتسا كنناقحلم هلا و اف ناک

 هتسهرادا هلع تلود هبیرغوط ندیغوط قرهلوا تماعزو رام

TS۱  
 دقار کما هب راح ا هدند وا هده ردا ی ( نیحاقوو )

 نلاح و ,یدنا نیک تخاف را لو لات ناسا ی الوط ندنغ

 یحاص ( اتهز ) کنوح یدلوبعوقو هدهدناتسب رص یلامش هلعنبع
 یرلبحاص هللابج عقاوم کهدنسهرا (مل) هلی ( اتنران ) و را (عشلا)

 « یزکیم ناتیرص . یدلربا ندقاروطارپعا رل ( ي ووناموتل ا )

 كنا هلا رازال سرو احساس و ( راما ) « کلام !واروم کیا

 قداص هشوروا یحنشب ( یلعوا قلب - م ووهار قوو ) یداماد

 ۳ کیم زار ندقلنوعزو ینیدند برص هدول ا

 هلبا(رازال)ندننیدقارب ثراور بودبا تافو ( ۰د۱۳۷۱) لوانوناک

 هدنت | ات ) یه راع ه وص وق ( ةا اق +. وهمارق وقرامو ه وص وث ۱ ]



۲ 1 

DST OT AED SIN 

۱ 1 TES ETT I bb A AT EE PT OOO TI ی A 

 ؟ اح هنس ەطق مهم كا كنخاروطاربمبا ناشود رومشم «جووهار قوو

 ۱۳ ابو

 یحاشب ( یلغوا سال - رازال ) ًارظن هیهلاح نارق . یدیا راشلوا

 شمشقلاق هیامحا یا روطاربعا برصو شمتسا قلوایراو كشوروا

 ی رالالقتسا کرد ماطر ارز یدمهلوا قفوماکو نکل .یدیا

 ج ووناموتل | یتح .یدمریو قالوقهنیرازوس ك( رازال )نوحا هظفاحم
 رکید . یدشقلاق هل هنمشالباب یرازوق هللا رازال بولیراص هحالس
 لامش ناتسرص ندنرافقدلو هرزوا تعاطا . ( رازال ) یرلکنهرد

 هعلوا احا ندکی كرديا فرصت هببزکیم رادار ردتقم هقدلوا

 كنسالتسادر زج ےب هدراکدن وادخ لوا دا مهدد رصییدک هت رل هج رد

 لراراللکدرلولب رص زکلای هدنبشراق هعفدو طقف یدرب و رارقهنلاک |

 ۱۵ یرک انع كنا هلا یلارق هنسو ینیدلوا قفوم هلج یتقاقنا

 . یدلیا دوحو رارا هددوصوق هلسوف كرازال هد ۱۳۸۵ نارزح

 كب ( ج2.وولسوا شولم ) ندنرلهدازاصا پرمع هدهبراحم ماکنع

 هزوک یش ره هلکمروک شهلوا ماعق یتمجر طخ كرهبلیرلیا هدایز
 دش ۳ هاب رحنخو برق ردق هراکدنوادخ یزاغ « یدردلا

 لاح بوشود رسا لرهرتسوک رلتعاحش هداعقراخ هدرازال . یدلبا

 [۱).یدنارا وبه یساقف لر هلبر وتک هنک وار وغدهش نان وهدراضتحا

 ۱۷٩و ٩۱5۰ ص - ۴دلح سوال تسنرا ۲۱ ]



e۹ رلنمور 

 یصا كرم "

 ها سل تندالم یصع کیا نوا هاتف بش

 هدزعامز بولوا عبا هنتلم نیتالو ندا ملکت یهجنتال یسهمقو
 . رده)وایروهظ كتلمرب كلوس مان نمور نالیند (خالوا - قالفا)

 هرلنمور هللا نامزروم ندن راکدید ۷01: خولوءهرلذبتال رلوالسا
 .ددرلشعد (خالوا) هرزواقلواقتشم ند (خولو) هدرالناععو قالاو

 اسارت سا (۹۸-۱۱۷) (نایار ) رومشم ندنرلروطاربعا امور

 خالواو انناولسنارت ییدمشو نالوالومأم یسلوایرلتبارق هلسلاها

 ترابع ندیفرش ناتسراحو انیووفوو اییاراسبو (اینامور ) نادغبو
 E رخ هتسم را دا هدک دز هل چاد ) نابلیاناکساهدضارا

 رلنویو شما ناکسا ی رلرجاهم امور قوح ك هدامناولسناراو قرش
 زرطامور کلام یرلکدلیا ناکسا ی هلا هبولخم لاها عطلاب

 یسونعمدالواو یناخ كنايارت .ر لا اطعاو لاخدایسهرادا و تشدعم

 كییثراف هنسالتسا كرل ( توغ ) هدننامز (۱۳۸۰ ۱ ۲

 شعوا روصت یسفرت كنس (اجاد امور ) ها تالوت شم هدایز

 .ردشمردتبا تغارف ندرکفوب ین ایصاخ رواشمهلروطاربعا هدهسیا

 ۲۷ و هدننامز - ۲۷۹ - ۲۷۰ - ( نی یهدوا ) روطاربعا تیام

 هرکص ندنامز وب هتشبا . یدلریو رارف اصطق هنکرت كناروا هدلاس



 یاتع غرات یی
 ےہ ۶ ہمہ مہم ہہ حر حس هی حس

 ۱1 اتو هدف اف ( یسهم )یاب (اصاد)
 دادعتقرهلوا تیالو شبو یدلشاب هکلدشبا هدنیونجیرارم هنوطو
 [۱ |.یدنل وا

 ۱ ۲ هو لئاق اننا رلرصع قوحرب هدالتسا رود

 رادلوصح یدافحاودال وایرل و بدا عتم

 . یدتا احتلا یرغوط هتىرابراقو كرليداوهلاذلرت یرلا رو هووا

 شیاساو نوکسو روهظ هدضارا قلغاط ًارخوم هلمان (خالوا) و

 خالواو ایاراسو (اتووقورو (لدرا تاساولسنارت) هدقدنل وا هداعا

 یرلکدتا ملکت نوکوب كموق وبشا . یدلیا لوزن هنیراتهج نادغبو
 ضارتعاالب یتشیدلوا تراع ندنرلرجاهم (نایارت ) كنیرایدنک ناسل
 هدنواو نال یستلا هدوا كنناسا خال وا . ردندلاوحا رردتا لوق

 .ردنراع ندرلناسل نالاو راجو یئاععو مور یسفابو والسا یسکیا

 نامرهقر تعط جراخایو دوبعمرب هیرایدنک هرخالابرلبلاینامور

 ۱۳ او ناتو نكر رولا ى را وم تازا یرلکدتنا داسا

 هدقعاص یرلبش ماطر وید نایارت هيدوا.نایارت هارهاش«یدسک نایارت
 «ییلقكنانهقعاص «یرع كنايارت یناشکمک نالیروک هدامسهقیتحو

 شمراروشو هلس هدرلاعدا هرزوا قلوا یسادص ینراتلوروک كناو
 تاداع كرل ءلامور هدنمساص هزانح « هدحاودزا « هدرا طر وب رلتو

 رو لو ینراهعدق

 ےب ناقابو هدنبونج كنا یسیجنکیا ندناتسبرص یکیدمش یبیجترب 1
 هنتشرب و هدنعبنم كسرلرپنرادراوو اردو اواروم ین هدنط وكن هر زج

 0 شا ردق هزکد كيدو هدنتهح برغ یسیحنحوا ندتوكعأا هليا

 كس یجن درد هد یم دحنشب ندنرلفرط هیفوصو شی هدبرغبونج یسجدرد

 . ېدا ترابع ندو هنوطو هدنلاهش



 ۹ ؛ رانمور

 ہی سس م سم م م ی م ر ار سم جم ی ل س ی لج یم م بد. ی سس حسی س

 ES رت لمکت هدیدالبم رمصع یحنح وانوا ویکی نو و

 راشتناییعوط هنیرالئام حطسقرش كس راغاطتایراقو روهطهدنتهج
 نوکوب هللکشت راهدادا « رلکلسنرپ كحوک اط رب هداروا دلردیا

 . ردراشمروتک هدوجو یتابه زمکیدید اینامور ین نادغبو قالفا

 ندنفرط ( فلودور هرق ) ورغنودار هدنشرا ۱۲۹۰ قالفا

 ۱۳ع۵هدو هحلک هنادغب «داحاتخاب ی (وغنولوساق) قرهنل وا لکشت

 ی (اووس ) بولیروتک هادم ندفرط مان (ناددی) تالاب
 ۱ كنسهععقای ور واقلخ مسقکیاوب .یدتیانیصت زکر

 ِتوسد ) هدیودر هدنمسق ر ندرانو بوشوا رلخالوا نالوا قداصت

 طقف . یدیا رول و هدهرومو ها و (یهو) یتحو هدناقلابو ( یعاط

 یناونع(قلخ الوا لوس ) قارا یسهطق الاسا هدرصع یجکیا نوا

 هینایو قلخالوا كچوک هد ( للوت# ) و ( یاقرآ ) یک ییدلیا عیاض

 (رلخالوا) وب . یدتیا لکشت (قلخ ال وا یراقوب) هدقلدوئراو هد رالامت
 ضعبو یرللحاس ابحالاد . یدبا رالکد یدافحا یرارجاهم نایارت

 یرانمور یرالحاسكددنوو شه واناکساندنف ر ط موقو ریار هلرارهش

 . ردرلشما احتلا هراغاط ادبلقت ییقلخ یسلاب هنوط هدالبتسا رود

 راذلبو قالفا ] هلهج و ینیدنلوا نایب هدیراقوپ زارب هرکص ندنوب
 ۰ يدلبا و | ییلروطارعا
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 ر

 EE ا و
 : سام ےس صصص ا تا

 Ea رللت امع هل رلنم ور

۱۱۳ 
 لامع نالوا یشهدم كا ءارلالتسا ینیدلوا فده كنایوروا

 یسالتسا ایوروا كرللناهعو هدنلامش كنههوط هدنماکنه یسالتسا

 "العف ردق هبیدمش هدنرزوا هارهاش کیا یراکحهدبا بقعت نوحا

 روهظ تموکح یکیا ترابع ندرانمور نایما كارتشا هئيش رب چیه
 كر اح ام لاد (نن یلهروا ) هلهحو یتیدنلوا ناس هدیراقو . بس

 ااف شملکح هني رلغاط تایراق یقلخ احادو نمور ه رکصتدک دا

 فده هتسالتسا كراوالسا نالو بونارا هدهعننم "یضارا 0

 ص وصخابو ندکد لیا علب الماک ىر صاع والسا رامور طقف ردرلشلوا

  ندکدتیا مک هتیرزوا ( رارابآ ) راراوا هدایناولی- ہنارت راراغلب
 قرهلوا هدنتسبات تح كرارافلب بونا ندنرلغاط ( ۱۷۸ ) هرکص

 ما ر هدق رط کا كنەهوط هدنسهرا یرلهنس (۱۰۱۸-۲۷۸)

 هد ۸٩۸ كرلراح ینامدقموشا كس هساستادح رانم ور رادان

 ٩۹۷ ) البتسا وبشا هک ی دلوا رخأت راجود هلسالبتسا رب نالوبعوقو
 ا فرصت هاسهطساو ناتهه نس هدنسءراهدنراهتس (۱۰۳۸
 .یدررو ررض ه(لدرا - اساولسنار ) هدایز لا

 و راح ر ییسوت ڭنتموکح نمور ر هدهعفدوت هلع ءاس

 سفودونر وا هم دال وق ینه دم كىا وتفرلراحم .یدایا فقوت هاسهطساو

 لاح وب هکر ایداشاب ا رهحنکشاهرلنا ءهکمزا ی رلافق كلرانم ور نالاق

 رحمو للا هن وط بوسا ندنساه هوا كنب رلغاط تابراق هرخالاب

 | یلیکمت كااسنرپ ییا هلمان (نادغب)و ( قالفا) دلرهنیا هنلحاس هاس
 یدلیا جاتنا



 یراکاست م كلیا هرنسلاب ءوط را

 ندبا یر نکسو ااه هت ریدنک كرا نت را ۴

 کیا هدرلارو .رلیدمهل و یلاح حیطلاب ییضارایرلکدتا تر موقوب

 یرتضتع (والسا) ندا ناکسا هدرهووا یر هک یدنار هد را تلف

 ..یدیا را( نمود ) نبا شست هدنرلکتا یرلغاط تابراق هدیرکید
 هرادا هایسهطساو راسترب قاطرب هدنتلا یان ( ادووبوو ) موق ییاو

 ( تالق )هد ونحب نادل یيدمش يرصنع»فالاسا : تا روش وا

 -یهتل وا) هدنسهنس ۱۷۷ هدیرصتع نمورو(یتسایسشاب)هدنطسوو

 قالفا لوس هدنسهرادا هدوونوو مان والسنهس هدیرکید( قالفا كح وک

 هد( انتو ) ییردمش هد ز هقشن ندررانوب یک

 ندنراعشا رب یلخحشرات ۱۲۳۲ كناباب شدلوا ثالسنرب رب همان (احماریو)

 ( واقفا ) کیدمش رلکلکبهرد شاط رب كحوک اهدو شلوا نابتسم

 هد(احا راق) هدرلبراقوباهدیتح وهد(انیووق وب ) و (وغنولویماق۱ (مانن)

 یرلرجاهم (نمور)و والسا كناسناولسنارت هتشا . یدبا شعا لکشت
 داحما یراکلسنر و نالفا نفس« یو بورک هنجا قلخ و

 هرلوالسا «یدردنیاردقهرلءووا ی منع ناال کهدراغاط هلرءربدتبا

 قالغنانمور «رلکسنر روک دم كر هر دشا شومارو
 . یدتا اطعا یاداعو

 یسیس ات كل را

 . ردشا سسات هوا یمسق قالفا ندنراکلکب نادغبو خالوا

 والسدالو) نالوا یلارق راح هدنسهنس ۱۲۹۰و ( ابراسساب ریموغوت )

 ودار) نالنید هدسهقود شاراغاق هداساواسنارت ندنراعبات كن ( ناموق



 ش ر r هاب رلمدا ا ۳ ؟لم ناگرا قوح ر ( ورغن

 ارواو فقو زار هد ( وغن ولوسماق ) و یدنسا ه ( قالفا ) یيدمش

 ۲ ربا ( ۱۳۹۲ ) اطعا تازاتما ضعب نوجما قعارق یتسلاما
 ۱هاکدانتسا رز هنسدنکو قملتتروق ندنرش دلرانویو یدقح ندتسبات
 نافتسا) یلارق برصو تمجارم هنیراسنرب هنوط ینونج نوجا قلوا

  بودیا روهظ هدناتسراحم (۱۲۹۰) و عوز یتسهعرک ۰ ( ناولو
 ممکح ییتکلم هدافتسالاب ندنارح نالوا بجوم ینفلت كهلایوم لارق

 لراش) ندننادناخ یوبان هتتلارق رام هد ۱۳۰۱ و یدتا هوم و

 ۱ ید تساوکح قالقا هدقدنوانصت( ترور
 | (اباراتس LOT ) ىلخ ك( لودار ) هدهسب دما وب هدششآ احلا

 . راشم لارف لاحوو یدنلوا هعفادمودر هللدش هد (۱۳۳۰) ندنفرط

 ودار ینکیاو ۵3۱۳۷۷ تیام یدتا کی هدددننامز ییلخ كملا

 | همداصموشاكنموق خالوا .یدلوباوصح یانلالقتسا ی

 ۲2 کت ااو برص و راثلبو والسا هئوط یونج هدنرا هعفادمو
 ۱ ینسهقسل و كلا هد یرلفلخ كن (ورغلودار) .یددلوعوفویراتواعمو

 یاونع ( كوي )لاحوب هکر یدتنا ادب تیرص هلرللارف موق معو سقعت

 AAs . یدتیا ماود (۱۳۸) ردق هننامز (اهحرم ) نالا

 ۱ ا تاقا هلرانلنایع عي تلم نالوا ندرخا ید "
 هنس را نغا هنوطو هلحاس هاس رح نر , قالفا هدننامز كىو

 1 دک ردف هنمسف رب كناساراسب یتحو و د. هم رود ییدمش

 ۱ یرادمکح هلاع خالوانالوا هدمانوب( قاحوب د ابباراسپ ااتاذ .یدبا

 , ردلدا تنسق هثمسا ا ندنکیدکم ها هدننامز

TE AY a نا دین ۷ 1 
 تعجاسه



 ال

 دين یی

۴ 

 یسسا: یبنارهر

 ندی كشور الو راو لکشت هدننامز ا كقالفا «نادغب

 ودار ) هدووو و . یدّتسا س 7 هلتسهطساو ( شوغارد ) ناسا

 هلا ییغواو شلاق قداص هرلن 1 توسمقح ندنتسپات راک 14 و

 - هدننزو قلاف (  قلاب) یدضح . ر تعس هدرا ه دن د فح

 هرلا رام هدوو ور رکید هدنمان (نادغب) ندش الو راعر وک یار

 یراغاط هبرامدا قوحرب كردیا سقعت ییلوصا كرادلقالفاو ناصع

 موم ه( قلاب ) و یدتا یا یش داهم تب الو نا شا

 هنفالخ یتواعم .كن (:ینول رس ) یلارف را یمتقم عوبتم كردپا

 هه تروص كنتموکح نادغب اذهعم .یدلوابولغ قلاب

 كي(ینول)هلایموم یلارقراحم هکنوح .یدلوا ا و

 ندتسبات ور چه كراناودلوم ندنغیدلوا یلتوقو ردتقم

 رارفس هنسره نوجا تمزا یترلافق دارلناو یدلوا یضارهنک اکفنا

 هدهسیدبا ر وديا تمواقم هلش واعم كنسهع رده ره (نادفی) . یدتنا

 هنیراتمباتیدنک و ۍدلوار وبګهبالحتسا ین واعم كن رللارق اینولوپ هنب
 هدلاح و . ىدا یاوح جهل هر وک تن وام هن راک كمرک

 راز ونه رلن ادغب هه ا لاصحتسای رالالقتسا رخ ال وا

 ندنفا ردنوس راغ تقاع . یدرلشمامهل وا صالخ ندنمرادا هقر

 نادغب هقشی ندنو . نایدک | نوس هتسدرادا ىر و رو

 یفطنم هدنشرات ۱۳۷۵ هلبا (وقحال ) لغوا كنا هدسپرادمکح "هلن اع

 یرازدارب هرکضو ۱۳۷۵ ندرل( ی وی ) الوا رالنادغب ندتشبدلوا

 ورتب) ندرانو و . رایدلوا روح هغمازا سارب ر ندرالقالفا نالوا

 9 و یر هر

 مسیح ۔ د ا ا سس سس ی ی درب ا ےس جرج ییہ سی ییہ یں ی سم ییہ ی ی یہ یم اا



 و Kk ا

 E قاشوم (۱۳۷۵-۱۳۹۱) .رلیدتبا باخت | یبهنسک مان (قاشوم

 | نارح یرلهل وا ءرادا كلرلن ونهدهسیدتبا اطعاسنریر وہشم چاق هنادغب

 ۲ هتللم تسوکح رز نادنب تیاهن ( ۱:۳۳ - ۱2۰۱ ) یدک هدنجا
 , هد 1 وشا دار هش هد هنلا ( یلتامع هد ۱۵۰ و ان ولون « رات )

 . یدلوا راذک هبزج هبهلع تلود قرهلوا هعفد كليا ( نورا ورتب )

EEندلاوز و طاطا وشا (۱۵۰۲ -۱6۷)هدننامز ناغتسادلوب  

  زدشعل واراعشا لنصفتر هد | مکس . یدلبتروق زارب

 هر 9. و

0 
 یعر وم ره یاد مر

1h e 

EES 9ما  DEیلدنا ولو , 

 تموکح (۲۵۹۵ )۴۷۹  سود و یح رب ندنرروطاربع | ام ور

 ا.( سورووه ) ییغوا رب ییالوا هدیرغ بورییا هبییا یهمسج
 ۱ یا نوناک ۷ ه رکصتداطعا هسوبهاقرا یمودح او یس یقرشو

 " هدننامزو یتیدلو تیام قترا كنعدق ماع امور یلاحرا هدنلاس ۵

  یناسمدق بهذم بولوا تموکح نرد قرهلوا هلغزت اح قلناتسرخ
i ۶ 1 1۱  

 1 جاقرب ندفرط د ندا هارا ینغیدلوا نمک و خ وسفم یمسرو



 ناف یلروطارعا قرش امور
 ہم ےہ ےہ ہہ ہہ ہے ہر ہہ مہ ہر ہر ی ر یہ ہرے یہ ہہ ر رر ر رہ ہی یہ یم تحج س

 خم ران یک كما هارا ہدیاسملوا شما تسطق بسک كن لوبا هی ییا

 (۱ وعون هطیرخ ) . ردخشراترب نرتسوک لدبترب كويب هدللع

 دزک رب قتیقح قرهلوافعض راج ود الخادینل روطارپما برغ
 ندح راخ ندنغدلوا روحهمهدنداس ور روعویدحر ار هلقمام هل وا كلام

 ز | كلرهسهدبا تمواقم ههنطرف ناسلیا ذی دوم توت و نالک بو و

 یناروطاربعا قرنش هدلاح ییدلدبا مسق هنیراةللارق انامرج هدنامز

 هدهسشما لبم هطاطحا و لاوژ هداضع و لصاو هلاقا هک وک- اضم)

 قاروطاریهاو . ردتثملس هلاق قاب ردق هرجا یی نور

 هلتراج و عیانص «یدمروط یرک ندداهنجا ع ونره نوجا یدوجوم
 هتندمرهدیت وقالراب ندا دوم یارحاردق هسرابرحما اور وا رامشالاپ

 فعل وا رگ زر

  ندودخ ییدمش سفارت تعضو كل زوطارتا و ۳
 . یدلکد نعمو دودحم هاسهطساو راهنا هدهنو لاج لسالسه یک

 (وراطات)ندبغ لیتو هنوط الامش .دنرااذتا ری
 طخر نالوا دتم ردق هنرارم اواص و نرد بولشاب ندزاغو

 اسادلبا یمسق نالاق ندنفرط قرش كنمسق نالواقیرف هلبا مقتسم

 ی راهعطق لویاطتاب و اسل یراقوب « رحم < اش رفا هبروس « یلوطانا

 هدزوا قلوا كینالس ینکنیرکید لومناتسا یزک سم كنیربو یواح
 هبه رکسعهرادا رلهفدرپ .یدیامسقنم هتیویدخ یی هکل هفهرپ كوي کیا

 هراتنالو ممقهو هماسقا ماطرب یعط هدکل هفد رپ ره یدنمهدیاهلخادم

 ۱ . یدشعلوا قیر

 تم واقم هنر رکالتسا ناقلابو هن وط اراتعا ندیدالم رم هع نشل

 بوناشاب ام (اوننیف) و والسا كرهلیدبافرطرپ هعسط عناوم ندیا



 ۳۳۳ را

۳ 0 1 
 ی ی یی سنج خر یحیی حدی

 تعسط راع یدلوا لاوز راجود هدنامز زا یناروطاربعا قرش هجوق

 نالیدا تیس همان یدنک .ندنفرط نطنطسصفو نالوا ثاام هعفومر

 لصف اسا هلبا اورواو هدنطسو كخلروطاربعا یرمش ( لوماتسا )

REندرلدح رس ا کم یرصانعو تورث كن هععف ییا مهو  

 ا ارح قرهلواظوفح هلزکدرب یلاق « دعاسم ربغ هنیرلموجم هرق ءدسب

 یرابنا تراحم رب یعببط كبر هلبا قرش «لکشم یزیخ-] هليا موجمرب
 ۱ . یدیا هدنسهباثم

 ؛ یدلاق یاب 11ا66 كلسانوب اعر هتنذوفن امور هدقرش

 ۳۳۱ ۱ ۶یدلوا طابنرا هطساو هدتسهدا كنا قرش

 هدنش یناقاط یعاشادلا كقلخ ءهدننام رلراک و هدنمسر ماعلکد ًاقالخا

 ۱ E یسهرادا امور .یدروبدیا لیکشت تهر «تصحر یشح هلس

 ملاقا قلنآءاسرخ هاسهطساو رلمور هنب ؛نفلا قلودر یی سندی مور

 نوس هسدوش مور تیاه ییلروطاربعا یرشو زا راغسا هبه دعا

 نارادمکحو شم اهظفاحم یتاف رشتو مسا مامور راموراذه عم.ردشک |

 هدهسیا ا (یروطاربعا امور ) ودق هنطساوا یطسو نورق

 ندقللنانوب نالواسقوتروا ید یرب ندنرلنوک ف اليا هدتقىقح یتوق
 .یدعلآ

 ۲۰۸۲ لورم لا راندبا هرادا یترادقم ینلر وطازبعا مور

 هنب رایدنک بوبا صصخ هنیراسنج یدنکز کلای ینمیتکر ح ندنرظن

 هلی رلیدنک « قمریدنصیا هنیرلیدنک یرمصانع نوت ندیا دوجو ضرع
 ا .ردراشمامدوط یرک ن دیر یترلهراح كما دحوت

 قوش هلتندم ناحجر « هاسهعدق تانعنع. ( یتموکح لوبناتسا )

 " «رازاخ «كنهم راج «راغلب «والسابوشیپ راح هلی رکیدکیو ندیاناکسا



 4 یناروطاریعا قرش امور

 كم |مکحت هرلتلم نالوا عبا هبهفلتخ رصانع ترف هو را

 یس دم هدلاح یییدلشاب هغاوا فعض راعود یسلج مور . یدر وتسیا

 .یدر وب دیاتریغهفمردشام ور یهفلتخ سانجایرار وطاربعاور وسلاققاب

 یدالوا كران آو هلانشا ییراودرا مور راینجا نالوا هعدق یاصخ
 . ئدنار ولشاب هلشکعا یاروطارعا یو یلرومام هرادا ء یار

 یتلم فلتخم یمرکی » یناروطاربعا سنازبب هکردییالوط ندنوب هتشيا
 . یدلسد « ردتقلخر یعنص ندا هرادا

 لکد ی رح یاهدو یاس "یاکذ رب اعاد یزاروطاریعا سنازس

 مانو راز ییا فعل زوایای
 ینرلامخ كما هرادا نلاع هداطسو نرق یرلر وطاربعا ع

 كغار وطاربعا یسیربغ ند( نتنتسوز ) روطاربعا . یدبا ر وليا بقعل

 ردقتینکو دیا رکفر شوب كنسوه التسا یرغو رولس یغیدلوا مور

 . یدیا رویدیا
 ندنلزاتروق مور هنن رار . هلکعا بقعت یهقتل وب و ادهعم

 دهسا روهظ برا نامرهق.ییارب ءدنراشاو روسهلا راد"

 ۹ یدزویلیا :تفجحا یه هرکه هتنامه رج لا 0 وا
 قا زانروق یساساو هلباهناراک هلحرسادن قرهلشاب ند رصع یاو حنشب

 نانا ناک .قع راس ا راق نالوا

 . یدا رلشملشاب

 قرهلوا یرثا یسعطق مزع یدنک ینلروطاربعا سنازب هصالخ

 فدانمت ها کوسا نرو دارفماشاو و یا
 تادح رب هحشوزوا هلسلوا كلام هیدیدج بایسا ضعیو هایسمامهدیآ

 ۱۳۹۳ ANA i ا سا تارا ۷

U 



۳ E A 

 یامع خرات یکی ۷۰
 ری ی ی رج مم م سس م

 بتاصمو تک الف ندنا سقعت ی رکیدکی ارح ومو شملشاب هقغلهح را

 یحدرد ۲ ردتمع هنسه رص هسردنم تام ول ؟ ۹ 7 نده رح

 ی زکس بوری رهبر شهدم ردق هرصع یجنزکس ندرصع
 شملشاب هعلوا ناشفا وتر یلاقا ۳ هدنسهرا رارصع یحرب نواو

 تنطلسو .ردشاا ادسا یرود یبطولاوز هد رصع ی ر نوا هدهسیا

 عولط ندقرش هرکص ندقدنلوب هدراضتحا لاحرب رذق نارصع چوا

 هدلوساتسایتسهزانج بولععاب یتسدکح ناس اع ناشخرد دشروخ ندا

 . ردش۱ نفد هسرلترص یسهلحم (افو)

4 ۰ 

 یارارعام داع یفلزطامع ا هوم

 هح ندنفرط یا دم اف كلوبناتسا ندنسولج كسويداقرا

 سولج هبیروطاربعا لادن تاذ ۱۰۷ هدنامز نک (۱ع۵۳) ردق

 هلسوزرا یدنک یرفن ۱۲ ندرانوب یدتاا كلارتشا هغلروطاربعا ايو

 یدتیا تافو هدرتسانمایو هدسحای هدیرفن ۱۲ و سف علخ ا

 هال و وا یرلز وک ایو كلدیا هح راپ هح راپ یرفن ۱۸ ندقلحا یره ۲

 یدلدىا مادعا ی ال وطا دباس 4 یناه سه ی رف ۲۰ و یدلوا فلت

 ی ره ترد زووا کلا و یا اوو هاتف او می را ندبه

 ا راد هزاع دن راقات ل راد وع وم لجا لولخ
 هنتملوصار یسهدعاق ثراون هدنراقلروطاربعا سنازبو قرش امور

 زوموطالثمو یرس رس ماطر تناعاستجم بوناریدتیا دانتساو طبر

 ا یرلنلقت دلرامدا یک یکک ۱ «باصق «ینابوح
 ۱ ۱ 3 ردوو همش هنکیدتا

۱ 
1 
1 

۱ ۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 

| 
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 ۷١ یا دوطارع | قرش امور

 ندنفرط تنطلس "هل اعچوا هدصا لوا یتاروطاربعا قرش امور

EASسودوت و ساز ندیا ماود هنس 1 یسحمر  »> 

 ند ٩۱۰ یسحنحوآ «ناستسوز ردق هلسهنس ۱۰ ند ۸ نتا

 . یدللوا هرادا ندنفرط نادناخ سولقاره ردق هنسرلخ رات ۷

 تولوا ( ۰۸ — ۳۵۹۵ ) شود اف را نوا داران

 مورت ندتلهاا رتتقال ىلا < لعفا كودو 3
 . یدیا شمزوب یتکلع ۂرادا ككردیا جاودزا هلیزق كنيرسرمس رو

 كنيزق ( نفور ) یردپ مق نالوا یجهقرتنا ردق یفیدلوا یرسرس
 افتخا و ےک ندلاع رظن یشیدلوا ییوصحم رب یک هن كنالرت یناه

 برقت هروطاربعا بورتوا یساغا مرح هدقدلوا باغ ندزوک نوحا

 هتسیدنفا ی( یزفودوا ) یزف كن( وطوب ) نالوا یلارنج كنرفر و

 ارپعایرارابراب نوجما قلا ماقتنا كردیا روهظ نفور هدکدلیا موزت

 (رازمس) یتسیدنکب وشوب وا هلروطارپما اذهعم .یدتیاتوعد هفلروط
 هد ( بور وا ) یساغا رخ 2 یدو اا ل هدد ر یحمریدتا ناصت

 ندنداسف «شعا ترف قلخ ندنسهمرک ٌءرظنم یدلکد راکدایرب ینا

 تور | (هلنمدخ عون ره) یروطارعا ه اح ین دل وا شع اص وا و

REیسک ید 1 ار یتتوا ناعل هاسلوس وف هد ۹  

 هدقلروطاریعا طقف ,یداردلق نهارا نذف رط
 كسوداقرا .یدیارویروس تنطاسیزقودوا ب ولکه لاح ر تم ص نایاش

 هدنشاب یدب ( ٤۰۸ = ٤٥١ ) سودو ینکیا یعوا ددنلاح را

 E رب فارس ق رادکع

 هنس هب اشم قاح و و وا رب یردار نداقوب .یدیا ردیا هرادا ینهصو و

 , ید وف ANG هاف وف 7 یلهمروفشوا الا هر روطارعا و



 ۱ یرادغاک نالیر دشقوص هنساکح تولوا مدار زستقال «لهاح هدوب

 یراذکجارخ كن(البتتا) ندرل(نوه) تیاهن .یدیا ردبا اتما ناه

 66۷ - 26۰) (نهیسدام) نالوافلخ هنودونت یجنکیا .یدلوا

 ا ا شارف ا کک اردنا سولج ندق رطاپلایخوم

 طقف یدتا صلخح ندرلنوه یامور تادو نالوا روشم را

 . یدیا ةر لهاح هدوب

 قیالیاونع (نادزب هدلاو ) هع ترضح سوروتسا هد ۱

 دذّعع ها ۱ یک ینیدلوا م وجح هدناسل وو ( غولوئایا ( ردن رگ

 ۱۳۳ ك ودا) هدمدنلشنوف نود کاخ نالا
 یحش رب .یدلوروک یسهراح i E ا دانسا ( تعسط ) رب

 هنلا رایرمبرمن وال رد تکلم رادا هدننامز ( 4۷: - 46۷ )نوئ

 قلروطاربع اهدننامز .یدیایدامادكنول (4۷-44۱)نونءز .یدک
 روطاربعا ندفرط یسهک ورتم كنون هز . یدسالسم هطاطحا هدایز اهد

 «یحاصتب نسح«ردتقم ندنفاس ۹۱-۵۱۸ ( شاتسان ۱) نان وا نصت

 ا . یدمءهدنا تمواقم هره قنا یاربس فهدا
 ۱۱۳ ا یاس لوسناتسا ,یدیا نتمردیاب هدو۱۸ مدا وب
 . ردشماسوا ران و وا كو

 نهتسوز ندرلن و هحینلک هننادناخ ۵۱۸-6٩۱۰ ) نەس یسوز -

 ۱۳ ۱ انا د ركع یک هل ویناتسا هد ٤۹۸ ند 6 ایزالبا)
 -۵۱۸) ردشلوا روطاریعا هدنامز زا لردیآ لیدس هنمان ناتال یتمسا

 هل راسناربا (۵۲۷-۵16) نهسیتسوز ( ادوار وا ) ینکیهدنلاحت را ۷

 جاودزا هلبا ارودوت نالوایسهم قو تسودرب یکساو هبراحم هلرالادنا و

 مور اساسا مدا ون نالوا صیرج « راکهلح « مافصق « دبتسم . یدتیا



 ۷۳ _ یلدوطاربغا قرش امور
 ییہ ییہ ہم ہہر ہہ ہن یہ ہہ ہہ حر حس حصر یہ ہہ ہیلی یی ی مینی ی ی
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 و یتوقلسکت ا هباحا یتغاروطاریع | امور ِِ ندنفیدلوا

 یردودح یناروطاربعا رش امور ۳ هدهسیا یدسا رصح هتهح

 یدمهلهحش یسهعقاو "یعاسم ندنشدلوا لکشم هل كا هظفاحم

 و کم ندا: روهط هدلاح کیدرو هنلا E یدیک اف

 راه راب هبهدوهس ورشا رعوا هلا تال صفت یداع كا .یدتا هلع هتمظع و

 تایشحف و ندنرابجموب وایزابناح تا هجنلک هیار ودوت .یدیاردبا فرص
 هنارورغم منع ر هدنغیدلوا هګر وطار! هدهسیدنا ندراهرومشم هلا

 اک نک راول رضاها رف یوزر ا را ی

 .ردنربعنایاشیسعد [ درام ر والا نوجما كنس تناطلس ؟یمقحاف ]

 یسهجوز كناخ ناماس ناطاسیوناقو نیداق رب دابربهنس اک هنساک ذوب

 هژرلسارباروطارپعاوب .یدیاهوم رب هدناعسو نورق هدنراعناطاسمرح

 . یدلوآ راذکجارخ هورتنخیک یر داردا راه را

 یدشلاح هدادرتسا یتسهعدق تایالو قلروطاربعا ندرا ( نمرج )
 و رل ( لادناو ) هدهسیدتا قافلا هلرا ( قنارف ) نالوا كلوتافو

 . یدتا برح هیدازوا نوزوا هلرل ( توغز و ) و ( توغورتسا )

 ندرل(توغورتسوا )ثلرهدک هالاتاهد ۳٩ وین رللحاساش رفاهد ۳۵

 هلبا مادقا لاک هنت | اشنا ادیدح یربندهنس ییلاو طنض نیلونانو امور

 هنمان هفوصایا نداراصتءنعا هلغلو ماتخ ین اشنا اسیلک نالشیلاح

 كيوب یدو سیده هد ۵۳۷ لوانوناک ۷ ز و دم دعم قرهل وا

 ندنساسیلک ن ساتسانآ ایا یسهینابهر تئیه لوبناتسا لبمکت نوجما

 یلکلرکت کیا صوصخ همسام دلروطارپعا سام قیرطپو یدقچ
 ینیدنلوب هدنشاب یتلم نو هدروطاریعاو ینیدلوا ک ار هنسهرع

 ی ەدۆنعم لوا تمرحو قرش) و کیدیرو ایا هدنناب هع هدلاح

EESےہ م ی س س س ی ی س جی س س هد ہہ ر  
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 ا, ود ( یدتنا بصف هرازب یلاک ا كنهسدقم هتسّوم وشا

 مناخ بحاص یا » بویمهدیا هلغ هتمظعو بک هرصهراو قره هلبا

 هداشک مند قرهنا راهرعن ويد « مدتیا هبلغ هداکس ناملس نالوا

 قلوایسهرطاخرب كتبقفوم وبشا هقشپندنوب . یدیا رویلوا تعنع
 یتالا هعفادم قاطرب بوریدتیازکر نوتسرب هننادسم هفوصایا هرزوا

 ۱۱۱ ات تلصر راو ,ةدلالوصو اوس او لقاح

  رطخم ینکیدتیاهعفادم یترلاورلیا یرضوط هقرش كرلرناربا یهعنصم
 عضو ینسوناتسارپ هدنلاح ینیدلوا شعازوا یرغوطهقرمش هرزواقلوا

 هیوطكرهلبدیا هباذا و له هبهناسرت اروم لکنهو .یدیا شمردتا

 ورسخک ار هتسادی دهم وشا كلر وطاربعا ادهعم 4 رتشلکیا لیوحم

 هلهحو یتنیدلوا ناس اقا ینفرو طض یهروس هد ۵۰ لوا

 ندنزکد كيدو رلد وه هدنسهزا ه۰ ۳ .یدسا طور هحارخ

 یدقارب هدا شتا هلا ناق ینلهتروا ردق هنیراوج لوبناتسا
 رورلاب یزاغوب هعلق قانح یراضعبو یدلآ ربسا هدر ۱۲۰,۰۰۰ و
 ۱ 0۵۲ ۰ یدتیا تی ناتساویو ی یللحاس یلوطاتآ

 فامور یرهبای هراح كور هلرا ( توعورتسوا ) سسر ندنسنج
 یمهعفدیجنتلا هدهنس ۱٩ یسهرصاحموب كنامور هکیدتبا طض رارکت

 .یداروتک هلوبناتسا بولیدیا ریسا ( هلو ) اب هدهبراعوب . یدیا
 بوک هتسرادا ك2 ( نیسرن) و ككرامور الاتنا لسکت هد ۵۵۳ و
 لوساتسا رلنوههلرا والسا ۵64 یدلل وا هرادا ندنفرط كلا هنس 23

 «تیام .یدلسروف ندسارخ هلته كلارنج ر هد هس رل دلک ردقهنیرل وو

 یقرط یهو ییدلبامیسوت هداعلاقوف ندنتهج بررغ یتکلع روطارعا

 نیز هلیاتاقظنتو تارممطت یرلرهشو هللاع تاسسّومو تاماکحتسا



 کا ۳ كل ردبا نت فلخ هلساونع ننتسور یکی ۳

 . یدلیا لامرا ءد هد هدلاح ینداورواق توصاق ندکل

 مس مس اس یحیی سیم حس حس ی

 للنار یاو تارشا تفاح داد و
 موکح هفلوا وح كياح كب ندنشردلوا فلاح تو تاردقم

 هسز و قلح مک دنور وز ها هعفد ثالیا روطاربعا کب یخ . یدنآ

 كيهربح تاضارفاو رلروشیمعاب وید « ت٣ هزب ناما » یشراق

 نالوا شملس وف هسح نا ندب کاو هراب هدرلسداقو یتسهداعا

 ناسخلاو لدعر وطاربعا .یدراروبدیااعدتسا نفالطا كن رد ال واو حوز
 .ادلا یتلخ قرهللوب هدرلدعو شوب ويد مکچهدیا بقعت ینسهقشلوت

 . یدمد رو هحس ر همش ندکعا ینارح «لاحو هدهسدن

 هنملع .قلروطاربا هدرلنا ندنکیدمعا هیدات هدیرابزج هرارابراب

 یسنج ( دابآ - داوآ ) نالک ندنرلحاس رزح رح هدلامشیدیروب
 ندنکیدمریو بوبتسیاهیزج ندروطارپما قافتالاب هلرابل ( ایدرامو )
 رلرداشاب هیامغی هدارواو رایدلک هییوتنابو . رایدیروب هنیرزوا كنا

 نولک هم رالطتادم .هتوط كز غا ندنربت(
 هرل(راوا) رلن وه ارخ وم یدتا هلع را وه نالوا قفتم كروطاربعا

 هدق مش . رودس لاغشا یلحاس یر ( و ) ۲ یابلاتیا كرديا هحوت

 هد تیز ) نییداوا بولغم دارالنایع یتراف هال رم و تا

 لیا طبض رارکت یههروس ورسخک كردبا هلغ هرامور هد ۱
 یسرینهصاخ رک اسع قرهلوا رکی راک كروطارعا ندنکی

 ەد EE ( 6۷ ) یدر دتا كارتشا هتتطاس ی ( رس )

 راح كردبا هیراخم هلتدش هنملع راناریاو یدلاق روطاربعا "القتسم
 هسدنک یاو اطعا یتسهعرک «(سیروم ) نالوا یلارنح هجا وا هلغ



۷ 
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 . ندلامش سیروم . یدشتنا تافو هد ( ۵۸۲ ) هللا نعت فلخ

 ۱۰۰,۰۰۰ هد ۵۷۷ هدهسیدتنا تشت هعفد یراوالسا هلرل ( راوا )

 ندنکیدلبا بتیرخم یاتسنانو ییدمشندب ونج واسارت ندلامش والسا رد

 [ ۱ ] یدتبا زوم ال اد رفظو هبراحم ییامز

 (ساقوف) ءیدلاق ارزاق لوساتسادلردا لالتخا رکسعوقلخ

 ]رخ مو لغوا شب الرا هدنکوا یزوکو نالعا روطاریعا هسک مان

 1۰۲-2 ) (ساقوف) (۲۰) .یدنلوا مادعا ( سیروم ) ىع یسیدنک
 یتسیدنک بوبایوب یبرلزوک كنوبتنطاس .یدیا رکسعرب ابق هد(۰
 اک ناربا < یدتا ل هقلخ « یدریو هراشبنج «هنایه اب «هترمثع

 ءان وغالفاب ورک )٩۰( .یدلوا بولغم هرلنوی,یدلشاب هب هبراح

 < هدایناسا . یدلک ردق هنیرلکوا لوسناتسا هد. یتحو ءایسوداق
 نالیدیارفنت ندنفلقلاو لظ.یدتک ندلا امور یدلوابولغم هدانلاتا

 هلوساتسا هللااغود رب كسولقارهه یتراسک | اهرفا هد ( ساقوف )

 مادعا یساقوفو نالعا یتفلروطاربعاو طبض یتخاب یلغوا ییدردنوک
 .یدلشاب هتموکح ینادناخ "هلاع سولقاره )٩۱۰( كردیا

 قرش امور هدنسولج كسوىلقا ره --ینادناخ سولقارم - ۳

 . هدناحوتفوالبتسا رایناربا .یدیارویلوب هدعفومر, لکشمینلروطارپعٍا
 راشلکر دق هبهک اطنا هلا طض ی(همابا) هفروا هد روس داردیا ماود

 «هسدقهد4۱5و بیر ییطسلف بولا یماش هده راح رب رکید .یدیا

 ۱۱ یجناغا قفح الص و" ناشمرک ةى دهم

 یاث ورسخک .یدیا راشما دیدهت یاقرفا هليا طبض یرصم هدهنس
 از لا A ص ۱ راح سیوال تسنراو ۱ اح شی هرد [ ۱ 1

 . هصالخ ۰۲ و ۰۰۱ ص ٩ دلج وولو



 ۷۷ ینلروطاربعا قرش امور

 (۱۱۹-۱۰) یدقار هدا دیدم هل یلوساتسا توک ردقهبهرقنا

 یم ا سنسأت هد(ژاتراق) یتطلس زک ن كردبا رارفهاهرفا سولا

 ر دار( راوا ) یف رش لامش-كغا روطا رتعا نادفرط 3 6

 نالاقهدتلاطعلاح ردقهنامزو .یداوایهاکنال وج كن راتا «یعاح و وا

 لوس بوشووا هلرا(راوآ) هنسهجرنایوا ندوش وا هربندرب سوبلقاره

 یرلیناریاو یدربک هیايسودایاق هد ٩۲۲ قرلا هتسادناموق یودرا رب

 تدوعم وسناتسا م زکیص ندندشا غوا هلراتا لد

 . یدلوا تاقفوم رهظ« هن هدنراهنس ۱۲۵و ۱۲ عو ۱۲۳ . یدساا

 «یناخ راراوا «یرلوالسا هد بوالپوط یدنک ورتخک طقف

 چوا سونلقا یه هدد دبا باط یاست تلوساتسا هلبا قوس کر اغلب

 هر فا رم هناربا هال رکید 6,ةعفادم یلوساتسا هر و ات وی

 ءرانا ینلناتسرم و ناکسا هدادجالاد یرلتاورخو تکرحهنملع راراوآ

 هد(ینادراد)و هد( ابحاد ) یعاشاو هد(یسهم) لامن یرلولپرصو لوق

 اردک هنوز رط ندزکد هر تانلابو دیدن ی ا 9 و

 ناشیربو بولغم یورخیکو ینوناریا هدنبرق (اونی)و البتسا یار
 مادعا ی ( زەب وریس ) یعودخحم نالوا یناخ هدنمنمسآ لورضکو

 بلضو هطاصم هنا. دادرتسا یلام نک هلا نمشد كردبا ( ) ٩۲۸
 هدنفرط هنس نوا سوسلقایه هتشا [۱ ] .یدلیا هداعا هسدق هب ینجاغا

 . ن دلاح الصیجاغا تیلصویشا ینیدنلوا باصهترژوا كحيسمترضح [۱]

 ارق هراکناو E هنلا كم وح دل شا تف یسدق هاهجر یبوا

 بلط ندنفرط (تسوکوا بیلف ) لارق هسنارف و ( راشیر یلکرو نالسرا )

 .ردکعد تك اتیسدقدانسا هنسهحراپ نودوارب كمرو هزس یآ) هدقدنلوا

 5 یدا شەر و باوح هد ) زلک ندزاا هدول
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 یمهیاتسرخ تریغهرکص طقف .یدراتروق یناروطاربماو ینلنابت سرخ
 رون هکیدیا هدرانامزوب . یدلوا روطاربعا رب هراوآ قرهلوا عیاض

 اموریدهحا نرد نیدهاحم )٩۲۲( كردیاعولط ندبرع یا حطب مالسا
 شملشاب هنمریدلاص ی راتدالح فس هنیرزوا ینلروطاربعا قرش

 یتیدل وا حتف (هد۱۳6 زوم) ماشلاقشمدهرکص ندنسهراح نیدانزاو

 | اکس هعفد كوص هیروس عادولا ) هلرارف ندهک اطنا روطاربعا هدعرص

 ندرایناریایسهدوهشم برام هبسداق .ردشلک هلوبناتسابوید ( عادولا
EE كرامور هدنرللحاس (كىومر) یک ییدر و تیام  

  قوراقلارنع بانج هد( ٩۳۷ ناس )هسرزوا ی ولغ«(سوتسغا+۳۹ )
 ا هزونب هدنامز زا قرهلوا لخاد هسدق (یضد)

 . نامرهقیدنل وا البتسا ندنفرط نامز یاهد مان صاملانا ورم هد رمعم

 هدکد لکم زال قملقس نوحا زکر هل هقشب یرداح ثاصاعلانا ورع

 كمال ریو ررمضاک | هلکلروک یتیدلوا شهاب اوو كنیرعوقرب هدنرزوا
 كمالسا هوق طق یکهدرصم یسملقار یک یغیدلوا كرداج نوجا

 اصب تا - یدنالکا یتیدلوا كلام هبیراعشتجسح رکف رب یک

 هدنجا باحو مرش یتنعاس دهع كاسوبلقاره رصیق نالوا ناشفا وترپ
 .یدنلتام هلسافو هد۱ طاش كنا

 ا ادا ( نه یروزا ) ندتاحرا تسوبلقاره
 :هدنجا میظع نارح رب ینلروطاربعا سنازب (۷۱۷) ردق هلوصو
 ولردكس هدهسدما هدننادناخ سولقاره هوا تنطلسرادتقا .یدلاق

 را معقهلبا هرس د هاس رارابراب یتح ءا ودءودرا .یدنآ هدنحناراهش زتنا

 . ۰ یدرتسوک رادتقا مدع ( نیییتسوز ) یجنکیا هله . یدتیا نیعت
 . قلخ « یرلهدازلصا لوبناتسا ءروطاریعا نالوا هدناب ۱۰ هد ٥



 ۷۹ یر وطارء | قرش امور

 . رایدنک اس یورک لیدرشا یا 398, تا

 رارفندنسح (نینیسوز) قلاراوب .یدنلوا نیبعت (سوش ول )نیرو
 كروطارعاو لخاد هرهش هد ۷۰۵ كردبا قوس هلوساتسا یراراغلب و

 هانانوغارد هدنلا كغایا نس قلخ هدهرص ینیدصاب هل راقایا هنیزاغوب

 تلفیدلاهانوسرک هد ۷۱۱ .یدیاروشباب ود تسروب زا قالسرا

 ییا .یدلزاغوب هد بوتس ی (نننسوژ )و بصن روطاریعا یی ابراب

 ینکیا) یباک كلوب (۷۱۳) یدلور وجوا یسهلک هد كسلفهده رکصهنس

 هدنامز زا هدهسیدلوا سلاح هبیروطارغا یلادنص هلساوتع ( شاتساب |

 .یدلوا مصق ( سودونت یحنحوا ) یدنهان كنا ودنولوا وح هدوا

(۷۱۵ - 6۷۱۷ 

 قلروطارپعهدننامزرلروطا رپعاناشل زانوب هلب رکیدکی وز مستنلهاوشا
 یل اوس وانام یو وکیل نلنل ( ایدراسوا) هداماتا : یا اس ٩

 هتب رفظم رب وسهدهدن رلاح اس ورانا ەد 1۱۳۸ یکی رلکد تا طضندرام ور

 هدهسیار وعووک لتعهدرذقاواكیرا(داوا )دف ۱

 . یدشعاللوج هبیا ندییا هنیرزوا قلروطارپعا رلراغلب هلرلوالسا
 یتحو یدنلکوب هنیرزوا رازا وا كردبا داحا هلراراةلب سولقا یه

 رازافلپ هعفد ون طقف ..یدلبا نست هل رفا ع

 . رلیدتنا هلع هد 1۸٩ هتسرلودرا مور قرهدلشاب کر وک یلهزطاخم

 كرداراجا هتعاطاهدی رلهلق والسا نانلوهدنسضارا قلروطاریاو

TAKهج هاب وب ینلروطارپعا راغلب .رایدروتک هدوجو یتتطلس راغلب رب  

 هل هدنمسق ابوروا نالاق هدنللا رلمورو یدسا ماود ردق رصع ترد

 . یدلشاب هتعحر یشراق هنب رصنع والسا قالتا وب

 بع لاجایسودع شدم لا كنغلر وطاربع نانو ہد رضع وشا



 ق حب»سس)ص۰ح-۰+-۰پجپبپ

 لر دیام ا تاب عدل وا كس ند لاخر ا كسولقاره .یدیا

 ۱ هذوقن هتیرلاخاد اهرفا هللا طبض ینّودرو سیربق هد 16۸ - ۷
 ۱ ۹:۱ ناتسنوق ینکیا) نالیدبا ترفن ندندنک هدلوشاتتبا رایدلشاب

 .. ینایدرانم ول مه ا ینا بوشل رب هداروا كلر ین رو

 یدربو وارق کما تک کر ح هنهلع م السا ندا طض یا رفا هدمه و

 ..یدنل وا لتفءد1۱۸ندمر ا یدحهدهس نا

 رام وڅ هدننامز ( ۸-۱۸۵ ) اوعو نططسن وق روطاربعا

 ردقهنسهنس ٩۷۵ ند ٩94 قرهلواهعفد كلبا لوساتسا یدتا ررکت

 هرصاحندنفرط (هیواعم نیا دیّ) یعی برع دالوا راهعفد قوح كب
 یا راوغ»سغ نالیدا عارتخا ندنفرط یلهبروسر طقف . یدلدیا

 زکدءرق : یدراروبدیا ماود هدناحوتف رلبرع . یدراتروق یلوبناتسا
 «هد۷۱۲ نهساماهبا5270052/«ینأص وماصو هد ۰ ۸۵ یلکدا ی هدنلحاس

 تیرخح ی یالاغ ۷۱6و طض هد ۷۱۳ ی زیز0زع یدست هبا هک اطنا

 ۷٤۱( - ۷1۷ ) نو یحنحوا ) نکیا شلک هلوبناتسا هرص كزدیا

 و9 ار وطاربعاونیسأت یادت (ایدوربا) بودبا سولج

 . یدسا صالخ ندنناانک

 یر وصرنا
۳ 7 ۰ ۰ 

 ییسورف ( ی ) یارارعلص رتاع اروپا مو

 :دععییر وطاربعا نادناخ سولفایه هدزوا ییدلوا نام 4:

 اضمب یتهجایور وا .یدیا یک راجا اح قلر وطاربعا هدّتنطلس

۹ 
۱ 
1 
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 ۸۱ ین روطاربعا سناریب 1

 شهدم اهد ندراراوا و. رلوالسا نالبدیا توعد ندنفرط رلمور هت

 تا روطاربع اکیا هدراب رع «شلواموجراحود ندنفرطراراغلب نالوا

 هب فاش یاش رفا < رصم « هروس نالوا یراتالو ی بس

 هنارفظم هدنسشراق لوبناتساو شا بیرخ یییوطانا قرهلوا كلام

 نوما هعفادم یالاتبا كفلروط اربعا و . یدیا شا دوجو زارا

ِ 

 زا توو و نوید یح هدنک هل رظن قرص ندنسعا توق فرص

 یخ راغ, دلا یدلوا هدشاب روطاربغا د رکصتیف دلت رک
 (ایروز۱) وا یسما هرادا هدلخاد هلتناته لاکو همداصم هلبا ادعا

 نول نوا نالوا یسسومكناو شلوابصن تشرف نادا

 ا ندرظن هطش وب اراتعا ناسا دا شال تانس ولح (۷۱-۷۱۷)

 هدلاح ینیدنلوب مدتسهبنيهز اشا كاك رب یر میآ و .

 ناصت لارنح هنسودرا قرش بورتسوک .قلرارای هدنسهب رام اساقفاق

 ندعاب تیا ر لا قاقستسا نالی رک دانا هدر اور

 لاطب !ایوریخأت یهعفادمبایسا رلبرع . یدادیاسالجا هنتنطاس سنازب

 نک ایسار سادام بس مدافتس ا و

 هدناماس رب زو هدلاح ییدتاهقولبا ار یلوبناتسا هد (۷۱۷ سوتسغا ) و

 هدیووصا رب لو رک كب مرصا و هق وبا: یک کا و

 امزہمیراب رع هلرهینا باغ یتناتم:نوئا هدهسیدناوا هرادا و بيتر
 یرامشا ثعاب هلسب هدیرع یتضفوم وب و . یدتیا روبم هتمجر
 مانصا رساک یھب تسالقونوها یحاق رب ندنفالخا هلبا نوا . یدلوا

 بولثاب ند ۷۲۰ تسعونم وب . رلیدتیا عنم یشاسرب هرلتب . رایدپا

 قماب<قمرف یاش هی دتا دادتما :هدایزند مع ردقهنش راا ۲

 یسک ورتم كلضوئت روطاربعا تیاهن لا یدقبح رللالتخا +, رایدتسیا
EAو  

| 



 تبع می موق . یدلدبا هدعاسم هات هرس ندنفرط ارودوثت

  التس ییوطانا یخی یاتسامراو اسوداق « ی هد ۷۳۲ و ۷

 ا اوا توا هدهراح رب لوس هدو هدهسیدتا

 . «دوبغ«ک ذ یک یردپ (۷:۱-۷۷۵) ( عوریوقنطنطسق یدرد )
 ۱۳ رب ر ر دق فرش لات ككل كم وکس

 هد۷7 . یدشارعوا هلراب رع هدوب . یدنا روطاریعا ر دمروا

 E هادرتسا e Coma ege ژهناموق ندرانآ

 هلباهطالم هد ۷۵۲ و ۷۵۱ . یدتاوحم یتساع ان ودبرعرب ندا ثاشآ

 ندیا تکرح هیالبتسا ین ( اسوداق ) هد ۷۵٩ و دادرتسایمو رضرا

 یربک هنسهتواهنوط یراراغلب و هتعج ر ینسبلاوهیر وسهل وق اشک۸ ۰,۰۰ ۰
 هد هس دلج ا هنسدنک تک الفباونا هرکصندنوب .یدتیارابجا هکملکح

 رل راغلب هنیرزوا تیرفظم رب قالراب بولبوط ینسیدنک هنب ارخؤم
 قرش نوتب هدنحشرات ۷٥٤ نطنطسق . یدل,احلص یاعدتسا هد ۷۶6

 دوجوم كردیا توعدهب ( هینابهر تعج - لسنوف ) رب یراساپا
 2۳ بم رکصتدهکمانم و هرک ادم هام قحم ىلا ساب ۸
 كنتشکدادمتساو هناعتساندهرک اب هدلاو هلبا (اراصنیادل وا) رازب نعو

 یکیددب هددوطاربعا وب هکرونلشالک اندنون . یدلریو رارق هتساقا

 هنتیدلوا سانثهقشل وب هدوب . یدیا روتسیا كما مک یتیذوفت اسلک

 ۱ ۱ ان برغو قرش رللاخوو ظقف . یدبا ردبا تلالد

 قراسک | ( انوار ) هلکعا لالتخا الاتبا نالوا كلوتق كرديا جاتنا

 ۱ یاقمقلابپ هدهنملع روطاربعا یک ییدلیا تم زه راحود یرک اسع

 ۱ دوطارپعارب یتالراش تیاهن قرهیءرا یعاحرب هدنسهوا كنبراغاطبلا

 ۱ . یدلیا باختا لارق ی ( نهم ) ردقهبهع اب



 ی حج ی جی ی ی ی سا ہہ یی یخ حج جی یی بر سه ترجیح ہہ ہہ ہی رج ہریرہ ہہ یوو

 1 اب ردقل وا كب (۷۷۵-۷۸۰) ( راز اغ نوئ و

 رنو تا یسهجوز هک وبلاح یدلکد هدرادف رط هدهسیدلکد

 توعد ینضع كر وطار اەدون . ىدۇ ر یرات سکعلاب

 هدسیدنک و ین یتسهج وزویدتاحماقینغوح كم ندنناکرایارس هلکُما

 1 . یدّسا تافو ندقل هتسخ

 ندشدلوا هدنشاب نوا ( ۷۸۰-۷۹۰ ) ( نطنطق ینشب )

 ردا تنظاس ارج هسا نوا هتشاد فان

 ندهسانع یافلخ بولک هلاح رب دابر هبحراخ تاسام هدننامژ

 هرکص ندراتبولغم قاوح رب هدنابرام : یشدیاب هلن تورا نو ۶

 لص هلمل اراشم هرزواكمر و هزح نوتلا ۷۰,۰۰۰ یونس هد ۳

 . یدلسهدنا

 (تب) هسقرهللوا لکشت اهد(لسنوق) رب هد(تلسنزا - هس)

 لرکسع یسعوق هباسلک كلرانو بولوا تح عوضوم یسلئسم

 . یدلدیاعنم هد یس دنا شتسرزب زانا هدهسیدل وا لوف اعر هتتمواقم

 كا هب هګ ر وطاریم ١ رخ وم (۱۷۸۷ )۰ یدیا رارف رب تبع

 هدهب دا نالوعوقو هنملع راراوا و رافلب هل(نیطنطق) هدهشیدا ر دکح

 کو ۷۲4۷) و یترازوک ثكنلعوا هدافتسالاب ندنتس ولغم

 (روفهس یحشرب) روفهس تتوغانارغ قرهلل وا علخ ندنفرط نیفلاخ

 وکر ودرلاسلک قرهلوا هعفد اليا هدوب (۸۰۲) یدلدبا سالجا هاست

 .یدتا مو هلتاعفد هرلساپاب ناثدلاح هدادرتسا یراهاس ذوفن و نیست

 شما قافلا هدنملع یماروطاربءا سنازب رلکنرف هلرلاپاپ هدبرغ

 یسولف مور رب هد هسشملا هناراک تم وصخ عضورب نالراش هد۸۰۳ یتحو

 دلرارافلب تیام 6۸۱۰ -- ۸۰۵) . ردشلوا قفوم هففوت یتاحوتف



Or A E O ی 

 یاّمع خرات یک ۸

 هدنسولج كنهاغنار یحرب بولوافات روفهس هدنرلالتسا ییاسارت

Aاک |یلخاد احالادو قلدصت تلر وطاریعا تكیاذراش (۸۱۳  

 ینمرا یینشب نالوایاح كنهباغنار .یدلوا حلص هرزوا قعلوا كرت

 هنب یرلاخوغ (تب) زمنکوت زمتبب هدننامز (۸۲۰ - ۸۱۳ ) نو
 ینکیا تولید فلت هد۸۲۰ یدنا یزادف رط تب هدمداتو یدلشاب

 هدنامز (۸4۲ -- ۸۲۹) لفوت یعودحو (۸۲۹ — ۸۲۰) لشدم

 راملظورما یتدس دلرارتسانمهلمحاب تاذوب هاردبا ماودمانصا لسم هت

 (یحنجوا) لشملغوا هدنکیدتبافلت ندقلجا ینسیدنک تیامنیدتیا

 هتعضو هرلاسیلک هلیسسات كرل ( تب ) یسهجوز ندنفیدلوا جنک كب
 یاحور نايا هحل زک (۸:۲) یدقسح ندا كشیا كرءدیا هدعاسم

 یر زورهیا «هنیراهورز (بعاوا) ءهنیراغاط (ادیا) نوجسارجا
 ۱ ۳ لیف یرلکتا ندنراتوس رايا دادنید ندیااجسلا

 «یداشلرعاحیدنوق رل(تب) «یدلدبا نیز هفوصایا «رلیداکهش وق هش وق
 كناراصتٌءنعا هلیاحسم ترضح نالا هرکص هنس ۸۵۰ یدلشبرغاب
 ۔ وطاربعا . یدتبا ماود رد هن وکو و یداسالشاب هسبیده یرلمسر

 ۀرادا هلرلتب کلاټحا هدتفاض رب بدیدم ینیدلو دوج وم كنهمر

 تا حادقا

 ندیا تمدخ هنمان )۸٤۲ -- ۸٩۷( لشسم شوخ رس ینحوا

 سیدوغو یلارق راغلب ندنناتم ییدرتسوک كنارودوئت هحروطاربعا*

 هد ارودوُت .یدلراروح هکعاحلص هلرامور هد بولق هدرلتریخ

 شوخ رس یدلبنوق هسحم ندنفرط سادرابرازس یسهح كر وطاریعا
 بور دتبالتق هلسهطساو لساو لصالایمرا هد ۸٩٩ یرازسهدلشم

 هلتناخ و قلقملا ماطرب هدلساو تیاهن . یدلیا كیرمشت هتطلس یا
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 ۸ ینلدوطاربعا سنازب 1
 سس سم جیم حس مهم جم سره حس تسل ےس تحمس اممم اہ ہہ چب ہہ ی

 یتسیدوطاربع انادناخ انودک ااغ یل لد شو و
 )۸٩۷( .یدتیا ںی

 یایراحمدادرتسا - یسیروطارعا نادناخ اینودک ام

 هدلاح ییبدلوا ندنسنج .یعاشا لا كه مشب تاقط نادناخ وشا

 هفالسا هاتطاس یافا نادات ردق هتسهنس ۱۰۵۷ ندنسهنس ۷

 : ددا قوه
 : ید رلت وش نازل دن یشدلوا كلام كنادناخ و

 یراهودحم هدعب (۸۸5 س ۸۱۷) لیساو یر

 ( ٩۱۲ ۸۸ ) نول یعنتلا و نیطنطسق ,یجتتلا

 )٩۱۲ - ٩۵۹( تەنەژورفرو نیطنطسق یجندب

 ٩۰۳( س )٩۵۹ نه اقه نوک کیا

 یسەجوژ كنمور کا ٩:۹( س )٩٩۳ یاقوف روفهس یج ر

 .لتق .یدلوا رادمکح؛ داردا جاودز
 لتق ٩۷۵( س ۹۹۱۹) سهسیمیز ناز

 لغوا كنهوریجنکیا (۱۰۲۰ - ٩۷ ۰) نوفوراغاو -لیساو یجنکیا
 (۱۰۲۸ س ۹۷ ۰) نطنطسق یجژوفط
 هلئا ههوز یسهحوز كنطتطسق (۱۰۳6 -- ۸ ) ربحا نمور

 . ردشعا حاودز

 یجوز تم لبه هم (۱ ۰6۸ ۱ یجدرد

 ( لوق ) ندنف رط 1 BDO NEE ) تافلاق - لشیم یجنشب

 ۰ نشو

 یحنح وا كنه وز (۰۱۰۵۵ ۱۰۶۸۲ ) قرامونام نیطنطسق یجزاوتط

 نا
 ۰. یه ریشه كنه وز ( ۱۰۵۵-۱۰۵۰ ) ارودوگت

 ندنفرط ارودوقت ۱۰۵۷ ۱۰۵۶۰ ) كتوتارتسا لشبم ىجا
 . یدنلوا تاختا روطاربع

 ہہ
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 یامعغرات یکی ۸2
 مع محرم مع حس م ر هم م صج

  یراقجوح هلوسیک ینیدلوا امدقم یروطاربعا كلبا كنادناخ وبا

 ۳ الو یو بقاعتم یترکیذکی بومریدتبا دلارتشا هتطام
 یرلتتطاس كرللوب . ریدتا كب رشت هغاروطارعا یرادالوا نوت

 ۲۳ ترا هدنر وه لاحمرا بونلوا هلارتسعا رب لعقلا
 ۱ . ردرتاوتم ینیدلوا رکفرب شعلوا لوق

 فقو یرلالتسا کهداسودابق كرابرع هدننامز نولل ینلا
 ۱2 ا ندقرط زلنا ین « هکفلس « ىسل

 ۱۲ لات اعا وو نعود ندیا تكر ح .ندنلنارط

 ناتو رو ( ۹۰۵ ) تدوع قرەلا رسا ۲۲۰۰۰ نونلکوب هکشالس

 ا طقف . ردشعا وج هد ٩۱۱ هدنراوج ماسس هدننسام ود

 هدماکنه یتیدناوب هدنجما نارشر یلخادو یساس یتفالخ دادنب

 -۲۰٩)هدنفرظ هنس۷۲ قرهلوب هرزواهطاصم هلرلراغلب قروطاریم|

 هل وا
 عج

 هاحد و تارف یهمداصمو طض یهعلق ردق كس هدنل وطاتا ( ۲۳

 هد ٩۲۸ و وځ یساع ود بصر 0 هد ۹۲۳٩و لش ردق هس رللحاس

  ترعلا طشهد ۷ یز هلا (اراد) ەد۹ ۲ ی ىللدمەد 6 ی و رض را

 طصض ی (تاصمص) هد رز واتا رفهد۹۵ ۸ 2 یادم هدیرز وا

 ۱ ۱ اینک ی زاروا هلرهشل رب مدبرکه دنحنراتر۳ع :ردراشعا
 . سلدنا نانسدبا تراح رازاب كور هبارسایراقدلاهاب راتراغو امغی و

 یروطارپما سنازیب هی هد۹6۷ تیاهنهرکص ندهبرجینلا شبیر واب ع
 ۱ هناسنآ ساقوق لارج كوو : یدلبا ةرط نداروا شور یجنکیا

 ه-

 یبوسرط 169 ی ) Anazarbe ترا زات و هنطا هدفدل وا ر وطاربم

 اندا < روص ؛تبلح ااو الاسا ی هک اطناهد۹14 و 1 ھہص

 و



 رو یناروطاربعا سنازبب

۱ 7 
 ین روطارپعاسنازیبكلردیا لاقتناهنسهرادارلسلسنازب ۹٩۵ الماک بروس

 هاج كسوال تساراو شاک هنس راهچرد هلوا لا هنسهعدق دودح

 قره وا 8 هتسهضوح قرش دفس رح یساعود مور هرو

 یکیدلز وک هاب الا كاب مع یارمساهدرا((ن۲006- لر مس)یسلاهالوساتسا»

 .گ ذلدا ما ود رادف هتش راستا كر لاح ون » ردشعنا ا اا کمر
7 ۰ ِ “+ 1 

 هب ونح را (اون نف) نالوا شهدم اهد ندرلراغلب هحنلک هاب ور وا

 هداتسارت بوبلشابهء وب ینا روطاربعا هرهش ندرهش كرهنبا یرغوط

 اد ول 0 نام اقا تی هداحاس هدنلا رلمور هدا ودك امو

 . رایدتبا هدلا هدیهبنای بوک ندابلاست كرەنبا یرغوط یتاشا اهو
 ۰ یدلبا بقعل ردو 5 یغلروطاریعا مور هدییلر وطاربع| راغلب

3A1 |مورفنالوا یرلما و سر  Krumیر و دی دم لوس اتسا  

 .یدحا یا هاکسا قره اب ی دو تارمس یساط او و لت یر وفهس

 ی رلدل را بفاعتم یا ولغم كلبا بوش وط هل رلوالسانول یا

 هنیرلیدنک زرض طقف .یدردتاالتسا یاتسراغلپكردیابلج هنتب واع

 تولغم ندنف رطرل راغلب یننودرا مور ر هد ۲ .هکنوح .یدتنابرت

 یه رداهد۹۱عو ترش ردو هنر وس لوساتساراراغلب هد۸۹۳و .یدلدنا

 كل وص ثلوساتسا قترا قرهلوا رهظم هب هباعرب 2 هد ۷ و طض

 شلک ردق هنک وا لوساتسا هد ٩۲ 6 نونه یسو ا برق یرلنوک

 بوشیروکه لا نمورینکیاروطارپعا هلیادوهظ ین | لد ہت ر ہد ەقىتاوبو
 هله دضح كر وطاربع۱(ورتب) ینلخ كلاد رکص هنسچاق رب .ردشمتا تدوع

 یا هظفاحم یشساساو و تدمر ناف رط لر دبا جاودزا ه ۷



 باج هم واعم یدنک" یراسورو مامرو یوکر رو نالک هل وا اطعا

 ۱ 1 ۱ ا هله . ردعملشاب هن همداصم هدقداشاب کما

 ۱ لساو یجنکیا هلا لئوماس راح ندیا ذاحما تاب هنیدنک یناسرپ
 | شملشاب هلدانعرب یک یوح كنيرب ندفرط ییاره رابراحم هدنب
 هدا دیده ه هدکینالسو شی نرلاافاتستام کیم الاتو

 2 یودوا اا لساو ینکیا هنیرزوا ك الف وشا .ردشلق
 56۳۷12 یورس قرهلوا لخاد هنفلروطاربعا راغلب (9۸) رک

 ۲۶ وا رک تدمرو طض (۱۰۰۲) یدو و (۱۰۰۱ ) هسدوو و

 بوریدبوا یترازوک داران و وذخ اربسا ۱۵,۰ ۰ «ندراراذلب وراجاهرازرف

 مور هناتسمرا «هناتسب رص « هاتسراغلب و ( ۱۰۱6 ) یدسا ماقتا دخا

 ندکدک هنسهرادا رلمور ناتسراغلب , لسکت هد ۸۵9 له ی رلرحاهم

  یونتراب بودکر دق هب هنآ كلر ردا شف یایالولساو یجنکیا ها رگ

 . .یدتبادخا یبقل (لتاق راغلب - نونفوراغلب لو لیدت هتساسلک مور

 ( كهنهح هب ) ردق هنر ر هند ندنرلفرط لامش كسارحم هوط

 ر هشام رصع یحزوقطو نیشنهممخ بوسنمهنساج كرت هلىما

 ا رلمور یدا راو موف رب شمشلر بولک ندنرافرط لاروا و اغلوا

 ا ارخوم نکرازدیا مادختسا یشراق هراراغلب وهراراحم «هراسور یرانوب

 1 هد ٩۶27 هلفملشاب هالتسا هد ٩۳ یایالو مور یک لراحم هدرلن وب

 | هاکمت مایه ارخوم هدهسرابدلدیا هم رت قرهنل وا قوسرکسع هنیرلپلع

 ۲ . یدلدىا دقع کدامر . كلهنس زوتوا هد ۰۳

 ا یرلهنس۸۷۹ ۸٩۲ هلسادناموق كیرور و هدنلامش كراکنهحه

 ا یغوطهونج رلسور نالوا شمشلرب كرەلک ه(دوروغوون)لهدنسهرا

 هنا اتم هلبا لوبناتسا « هغمای هلی اود ها ر هد(فک ) شقرا



 A۹ لر اما یار 1

 1 ہہی ہہ ہہی ہی ہہ یی یی ییہ ہہ یہ یی حمم بی ہی

 هل رله اق ی رلقدای اضعل ندک دردن وک رمقس هدر ب وىلشاب هل

 رخ قم کیا شما توام هت راک م رس ی

 رو درط یرلنا ( سسییز ) ناژ هلبراملشاب هبرخ ینلروطاریعا

 راسور هدننامز لیساو ینکیا ط2ف )٩۷۱( ۰ یدسا دقع او

 ندنرلکدتیا طبض ی (نوسرک) نالوا ندنرلزہش مور روہشم كا
 | ینکوا كنهلاغ هلبا مش وزت هرلنا یتسهریشمه روطاربعا )٩۸۸(

 یدوف سنازبو قانابتسرخ هاسهطساو یحوز كنيدافو هلتسانمو و

 روهشم كي هححرات هعقو و . یدنلوا لوف ندفرط راسور ًاصطق
 ۱21 ۳ حب . یدمهدیآ عنم اا وا تم کیا ںولوا

 قفوم هدهسرایدتآ تشآ هلس هرفسر هنملع لوساتسا راسورهدنلاس

 . رلیدمهل وا
 ا

۷ 

 کو لاو ر لزوار ومی سم

 ینه اعژن 1 قاسیا-یلوص وە لوطا 1 كمال سا -ینادناخ(نهن موق) - ۳

 بقعل اراک ز مظم كطاطحاو لاوز ىمطعو تک و حایص

 تابحرب هبسلاب هغل ار یسیروطاریعا نادناخ انودک ام .یدتا

 یدتک بولوا وح هدول و ۱۰۰۷ هدهسل دنا شم ر و یسانس

 هدنح راخ زا غورت یرک د هدار وب هک یدلشابترتف ونآرح ر شه دم و
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 ۳ ا ع لا

 | هنس ۱۰۸۱ ىلا ۱۰6۷ ندهناعوب . یدللوارظن فرض ندنغیدلوا
 ۱ هدرلن | هکرلیدتبا سولج روطاربعا شب ردق

 (۱۷۵۰-۱۰۵۹) ہںاسرا نم

 ۱۰۹۱۷ -۱۰6۹) سافرد یطاطسق

 (۱۰۷ -۱۰۸) مولد مور

 ۱۶۷۸ -۱۰۷۱) لْثم یی م

 ۱۰۸۱ -۱۰۸۷) طا وطول روف سو

 و لکش یثا یه هدننامز نارادمکح وشا

 مت راهم . یلشاب هفعاضت هسنجاتارطاخو تک الف هدندفرط رکید

 هد۱۰2۰ ناتسرص ناتسیا قملوط عبا هنس را وکریو سناز من هنس هج

 . یدلیا ناشر و رح یتسودرا نازم رب هد ۱۰۳ كردبا لالتخا
 رلکن هح هب و رفس ر ردف هل وساتسا نر وه

 ندیاروهظهحنکی هدا ۱۰156-۰۰۱6۵ و تایر ی رپ هد۱۰ 6۲-۰

 یرلمورو رو یهوط هدلاح یرلودلوا هدنرادقم ٩۰,۰۰۰ رلکرت

 هو رلیدتبا امغع یا ردق هکسالسو بولغم

 ۳ ئدلوا عا هر وطاربعا یزار و ید تک نولکح

 برزع مدام ناع رلکر نالوا هدنتعم ربمامات قوحیاس هدنل وطانا

 :هلباناللسرا بل آ هد ۳۰ ۰ شکم کوب هنیرز وای راتنلعاس سنا زب و

 هنرغ هلا طبض یناسارخو روم یر ( شوزقوا ) قوحلس
 ۰ د۱۰6۸ هرابلسنازپ كردیاالمتسا یناتسنمرآندارواو ینکلام یتموکح

  روطاریعاهتنرزوا یرامنا طض ین ( ین ENE فا

 ییدتبا تیت هلت ربغ كما ا یییلوطانا تاذلاب( نرو د نمور )



 ۹۱ ۲ ر وطارمعا 0
 ہمہ ہمہ ہہی ر ۔ ب ےہہہ ہہ ہہ ہہ ہمہ ہہی ییہ ییہ ییہ ہہر ہہی ہہ ییہ ہن فہ

 ندنغيدملواأ داحا رد ورا هدهسلا شمشلاح هتمواقم هدرفیب وا

 تامشهیدفو رسا هنالسرا بلا یدفح كقوحلسو بولغم هد ۷۱

 د هدسد وع کلم طقف ؛ یدلوا صالخ ارورو هبزحو

 و 1 شارو هدنااشآ لس ک ) یروطاربعا

 . یدلو وا یراز وا

AEناف رط ناموفق کلا هدسهس  

 ناموفق قاسا هدنسهنس ( ۱۰۵۷-۱۰۵۹ ) تادوب . ردشلدبا یسسأت

 < روسح « ددتقم .:یدا شملشاب .هتنعلس یارحا كارتشالاب هلا

 ارد یسەبراح نادم چا دیاد وقت جاقرب تولوا هسمک رب

 هد هسا دنا زا یرادقا ر كحهلس هشارغوا هلرلبف وحیاس ید

 علب هل یفاروطاربعا سنازب یسادعا ( الاتیا ) یهدنتهج برف
 ردق هحارد هلرف ۳۰,٠٠٤١ رانو یتح . ىدا روش رضاح کما

 لک ندفرط رکیدو :یتمشووا رک یک

 .یدنشود یکماقوس هنملعكنا یتنکی كمحاه لردریو هیدهو رارا
 هبهب راحش تازاستما ا كرد تن واعم هدرل ولکید و هدشناو

 دیک رج هنر جاردهلس وف و ها 4 یک .یدلوا رهظم

 ریه رالایدنامرون ندنیدلوا (۱۰۸۲ ) بولفم بوسهلوا قفوم
 نوتلا یهدرلاسبلک هاب رلخا ءرصاحم یعالقو مقاوم نانلوب هداملاستو

 جارد هلتعجا رم هدراکرت كردبا بلق_ههراب بودرا یاشار

 .| یدلیا دادرتس

 نالوعوقو بودا بی رخ یاسارت هدا ۰۸۵ هد رلکنهح هب قلاراوب

 هات هب اعا یرلایراب نام وق Ly یدل وا بولغم روطارعا هس هدهب راح

۷ 

e 
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  یامع مرا کی

 ۱ یدلوا طلسم رل( ناموفق ) هدهعفدو هدهسداسروف ندرلکنهحهب

 ا 1 )۱۰۹٤( ۰ یدلدا عفد هدران وب طقف

 ا هدک نالت ینکلآ هدنفد كنهتعوب
 برام هلرامور ۱۰۷۲-۱۰۹۲(  ) هاشکلم ینلخ كنالسرا بلا
 طومام یفاش نایلس یکی هنسعا لکعت تیودخرب هدنلوطانا کردیا

 ۱۳۱ ۱4واقم یاب هلآ هاش" ایل هلاراشم لشدم یجندب . یدیا شعا
 ی( قح دا - كيزبنم) هد 3 یدلباارتاک |یقاوم یيدتسا لاغشا كهاش

 ]هنوقو ذاا تموکح رقم هنیدنک ی( كينزا - هسی ) بودیا هدلا
 | هبالوبناتسا رلناملسم هلتهجوب ( ۱۰۸۱ ) والی DE تام

 تكنالسرا جلف و ییلخ كهاش ناملس .یدبا روبلوب هیشراق یراق
 [ ماسس « سوسل < زفاس « هجوف « نموزالف دو ۲ هدیردب معاق

 1 یرندرصعرب هدک ارتا یاما رکید .یدتا طض یریمزاو سودر

 ۱۰۸6 كرکو یبروس یرلکدتبا لاغشا كنیراهفیلخ رصم كرك

 ] هدهک اطنا كردبا طض یهک اطنا نالاق هدنلا رامور ردق هتسهنس
NEیدشل رب هوا ندوبا رلفوحاس هدماش سلبارط « هدناح « . 

 هدلاح و هک وحلس كلاغ هد( ۲ ا) هدنلاحم را كهاشكلم هتشا

 و هدنحا نارو لالتخا تکلع بقاعم یتافو بولوا

 رقر_قح هاراب هشدا ددر هسنارب تلص لها رب نالوا لنکشت

 یرامود با ناز رانوبو یدرک ندا هتاف دنه .یدفارب ندو

 < یدل وا فک رس یودع: رز هدنراسد ید نکیا رک هصالبخ

 راضحاو لمست یاسا یوحم كلا هدر یرلکجهدیا هعفادم یسنازمب

 ۰ 1 یدلپ



 ۹۳ یار وطاربعا سنار ۱ 13
 اسب ۔ ہہر تم رحم ہم مم ےک

 . رد روش یاد ناف

Oور  
 (۱۲۱۸-۱۱2۳ )منا را

 (۱۱۸۰ ۱۱۵۳ ) یا ید
 ( ۰۰-۱۱۸۳ ) یسللآ یا

)۱۱۸۵ MADA TS 

 هنیدح رساپوروا ندندودحیلوطانا عطقنبال یک ك کم نایولوقناژ

 رتغاط یرلدلپرص «(۱۱۱۲ ) راروب یرلکنهحهب « رولکردک
 كرهلک هبیوطاناو (۱۱۲ع) ردا روح هتعجر یرابل رام (۱۱۲۳ )

 (۱۱۳۰-۱۱۳۷) روشلاحهدادرتسا یلا# یرتکدتناطض كراقوحلس

 نکلا هدنارفس ییسلیس تا یدا( ۱۱۳۷ ) رشارخوا هاراتمرا
 هدا ونام یلغواتاضفو .یدبایرکسع یاهد ر تاذوب .یدابالاحم را

 هنیرزوایرابقوحلسهنن وق زم اردیا س ولج کن وج . ردشل وا ص هدایزاهد

 ذل ردیاد رصاح هلب دش یوفروق (۱۱:۲) .یدتشاناش رب یراذ ان ونلکوت

 ییدلواص ندنفرط رلکنهحهب هریندر هنس یدتریاو (۱۱۵۹) دادرتسا

 بوراب یمشد قره برای یک ییدلوا مدد داش یک ی
 رب نالونعوقو هنهلع"یراقوخلس هبنوق هد ۱۱۷۹ ۰ یالوا سضالج
 كرلمور بوربدشقص هدزاغو ر یرامور هنمالسا رک اسع هدهزام

 اسر هلم اب بویلشاب هفلتی رب و ینیدشراقهنیرترب یرایراوسو هدایپ
 بورای یرافص نمشد هدافتسالاب نادل تملط هدلاح ییئدلوا فات

 كب هلرانا لرهریو بولا زق هاسهمظعم تلود ابورواو . یدلمتروق
 هدهساسنونفكنسهلاع و ینراسج كناذو . یدتاادس تسانم كوب
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 اه ١ ۳ 17

 مم سر رب ریه ی هری ہی سی ۷ |

 هتشبندنفبدلاققاب یکینیدلوا یدودح قلروطاربعا هدنسهباس یتراهم

 : یال تیا عقاولاف .یدادیادادرتسا هدصقاومنالوا شل دیا میاضهدتهج ضغب
 ۱۱۳۸ هرا(دنامرون) رانویو شملع زاو ندلوبا والحس با ین ونج

 : رلوللکیدنو هلرلن و اجالاد و شما یوق هراراحم هدناتستاورخو
 هدلاحییدسا هظفاحم ینلالقتسا ناتسب رم «شلوا هشقانم ج وم هد
 یدودحكدا روطا ربعایرهنهوطبولق هدنتعاطا تح سنازب راراغلب

 یتح یرلهطا یزکد رلهطا لک . یدبا شعلو هدکعا لکشت

 لزکد هرقو روبدیا تعاطا هرایلسنازب هلسب سیربق « سودر « دیرک

ern 

mye 

 یر msg يح و

  كراقوحلس و هب هساقفاقند( نوسرک ) هد رقو یرللحاسبونج وقرش
 | ندنوسماص هنب وه هساقفاق ندنوسماص زکلاییراقدلوا ف رصتمهداحاس

 كرامور . یدنا روون هدرالسنازم یحد كلام ردف هنحما زاغو
e, 

 اکا یرادودح ندنتهج هنوقردقن ره هحنلک هنکلام یهدلوطانا
 یهسور و رول وا دن ردو هب هاما ه دهسلا روس وا لدس راحود

 | رانا هلا رامور یخد ( یسیلیس ) بوک ییراهضوح ( ردنآ هم )و
 . یدنا روشد مح كس هدنش

 هدننافو كللثونامه و یدلوب تیا هلا لالتخاو نارح رب لاحوب
 یعنکیا لغوا ناثوب هدنغاب کیا نوا یاروطاربعا (۱۱۸۰)
 هدکدتبا لاقتنا < ( ایدام یهک اطنا ) هتسهدلا و جنک هلبا یسکلا

 هدقدراص ینفارطا كنه روطاربعالزوکو جنک ناراکسولخ متاطربو

 رب رکید نالوا ثالام هناسهبنر ( تسابهس وتورپ ) ندرلنوب اهلاراشم

 | بوتاقایا یروطارپعا "هلناع لبمکت هدنکیدلبا باا ی ( یکلا)

 كينووردن | ) ی كروطا ربعا یفوتم ندرانوبو یدلوبعوقو لالتخا
 ییکلا یجنکیا هعفد چاق رب هلبا هاحو صرح ُهقلاس ( ناموق

 رسوب یوم



۹۵ ET نا 
 ان هات ۱
 «یدنلقایا نوت نوت هلسنهاعا رلکرتوراراحم تیام .یدشلاق کا لو

 2 ( تسابهس ون ورب )یسهدزوک كن هجر وطاربع | . یدنل وا ومعهدهعف د وب

 ندهلب اع ۰ یار هد هد سه ر وطار | ۰ یدردب وا یتراز و

 د دعل اشا هغلر وطار ا ال وا ۰ یدل وا وح هل ود 9 هدسحاق رب

 یالکه نکو ا .یدلاف هدنتطاس Ca بور دغوب هدغاتس هدر وطارعا

 راو قلخ یدقار ها شتا اتق یو رو

 «یلارق راج یر وطار ااینام لا «یااپ «یلارقالجس كر دبات رج کلاغ
 كيور دا5 ولاخ رابدرغاح هتنواعم رال ر ن «یتاطلسهنوق

 هدهس ( قاسا كلم - دنا یاسا )یدو هیت بلط

 لخاد هرېش هلینالعا یوم وفعو هکراتم روطارپعا بولق روصحم
 ندرالاح و هدشلخ لور سا : یدتسا لو یسادعام ند(ژنا )ددع دل وا

 .یدلبا نیبعت روطارپعا ی( زن | قاسیا ) بودیالالتخ لرهدیا شحوت
 یلاقص "الوا بولیدبا رلهحینکشا ماطر هعولخم روطاربعا (۱۱۸۵ )

 « یدلویوا یرازوک « یدلسک یرالا « یدلرق یراشید : یدنولو

 هدنرزوا هود ر یثحو بول وق هسهف یاق ر كره دنا قالبح ربح

 .یدلدا فلت هلیاوص راتاق مه کس

 :ردوش هد رامسا .کیدسا لکشت تطاس ار

 رک ۱۸65-۱۱۹۰ رتا انآ

) ۱۲۰۳2۱۹۵ 
 7م
 ناتا دما

E۱۲۰ - ۳ ۱  
 یل ,یانما ۱ ۱ ی رد

 ۰ : ۱ / ا
 ہر زن رط بماص لا ۱ ۱۲۰ 4 ) فرر ر ود ( ساقرور یددلا نو



 ا ا ارعا ارب 1( ناموق كيتوردنا )
 1 هب یديا ضارشاو وح و كاج ەىمەكو ید اهدر ین روطاربعا شهدم وب

 ۱۳ دم ج بالقا وشا ندنغیدلوا شمروتک هکر د كجهدیا قوس

 موزل هروطاربعا راردتقمو هیهلاعرب هقشب ندنسنادناخ "هلاع نئموق

 ! «یرادتفاوب «یاتمو ( عن اقاسا ( نالک هراکسسآ ر هدهسلاشع :وروک

 ۱ و نوک یتیذنلوا رده كنتاح هدنلا رادالج قحا

 ندقدنا زقنودرا کیدتبامح كقفاسیار وطاربع | ءیسکل ا یردار كنو

 ا 2 ار 5, لاخدا ةسح نوانوط زب قاسبا هرکص

 ا اط هبملقر هدیارسریار هلتا یکلا لغوا

 نامز و اقا هامة یینل روطاربعا نوجا فطلت یتساسّور لالتخا

ER E PETSراهنتفیلزک « رالالتخا  

 نیعت روطاربعا yy یهسمد ؟ چاق ر . قلخ . یدتسا یو

 رقم سلارزب لاحرب )۱ یدلدبا امغب یرلهاخ اغا . یدسا

EEرو رک یسود را نت ال هده رص يیدتا ماکحایارحا  

 : تنعاسهیایمکل | ی ۶2 ورد لغوا بوراقحندسح یاسیاینکیا رلن وب

 هدو هديا چوا هدهسرابدتسا صن قوز ر وم هرک ؟صهامیتلا .یدر دتا

  وشا یطض ندنفرطبلصلها هعفدیجنکیا كلوسناتسا .رایدتیامادعا

 یحنج وآی و وقاسلا یحنکیا یسنوردن ۲۰ یدمد ریو تیاهنهنب را اههبع
 یتسوب بوربشآ و کلا ىج واهدیکل | یجتدرد:یدتیالتقیسکل [

 یجندردهدیسکل | ینشب .یدتنابلح هل ومناتسا یرلسال نوا قعاق

 ندّفرط IT یجنح وا دیک ]جنت الات وات یا

 رل (قنا) هتشبا .یدیارلهسمیک دابر رلیسکل | وب .یدادیایمع راجود
 .ردنرابعندنوب یسهحخ را رصتخ كنسیر وطاربعا "هلناع و یتطلس دهع



3 ۰ 
 ۷ ین روطاربع | سنارم 7
1 
 مع هی حس شش شش شش

 رظن كلرالالتخاوشا ندبا روهظ هدتیاهن یدالس صع ینکیانوا

 5 یک ینیدلوا یرامدقم كنو هدام ییا تاج هدایز لا یرمقو

 تا تب قوحزا دوخایو ی !احر یا رسايو اشک ەدە و ( انس )

 عاما ندف رط یاس لوساتسا یعب لاها ندو رط هد را ندا

 ندا هرکص قیوشت هغلصاع ینورذنآ هست

 راحود :تاکسشوردنا و تنواعم هننصغ یتتطلس 2 (زن | قاسیا) و ترف
 ندقلخ و شعای یس یه لصاطاو شعا راضحا ی د ینیداوآ

 رابه هرط عم رب هی ه رشلا و 1

 . تنطلم ماسقلا لع - کروم طو ففض

 . یدیا هدقلوا عياض یلروربنطو ( نانوب امور ) شاو شاوب
 كنامزوب . یدیاشماملبت | هنغاحوق كراسنجاتلم هجوقوب نامز رب چسه

 یجکیا هدول ںولوا تیلص لها یتک الف شدم لا ¢ یتسعمذلوس لا

 نالیدا طلست هغلر وطا ربعا ندنفر ط ر یحدرد یعوا ثكفاسا

 تی رص نالیدا هلا هرب ع تام وکح نانلوا ناس هدراقو و الب ر

 هدهدننامز ییروطارعا نادناخ ( ژن 1 ) تیرمحو . یدآ یسهحش

 ینه رک كنالب یجنج وا یلارق رام ژن | قاسیاجنکیا) كردیاماود

 روطاریعا و یدهسا و اس ۹ ® ی زفو ا جور هلا تبع دام

 RS دیایسم رب و ۸ رس فود تلف یلعوا ث ثسورابراب چ قلردد رف

 نانلو ۵ دهن س تایسانم و طاس را هاساب ال و ینلروطارما سلارم

 ابو روا قللا وب , یدروبدبا بلاغ ی.دوه-شاوب شاوب هل یلیلنابوپ
 لرلراخاب < كرلوالسا « كراخالوا « كراراتکشا « هرالب رم هدنتهج

 ۱۶ "رک اش خراب

 جی رہ م مم ر رج. جم یخ. یم ی یس ی خیس سل س س ی ع س ر ی



 هر E یی خراب ی 5 ۹۸

 ا ات - كجا زاغو .یدروسهدنا قرت هتیورض
 . یدبا شمتک ندلا اسوداپاق « همر وس

 ۱ ۱( ع ر) تیر وطاریعا نادناخ یلالتخا ( ار

 زادنا نانط یرلهزاوا هرادا تیراتخ ندفرطره یک ینیدلوا فلخ

 ۰۰۱۵( ناموق) ر رظت فرتضندنلالتخا الواو راغلب .یدلشایهفلوا
 . ىدا روهط یتطلس نوزرط هدر . یدسا نالعا یتغلروطاربعا

 تلودلاحرو ناکرا . یدناقایآ رلتونبام « یراوالسا هرومو راراتکشا
 یهتوا یراراسو یب ( انومهدهسال ) یر, . یدلئاب هیامغی یراتیالو
 .یدتا حاصت هنسقرب كناسارت هدرلنزوک اتناق .یدلیا طضقیرب
 ر وطا ربع |ماکحیتسا < هعلق هدنراشراق «سلص لها نا بقا ندا ورا

 روطاربعا ندبا تنطاس یاعدا یرب ره هدرب یجهروک یرلودرا
 ,ED رک مجلات

E: ۸ 58 

 ینادوطاربعا مور هرکعو نیتال هدل وبناتسا

 ربع ار < یفل وطار معا یټ رل هل را 2

 شمامریوررض هلوساتسا التتسارب چسه ردقبلص لها یحدرد

 قیرح ییا قالوبعوقو هدنجشا هرصاح کیا « :رصاحم ییا . یدیا
 . یدیا شتا بارخ و وحم ینسهریثک تالح لوبناتسا « ریک
 رطاخ عون سه هتیرزف هنیرلیراق « شلدیا امغی یرلهاخ كرامور
 ثیولت رلهسدقم مقاوم « یرلدصم « راتعاش « رازواح .زلک هلاخ و

 ندمک قوج اذه عم . یدشلدیا تقرس هسیفت یابشا یهدرلاسیلک



 ۹۹ یلروطاربع| نىتال وا

 داحا و ف الت | هدننب تلم ییا نالوا سقودونروا ی دىل واق یر

 ۰ ید) وا صاح

حم را کا یلوطاناقل روطاریعا هج وف
 مسه هج وا رار هلدفس ر

 ییہ ےہ ےہ ہہ ہہ ہہ یہ ہہ ی یہ ر یر ی جم سس ی تی

 ر هدنسهحرد عبد كل روطاربعا ینعب هبهعطق رب ثكحوس . یدلدبا

 رل مسدا رفهلرا ولکیدن وه هل لوس اتسا نه ىدا قفارصت تین و وهمس

 ها كىال ندرلهحراب . ۳ هحوا هدنسهرا روطاریعا کی و

 هکی دن واتخورفهولکیدنوآرخ وما رک .یدنلوادف دیرک

 هتلادونفت ید ع ."یبلاق هدا, رانا ردق هنسش دف ب ۴

 .یدلربدشل رب هقودرب هدهب هننا «لاخ داهنغار وطاربع |مورییوصا راع یی

 «ینهیناتو دیوار یدک کن وح بولوا كبدن و ىلراكألا هدشیا وب

 ندنراهطادالقسو هوا زوی او ۶ لاو یک
 هدناحاوس هروم اغا ینسضعإ ند رلهطا تاروسا ی |

 كن یلوت هت وینانراقا و «كغلدونرا هدلخادو (نوتم - نودوم) «نوروف

 هناعطق وا لاو كوس هلهحو و كيدو . یدشلاح هفرصت ینمسقر

 تر وفا دا آ ریه نم كااکیراح حر ) ین الوطندنف رصت

 هراداهبیرغوط ندییعوط یرلهطا قوجر و ییارا كود ردقوب
 HAS كاو ناکنزكایرازج ادعامنددیرک ن ا

 قرهلاییسهطا سوسقا ودوناس وقرام الثم . یدابا اطعا قرهلوا راع

 اینولافک را ( ینیسروا ) و یسهقود ( دبفس رحم ريازج - لیشرا )
 ماطر بلص لها .یدلوا یب یسهطا زوسیغا را (رهحراق) «هطنازو

 هنفاطوسد رپ یر ندنراعسطدل ویادناخ (ژن ۱ ) هدنجاراقاقشیراق

 لاصحتسا ینغاروطاربعا نوز رط هدشادرف ییا كانموق . یدناکو

 (رهشالا) هداضلدالف یرب رکید «هدهس (سیراقسال رودوئت) .یدایا



 یاع غرات کی ۰

 1 هد هز وم ەدىل ر < یلالقتسا SS هدر « نالعا ییهار وطاربعا

 ا ط لایت .یدتسا رق یتسمزادا تيرا هدنل نان آ

  یتموکحخالوا لوس رهدالاستو ا
 ا یرلتم وکح نال ندا لکشت هحیکی , هدقرط يه تودیآ لکشت

 یراق هتراروطاریعا رهشالا و هس 9 همش راح هلا هلح

 قالقا راس ال هرزوا یییدنلوا ناس هدب زاقوت . یدا روبلوا بولغم

 ت لابرلهشفامو همداصموب . یدنلو هدنامداصم هل.ءاروطاربعا راذاب و

 بومی وطهنسرلشاب ی رلاقعشاوب شاوب رلمور یدلشاب هدهدنس رلتب ال

 . رایدتنا لیکشت قلروطاربعا رب رکید هدهس و رب هدنتهچ ریه

 قلر وطارعا یلوا کیا . یدا راو یتلروطاریعا نوز زط هدر

 لوا ی هنردا رلیدیرون هنیرزوا رازسنارف یریا یریا هد ۳
 یدلوا تمسق 6ا ههردا نولکیرف 5 1 ارخّوم . یدسا طض یر

 ( لیوو لزامدام ) یتح و رویدا یساغوغ یراق رانال هدرلنامز وب

 ی.رلفادودوی ورب كيا یر ندرل ور ندنخردمهلشالباب زغج زفر مات

 و ره SS یحا زاغوب یتسهدلاو نالوا لکنا هنجاودزاو روسک

 هدنسهنس۱۲ ۲٩ هدنسهرا.ییلاروطاربعا خالواو راغلب هلرلس ال . یدبا

 .یدروکر لقبا هڪ ا ناسا ینکیا روطارتعاو یدتاددحهس تامداصم

 ناسا یجنکیا (۱۳۳۷ ) هدنلاح را ك ( نودو ) یروطازیعا نهال

 (ولروح) هرلکن رف یتح . یدشمالش اینک وک ؟ر وای رلمو ر هدایز ندرلس ال ,

 راغاب یلاحم را هد ۱ دارا . یدّتا هاس تن واعم ه دنسد مصاح

 نیتالك رکو رافلب كرك بولوا بجومینطاطحاو لاوز كتغا ر وطاریع |

 رو دیا ماود هدنناح وتو یار وطاربعا مود ی کیا هت و یل روطاریعا

 ۱۲۲۸ ) یامز نودو ینکیا نالوا فلخ « ( نودو ) . یدا



 نر  یارواعارپعا هسی

 ی دل وا راح ود كارول ا ننال ردندم رت هح وز وا ا ) و

 نا روطارعا هدف رظ تدمو تولواترابع ندراشح لا

 رویشالوط هدهرتلکنا هدلنتساق هدهسنارفءدامور ءدکیدنو قرهلوالأس]
 تور ر یبلف یلعوا نوجا تنواعم وهراب ىج هلا ی.سع لصاو .یدیآ

SFترخیفمناونع «ر هنر هنالک هنکواونهرت هب هم اب رب یک شعا ۱  

 روظاربغاون . یدلا رولت هدرلکلبدب تارم ا اهدو روس

 نوشروق)هکن ا بودل: وطن وشر وق ند رلماط کیدا شم هلا ر وک وز ردقل وا

 بوریدقسب یا اشنا باشخا كنیرارر ضمب كنيارشو برض ( هراپ
 ادب نی زا ابد عماح کی لاح هصالخ . یدیا روینیصیا قرهقای ی |

 ییدتیا بان یتتیمها هدقرش یناروطارپعا نیتالوب . یدلکد یراقوب

 < اد جد راشادطو 2 هدک دک هلا رامور هن لوساتسا 7

 . یدیا رولوک بوکوب قی هداهنو لیل لئاس وش

 نوزب رط - یددجت و عج ر كنغل روطاربع | مور
 یناطویسد رپ - یرلقلروطاربعا كرنزاو

 دارف دلرهلیدیا رود ندننطاسیکل | یجنشب یزوضارپعا سنازب

 ییدلیارادتا هموڅ هنغا روطاریعا سنازن هدرا النالکبوقا ندغ و
 رود وئت ) کد ساقود یر هلساوعد یروطارغا جات م

 تلم اهب هدزانامزوا یدتا روش م

 نالءا|یتطلس كس راقس ال هدنمتسح دنعم هف وصایا را ساناپ ندنغا داق

 رادمکح نت راک دنا طض یلیوتناتسا رسال دلا ا

 هدرلساپاپ هلناقیرطپ و رارف هبیلوطاا بوبالبوط ینسډ رپ یلیپ دیدج
 هسس و رارق هداروا بودک ه ( ترا - هسن ) كردیا بقعت يا



 ر کک ندا ر ر وهظ هدر ېس الا و لکشت هل هح وو ینلروطارب# |

 ]دو ۳ ناطناعسق ) و . یدتا تعاطا هسراقسال هدنامز رز
 ۴۰۲۱ لوتم) هدناسلانوپ هده مان ( لشم) یسخنط
 لوز رط هد د فح دل (ننموف كينوردن ا) تنطاسصافو یغلط وسد

 و لا ۱۲۰۵ یسهفاک كرانوب هکیدتبا سست یغلر وطارپعا

 ۰ یہا تاع ہد درب وس یر I ایت

 AS E) ay روا

 ۱۱۳۲۸۰۱۳۲۲ EDI نوو

 ( ۱۲١۹۸ ۰ ۱۲۵۵ ) یسراقمدب رار ¬ ۳

 )۳۳۲ ۱۲۰۹ ) غرلرا 0 یر ۳

NE(۱۳۲۸ ۱۲۸۲ ) غدلرا اب حسرت یا  

 ۱۳۱ ۱۳۲۸ ) غدلرا لاب تا E س ٦

 یان ماب كن زاغ ہار (۱<۱۳-۱۳۹۱)وغرلرا امنای < ۷
 ك زاغ ہںاط ہوا )۱۳١١ - ١١١١( هیزوک اتاق ہار ياا - ۸

 ام ماف

 ( ۱۳٥۶ - ۱۳٥١ ) منزرک اتاق وتام ٩
 ۱ ۱۱۱۱۵ IAT ره
A1 (۱۵۵ ۱۲۵ ) ما عدس  

 ا تمواقم هتیراقل روطاربعا نالو نوزبرط سیداقسال
 یدل وا قفوم هغع وق هق رش هدهنسەرا ینل روطارعا خال وا و راغلب هّمشب

 ندهمداصمهلرایقوحیاس كردبا بلج هکینزا "الماک یترامور سنازب و



 ۱۰۳ یاروطاربغا هسی
 یہی

 ا ا اراظتنا هنفعض كنغل روطاربعا نتالو قافنا هلرلنا هرکص

 [تعجا ص ۲ وصون هطیرخ ] . یدلبا
 ینلوطاریعا نیتال هلرلراغلب هدننامز ( سه زطاطاو ینای) یجنحوا

 .یدلیاهلغ هلباهمداعمر ناق هراننال هعفدرب . یدرودیا 0 هطاطح |

 هبحارج تالمعرب كح وک شماماب هنغل روطاربعا نب:النالازا یوق هدوب
 هنغا روطاربعاكنزا ییقاوم ییوطانا نانلوب هدنلا راسال هلکن و . ىدا

 هلوساتساطقف .یدنل | ندنرالا هاسیلوسلک ۱۲۳۵ یتح .یدتا لاقتنا
 ل یاروطاربع | نتال اده ° یدمهل هح ضرعآ نالوعوفو

 یشدلواقفوم هنلاعشا هدر نا(سدءزطاطاف) ۰ یاب

 نزال هیدنک ىغا طض یوا تفاعس و

 ر یضرعتو یفاد هل را وحس و راضحا لاحر دعاسم هنغل ر وطار ا

 مسق كنابنودک ام هلبا ( بوکسا ) ( ثالنم ) ند رلراغابو دقع قافتا

 هدنقح یداحاكناسلک یياودادرتسا یر وحندرانت ال و طضیمظعا

 .یدروقیکما رخست هطق هدروا لاا قتراكرديا لا ةشا یاپاب

 راعا (سهزطاطاو۱ .یدتا تافو هدا ۱۵۵قرهمهلوا قفوم اکو طقف

 -وا هلاب لشدم هک وح .یدمهدیافاطتقایم و دخ كسب راقسالر ود ونت یت رغ

 قرهلوا یصوهسیراقسالناژو یدقحهنادم قرهلواتنطاس بصاغغو
 هس رز واییاحش راهد۱ ۲ 6۸ كسي راق سال ناز ب ودا تماس یا رج ا هج ر ار

 یدبا تنطاس صاف هح رک تاذو وه .یدردتا افا مسر هد ۹

 بودبا رامشاسک هاسهساستیازدو هرکسعتراهمو تحاصف طقف
 یسعادلرت یسولاست كسر وطاریع نت ال تام الابینفیدل وا كلام هب همام راکفا

 هرکصندکدید « غج هاب هلیب یلوبناتسا » ەرسى برگ هلن و ومام

 اب هسراروبدیا حیجرت یفرط كما ناکسا هداوبناتسا رانبنال رکا |



 نو خو ات

Hec Oی  

Tata Sa a gl SRD I xc CKO SSO 

 یامع ےرات کی ۱۰و
 ےہ ر نو ےس ی ا ا ےس ص ےس ص حجیم

 ۱ شرت ی هد۱۲ ۵۸و .یدا,اهداعایرینسود [ ردم رو جارخ وهب زج

e۱ ۳ ا كدا بولت در سا  

 ا راجا هنکر هسیدک كنامکحسا لر كا نالو

 هدد رمد ییدتا طض ین هعاع و Selimberia اپ ربعل هس كره هن(ایسا ر)

 هبیللوطاناهایدقع کرام كلهتسرب هلرلنسال هاکع روک راراتات هدیل وطاتا

 رازانا یتلعلس قوحلس نانلوب هدنقرش كانخلروطارپما مور . یدک

 تاذلاب هدنیدلانکد قوحلس ناطلس ندنفیدلوا شهلوا بیر ندنفرط

 ۰ یدر وک "هلمامم نسح ندلشدم

 تب

 ) ۱۳۹۱ ( یلعبص را ندفرط رامور كل وساتسا

 لکت نالوععوقو هنلارق رافلب هدنقح یسما دانا ضرع هنسندنک

 ` یراوج لوساتسا لردبا روم هلرف ۸۰۰ روطارعا هلغماملوا لو

 نشمردنوک ی ( ولویوغ هنارتسیا یسکل ا رازس ) هرزوا كما فشک
 (ناموف)ایوامور ۲۵۰۰۰ لا۰ زمقحراقح هبلوساک توقو .یدیا

 زسنارفو كيدنو نالو هدلوسناتساو شعا قاحتلا هرلنا یرلمالکوک

 ۱3۳ هاب خسرف قرق ندرهشو هجا هاب رج يراظفاخ
 كنيرارا ویدهعلق هدنرلب رفت هلوسناتساهحک ندنرلقدل واشااربخ یتیدلوا

 یللانداروا كردیا قشح یغیدلوا رعرب رولسهلیدبا دوغ هلخاد ندنتلا

 هلکلدبا داشک یرب ندرلوقهحک هنب هی ایراد ناتمام ی
ONAا رامور قاطر نالو هدرهش وک  

 ساب ۰ یدل رک ندحاق رللسنازب دوج وم E هدتن واعم



 ۱۰ یدرادرتسا ندنفررط رامور كلوتاتسا
 »۳۳# ---سپ-سپ-ب حس حج هم حس حجیم ی

 ۰ تالحم یرلکدتسا ناکا JEY « یدحاق هش اق هدر وطار ا نیت ال

 نالوا لصاو عرس لاک هلبا اود هدسس كو « یدنلوا قارحا

 ۱ قمراتروق یقلخ هقرتح تالحمهسرب « رام وقع رشاشیننالردق ۰

 دانا رال ادن رلق ۱وا تور ان
 كن هحش هد ال نم واقف ومهدهب هلح و رلمور .یدنا كعا

 ۱ یدتک نواوا عفد ندنرلکدلس یعحهلواو یعیدل وا ناشر و رهف

 هدنغدل وا عیاشیلیکشت بلص لها رب رکیدندنف رطایاپ هنیرز وا كنو

 با هنارادنید زرط رب یرالوا ناحیه راحود ندو ا یمزکس
 لاغشاقا توش هنارک ادمدلنا اباب هدنفخ یراق ز ی

 ر هدنلاس ۱۲۷۵ و هدنرهش ( نول ) هدبابو یتح . یدشلاح کما

 ثاسدقلاور یرارومأم روطاربعا هدنا قرهلوا دقع لیسنوق

Proecssionیدلبا قیدصتو لوص یفوه هباهر هم اب تابابو ی  . 

 ۳۰۰۰ .یدنلوا دس تارک اذم باوا نالحا ها امور ارخ ّوم طقف

 یب جن زکس هدهسی اشابهکعروب هنیرزواكينالس قراقجءریب« نیتال ردق
 رسا یسضع فلت ییسضعل قرهلشراق یرلنا هلوفر كوس اهد ناز

 (۱۳۸۱) ۰ ید

 هناکشن شلض ها رتزارکت كرا ال اع تام

 هقنل و کیدلبا سقعت «تارک اذم کیدا تست هلی رکف تا تفلاخ
 ییا لاحت را هدنل وا نونک ۲ ندنکیدمتک هنشوخ كناهرو قلخ

 . ىد وس

 كوص « یامرهق كوص كنغاروطارپعا سنازپ لشیم یک رک ۱

 . یدیا یروطاربعارب رورب نطو كوص « ینامولمد
 ۰ هلبطرش تمالدیا میکحت هدننامز لشیمیجن زکس هلایمومرلیلهونج



 ,Ee یامع خرات یکی ۱۹۹

 & رکیدنا راشعا لاصحیتسا هدعاسم هنرامشلر هدناغو و هطلغ

 رلیدنل وب هدار وا رلت وب ر ردو هطض ندنفر ط

  یایالو یلوطانا هدهسیدتا دادرتسا لوبناتسا ل شدم ی رس

  ندرلراغلب یایالو اورواو ندنلروطاربعا یوررط «ند رل وحاس

 اغ و یدنهدنا دادزتسا e ندنکهتوا یرلهطا و

 . ردقیالورب كخلروطاربعا یا ینلروطاربءا مور a لشدم

 تكیدنو ر اب هدهدنلخاد رارهش نالاق هدلا هه ندنو . یدیا شلاق

 .یدبا لکشتمر اتم وکح سا اون ىل .یدار ول و یرهشدونحایو

 نددالله 3 ندوز رط 6 ندر EE هو ینلروطاریعا مور

 -ارپعا هذهةلاملا یرلاروبو یکیدتیا كرا دت ندنبابرا رام یهدراارو و A 1 ا < 7

 ینجا دعاام 5 ینلروطاربما مور هيح کیدا لاک فا ندقل ر وط

 3 و تمندنرابدتک هدران وب . یدلاق هننحس وتمه تانیرکسع

 هنیرهصوصخ ۳ یک هدایزندرامور ءدلاخ یتیدلوا هدتسهزادا

 ًاضعیو ردا امغل ا ود 1 ات اتو ردا ۳

 . ید ۲ رلیا رل ەم داصم هدن رل هد هج رد ق ج هص راص ندنک هک فی

 كج هدا رقس هرلفاز وا لکد ۰ یدا هراح ف ك ه ده>تهجح

 هب نوحا تمواقم هرل واک دو او ه رلدل هونج یتح فرحا ها ودرب

 یدیا ردا لامعتسا یسامن ود تر ندرلنو

 لشدمو شمشلهنهک اتتقح قارا تار دام سلارب یلتشهد

 . ید دا شماشاب ٥ را همد داصم هدنل وطانا یراغ لر ,غط ر أ هدننامر

 یاصتغا كنهزوکاتناق - كوردن یجنکیا

 ینکیایناخ كلشيم یحزکسینعضوشا كنغل روطاربعا سنا

lı 2 
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O ORR EA UY CE 730 ۳۹ ۷ یر 

 ۱۰۷ یناروطارپ دا مور هیود كوضو یچنکی هدلوتاتسا ۲

1 

 یعسوت د ها راکرت ەدىل وطانا یدلشابه SE ر وکه دایزاهد هدننامز كس وردن

 كلوب هکوبلاح .یدیادوجوملارتجرب زکلای ندنسنج مود نوچ امت
 هدرلنوت . یدیاراو یرایرسرس لر ماطر هدایز ندمور هدنسودر

 امفی یساروا هدنرلکدتنا طنض یزپش زا نت

 . یدراس هلا هرچا یهب راحت لارنح و هصالخ . یدرلردب

 یساغودهونجو راروشو براحمرادهونج هر ولکیدنو قلاراوب

 هلتهجوب . یدیا روشلناط یک یسامنود قاروطاربعا ردق هیهجردر

 ه رضا یهطلغ «ییلغزاكي هرکصن دقدتغاط ینسامت کک ٩
 دقع هکراتم رب كينوردن | (۱۲۹۹) رلیدتاقارحا یتراهناخ مور
 رلولکیدنو نانو هدلومتسا رال هونج هدهسدلوا قفوم کمر

 کیدنو روطاربعا هد وجا كنو ردنا لق شرت و

 . یدنلوا در هلتراقح لاک یراذتعا طقف یدردنوک رش

 ندنلالقتسا نالعا كنسزات نامع ییعی هد ۱۳۰۲ ےک قلاراو

 قدهلوا نواعم رک اتعز هاسدرف لارف اس رکص هنس چوا یک

 شا ا مدا OSA ی ت او ین الااق « ونوخاز

 اهد رهش یجناسب رب هلوبناتسا و ( شغید یرلکولب نوغادآ ) هرانوپ
 بولوا یئ زر هقشعب ندنارک ام هدرانو . ى

 نوحما تمواقم هتسالدتسا راغلبرب . یدالشاب هعمش وغو

 .یدشیراح هلرلن وغارا هدرل-یلهساقفاقو سور_(نهلا) ناناوا بلب

 هدهدنتهج ییوطانا . یدتک هفلقشراق هدقلارا ینوغارا ردق ۳۰

 هدکنک دع قو راهمداصم هدهدنس رلنوبو هدکع وک ناتا 9

 دویدبا نظ هدنتکل# یجتابرب ییسیدنک كينوردن یجنکیا , ید

 هد ال و هب ردا تودیا لا دنا AE هقشن ندادعا نیکو ۰ ید

, 



 لرب .یدروبدبا توادع راهظا هنسیدنک هاسلاونام« یلغوا نانلوب

 1 یتیدباب هلرانوت لئونامه . یدناکوت هتیرزوا رلنوغارا تیاهن ینجاو
 3 ۱ .مالسا ی هدیل وطاتا ۳ یدا رو رز و هلا یە یدلاق jÊ هدهب راح را

  یرلیرسرس ا ماطر اجو .یدلرعاج .هنیدادما كروطارپعا

 / هعاع ینلروطاربعا یک هغراق یسلاها كل وناقو مالاسا كل وطاناو

 كرديا كرت یروطارپعا ندنراقدمهلا هراپ را( نلا ) ۰.یدرارول
 .هدرلنالاناق.رایدلویوق هبامخب ینابنودک ام بودک یرغوط هناتسراغلب
 2 . یدروتب یرلنا كردک ندنیهقرا كربنو

 3 تاب ماطر هدو و یهباخاد تاال VN : ۱ قاطر لاوحا یک وب

 ایدفح كکیوردنا یحنکیا الوا 2ا . یدروتک هنادم ی راصاغ

  بولویعوقو هلع یردپ لوس ك ( كينوردنآ جنك یجنجوا )
 ۱۳۱ قم وا یرسعم نام كتبمود نارع)
 ۳۱۱۱ نالبدبا درا ندنفرط (یردب ناق كن زاتناروا )

 ,E یدیا مورو ییسلازبرب اف لاو وا كا ن نو

 ی یکم كا ان رصع « یامولسد + ا كامو ی 3 « اع

 | . قارادو هبدید نک کل ‹ بصم و هاح صل رج هدهح رد تیام ° یحروم

 ۱ مدآ رب زمسقالخا یک رلاجروب « دعتسم هفعاق هرتسانم رب هلا كرت

 | ندتقرط تورد جنک یدشح شات سرد ۲ .یجنکیا . یدیا

 سابابهدار وا ردق هنس چوا هكرهلب دیا سبح هنف رط رب كىارىس هد ۱۳۲۸

 1 .- یداشب al فاو

 E هتطاسیارحا E (كسورد 1 یححوا)

 ۱ یتاح وتف ی هدنا وطانا ها رابزاغ ناخرواهده و نامع هب هدهسندتسا زارا

 € E لیا مور كنا رکاسع هدهنو فقوت



 ۱ ۹ ۹ یر وطاریعا مور كوص اا

۲ 0 

 لص هلبرازاوجمه هدناقلاب لصااو لاکا یتا وتف ( رپ ) یدمهدب

 هد ۱ كينوردن | یجنحوا . یدمهلس یتسماشب هدنرزوا تاخاومو

 هدنتیاصو تح كناننا یسهجوز ی ( ناز یتمی») لغوا هدنلاعر

 یدنوم و کر دیاهظفاح "7 الوا یلغوا هلبا انا نزوک اتناق . یدقار

EEL ونعناژینتلا هد ۱۳۱ هنی تیا طقف
 نزوک اتناق 

 ان هشروطاربعا . یدتا دانا هلباكیروماو «نافتسا یارق برص

 بونارواط لوا اهد نزوک اتناق هدهسل دا توعد ییزاغ ناخروا

 .ددکح هلبر روک دیت مکن . یدتا ج وزت کا هدییآرودوئت یسهعر 1

 قرهلوا لصاح فالثا EE کات اق هانا هت ر وطا ر تا

 ارخ وم(۱۳۵۷) هدهسیدنآ وا نالعا و قیدصت یل دوطاریع تن ز وک اتناق

 :یدخراف هدرابلاونج هجا كنا ید زا یا یر

 را هلکیدن و 5 هده رام ندنا دادتما ردقهلاس (۱۳۵۸-۱۳۸ )

 قروش هدهبرامر یناق نالوعوقو بوللواتوعد را (نالتاق)و

 .یدلیا تمس ضرع بولوابولفم هدنز وک اتناق ی دا |

 ناماسیمودح كنب زاغناخ روا . یداشاب هدلخاد برح فاعتم یون

 هددرو صو شوخ . یدک هل E ا ییامور هد۱۳۵۳ هداشاب

 یلخاد برح ندناي رب یداباب هلشوعد ا یی یدلوا باسوز وک ان

 روب ندشدقارب زجاع یرصنق یعوج داراذلیو برص ندف ال ٩

 هددوع كنوقوب یدشازابن ندیزاغناغزوا یداماد ی ا

 و «.A ۰ هدهبخ هل س 4ص ون كدر و اطاتحا

 هلراسا ن ی ندن-یرد زوکوا نما روم نت هو یدا

 (تاحوتف هدیلبامور ) هدزاغناخروا دهع هدنقح نزاو اتا نا ۲

۰ 
  fey eرد را و صف تام ولعم ۵ هلاح



li cikê 
 نا 5 ۳۹ EE خر رات یکی : ۳ 4 »۶ ۱۱

 ی نا ا اف نا ا
 راشم وق لکش ر چنل وک یکی سهیاکحلاصدوهعم نا وا لک شت ب ویلغاب

 ا نر نالوعوقو هدنسهرالوساتسا هاب ای وساک هد ۱۳۵ ترام

 ۱ ییدشلرب هرزوا قمامقحاهدرب هرلاروا كناشاب ناملس فاعتم یضرا

  كرالهونجغولوا هلابناژیحنشب هدنیاهنهنسینعی هرکصتدم رب ندرانامز
 بوبالک |یتکیدعندشیاشیاقتراتاذ وب هج ریدصابیزوک اتناقهلسهنعا

 اتناقوتام یلغوا هعفدو طقف . یدلبا اند كرت كرهرب و رارق هغاساباب

1 ِ A ۳ 

 .رد ۱88 >

 تسوب «هنساوعدقاروطاربعا هليا غولوا هلبناژ یحنعب هلغمقایا نزوک

 هدازمش [۱]) رلیدتبا تعجارص هب یزاغ ناخروا و رلیدلشاب هنساغوع
 هنف رطغولواهلبناژ یحنعب روطاربعا ییزاغ ناخروا یسهائسم لباخ

 بلج ی رهاظمو قافتا كراع ناخروا وتیام هکنوح . .یدلیا بلج

 هد هبرام نالوعوقو هللا غولوا هلا ناژ هدنراوح هلف هدلاح ییدلیا

 كره روا ندنضغ و تدح كنبزاغ ناخروا ندنفیدلوا ربساو بولغم

 ۱ "یزاغ یالوط ندنس هلتسم لدخ هدازهش و شعا تمدخ ضرع کا

 ۱ [۲] یدیا شمروک موزل هنتمدخ هلروطارپعا هدهلاراشم

 یردن درو غولرا دا میا یه و طار یا

 رسا هدوتیام یلغوا و ساباب نزوک اتاق ناژ یحتلا هدلاح و

 هدهسلا اغا هتطلس یاسا القسم غولوا هلاپ ناژ یحنشب قرهلوا

 ینمضت «شلک هلاحرب دابر كي هلباهلخاد تالالتخا وشا قلروطاربما
 یسهدوم مود شما عیاض یضارا «رلناسناو راهراپ قوج كي لباقربغ

 لوعاتسا هلرلاروو هدلوسلک و هج ] هدننامز یزاغ ناخروا [۱]
 7 نخاع هتسهدام. [ نرلیلتایع هدنسهزا

 هدام ر هدننامز یزاغ ناخروا یهیلخ و تراسا كلبلخ هدازپم* [۲]

 ۰ . زده وا لیصفت هلا هص وصخ
۳ 



 گی شید ۱42: دی
 NS ر 1

 ربات اتع ون شملخاب همای هتیدنک یدنک :یراوج 0 ٩

 . ردتهلوا هبارا هرلنا النتسا قرط یحعهدا تقمآ

 ہد رغ هدننامز ( ۱۳۹۰-۱۳۸۹ ) راکدنوادخ لوا دارم یزاغ

 غ ولوا هلاب ناژ یحنشب . یدبا هدرک ذت تح یاکشت بلص لها ر

 هنملع یزاغ راکدنوادخ هصااب و یرلنشد یدنک ییهتطروف وب

 طقف ( ۱۳۹۵ ) . یدقارب وق قدلاح هدایوروا بوشیلاح کمر وح

 هکنوح یدمهرب و هرابرب ایابیتح یدعا عاعسا یتیاکش هراوا هدهسمک

 قرهلوا راتفرک هنوید دلاقوف روطاربعا . یدیا هقدص جات یسیدنک

 . یدنوق هلسهسح هدکیدنو بوشود هنلا ثانجهحایم ولکیدن و جاقرب

 لارتشا هتناعلس هلیردپ كنوردنآ کوس ندنمودخ ییا «ناژ یحنشب

 لوس ناژ .یدیاشعلوانیست هنتهج كينالس هدلئونامه یحوک شما

 یزوق نوجا قلوا یحاص تشو هجرکلاب هسنتسا رز ندلع#
 قاشوم اهد لونا م  یدقار مدیا راجا

 بوردنوک یهضتقم غلام نیهرتلاب ینک الما ندنفیدلوا كلام هبلق رب

 یسشوردنآ هدنندوع هلوسانسا ناز . یدد اتروف ندا ۱ ۲

 .یدتیابصن ییئونامه " ةافاکم هنر كناو طاقساو لزعندت:عاستفافر

 .یدیبا نایصع هنیرلاباب یدیکیاره داحتالاب هلکب یجوواس هدکنوردنآ
 ید لا هدنلاس۱۳۸۱ و هدننامزدبزاب مری داس نازز وطار[ ]

 سنازب هرکصندنویو یدلواروطاربعا لئونامه یینکیا یلغوا هنیریو

 سنازب تیا بوشیراقهنیرب رب یرلخرات یتلود ییناععو یفل روطارپا
 [ نورد" لب یوا ایپ ارس ] از شرع

 . تعحاسم هنسهدام



 ۸ ۰ و تی -
 هلو 8 ۵ ۱۳۲ 9 ۵ نی س 2 ۳ ۳

 ۰ تک

 ورهنل وا طدض هد (۱4۵۳) ندنف رط فا نا دم ځا لوساتسا عل

 قدام هض رقىم و هننودنمتام وکح یا روطارنعا سنارم و مور

Rfر ی ۱۰  

 مومسا لو بق یر روش ی رع وط رغ كر لک

 آ
1 
| 

 < ساج «بهدم «نید ردق هن وک ون ندنرصع یح رب لكولناتسرخ

 ۱ ندایوروا یسهعطق اسا ندنراغن هطق تموکحو ناسل « موق « تلم
 دواو یحشب هدایز لا هدیالدس 2 روا راحود هنالب دع] هدایز

 راکلوا كلبا رالدس 1 ک هعوقو هدنسهزا رل معع یجنحوا

 قق وقح مصنع كتالوحم و تالیدنآ وشا رد چوک ند اس هع جات

 ۱ .ردنموف لر یسا هدنسساسا و

 ایرعوط هتحرات (6۵4۳- ۱۱2۸ ) دلراناو لصا كلم كارت
 اتساقرهل وا هعلاطم یلاکرحو لاعفا ردق هتبرلادتنا یبسالتسا لوق

 1۰ رواندا ر ر هلا مات حوضو هدنقح یاح یسهمسح هعطو

 ندحسم ترضح ینعی هدهعدق هنمزا هروک هتیاور ثنبزاغلاونا

 لاق دوخای چالق (هدننزو قلاق) یلناق « روفیوا «قاحبق رلکرت لوا
 تنتسکیا كلبا ندرانو .یدبا تراع ندتلم شب هلا قاراقو آ

 قاج ق بولوا 0 یراتعتعمز رط :ینمی یواح ینه زی فاص وایمسا

 عمج « عیطم « شمولا « نوفیوا ندناعف قعوا هد(روفیوا)لو لوح
 دنراناسنا یراحتو لوچ یسیحرب بولوا كد شمنابوط « شن



 و ا ی 3

 هروک هنامز «شا تعاطا هنوناقرب شا عمجت ۳ hk رکی

 ردنرابع ندهبرمشب تع> شلوا یادم
 روهظینی ) یرغوط هنیرصع یجنشب كدالم یرارادمکح كر

 مولعم هجرامور هدنرصع یاو رال (لوا هک ندمالسا

 رار د ( وخروط ) رامورو (وکوط) هراکرت وب رلیلنچ یتح . یدیا
 ۳ ٍوک وط رس هدنلاس 0۹ .ردکعد كلر ۱۳ .یدنا

 (یوخروط) هدیروطاربعا سنازب هدراهتس نبعو هنیروطاریعا ناح
 هدزوک دم را :ندرالوا شا مارا ترا د ك
 یدال رع یجنشب . ردا ققح یییدل وا شعاط هح E ك رلکرت

 نالوا كلام هتسرا .یراربن و N تر
 نالوا دتع ردق هرم هوط ند ( لما  اغلوو ) یرلکرت قاحیس ة

 نالنسد ( نوه ) كران و هک رلیدالشاب ارا هرلار گو یداو

 هساقفاف قرهلاف نون ندضارا یر کد ره یرلکدلک یرارادشب

 (اماق) هلبااغلوو یتسهعرنعو هیدوا كره «نابوق «هدرالوح یهدنلامش

 علاط ندرلار و هتشیا . ریدتبا ذانا عاتحا ز که او ی

 راوا راب «ریکشاب «قارحشم كلرهبیروب هنیرزوا ب رغ هلتعمت هل رخ

 قازاو هنب رایداو هساقفاق هلبراهلسف ( قازق اخ ك
 اسایرلکدید (وسا) هلرالنخ هدارواو رولر بولک هتراقلقاطا

 هدروک ذمرم«عهنب هکر ایدالشابهغمشراق هلرلناو کما ادیب تیسناهلبقاخ

 یی قاحسف وشا هدر ( جلخ « ا لاق - جالاف ) و (ییهاق )

 ي

 بودا ناملاع ناو قارشا هدنل وا عید یرصع یحدب هلدالام

 هدنقحیادحیرلتلم اسا «مالسارون نالاص وتر ههللصا هعبرا تاهج

 ۸, رک اش ات 0



 یتغاروطاربعا رایناساس الوا رون وب . یدیا نامزرنالوا میظع نارحم
 هرکص ندکدتیا بغت ینسهساسا تالیکشتو لیلح ینکلام رایناریاو
 :سوزقوانالوایراتکر حقیرط كنيرارجاهم كرتو هیروسو یلوطانا

 ال .یدلیا لاصیاءرلاروا ینیدمح اند هلرثًتهنح یتحو هللامش رزحرحو

 رپلاءاروامو ناسارخ هدیدالم رصع یحدرد اهد قلناتسرخ

 ۳۳۶ و شلوا لخاد هنکلام رلکرت ناسلوب هداسا هاسهطسا و

 ۱۳۳ ارش له ر وتار هدنمان (اسرتب - اباصراب) دلاس
  هدنسهک رعم (هسداق)هدنلاس (۳۵-۱2)برعتاغ.یدیاشعل وا نعت

 . هدبحوت لا کد ناریا هرکص هنس زوتوا ندکدتبا ناشیرب یرامجع
 0 -سوزفوا ) یقیدجا ند ترابع ندید تبادحویساسا هدرلب عو

 . ایرد ما یعب ندارو راب رع . ردشملشاب هه هفرط روا كب (ایدما

 ۱ هالتسا یتلب و ورم « هناغرف نالوا کلاغ كرت ءلرهک ندنبونج

 | تیاهن هدهسیدلرتسوک تمواقم زارب هدیدج نرد هدتهجوب . رلیدالشاب
 . یتلرمشعماح تابا هداراخحم هدنلاس (۷۱۲-45) بولاق هدرلبمهنب هلغ

 ا ا ا ردق هیدودح ناجو ه( تین ) یتیم نيدو سسأت
 رهظلاتوق رب هرلبرع هدنملع راکر یرلعا لوق .یمالسا كرلبلتس

 یرازاغو پرد هدنحم را ( ۹٤۷ ۳۱۹٣۹ ) رابع هلرلنو هلغلوا

 ۱ . یدلیا التسا یتکلام رلکرتو روغیوا كره
 لامشردقهنآ وب نارح ندا روهظ هدهبونج كلام قلاراوب طقف

 | هی بونجی رجاهم كلرلکرت ندیا تکرح هجوت یرغوط هبیرغ
 : «هبالسا كلام نالیند(مور)و«هب روس ولوطانا ور اءاروام نا رذآ یب
 یرجاهمو هدلالتخا نالوابجوم یروهظ كراساعو .یدتاهجوت

 . هبهنیددعاوق هکدتبا لوق یتمدخ همالسا تاموکح رلکرتو عیرست



 ۱۱ ۵ رلبق ول ه دن سا سع و هدل وطانا

 رکسع رب :یب ناعلس یعاطا هما زونه طقفو باستک | دنا

 ند رلفدل وا موفق رب شهدم كب رلکرت .یدنا لوف یتمدح فکر

 یراحنلف كرلنوب نع یافلخ ناتمهدنا دی وج ی راک لک رلتمد

 یرلقج هنا زق «ی راکج هدا لاصحیتساهدن راتکر ح یر 2 هل

 یی سنازیب كوديا بیقعت یتسهقبلوب كمي كرت هتیرایدنک ییلیش,
 كر وب هلهجحوو لات هراراعت هدنبضا را یی روطاربع| قرش امو

 ماط رب (!رتص یاسا ) هدنلوطاناو هدنلاش كر را

 طنض كل راکرت . رایدتبا تصنیرلکب هرد تالام هعقا وم مکحتسمو هع

 ناونع یراقدلوا لئات ندع یافلخ هش دلاغ وح عقاوم یرلکد

 هاهح وو هلع رلکرت ون . دنا هنگ ۱

 6  واکنح یی زر رد ,دنک عقاو هم یرلکدتا كارت هدرهلاءاروام هک دایرا

 روش وا لاغشا ند هرس لک شک نا كب یرالاقتسا دب

 یسهقرا كرانوب هکدلک بوقآ هنسهقرا عرب ندنتکرت هلا ن

 رب هر یربدهلغ یراقدلوا زاح هدناربا ككراسابعو ینجهم4

 مپ رهبر علت روا ا الور ىر وا دل

 هب هب گیج EE كلامه ضارا بوشلرب هعفدر هدلوطاناو هرو

 هسر كردبا یراشیط وق را هدتص رف كلبا رلکرت نالوا روت

 هدنه رلیوه نع هاهجوو هتشيا . یدراردبا نیعت طباض ندنرلیدن

 < رایدشخا . رلیدلوا كلام هبیلوطانا هللا تفالخ هدرلقوحیاس

 . یدبا ندراکرت لق وب هدرامزراوخ «راسولو

 یسیس او a HE $Ê هی واع ہر اتس عر هل وات

 :یدیا ندناسن ناخ زوغوا ینعی بوسنم هکرت قرع قوحلس



 بولوا زاتما لئا قرهلو هدتمدخ رتساع .شعا طض یاسارخ
  ندفرط کد هنخل روطارعا قرش امور ندفرط ر هلوق یر

ea ESرقیب و نان ۱ رح وک  

 هرکص ندالبتسا یاتسنمراو طض ینکلام هنزغو یتایالو راوج
 قرش امور هدنرلفداصت هرابلسنازب هدنحشرا ( 6۵۰ ) ۱۰٤۸

 بلا ) یسهداز دیفح كقوجلس هليا (نژوید نمور) ندنراروطارپعا
 ندقدلوا هللغ راح یرهشیراح [۱] ۱۰۷۲ --۱۰1۳) (نالسرا

 ندهسابع یافلخ (۱۰۷۱) .یدبا شما هل رسا یروطاربعا هقشب
 هدایز كم قرهقس بوناصوا ندنسایما هدنهذم یش هلاماب معاق

 ندراقوحلس نانلوب معاص هعفد یا هدهتفهو نالوا یتسو رادنید

 توعد ( ۱۰۹۳ -- ۱۰۳۷ ۱) کی [۲] لرفط لس كنالسرا بلا
 ناطاس) هلبا دلرتاکا ینهناسج تموکحهفلخ هدنلوصو هدادفبكردیا

 ۲۳۰ ۱۶ طلسم هرکصندنووو شما نالعا ود ( برغو قرمش
 «ساعتفالخ اذهمم [۳] .ردشعا لاقتنا هنیرافلخ میحش كناو کن

 .هدن را رات (۱۳6۸-181) نکروللوا هدرورپ رادماضعب هن نوجا

 لغوا كلو كب دواد لغوا كلو لراكبم یلغوا كةوحلس [۱]

EEE 

 ی كنالسرا با آ ینعی كبلرغط لغواكنو لاک م ىلغوا كق وحاس 0

 سنارب نشود ربسا هدنسهب راح نالوبعوقو هل رامور کاک لرغط ۲[ ۴ ]

SREبولوانونم تیاغب روطارمع | رک 2۱ لاسرا «قالطا ناو تفم  

 دکمه یبدلک هلو اتسا تكتهملسم امدقمو لاسرا رل هب ده قوحر ها کو

 غ د وا هطخ همان ب ودیا رمعت زد عماح برع هد هطلغ هک ىد يوا ا

 E) £ ا اح را حالا فاح (

 س یی
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 رليف ة وحاس هبات ل ع ه با ا وطانا ۱۷ ۱
anna hh aa ara ہہم ہمہ ہہ ہیمہم ہہ ہہم مہینہ ہہ چم ہہی مہ کک 

 قانحا دادغب هفددخ هل وص ها صا ا وک اله SES ربد دح یعل هل رللوخم ۱

 : O E نبطالس هتسانع تفالخ قرهل وا

 هلکمشود قد ره هسا یرلتراو ی هد ۱۰۱/۲ كناللترا لا

 ك(كر )ر ەن یر ص طقف و قد هح راب هراتموکح قوح رب تنطلسهح وق

 (مور) (ماش) (نام رک) (ت زارع) ه ده راتم وکح وب وتو دارز" ٍ

 هذاا تطاس رقم یهبنوف [۱] هاش ناملس ( مور هقوحلس )

 هد۱۰۸۱ و .یدتنا طض 1 هسا شلاق هدنل وطاناند رلمور سلازب

 .[۲] یدلیا نعت قزهلوا هرادا زک صارخ ومى( ا هس )

 نت هماش ندنفرط نالسرا ۳/1 ار وا کا هدب رق وحاس ماش

 A OC TN < طضن.تونلوا

 «بلحهدو 4 ردشعل وا 1 ندنف رطنالسرا بل | نبا شنت هلودلاجات = ۵ Ko ل را مىل ۹ ب ۰

 هدناذ نالبند نالسرا هرق دوخاب (ترواق) ندهقوحلس "هلالس هنس

 مکح هنزا وج 9 هدول . ئیدتا لک 6 ی راف وحل نامرک [۳] م

 1" لساکسم نیا كب لرغط هدیراقوحلس ناربا ایو قارع یدیا ردنا

 ( هفوحاس ع ورف ) هتسهف 6 ۰ كرل و رلخح رال . ید ۱ لکشت هو وحلس

 . راررو ینمان

 "دوس نشهتلق ی رد یدا یسهداذ دلش > كق وحیاس هات ناماس ]1[

 : ر لسارسا یزد

 هنسهدام ( یلوصو هیوطات ۲ كمالسا - ییادناح نموق ) ,هدراقو [۲ ]

 تعحاصح

 قوچل-نب لییاکیم نب دواد كب یرفج نب تدواق ۱

 ۱ ساوه



۷ 4 (9 E TY 
  a BS Sad aEی

| OOO TA / 1 ۱ ۹ یا ۱ دم N o 5 
  2لامع څ  ۱1۸ kSو را

 ےہ ی ر ی بس یحیی ی ی ی یم ی ی م م ی یم ی ی رس س ی س س ی س س سس ی

 مور ) یاونعو شلا یعانون ارغص یابسا هدطسو نورق هتشيا
 راه وحلسایو ملا هنغل ر وطار | قرشامور ندیالدس ه (یتلر وطاریعا

 ىسمومت ناونع ( مور )ید كلام نالیدا رخستو طض ندفرط

 + ندیم وا یر تا

 : هدنسهححم رات سنازبب .یدمددبا ماودنامز قوح تطلسو طف

 ۱۳۲ رف) ندنراروطاریعا سنازب هرزوا ییدلوا ناب

 -۱۱6۳)هدننامز لئونام ىج ر هله.یدلشابهبهلغ هنیرزواراقوحاس
 دالب ماطر راس هلبا كينزا نالیدیا ذاخنا تنطلس زکر ( ۰

 ید هلال امور لار

E E EE ۰۱-7 ۶یح درد یرلکدتا کم كرلسال  

 ا ا لاا ةطيزخ ىلوطانا هدننامز بلص لها

 هب زاقس < یسهریزج هبش یعاط وق « یعاحنس اغ ییدمش هلا لوبناتسا

 لسمکتو «یمسقرب كنغاحنس دسزاندیا فداصتهنفرط برغ كنيرهب

 لکبو Î «صولع « كالس هللا هرداو یرولس « یزکد رلهطا

 0 ینلادوطارعا نهتالربو ییدک هلا ناال ناتسنانوب ییدمش

 قلوا (كينزا - هسب) یزکینلروطارپعا مور[ ۱]هدهرصینیدن وا
 ۶ رهشالا «رهشکسا ییداو هیراقس هرزوا قمالوا لخاد ءرقنا و

 وانس كنما وطانا هدهمالسا تناطلس یدلاق ترادع ¿ ند رمزا و « غولوئایا

 «هطالم« ساوس «یرصشف «هرشا هرز واقلواهسنوف تاو ندنعقاوە

 زکدهرقو ن د رلتهح یرکمو هل اطنا هدلحاسو «مو ضرا « ناحز را

 د یدبا تراتع ندن وسماص زکلاب هدنلحاس

 ۲ وصوت هطیرخ [۱]



 ۳۹ رامژراوخ و نر یناخ یاق
 ی می یر میر بیای ی رم ی رم حر حصر ی حج در حس حس حر صحیح جسم جم ی مر حر ی ی یی در رج حد

 ین زراو یر (یب یع) فاد

 یبا رر و و

 بولواهلیبق ی دین قاعا شی توسنم ها رو

 ییددل وا یہ م هزوعوا یس نسل دوم كس رلهلسف روشی وا زکلاب تند زا

 ( چا لاق )جالقو قاحسقو ( یلناخ یک « ییناخ اق ) یلقناق هدلاح

 بونضمهنمان زکلای داروک دمنا هدف ترد نالوا هدنماب قل راک
 .رلبدب

 هدننامرلنکرت هدنا-ارخو هدرپلاءاروام یسهلسق جالاقندرانون

 اغاوو نود) قاب لنت «ن نامر سه هد رل اح. .یدرداناکس

 ربا زبهژر اهرم هدسهلسق لقناف نامدار هدیراهش و وا

 نوح اناکسا هدرهش كراک ر نکا شا ناسا ۲
 ا 3 ا

 یرار را هل ) شالاطو ل یا 3

 رانامزقوح تب یدادحا رد نشست نامر قوح كب هدیرا هص وح

 دراو دم ته او کم ندفدل وب ا ۳ میکس مزرا وخ

 رب نالوا لئان هتنطلس مزراوخ ار ومو ندا هرادا 0 هنا

 ا جاودزا هلنیداقرب هدنمان (ناخرت) ندنسهلسق یقناق س

 شلوا كلام هدالوا رب نالا :یمان هاشمزراوخ چ ناطل اره و

 تسایر هبهمسح تطلس رز هلهحو یییدلوا ناب هدیرافو هدوب

 یقهح ی رلعمتم ادب رل رم شالاطو لوک و یسضارا دال [۱]
 ر

OT OA Tn RO EST ES 

 د ی 2 : 7



TA 

۱ 
3 

 ر

۷ 1 ۱ 0 ۳ 

 اع غران یی 1

1 

۱ 

1 

۱ 
۱ 
۱ 

 رو هنس هب وسل ادهع كرد هاشمرراوح EE ناطلس .یدناش جا

AESلئ اب هال ۳3 راكسر زی ی لر رح ۳  O 

 3]قرهلوا موم راحود ندنفرط ناخ قىيا همدا فاکتسا ندهوست

 وشا ندفرط ر ندنغیدلوا کا احتا هنسهلف یلقاف هدقد :

 کیا ia هنسهدلاو ندفرط رهیدو تنواعم ییدروک ۵ ندرمشع

 هنفاطلا یناو رهظم هنالسمست عونه یتربشع یلقناق یتیدلوا بوسنم

 ۳ د رک هرابز یتسیدنک یردارب كانسهدلا و یتحو شملققرغتسم
 د| ك املای ومو نمت هنتسایر یسالکو سلحم ی | هدنکیدابا لومقیعالسا

 ۳ هداک ابو ری دتا لوف ییدجا ند كاذک هدهتسر کند ندنساب رفا

 ردننشع لقناق هنيو اطعا یتاونع ( ناخ رحاق)لو ضیوفت یاتسکرت

 ا یملا داشم هاش داك مان ( كوک) نالوا تام هتتص نسح
 ۱ عا کا یار راځ كوس هاساونع قلناخ هدنکیداباماللسا راهظا لر هک

 دف و یارف هلهجوو هاسهاسص یلهاف كهاشمزراوخ دمع . یدلبا

 ,iss ۰ .۰) هدکن هیق a یی طظ هاش كللاحر

 .N نو اد ران وب طقف . یدردتا ںاحا یتعاطا هعاشمزراوخ دت
۸ 

 (یردپا ۱ TE رلهضوح یرلرم (شالط )و (لوکیسا) یردق

 ادسالتسا نا وا RAE ا ا هلاق
 ا

2 

 ایرج درط ط كیاع ووو . رد شرو ندحلف "الماک ر كس نواوب

 ۱ یو دخ كهاش دم هدنسالشسا زکنج یسهش كاسه لقت ًارظن

 ,[داخناطاس كالا لالج یتحو شعلو هدتتسم هاشمزراوخ ندلالالج

 / اە ىلشاق ¿ل نالو هدنعم هد راکفا داضتر 1 نال وبع وو هو هلا ق لار

 ۱ : 1| ۰ زدراشملکح هت رلءاط ( نام 5

1 EDEL ELE 
 ] ]۱لا ۸۳.یسهجرت ناخرداہ یزاء.اوا  ۸٩هو ۱۲4و  ۱۳و٩

/ 
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۱ 1 ۹  1 

 ۱۷ ۷ رباعی زیکنج نت

 لش 2 اْو هاب | ا ندلا لالح و د2ج كغ را 3 هدر

 ِ لهدا هعل اطم ی.اور رک یر

  Eنه ع ناخ اق. هدننامزیمالب ا ن یھ ۱

 ( نعره) ًابونج . یدیا قلهاشداپرب لوس كپ یتطاس ارش
 هنیراصنم ی رم: (دلس دن سودنه 7 كره هک یرغ وطف شب 09 زا

 ه(:دواتس ) یرغوط هلامش ندروک دم تسنو ۱۱5 0 ۶

 قرش دف :هتهافتسا یسلامس لحاسر رخ رج لدا و ودرضشاکندار و

 ار ی دارن ودیغ وط هن عند رلار وا وی دود

 ۱ ار رح رو یدو دخ لاش ردق مرا رکاب هخ ابر

 تونجندنسهرایرالوک ( ناو) و ( همور) بونبایعاشا هجیتتماقت

 ا لکشت یدودح برغ زدق هنیزاغوب نمره یرغوط هر

 «ناتنجن هاب ناتستاتفا ناس رال نام نار 0 ۱ و

 . ید یواح یرلهعطف قوحر اهدو محع قارع « ارا

 لون نالوا رهظم هراهلغ لوس هدنس ةطع ها ۱
 و هدیتقف ر یباو مادعا یت ریفسرب كياخ زیکنج (خ رادمک

 هدنرلخم رات ( ٩۱5 - ۱۲۱۹ ) هدزواقلایماقتنا كن و زیکج ندنگ
 هدتاور ریو نوبام مراپ ند ( هروق ) نک هتسهرادا ابنوباژ مو

 نم هتسرزواهلاراشم هاشهلمودخ تردو یرکسغ رانا ۰۰۰

 - ردقتشم ندنسهلک ییاط - ( قجاط ) كرلكرت نالوا سوح هلرللو
 ندهید ات ات تاج هاش و هو کر دن هلع ه ماللسا یرلکد

 ك (دننکشاط)و هل رالحاسیوص ( ایردریس-نوحیس) تمواقمالب زیکب

 ب رلاءاروام تولوا لصاو رد ههم مان (



۳ , ۳9 ۳ 1 1 4 ۱ ۰ 
 4 0 , 0 3 3 رز نت

۳ 

eu یی ۱۳۲ 

 ( ایدد ما ) نوحیجو نوحبس بوللوب هدنزکم مات ك ( دقرمس)
 ,یدنل وب هدناکرادت هدنمض موج کلاغ ییدلبااوراو یتس كنیرارهن

 هدنلوا نرق یرصع یجنرب كنرهو یجدب كدالم رهنلاءاروام
 هدرلاروا یربندرلرصعقوحر و شلوا مباهیافلخ هللا لوف یعالسا

 | لا ءار وامهدرلب مع هلراسنار | قوحرب .یدیانوکسمهل رلکرت نشمیشل اک

 هحنلک هرلکرت . ردا شعا قر هدایز كن كردبا ناکسا هدنرارهش

 ۱ مزراوحو هتیرغ كرهلاءاروام هایراناوح قرهلوا هداج ترشع
 ۳ ریق هتک ه ررح ا نودیاتاضا هقرش كتل وک

 هلق روعوا و صدادحا هتشيا . یدراردا راذک و تیک هدنضادا

 ۲ راک و هدسرشع ( یلقاق ءناخیاق ) نالوا یسهبمش رر كنسەميسج
 38 7 ندرمراخروم . یدرولو هدنتهج ( نایماشورم ) و هدننام
 ۳ ین اا ربارب هلراقوحلس رلنوب ؟رظن هتیاود كنغوح
 ق لناخفاق ] روک هتیاور راخالا فاح E ندینح ناتسکرت
  قلاداوارلیدلوا نک اسهدنراف رطاراخش ودنقرمسربا رب هل راق وجا تدم رب

 ر CEE یدیاکاحقو وحلس نب لسار مساهسرزوا یلئاقز وعوا

 ۲۳ اش بوک .یوجج لتمر E دوم )

 1 1 هف وخ ندقوحلس نب لسا O و ۹ رایدلک

 نمک ر هدنراهزاهاسف ره بولغاط هفارطا هر وک ذم هفاط هدک دلبا

 ۲ قوا ءرکم ند لمارمداو نامتو بصت < اح
 | ناهامندنلاعا ناحماشو هدناسارخ یسهلق یلناخ یناق كلردبا جورخ
 رخ ومهدهسیدناردبا تعاطا هراقوحلسهنب لردیا ناکسا هدنسلاوح
 ا بولوبلالقتسا یرلکب كرانا هلفلوا یراط فض هراقوجلس
 برخو جورخ ندتعاطا "اامکیسهشاطز وغواوهلغ هرحینس ناطاس



x SER 2۳ : 

 Aa رلناخ یاق هدند السا ہک س

 هدیاهام تولوا ناشر ی راتهخهرکص ندنو .یدلوا لوغشم هدالب

 [۱] [ یدلاق یسهاسق ییناخ یاق قحا
 ینسودرالدوحوم ۲۰۰,۰۰۰ نوحا موج هرهلاءاروام « کنج

 (نارطوا )دوک دخ نوا نما یی راک تر
 .یدقارب هدنسادناموق (یاوعوا) و ( یاتغح) یرلمودح هدنسهص

 لحاسیلوک مزراوخو هب رع هلسهرادا (یجوج) ییعوا لوس ی رکید

 هدنلامش زار ل( دنکشاط ) و هبونج یر واو ( دنج ) هدنسف مث

 لغوا كحوک هدسیدنک- هدمرص ییدتنا قوس هساعسا( تفات

 .یدیروبهنیرز وا (اراخ) هبی رغ بونج هلمسق ىج درد و (یولواء)
 دایی یوا ( نوکروس ) رب ردق هیاراخم ان ندنلوک مزراوخ هلسنرت وب

 رک هاا وبر خر وب و
 هلتهج زمغحهمزاب ینحشرات لوغمو ناخ زیکنج هدارو . ىدا

 كملس هردشقص ههنح ییا ر ییاعوفو كلداج كوس شب ترد

 دلو یطارو طض « ودرا شهدموب E هد هصالاح نوحا

 هد راضم و هب راحم « لا هاوه درس مرک « هتعاطا هتنروک روک

 كل زهتقابل كانیرادمکح یس هح ور لاوح | ندنخیدل وا شم شبر د هنس چاق رب

 یالک هنکوا هدتکلغ ر نالوا قوزوب یالوط ندنفلراوخوخ ايو

 هلرلکس زوب یدقار هدا شتا هلا: ناف یتلهروا د یدقاب

 عا هند یسوحم نالوا ید لوغم هدسهفاک كرلنوب 7 تک ا

 ی(اراح)ی(رارطوا) .یدحاف ناید روماک لوغم .یدا مالسا بوش وا

 e كس زاوکیا . یدّسا ربی یربلاءاروام « ( یدنفرمس )

 - یسودرا هاشمزراوخ دک . یدّسا عامجا هد ( درمس ) ودرا

 ۲۰۱۸ ص ۱۳ دلح يح رات یاب منم [۱1]



ANT POET TT pS 

 ی مس

 ندنررلکج هایکج هنیراتکلع هنیهرکصندقدیوطیرازوک هلیاامشرالوغمو "

+ ۳, 

 یامع ران کی... وقت

 ۱۳۳۱ وزا رکج - شعا ردق كم زوسزد

 9 ار اطا < زامارب هبرض و برج هدلاح
 ۱ ندنک وا زیکنج ندنعیدل وا فن 6 E هدهاشداب 8 یشدلوا

 ندلالالح هدازهش نالوا ناهح روالد ییغوا تهاش در7 یدحاق

 دوخ جنکروکو هلوح قرهبالک | یتیدلوا لهرطاح كب تنهحش

 نوحما تم ودرا رب هلا رارف یرغوط ه ( جنکروا )
 «یدتارارف ردف هنس راىغاشا( لباک ) ندا ا هت وج كمزراو

 . یدشالقاروا ندیرخاراد ( ۱۷ - ۰ ناس )

 .هناسا رخ یرشوط هب ضبویمهرب دن وط E لار وآءاش دم

 درلبلاسسن هد ٩۱۷( - ۰ ناب نو اک .(رواشب) و

 ا نالک تورد وک یر ندنس e انا اش و و

 یشدلاق هداحتلا هرلغاطو ءرللوح تاج ءراح بولوا نمشذرب یک

 رلساخ فاق .یدتلیوس ی رلکحهامهددا تدوع هترادرو جو

 . ندن رلکدتیاناکسا هدنسهحان ناهام نق كب هناغاشو سم راىلقناقدوخاي

 1 | هلاحا بلغاو شمقبج هصح هدهنبرایدنک یییبط ندنربخوب كهاش اپ
 ۲ تمحر هاموقم مدع ههلک ءوق تقاع ككردبا هبراحم هلرللوغم هروک

 ۰ و ندنلاحمرا هد ( ۱۲۵ ۱۲۲۷-۰ سوّتسعا ۱۸ ) كزىكنج بودا

 ۱ ۱ [ قدوع هناسارح كهاش لاعلس یر راسدب ز هایح و حر هدنعاشا

 1 رد شولو اات ىسەص و روک دم هح ور تكحاش نک هب

 ا . یدحاق قلخ هکدتا برق رللوغم هسیا ه ه

 . رایدنک مالسا ۷ ۰ ۰ ۰ + هدیراوح و هدار وا و رلبدّتسا طض بولک

 اف ۳ ط هرغ اماد هندزوآ قسضت ییدروک غدسقمت هاش دم
 1 , ۴ - 3 م

3 



 تا راناخ یاق ED ا کنج
 موسس می مر ها یخ ہہ یہ ہہ ہ را جت رہ ہہ ہرزہ چی یخ حر ہہ شے حتما ہیک

 :نالک )و ( ناردزام) نالوا هدنس ونج , لحاس ِ دارد

 هداروب هلا طض ی (راوهرزس ) و ( رویاشب ) هدرالوغم ندنکیدتت

 كقلخ :هدنرامومش ها اشور .رلردودر و تا زر و

 رکبدا.یذلشاب کما تجر ای غو ع و

 لوغمردق ۷۰۰۰۰ هنیرزوا رلنوب .یدلاق هد( ورع ) بونادلا یمس
 یاق ردق ۱۰۰.۰« ناللوا نام هدیرافو هدنحراخ رهش كردا موج

 بولیوطیتقلخ راوجو رهش .یدتا وغ یناسنابوسنمهننریشع لناح

 . یدنلوا فالتا هدنروص رب عش هدلاح یراقدلوا ردق ۰

 N ردو ەرق ۰ ی رادقمنل وتقم وشا ناخ ر وم ضع) ح

 كسک .یداوعوق و لاح ناع هدناره «هدروناشس (۱۲۲۱٩-۱۸ناس

 .یدلدبا عرذ هب را كرهلکود قار وطه رز وا تولمایرلما هاندرلام

 هدک دلک هنسونج لحاس رزح رحم .یدرونلوا بقعت ااا دم

 . یدئلوا نفد هلنکلموک یدنک هبهطا رب كرو تافو بوللهتش

) 

 ندلا لالح ) داش یالروا) لارا نا

 هداع قراخ تعاحشو تراسجو تدحم ندناغواچ وامان (ءاشقا) (هان

 هدزواقلوا فلخ هتندنک یاش ندلالالح لغوا کیا زاته 4
 هد ۰ ی(جنکروا) و یراوح وهفارطا ناع رک دشت نابع

 هد(۱۲۲۱) یسوط « یاره « یوم « یروناشس « لب «ناشحد
 یونج كتارا بولوط رکشع نیلا لال هد رس و

 ناش یاع تاذ و .یدودتا لالتخا ی(لباک )و ه نع كرد رو سم

 كناخ زکنج هدهسیدبا نامز روالدرب ۰ نامرهق رب هلبتوق مات كن

 قاقش ینیدراقح تارام ناخرت نسدلاو هلوسو



E ۱۳۹یامع  

 این ۱۳۲۱-۱۵ طاش ۱۰) ۹ تمواقم هب یلخاد قا و

 Es راوی ی نوت ۷۳۰۵ مد( ایست ) ۷

 هرکی هرواشس گر هل هش هدلم ما ناور تفه هاسیراوس ردق زوب

 )| یتقفوم وشا كملاداشم ) (۱۲۳۱) ۰ یددانروق یه بودک
 "]]|هدهب رام رب گرد طف ( ر ردسهلع كلبا هسرز وا لوغم كمالسا

 فلا یدتک ندلا هدمزراوخ نالوا تاب . یدلوا فلت یردار ییا

 بل ندنفرط لااق ضمب نالو .دتبعم تبقاع « یدپای رلبرام قوجرب
 | یرهن (سودنه - دنس) نداروا ههل هلیرکسع مسقرب بونلوا كرت
 ولو هدنسادنام وق ناخ ناخ ر وا كني دلا لالج ناخ مک ذج یدرا و ردق هنی رلاحاس

 4 ن دلا لالاح هدد رص یدل وا ناشد رب وا لکه دیسوودر را بوبراحی رادمد

 اإ دلا رکید یغاحنس هدنلا رب هليا هداعلاقوف تناتم رب قرهلوا میلست
 8 ندالب بادرک وا . یدن اهرم ینسیدنک هامناوح هدلاح ینیدلوا یاقلاق
 هت رلاغوا هدا دکدروک ییهرظنم و 7 ریکنج ۱ e قدرت شهدم وا

EE4ئ رکسع وزا. رار داکو تربع «تاتم «ناسنا هتشرا ]  

 3 | ندیقعت ۳0 لالح بولتن هیوص ین رکسعو۰. یدید.( قدرف

 ۱66 یعرح ELLEN دنس هلقل وعرو ندلالالح . یدتأ

 E ریدلواعز هتقذع ها ] یرانداق 3 رتاسویسهدلاو

 ۳3 ۰ ۳ ی جور a نقدا

 ۷ الح خراب ر کید « رد دشاروک هدندلال الح زکلاب اب تاورو [۱]

 هداشکن اهح و یغیدنا وا لدق .ES را تبوشودریسا E ىلاىعویدالوا

 ۱ . رو زاب ی رلت راسا

 اک اراکا ردق هنطیض كسدلفتینعب ( هلاس۱ ۲۲٩ ) بولوالوبقم

 ی



 ۷ راناخی ° هدنسالبتسا ا
 مم رم اچ تم ی ےک س ےس سیم یی یس ج یس ی یم یم سم یم یم س س یس یس س جی ی ی ی ی ج یم س ی سم یم یم حس

 ا واسلتق هدنرکسع قوسلاهش ناما

 ندکدتیا روی رهن (دنس) نیدلالالج ( ۱۲۲۱-2۱۸ لوانوناک ٩
 هسلا هر تس ترد نران هدا و و ره هدد وک

 ین رکسعو فلت یسنرپ بوشیپراج هلسنرپ دنهرب كردیا كرادت حالس
 E ناشیرب ( یراوس ۰۰۰٥و هداس ۰

EEتدمر هدرلاروا یدتم هب (یهلد) هاکتشب | ی رلف دل وا  

 ۱۲۲۳) هدننمض دادرتسا ی ور وم كلم :رکضندقدااب وط )7

 نکددک هنامرک ندناتسدنه . یدرو دارق هکمع هنارا هد (۲۰

 طقف :یدلاق ردق رم (۱۶۰۰) زکلاب بولوا تل ی ترا
 اغ طا .یدل واردق ۳۰,۰ س

 هرصاح ی (یطالخا) یتحو یسله «ینسهف مث تهج كىارغص یاسا

 هاش واعم كنهمالسا لاها یس ۱۲۲-6٩۲۳ نار زح) . یدت

 همو رضا یر iE مزراوخ و طض هدنزوقط كنئرام هروکذم 4 9۳

 ثاهاش ناملس نغوا بلا اند رلناخ 0 لګ را ىدا یه ارا

 A ANAS نداروا و را هلا لر یوحبج ر رم و ناسا ارت

 لک هاش ندلالالجا رظل هساوریر ,لکدر ر ود دنقح یر ,اکدلکهطالاخ

 فرات ES E هدرلداخ ییاق هتنارز وا ین هنف رصل هضق یار

 طالخا ردنا قع او هار ا ندنغیدلوا ىلوق ىلشابكا

 . رول. شاكا یرلکداک هراوب

 طض یزا وخلا هاردبا داحا زکيم هتبدنک ایاهفصا ب رلاح

 )یخو یدرتسوک. شاب یالوعم هن هدد

 اک یتمشد قرهاي برام رب هدناهفصا سه هد ( ۱۲۳٣ سوتسف

 ندنع دل ر دشقصندنف رط رال وعم هڪ اهدرا وج وا طةف .یدّتسا بقعلرد
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 یامع غرات یکی ۱۳۸
 هم را سسس

 یدحاق بوراب یریفع م هاشک (۱)و یدلوا وح یسهدوح وموقف

 هدافتسالاب ندشوسع كيا و . یدتک ردق ه ( ناتسرول ) هج زکلاب

 لوا راتو رک زل ء رلجترک < رادنمرا

 قرهل وا هعفد یینکیا هد ۵ زوع و : ,یدودصا دت اکا

 ناس ۲) و یدتیا ماودیا یل ا هدوب یدتیا هرصاحم ی ( طالخا )
 قفتم هلسا صا هبروس ا . یدنل وا طدض هد ( ۰ - ٩۲۷

 "هی رام هدنراوجناحمزرا هابا لوا داقک نیدلاءالع ندراقوحلسنالوا
 : (یوخ) یدلکحردق هناعرذآ ًابولتم ندنیدلوا زا یوق كردیا
 حلصدقع یسکیاهنوحا هظفاح ندنرشلوغم آرخّوم طقف . یدتکا
 . رلیدتسا تبدا و

 د ساق لوقمر دوجوم ۳۰,۰۰ قلارا وب

  یرکسع ندنفیدلوا یتوق نکیا شاک هزیربتندیوخ هدهاش ندلالالج
 تیا ۰ یدیا شک ۰ ( ناقوم ) هدنلحاس رزحرح هرزوا قمالبوط
 هدیدز . رلیدردشقص هعا یهاشمرراوخ هلن وقر هدایز اهد رلل وغم

 هحنمهدیا تمواقم ههلک وق . یدروشو رکسع ردق ۰ قحا

 .یدلوافلت هدمظعامف كنيرکسع «یدردلا هزوک یتعجرو رارف

 یک هلتسی واوس ۳9 ید ات یدمشف یک

 یدمهتروق ندسقمتهنب .یدتیا رارف قرهابریا نمناخ ناخروا نالوا
 درک رب هدنسهحان ( نقراف ام ) یدلا یو یرغوط هب (هریزا)

 هنناوح هلقمصاب یت 7 رال وغم ن E رروخ ۶ ییهحک كردیا احتلاهتیوک

 . ید) وا فلت یتعم دوجوم طقف یدلس هديا رارف هج زکلاب بوش

 ارح ینکیدتارارفكسدنک ندن رامداثهاش اوج لات

 ك اتا درک هدراغاط مزاج ی... رایدشا بیقمت



N i NEBO SO OO 
  EEEرا یه و دات ۹

 رم سمسم ام م یم یس ےس سر جی ی هم

 ی اروا 0 سیدنا طقف .یدلو هل دف رط

 رادمکج ر تب وزاد زا هدنکناوس یبراق> هل نا

 هلوفم ی ۱۵ کت . رابدروتوک هیره قرووو ا شالوا
 فلت ینحاقرب كرلنوب لوا ندنفداصت هرادرک اهد نیدلالالح هحیناک

 كندلالااج نادرک . یادبا نما روح هزارف

 هر هدنراقدقح هراغاط هرزوا كمروتک بولو یتسراوس

 دوخابندنعیدل وا شعافلت یردار هطوادولک هدزن كندلالالح

 (۲۸۱ ۲۳۱ سوتسعا ۱۵) یدّسا فلت نا وا در هئسلا قعوص

 هدندالج و تعاحش «یهاشداپ لوص كنتموکح مزراوخ هجوقوا اا

 . یدلوا وحم هاهحوو هدنلا درکر و هدرلغاط یسحرب لا

 هب یر هیهب وا یرکسع 0 ندا هلهجو و كملاراشم

 ندنفرط رلبلپ 1  رایود « رلدر ک هحراب هحنراب_درلن وب بولععاط

 6 مو رض را رنا ر وهط هن بولو ش سو یاد را رایت هحیلبدا وح

 ی(درعس ) د کشت ور شفا نو و تیرخح ی( دما )و نئراقفام

 كنه ر زج و یسصن «ن.درام هصالخ رسا ینیلاها ردق ۱۵۰۰۰ و طض

 داریم هقرق ین کیم اراها ل لا د
 ندنو (۱۲۳۱) . یدیای یرلتعاش قدلوا هدراوح طالخاو سلس

 .یدلکح یرغوط هلسدرا و هناء رذا هرکص

 هاش املس س یلوصو هیلوطا س ینریدع (یلقناق) ناخیاق

 هاشنیدلالالج هلبا هاش دو یتموکح مزراوخ هلبا ناخ زیکنج
 هصالط اةصالخ ندنح رات لوخم ندبا لنکشت لک رب كجوس هدنقح

NENE SAREE 



 ی یوم

 ۱۳۳ یا را ی ۱۳۰

 (ینشرات)(یناعوقو) نمدصقم ندر رحت یهفصرپاقرالاب هج و رب قرهلوا
 لغوابلااقو نالوایسالعا دج كنبراکرت ف قرهوق هنکوا زوک

 | لبه كن یشع ناخ یاق ابو ییئاخ یاق نانلوهدنسهرادا هاش ناعلس

 ۱۳ یاسا ر قاتسارخ یراقدلوا نوکسم اتق هو
 ۳۳ ۱ دو هم راتکلغ هلمس ها هنب و ین زلکدلک هنفررط
 1] هترزواكن | كردم رافحیتسا یناعوقوقحهلوا رادم هنصتین رلکدشا

 ۱ مر دنرابغ ندکیا تامرطق تا

 2 تم وکح مزراوخ ندالکشت هدنسهنس ( 4۱-۱۰۹۷ )

 / هد ( ۲۰۱۷ - ۰ سا ءازوام نا نکض هرز وا یسهبمالاسا

 ۱ دە رص یل دحاق ندنسالب لوغم هدهاشمزراوخ دی و یيدلبا موج

 هيم هديا تمواقم اوردر نر ندا صا هرلناغاشو م

  للج دج و شما هصوت یرلما احتلا هرلغاطو هرللوح ندنراکح

 ٩ ااغ ورم نوجما قتلوا صالخ ندنتفا لوفم هدهاش ناملس ینا
 "1 لناخیاق یفدناوب هدنتسایر هلباذلرت یتسهبحان ناهام ینادلوا نوکسم

 7 (۱۷) ردشملشاب هکملکح یرضوط هبرض .هلینربشع ناخ یاق دوخا
 ۲7 ینسهدلب (اسس) ندیا فداعت هنبرغ مانكنوبو یناماش ورم «زیکنج
 ۱ | «ی(راودزبس)ندیا قداصتهسس رغ بونج كنو ویر واشر هدناسارخو

 ا مزراوخ و یت راهعطقاراخش و مزراوخ لسکت هصالخ یناراخم
 ( . یهعطق رب لوس تیاغ ندیا فداصت هنسهرا یرلمسق (A ل

  یعالساهل راکس زوو قا هدنحما ا هلا ن ناق یرطهو طض

 1 كيبنوا هاشناماس ی کاج ناخ یاق هده رص ییدتا ناف

 ۱ ۳ سوال تسنرا ٥۰۰۰۰ صاحهلا ناخردام یزاغلاوا] رة

 رج یمخفم ع وتم E TEE تمواقم هل قلخ یسهلسق [ رود
E #8 7 یخ 1  

۱ 
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 ار نم هم مس مت مع تم ممبر حس سهم ی

 یرغوط هنسبونج لحاس كرزح رحمو هبرغ ربارب هلبا هاشمزراوخ
 یلاحت راهدةطارب هدر وک ذم رحم بومهنراپهدرلاروا ار همویدلکح

 هناتسنمراوهب غ هدسیدنک هک رر وا یری رایایرغوط هبرع آر وخم

 نالوافلخ ههاش د# .رولشالک | ییدل وا رون کملکح یی وط

 ندعناوم قوح ر نیدلالالح روهشم هلتعاحش و هدب توق یم ود

 ندناتسدنهنالوا یهاک احتلا هرکصندرهمداصم هر الوقمو راتشذک مس

 هد رل هر كنت ربشع یناخ ياق 6٩۲۰ -۱۲۲۳) هدمرص ,ییدک هنارب
 رانو 1 رظن هلا شور هدهبسیا یو دق ر هدراخش ا هلو

 هدنراوجیلوک هسور نالوایس رغ دودح یاهتنم كتتنطاس مزراو

 هنیللالالاج و همزراوخ هنب یرلاروب کن وج ریلکمز ال یرام وا شم اناکس
 رب رخا ندنعیدلوا داع هناتسنمراو ناعرذا فرط بغ اهدو عبا

 یتحویجهروک تعنام هدهستیاویج هسهدبا زواحهنسضارا كتم وکع

 كندا لالچ .ارظن .هنناونع ( هاش ) ییدلوا را تی ترک

 ندلالالح و هناعوف و هحیش هاتهح ییدلکمزال قلوا هدنهاقم یرادش

 كما و e ا كناکرح دا رد ها ثها,

 ن دلالالح .رونل وا نظییدتسا تماقاراتخاهدرلاروا هنس جافر,هدر

 تحت ںوریک هنسهرادا دب ینا رذا «یلاریا لسکت بویایوط ید
 تولک ردق هطالخ |.( ۱۳۵۶-۱۳۱ ) هددرص یيدتا لاخ دا هل

 رکج ماش نس ] ترا کر! کیا
 ندتاقاسم ناهاس ورم هس نان رخ نو

 هلتکر ح یرضوط هبرغ كردیا كرت ( ایرد ما ) یوحبج رنو ییاه
 ۲ شک هطالخاهد(۱۲۲۶) ندنکیدمهدبا شعت هدارواو تاحر هنار
 هلسلاها ناع رذا قترا ارظن هنناکرح كسدلالالجو هنیراتباور و
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 !Ee a ۳0۳ راشم هارهعافوخندراشم را

 2 ردیا داحما رک یس ES: EAA ييدلک هراوح طالخا

 :ز بودیاروهظ رارکت رللوغمهدءرص ینیدلوا لوفشمهلیا طض یراوج
 ۲ هدنسه رام ( ٩۳ و ٩۲۳ - ۹ سوتسعا ۲۰ ) یدیای هلرلت وب

Eهدهشعا هلغ  aرا رو هناتسرول ندشدار دشقص هڪ ا  

 | رساایوفلت هدهبرام كرهلدبا ادسفوقو هنکیدتک هارواو ییدتا

 ] ناملس هدعرص ییدلبا لالتخا رلیجرک «رلنمرا ندیا مکح هتیدلوا

 ا ا تونم هلراتتهرا هدطالخا یی راتو هدهاش

 ۱ هنتهح ناع رذا نالوا ندهمالاسا كلام هرکصا هفت ال وط هدرلار وا

 ۱ ۱ تو وط قیيدنک هنس ندلالالح هدنلاس ۰-1۲۷ یه

 اق مزب هددهرص ییدلیا دودح عسوت ندتهجوا هلبا طض یطالخا
  قتنالووشومهلا كرت ینغارب وط طالخا » هدافتسالاب ندنوب هدراناخ

 كني اتش ذک رسندن رز وا یرلالبای ی رلغاط نکو دنالپ قره رص ین رل هووا
 | یرغوط هروقح یلهمروس هدنرزوا یراناوح نالوا یلاورتخم
 هاغل وا اص ةاکسا هدایز اهد یرلتهح ناحزراو [۱] *۰..یراع رو

 . عقاولا . ردظوحلمو لومام هدبرالوا نفعا نکس -لق هراف رطوا

 هده ر وس Ele نیدلاحالاص د هدراوح وا ندلالو اح جدا زا

 , هلبا لوا دابقک نیدلا ءالع یتفتم كفرشالا كلم نالوا نارمکح
 8 ناس هدرابرقو یتحو یر ۹1 یک دا یاقو همتا هر را

 هدحرات وا لرلو [ رظن هنس وا یرااب رفا مالاههج نم هرزوا ینییدن وا

 نیدلاءالع نتدلالالج هساهن ره .رلکمزالیرلعلوب هدنراوج ناجم زرا

 ۱ برغ قلاراوب .یدلوا بولفم هدهبراح ینیدیای هلف رشالا كلمو داقک

 ۲۸ ص یامغ غرات س اشاب قیفوت [۱]



 r) ( ماش نایلس تلوم و3 و هبلوطانا كرا اخ یاق

 م ی حسب ی ی اس یاسا ےیل ہا مے تبع سی جم صمم

 eT بولک هتیرزوا هاباهلک هوقرب رارکت رللوغمندنتهج

 هدارواورارف هن رف رط نوراغاسو (دما)وءر زا نت عج

 NA) لا و NTE E ۱۵) یدشددرپ تم ی

 < مورضرا < طالخا < سل هتیرژوا یلاح را كر وسج هاش رارانات

 یرلکدساتراغو تم یر زعاینعب یراوح د رعس«< ندم صا «ن درام

 یرافدنلو هرزوا قلاقنوعمندنض رعت كرلن و هدرالناخ یاق هدو رص

 سوتسعا۸ نکا درا اا ی وطب ونج ندنتهح ناحزرا

 «شماکح هلسدراو هنلحاس رزح رګ رللوغم ۲ نما تافو هدا ۷

 هاش ناماس ندنراقدلوا نتمتک :یرغوط.هننح .درلنلوا هشرابا لعف

 هدننهضتدوعهنسهتنم" یضارا و یتیدلوا نوکسمهوا هکلب و هباربا

 یدک ربعج ندننافام هقر هلا بقت یتلحاس غاص اماد كتارف

 ( یرانم كرت ) .مونلاو هدنرو رم یاتنا هنفرط لوص كرم هدیراوج

 .[1] ..یدلوا قورفم. ( ۱۷۳۱-۱۲۹ ) هدلم نالبند

 (۲۱۱۷-یرلتام ۱۲۲۰ ) ندناجشاش ورم كهاش ناملسهصالخ

 بقعلردق هناقورغم روک ذمهحور هد (۲۹ - ۱۲۳۱ )ندنتکر ح

 یداص] هننرذکهر )هقشد ند (ناحز را) هلا (طالخا) و قد رطییدلیا

 طخ تاد و هسرارومر و تامولعم رلحرات هدنقح عقاوم ندا

 قسط هتک رح ناهاشمرراوخ ( نالالااح و 5

 (اراحش)زیکج هد۱۲۲ ۰ قرهب : وط یا رط کیدل ءا بقع راد اندنکیدتا

 ۱۶۲۰) بولاق هدلاح رب هدنامسپ رلنامز یل رب یربق كموح [۱]
 اهزا هیرت رب هباروا هدندوع یاننا ندنحتف رصم میل ناطاس روا هدنلاس

 خاحا هاکت راز هرلبلن امع یم وح صع نفدم نالاّو داوکشم رد هح رات وا درو رم دا

 + ردشغا
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 ۷ ہمہ سہی ریہ رر ہہ ر ر ر ی ر ر ر یری ر یہی ہہ ہہییں یی میم هه هست حس حس
 مام محماس تبسم 2

 ۳ a د رمس)

 ناورشو ناک کلاحا نوحما تاش ود هنلحاس رزح. رج هکر ح

 ینوص( ناحرج) هلتکرح هحایرج تماقتسا یرهن (كرتا)و هاش رط
 ۲ (نرلا)و(ناردنزام) بودلا شت یلحاسرهن روك ذمو لصاو هنسبنم

 . لحاس ابو هحنلحاس یرهنروالرق اب ندنرلکتایلاح نالک و یر لغاط

 | ( همور ) ندارواو شلوا لصاو «(بارس ) بقعتلاب یرح
I۱ هلتکر ح یرغوط هنعنم كن ا و شمقح هتسره شارا هدنلامش  

 هراوجوب كهاشنیدلالالج و هطالخاقرهنوط ییلاعثیلوکناونددب زی اب
 كرالوغمو یلاح را ثكملا راشمو هتیرلفرط ناحزرا هنیرزوا یلوصو

 و در ما کو بوسهنیراب هدرلاروا هدنرللوصو رارکت

 | هتاور كراخالا فلاحو بتقعت ىلحاس تارف نوجما قمامشپراج
 0 ن راط وار قلخ ئن [۲۹۸ص ۲دلج] ہروک
 ۱ ناملس .ردشلک هتیدنک راو هقر اکو هلح ادتا نوحا تدوع

 ۴ لاوس یدابیسماع ارامتخا یا رطي هد وص وهرلار وب هدند وع یاننا ك هاش

 | یيداياروم ردق هتسرالحاس تارف ندنلحاس رزح رحاب هدهسرولوا

 ۴ ۰ وا اتست بولوا مضنم کریو یسهصط تعانم كنضارا

  هلراراتات روکذمهجورب و رلینمرا نانلوب هدرخانرد صوصخابورادرک
 ۳ اه ماو تکرحندم وتسمو هتنمیضاراوقمامشارغوا

 . ییدلکیرلیا ندندصقم قلوا لخاد هنارباقرهلواروهت رحهسرزوا

 . روشا وا نط
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 ۱۳۰ رلیقوجلس و لرغطرا

 دوج و لرفطا

eyes ۰ 

 یہ اء لرل 1

 قاقشوترفانم هنسهرا یرلقجوح هنیرزوایلاحرا كهاش ناملس

 راق واسیرلاح ری هدنقحیساعدتسادروب و رب كنهلسقد واي شم رک

 ندنلغواترد شملشابهفملغاط یسهاقهاشناملس «شهلوادر ندنفرط

 ( یدغوط نوک- و- نیکتروغنوص یب ) یسکیا نالوا یویب كا
 نالوادودحه هات الو وب نت دادغب و هر زج هلمظعا مف لا ها-ق

 اروام س هاسنارخ ندارو هدنکلب و هنافشا

 رظن هر رات بولوا رلتیاور ماط رب یک شمشقااق کما توع

 تعج یدوحوم ۰ ا <( ۱0,۰۰۰ دوخاأپ < ۰

 ءزوشردنالوایدج دترالنامع نکردیاتدوع ع دقكلم كيهرثک

 تاعوقوهدهسلکدقفاوم هقطنم و لقع یسلاق هدرلاروا كراح یللاز وترد ,

 هرتسنالکح هنیروهظتیادب كتلود ندشیدهلوا ر رو طض هلشقو

 ی e فاتکناو حتف هاسیالوط ذخام یادقف تال
 الطن هرتاوت شادبا لوش هحنخروم بولوا هدهجرد قجهلوا | مکح

E )هددرصکیداکح یرغوطهقرش ( یدغوطنوگ )و (  
 ( ۳ رت ماش ) كرديا راشدا هنتهح ماشلارب یزار ندراناخ یاق

 كموح صو یدتسا تابح ۱ را نیشنهمخ هدرلاروا هلیناونع

 تم كښل وطانا 6 لرغطرا ) هلا ( رادنود ) یه یو وبا و

 ندلرغطرا «رادنود . یدلنکح ییغوط هلامش ندنراکدوس ییرایداو



 18۲ ابا ندقرط لرتطا كارت ییدوا كوي
 | یسغاط هلیا ناونعوب ندنفرط قوحلس نرلاءالع هرزوا یجما دوک

 را ۱ دل وتم 7 هحور 0 طر 29۹ هب راح ر رادیود ء ردن ريح نایاش

 1 هنشادرف یتسایر هلق یالوط ندهدوجو هضراعر رادنود ایو یبلوا

 1 هل راعباوتیدنک ردققرفزوسرد شادرقییاوشا . ردلمتح یم ادلرت

 یآرف ندنرزوا رکب راید بوک یرلغاط هجهرق هایلوب ( هفروا )و
 ۲ یراقو هدنراوح مو مضرا تقعتلاب یلویراکدلک امدقم هلروصرارکت

 | دد رص ی راکدتبا ناکسا [1] هد(دوقچومروس) هدنسمووا ( نیساپ )
 ,] بیرخ وام یرلتهجوا بوبروب ندنرلتهج ( شوم ) و ناو راراتات
 3 9 هه ساوشیزهشا ی رلغاطالا و رک o نداروا ندير کد سا

 . 1 ینست یضارا ناکسالالجال كردار کیا . ردرلشعا وارق هدارحرب
 1 زا كب یرلتعح هدنرراکدلبا رارکت "یرلاعدتسا و تلط گود

 هدعاسم هتیرلتماقا هدروک ذم یار یقوحلس نیدلاءالع ندنیدلوا

 * لرنطراهدنرانقآ نالوعوقو هتکلاعقوحلسدلراراتات قلاراوبو شما
 13 هدن رهاظمهنیدلاءالع هل راشم ندن رظن هطقن تساس و ند[ ۲ ]هلت د الج یاقفر
 هنشیا هدر وصار یلهدناف كپلاراشم ناطلس هعقاو هد نده

 نیسابیناشا هوواو و رولتنا هتسهووا مورضرا ءدکدلک قو هود [۱ ۱

 هروق> یهمروس نداروا رول۲ ینا رلنیساپ یسیکیاره دوخای نیساپ یراقو و
 ۰ رولر دیک

 ( هحاوخ هجن ) هحوق ها : یدا تاوذوش یساقفر كلرغطرا [۲]

 زا هم  لادوعروط -شواج هضنص - بلانسح - بلا روکوق
 8 بدونم _ شاب قآ - ۳ رج زاد شاسی وام اف
 ال نالعوا ر وا - لاغراط - دوغ خش نکو رف - ل-ههرف -
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  ۱ ۱راه طلا لااا ۱۳۷
 مس یه ی یی اس دی ی ی سی ی بس حج ی رخ  ح

 ماعناو لاسرارخاف بولو مارک | هدایز هلرغطرا یالوطندنویو شمار
 تو دا ناکسا هد رلغاطهح ه رو عفاو هدراوج هرما هاب |

 دح مس«دودح ینعع تیام < وا ار دا ناعل ( یبچوا) یک یگزلکی

 هام ابهدح رات وا .زرولمهبد ینادناموق د و دح هروک هنغیدل وا رب لب تاتو

 زعامز هکیدیارولنیدایعالاربما هداک | قرهنا وا نامعا هد رب هنی رلکب چ وا

 لرغطرا ا رخ وم ۰ رولکمزال یوا یادنأم وف موم دود ۳" هج رحل

 یساعدتساقاحواودر وب تر هرز واقعلوب د ڭنىدلاءالغ

O E IRE Ga.فح كوب اقر [۱] ینلغوامان یاییراصررکیدمان كي؟یحهواس هدن ا ق ل 1 راص  
 هب هس وق نرو تا وک ره هل هده كولو یروسر و هحاق و اشا

 هدراهب رام قح هل ونعوق و هل راراب ات ا هنس هه اس تمدح Ee دا لات

 تماقا هدلحم یی دارا قاره كەش وخلس تللام هابط رش قعلو هد واعم

 هدنسهتسا(۱۲۳۰-۱۳۲۸) هن هکلرو تصر ندناطاسقرط هنسما

 قالباي ( ی یمرا )لا ) جسام وط ( هدننهلس رخاوا كن دلاءالاع یعب

 یسهضوح هبراقس هرزوا قلوا قالشف دلش و هاا یسهووا وک

 هب راقسییضوط اهدو دوکس هلاراشم یرغو ا ا هد

 , ردشع وفهاهح و و ییشاط کالا كالع هنامع4هسج تاب ه دنسهض وح

 تب زر مع رد اسد هی هنن زاوج جام وط لرغفطرا

 مان( رادواح )نال وب هدنراوج بحاص راصحهرق هلبا (راشوع) یربشع

 دوکسو چناموط قافتالاب تربشع ییدلیا لیکشت كانیراهحوک رانا

 ویشا كس دلادع - صاح ردنشح وط هدب راح رات Na اس رقن یاب یراد ۳ 1

 هدنشاب ۲ ۷ یزاغنامع هدسافو ال رءط را هک نوح و ینفیدل وا تفریح نراقم یاور

 یکیدلک لس هبایند یشادرق كجوک كنامع لوا هن- ۰ ندروکذم غیرات بولو

 . رو دیا تا هدر یا روت لا هتس ۶ ییابیراص هع يانو

 مي جا. ےس یم ی یم ی م یہ ر ی س یم یم یم یم یم س ی س یم ی س ل سس ےس یی



TINT ا pe, 

A LE ۱۳۸ یامع خ رات یکی 

 ۳۵ ار ا ارا ندنراقفتلوت هدنراغوبهن لبا موش هتیزاوج
 ۳۲ ۱ را: یدا تمریدنس نرشع ییاوم یدورو

  هراصحهحه رو هسرلضا را نولوا لوغشم هاتعارزز هده ددا ناشن همخ

 | ملات هنفلروطارپعا مور ندنسایاق یتموکح ( اکیرف - یژیرف )راوج
 | هبهنوق لرفطرا ندنکیدلکهبدیا ضرعت ندنفرط تموکحرب كچوك

 1 ار طبض كباروا هلت نع تاذلاب هدتناورر و هاساکش من

 o یراصح هجهرق ندنغیدلوا لوشنرف یساعدتسا

 یراراتات (واطقا )هدنلخدم لبینمرا هرکصنامززا و یدلیا طض هنمان

 | نبیا ماود ردق نوکر وا 3 نرجت هلرامور ندیا قاحتلا هراتوب و
 لحاسو هنسه وا( لوک هتسا)یتسادعا بولواهلغ وز وف لان لرفط را هد هب راح

 روحهزارفهیلوسلک ندزکد هارااق ماطر, یرلناو سقعت ردق هر
 یالا ءد ( كو وازو ) راوج هرهشکسا یرخوب ندلاءالع . ردشعا
 ( تنطلسرادشم ) یراوج واقرهل وایافاکم كنتمدخ و یم» رطاخ كناو

 هتندالوا هلا لرغطرا لیوحتلاب هن ( ک وا ناطاس ) نالوا هدنسانعم

 كج هاب بولوا مبا هقوجاسناطلس [۱] هروک هننایب ك رماحو ضیوفت
 . (جیناموط )وقالشق ی(قحارس) عقاوهدنسهراراصح هچ هرقهاسیضارا

 دلراصحهج هرقایو رش هحءهرف .یدرب وقرهلواقالبای ( یللب ینمرا ) هللا
 -۱۲۷۲) ندنفیدمهلا کوا كنیرطاستو زواج ءلرانلاکیرف هلىطبض

 ین( ههانوک ینیژیرف) سه :یرهلا هناعم یر عطرا ن دلاءاللع هد( ۰

 ماتم u اوس هدد رص کیدلیا دا هقدضت و ه رصاح

 ۲ هنسمرصاحدلرپش لرغط ران دلاءالعندنیکیدرتسوکش اب هنس راراتاتنانلوت

 1 دقا ) )و هنماع رل رابات یسدنک هلا هلک دو هردیادلر

 6 ٩ و ۸ ص ۱ راح صحاح [۱]



 YE PTT یا ی ی ی رس و نکا ی نوک
E9" پ نو لو مدارا  ihزا  

 ۱۳۵ تب نامع هلا لرغطراو رابق وجلس

 ا لعسص یش هدل رغط را هدماکنهو و نا رز

 هدنلاحرا هلبردغ#لورمخیک ندلاناغ یلغوا « داقک نیدلاءالع

 هدننامز طةف یدلوا سلاح هنماقمیردب نیدلاثاع ( ۲۱۳-۱۲۳۰۸ )

 یارجا هدهجردرب قوسمان لاثماقافنو قاقش یهدنس تلود یاما

 جرهوجره تکل ندنرلکدلبا موم هدرللوفم هقشب ندنکیدلبا ماکحا
 . یدلر | ندتفادص هن هنعوتم یزاغ لرغطرا هدلاح ییدلوا

 ندبا روهظ هلبساعدا تیرومأم هلاع حالصا ایو توبن قلاراوب

 لیکشنلابهدب واوح هیساهآ تلف دی سیار همان یاسارخ سالا اباب )

 نا هل ا ناق ی هعطق یرافد شل و یسهب وع نالا ۱ ینمان ( راساباب )

 هنس هس رو عفد دارو یلرغطرا ا ندلاثاغ ندنرافدقارب هدنحما

 زانا هتف وم ا0 تا ) هدنزاوجب هشام ترا

 لرغطرا هصالخ . ردشعا رامورات یتسهفاک كردبا نّقصاب بوتاح

 تمدخ هلتقادص لاک ردق هس نوا هد ثكتبدلاتاش ناب

 ی رام ودخحم یسهب وروم كلام هاسافو هد( ۱۲۵-۰۳ ) كنا كردبا

 هدنسهرا ( نالسرا جسلق ندلانکر ) هلبا ( سواکک ندلازع )

 فرم ۳ 0 هدقدل وا فرط کیا ارها قرەلاق هف عزانم

 را ارجا هم اصن هارد هنقر 1 حا ندءامد كفس قرهلاق

 ك میام ریا لرفطراو ريق ما

 ناناوا ناس هدالاب ناعاقابا یغوا ناخوکاله ندننادناخ ریکتج

 جات كنالسرا چسلق نیدلانکر هلسواکک نیدلازع ینعب ردارب ییا

 نهقوحلس كلام هدننمضینکست كنیرا وزراوصرح دیا تنطلس

 قرش ردق ( همورضرا د همورنزرا ) ندقمرا لزف قرهربیا هب کیا



ANH 

 ینامع رات کی 1 ۱۰

 هجوت هللوصا تئارو هنیدلازع یفرط برضو هنیدلانکر یفرط
 ندنموق راتات هبهقوحاس كلاع لسکت و ( 1۵۲ - ۱۲۵: ) كلع و
 . یدمهدیا جازما هنس ردار یا طقف . یدتا نبعل رطا هدر

 كنسهدلاو ندارواو رارف ههلاطنا هلتموکح كرت( نىدلانع ) تیاهن
 احلا هدر ( غولواهلابلشیم ) یروطاربعا سنازیب نالوا یردارب

 سنارب هدنفرط هنس نوا یتیدلو هدنسهاج كناو ( ۱۲۵۵) یدتا

 كمالتا ردق كس نوا ۲۱] ندا ناکسا هده رود هلترحم هنکلام

 . یتظ ینداواقیوشت را كنيدلازع یراهلوب هدنماع یتموکح سنازم

 (یسهریشمه ككروطارپعا ینب) یسهدلاوو سبحییا روطارپما هلکمرب و
 ا ارا ىدا رو دوشم یرامودخ هلا
 تراقحراتفرکو هتسحهللاعو دالوا كنيردارب .یدردلو هددصرت

 نالسرا جسلق نیدلانکر هلاراشم یناطلس هینوق نالوا رتأتم هتیدلوا
 هک( ناعهکرب ) نالیامالسا لوق لوالا ندزیکنج لا یتعی كرلراتات

 هدهسلا ما صالح یا هلش واعم .  یدیا نامرهف شهدم

 هدسیدنک و شلاقهدندز روطاربعاو هدلومناتسا یراقجوح هاسهالاو

 (NAY هدنیدلانکرو ( ۱۲۷۹-۲۷۸ ) فلت هدنرلفرط قاحسف

 همزاب رب ی یوحلس تخم راراتات ندنغیدلوا شلوا كاله هد( 1

 ق کیا ( یورضیک نیدلاتابغ )یلغوا كنیدلانکر قرهیوق هلاح
 . طقف . ردراشلا سالجاو داعقا هنتخن هنوق هدلاح ینیدلوا هدنشاي

 هلکعا احتلا هرارانأت ( دوعسم ) لغوا كسواکک نیدلازع هدهعفدوب

  یرشت .ردلکد مولعم یرلکدلک ههر ود هللروصهو تقوهب كراو [۱]

 یر تر اروا هرکص ندنساحتلا هرصق كسواکک ندلارع یغرات
 . رلیدنا هدقعلو هده ر ود رلرانات هدنلوصو هلونات-ا كلا هدهسرو زای

 سس



 ۷ ۱ ۳۰۷ ٩ 0 نو تل

 ۳ یزاغ یاب رايق وجلس
 ی مس با بیل تی حس تص رخ

 ا ا قردتوا مسق هبییا رار ۹ یو كلاغ

 (۱۲۷۰-۱۷9) یبلریو ًاتفصانم هدوعسم هلبا ( ینحوا ) ورخک
 فرطی هنب هلفس ات لاک هدیزاغ لرغط راددد رص ییدتسانایرح تاعوفو و

 . یدردا تعاطا ک ۱ هسر ول وا هاشداب 3 رر وط

 راحود ثكتکلم و ید هحقص هحقص كهفوحلس تطاس "

 بوترآ هدنرا ینعض كقوحاس لا هاتسانم بشذت و نارح ینیدل وا

 « لیا | «هبلاطنا شعم « هفروا «هقر « رکیراید «ناو «هورضرا
 هلالقتساهعاد !رعایهدنراتلایا یسهرق هلبا نیدبا « ناخراص « اشتنم

 اش توش ونک ةر یل لرغطرا هدلاح یرلکدشود

 نوکر مدومرارات یی قرارومام مور دا کک
 لقتسم کاح ررب ہدتققح طقفو عبات هروطاربعا 1یهاظو نالبند
 نئاوراباكی هدننس طقف .یدیا هدکمنع هزوک هلی رلکب مور نالوا

 حیدوت رک ناهع یغوا کک وک كنامدخ داعهنماقم ندشدل وا

 . ىد ااا

 لر هدلاح یندلوا هدنشاب ٩۳۲ هد 0 7 زا

 یحهواس فا یراص « كن زدنوک « كي ناک نودبا تاح هعدعد

 یدک یر ندنشاب شب نوا . ردعغا دارت دالوا یوا هدنمان كب

 ی رکیچ ا مس لای هدنملع رثراتات و هدننا

 یسد هاسق كب تاع هلا راشم للغوا کا ةا ترک

 وک ا یراغ كنیردب هلهجو ینیدنا وا ناس هد: رافوب بولوا

 یل ر ا1۸۳ ناضمرنالیردن وک هلیدپ یمامان (رادقخ) هنسیدنک یل

 نودب رف یا وج هاباتارت وشا یدنلوا ناسحاهلا نامرفر هراعلا یس راف

 ( 1۸ ص ۱ دلح ) . رد ر ی | ك
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 یامعے۔ رات یکی ۱:۳

 ۱۳۳ ا هام كنیزاغ نابع [۱] امتاهج ىس ىش
 18 طقف ۰ رابدتسیا قملق كب یرادنود یرانضعب هدننافو كلرغطرا ]

 رابدشلیوس رب خب ن هد الا .یدتسایامع یسهاسشف یدک 3

 هدواو یدک او ندکلکب بوروک ک ییداقناو لس هنامعع كقلخرادنود

 . ردن وقدم E لرغطرا . رد | | یدتسا تعس هن امع

 ۱ چساموط یقدمو اقا )اا همخ) ىسەدلاو كنزا راغ لرغطر وا

۶ 
 EY اخد ادعآ اربخا تولوا و داتس ەي رفهنش راهح هدنلخاد یبهحات

 1 [۲] ۰ تنا اخا كرار دتا اشنا هر رب ندفرط

 ۱  عاهرلفوحلسو روخو یرج هدهسدا یعاو لهاح لرغطرا

 ۱۳ ادا یک لقتسسوقلطم د اجر هدنتکلم هدهسندیا
 ۳ 1 ا هراناوتئارق همان راقوخلس یهطخ
 رک یو كاننهمالسا یاما راوج لکدلرغطرا

 .هنسهناراکسناسنا تاسحوقاخ نسح یتقلخ یسهایقوباج یراتبحمو
 تادلابیرلرونکت یندلوا رواج هدننامز حلص . شعا شما نوتفم

 راههده و ماعطا هللا لوق نسح یرلرفاسم هدنرلکدتنا هداعا یناوترایز

 . یدبا رلبا یطاعت

 بولواهدنلاح هبجوک یتلخ یتعم لرفطرانالوایسهابق ییناخ یاق
 ندا ماود ردق رصع مرا نکیاقوب یرلفوقو هدکپ هبهممالسا طئارش

 قر هوا 2 یرلتفلا هدهسد ماکحا و شملشاب هندع . هدتتسایر

 شیب اما

 ۲۳ ص ۷۱ وصوت هدنبهافشک یدنفا یدلالو [۱]

 ۱۱۷ ص ۱۳۲۰ هنس ید.همانلاس هسور [۲]
۷ 



 ۳ ى قایع یی یاس
 یہی ماس

 كامرا و یدل تراع ٠ او REI ER كلرغطرا

 ضعب كنبرلغاط هجهرق مقاو هدهرقنا ندنسیقرمش یک كني رغاط

 هلبا یرلغاط چسناموط ندنرلترط لامث هدوک ذم لابجو یرلهلسلس

 یرافالس و قالشف قوح ر ردق ههووا نالوا هبمست کوا ناطاس

 .یدبآ ترابع ندهبدوا و یراح یواح

 ندنفیدلواكته و بوط هدراانامع هدهسشع ار وهط تورابهدننامز

  شککهدیراهبرامو همداصم .یدراردنالامعتسا هحراح ا هدهب رام
 ییمشدوندقم | حامر و ربت رک دوا وا یشراق هدناذمر

 ابو كما: زم هلحماق تور دق هدرلاحم یهضراعو هدرانامروا

 هشیایراوس هدایز ندهداس هلتهج . یدیا ترابع ندکلا ناقصاب

 ۰ یدیا ترانع ندرایراوس هد وف 2 رغط را هاغمآرب

e 1 1 

 لر درب وزیر امگا

1۸۱-۱۳۰۰۱۳۸۸ --15۹۹) 

 یر همداص راصح هحالوق هلبلب یمرا - یمهلئسم -اودزا - کک چ وا

 دا وسو کص ندنناف و كيا هارک و هدنناح یردب درک یزاغ ا ناک

 رلزاصحو هملق ضعب هلبا تامداصم كحوک ما بوما ریراک
 زار یراو تیرش هدنتهج قرش ثاش الو راکدن وا دخ و یرهش جاقرو

 شف دهه لر هرل هب راع یلتشهد ر الا راهم دا 9 طض یرب

 ردقهنس ناب قرف هک-یلسم یرکسعو یباس كلا .یدشلوا

 هراداتح كرلقوحاس یرب بولیریا هبییا هلتعسط . ردشُما دادتما



x Ee Se رز al rac, 
 r: eA ا س ج

Haa E KS ۱: 

 . ندلالقتسا نالعاهدن رکید یلکب قاجنسینعب تراما قرهلواهدنسهباج و
 ۰ ردم هننهرص كولم فئاوط ییرضوط اهدو یتطلس هرکص

 لا یندلوا راحود كنل وطان | قلارا وا هرکصندنن :و ثالرغطرا

 | یسملهحراب هماسقا كحوک كحوک ماطر هلتسانم نارحمو ترتف

 ] كجوك كن[ یکوبوا ناطلسهروک هبیرمشن ] ( کوا ناطلس ) هنیرزوا
 | قلخمف کیا كجهلوا یوب هلسیدنک هدنسشراق هدکب نانع یب

 (سنازیی)هدیسق رکید یرابحاصراج كلراقوحلسیم فر هکیدیارویروک
 هنکیداس الا هندزوایرلهل وادلرت هنب رالح یدنک ن دنفرطیرلر وطاربعا

 سساتراهقشاوب هنیرایدنکی دنک و نادلسب هلکل رک امفیین_رامدا ونایاشب
 ۱۳ رو دوخا یرانادناموق یرلملق مور نالیا داجاو
 [۱] . یدیا یزا (روقکت )

 .یدیا ندنرارومشم كلراموادمنالک بودک هرهشهکسا كب نع
 2۳ ۱ ونک ىدا نواف وزعم قد (ناهغمرف) هداروا ینح

 بو تم یلاح را كردن هد ( ٩۸۰ - ۲۱ ) نکبا یلغوا كحوک

 هل تسایرهدوا هک ی هعزانم رب ندیار وهظهلبا (یزاغرادنود ) یسهحمع
 | (یادناموقدودح) كنکلکب وا ندقرط تلات نیدلاءالع_یدیایسا وعد

ESیتساوعد تدتایر اتکا تار ر راد هنغر دل وا هج وت  

 ا ڭكلرغطرا كب نامع هرق .یدا شا فرطر قزەلوا هنتعفنم 2

 یلصا هوا شکلا ندهمور ردع#لا نده ور ابو هحیزمرا روفکت [۱]

 . زار ندنفرط زمفالسا ی هطقن ك( نون ) هدلاحو .رد 111660110705 روفهکن

 ۱ .ردشءدروفکت ردق نرو قرهل وا لوبق هج هلو: هدهرکصو شعاوق هکویب
  ود(روفکی) لصا بولوا طلغ ىظفل ( دوفکت ) یدنفا كب ذا مرتع لەم

 هدزعاسل ندنکیدلسد (روواقان )هن اصا نابتسرخ هدنناسل ینمرا طاف .رود
 HE ردن ق هلقع اهد یسوا تمم ندروواقا هحینمرا یسهلک روفک: لمعتسم



 ۱:0 و نوع سیا ۱
 ا ےس س س سا س س ی س سس یی اس رس شب ی ی ی س س ی یس ی یس سي سس حس حس ج ی ی

 قوحلس وینربشع (ییناخ یاق) هدلاح ییداوا یک كا ندعوا چوا

 یربشع كنسیدنک یتصت هنکناکب ے واو هتسایر هلق ندنفرط یاطلس

 هلرغطرا ینعب ندنجاودزا كلرغطرا هلسهب رک ك نبر ندنرانالک یرلیا
 تلاکو کا هدننابح كنسردپ و ندنسلوا دلوتم ندهحور نالوا یلحاکن

 زدی وک ) هدنرتشادرف هوس کیا : روشوا نط کک یا تا

 هدا كب یعموانت تولوا راک (یهواس یاب را

 یودخم هدا زدنوکو شلوا دنهش هدهمداصم رب هرزوآ 1

 . ردشمک هنسه رصقدالح یاقف ز كکب ناغرا ها (شابقا رویت قا )

 تبا ) هدرا وج ا E ا زونه كم ناعع

 هدنشاب_ شب نوا كن [۱] یانادا حس نم اشمع# رف ۱( فرو
 ریشکسا یدلوا یسهعرک رب كلام هب ههجنو حالم هر او

 نالوا هیاروا ينوب هدنامع هرق « شلوا عياش هد یرلحنک

 ینامما!یعومهدوا یک یرایلناقبلدرہشیکسا نسعناددر راز

 اب توت وح كي ندرالناقلد هنرزوا یسریو رارق هبلط

 ه رق هر اوور رک د . زدشل اف تق رنامع هرق لغ وا ا

 ثكسهع رک ندیلع خش یتحو شموس كب « نشم یزد ناعع

 عفومر هدایزژ ۳ و هل بلط یجاوترا تند

 زجاع خش ندشیدل و هدلط نبع ا ندا لاغشا یمسر

 هدیمسا یدبا ییهنطا خش هر وک هتناور:كدنفا مار هلضا ۲

 كب دام مرتع رلعم . رو دا E ىغيدلوا يلنامرق قیاقش طقف شعا ىلع

 ایذا هنر یلانادا هلسملس وق هدتلا كنسهطق ( ن) یهدن-هلک ادا ۰ هندا

 لاک | هدهروس ىلع خيش یلانادا .رویلیاتفیک عیحصتقرهلوا بهاذ هنفیدازاب
 داوج هرپمشنک-ا نالوا یزکص كدغاع- یوا ناطلس داردا مولع لرصحم
 شما شمال . هنهءرق مای (یرو تار
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 خرات کی
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 | شاكر یتورب تیا كرهمرو باوج معنوال هدهنسکیارهو بولاق
 ۱ ر رابتعا كتقر هدنامع هرق . شعا

  قرفلا ماقسا ندنهر هدازکب هاتح ی زاو ندزو او

  كرهریدتا او هلردبا فلت یا هلتروصر یناهیه ییرغوط اهدو
 ۴ زدنوک یردار رک رب نا ها رکف قلاق یدان هناکی كف

 1 هد درا ی کوا نا نالزو زونه یسەنسح. تاسانم هلا ب

  ًاحلسم ۲ ما اف نرخ هلنا لرپشکسا نکرولوب

 ۳ فسا فطن یمنلست هسرایدنک كنامع هرق كرهک

 . اقنمرخو روحهرارف ینسهدازکب رمشکساو جورخ راردارب کیا
 ۳۱۲ درک :ددشعا ترانا راتودلئاخبم هسوک یم اس

 | ( لوک هتبا - هموق ولکا ) و (رهش هجءرق - راصح هجءهرق )
 قاقش کهدننب مالساکیا ءدرلنوبو كيرح هنماع كبنامع ییرادوفکت
 ` - هموق ولکنا ) 8 ا ا ه هدافتسا ندفاه و

 ۱ «نادناموق هبلایومنکنوج یدیا رویلیب شید هتنادناموق ( لوکهنیا
 هداتشوررون وک هغالباب هدراه یبراشاومو باود یساتفر هليا ثكبنامع

 كب نامع كركو لرغطرا ءلرکو ردبا زستحار اماد نکرنیا هغالشق

 | كنيروفکت ( كج هل - هموقولب ) ینراقلرضا نکردک هغالیا
 ۲ ندنسضارا ( لوکهنبا ) لاح همه نوحما كما كرت اتناما هتسهعلق

 ندفرطییاره همداصمرب هلو هدلاحو .یدبا رارولوا روح هرو رم

 . ندنساقفریردپ ناغعهرق .یدلکهلاحرب بانتجالاعنتم ندنفیدل واوزرا
 (بلاروکوق)ندنراقفریدنکو (یزاغ نجرلادع ) و ( هوقهْا )
  دوخای شة هنیراتعم هرواشلاب لبا ( بلادوفیا ) ( بلا دوغروط )
 ۱ ۷ آق هموم « ( هموتولکنآ ) قرملا روالد هدردق ۰

RS 



 یر مريم ہہ ی ےہ جرج جسم ی ی ر رر حس سس یی 1

 نا AO TO هر ناف

 ۱:۷ نوتاخلام و یسهعقو هحزیک |

 كنس هدا رک رپ شک اب موقت انام هامون را
 قردلا شا ندشک رخ E و تا یبل ارت

 ردو را هدزاغو مان ( یییمرا ) نوحما قعلو و هدنلاح هعفادم

 هدنوب ویدلوبعوقو همداصم [۱] . یدبا رویلکب بوروق وصوپ هایمدا
 یاب ) لغوا ثاکب یهواس یاب یراض- یشادرف لوس ثاکب نامع

 كب نامع تقفوم طقف [۲ | . یدلوا دش ( كب هحوخ - هجاوخ

 .یدرولوانولغم هدهمداصم وشا هکلاتحا هلاراشم . یدلاق هدفرط

 و ونعوقو هنبلع هاسهطساو نانتسرخ رب مان ( سونارا ) طقف

 امت وا هلع و ر وو لئات ا ر واط هب اظقتم 7 رح اب ۱

 . یدلوا بج وم

 روالد ردو روحوا نوا کا اد یش وا لب ناّع

 هدیونچ زارب كن ( هموقولکنا ) و هدننماد كنغاط یمرا تولیوط

 راناسهحاق.یدتا موج [۳| ۰( راصحهجال وق ) نانلوب علا هارواو

 . یدلدیا ریسا رانرو هلا ی هه یداسروق

 چ کاراصح هح و رق ا ) نوتاخالا ) نوناخام مت یهعقو هجرك |

 روت لوک : های را یا( راصح هحالوف ) و لل 5 یمرا

 هما ( راصحهجهرق ) یدمهدیا مک یتراسج كل وقبت هلا موم
 هدعقوم مان ( هجزک | - هم رک ۱) هدنراوج جیناموط . یدتیا داحا

 ی رلغاط نشی هک و و جسام وطو و ل ا « لب یمرا 1

 هما ترک و ییا هدتالطصا ایفارغونط ( لب )۰ روا لا
RRروئل وا ربیعت تا  . 

 .ردهدنسضارایمهب رق تاه زج وهدندغاشاكناب ینمرا یرہق كادیمش [۲]

 شعا هاکترایز موبلا

 راصح هحال وق هروآ هه یربشن ( راصح هم وق ) أرظن + هدازقالو [ ۲]

 "ی اي سی یی ہی یہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہی یر رہ



 ی مج

 یردبكیهجاوخ یاب دېش هدهدارو ( ۸۸-۱۸۷ ) یداشب راح هن

 هدشد جاا ماح رب ( یجهواس ینا یراص ) یردارب كکب ناهع و
 كروفكتو . یدلاق هدلناخ یاقهنب تقفوم طقف [۱] . یدشوددیهش

 یدناءاربخ [۲ ۱۰ یدلدبافلت هدهمداصمو هد ( سوالاق ) یردارب

 . رد ردشلوعوفو هد ۱۸۳ یسهعفو ( هجزک ۱)

 هتم یحاودزا هلنوناحام یسهعرک یانادا خش ثلکب ناع هرق

 یاخ یاقفر « شمالوا قفوم هنیدصقم یسهدازکب روت هحناک

 یاحرا كرد هدیامع هر RE کیا ندەرا «شلوا روهقم

 دالوا كخيش یتسهبهرق ( لور تیا ) قرهلوا هلق هرز وا

 O ا كر هرزوا قلوا طورشمو فقو .هلاسناو

 هلاح ماتر دب «شمقح e ندش وفیردب كن وتاحام گور د وهعم

 یرللادب وقح جاغارب کرک E رد «شمرک هس وف كسزاغ «ش < هاک

 کشمور ردقل وا رلنویو شلا هنسهیاد «یرلزکد «یرلهرق یراقادوب
 سالطا یرکیدهساقفاقیلوقرب ںودیارتس یتحوا كضرا هسخ تاعطق

 یراکوکش عازوا یرغوط هنلاجهلساس ناقلاتو سوروط «هنیراغاط

 ردب رابع ندنسل وا راشرب اهد و شمقح ندنرل رم هن وط «لد«تارف

 یللبدنقندنفی دلقاب لیدنقر اعاد ا یحور كم وح سم هنح اغا ماح ینیدل وا

 ِ حس رف ترد ندنکو انا ا كن هيهات وك راصح هح وه رو ۰ نا ینا ماح

 . ردهدهفاسما

 یرداربهدنبدلادهسهجاوخ و یغیدنل وا لق در وفکت رابخالا فا اح ۲1

 ) ثكرشا یر د یراق ( ك نع و وتو عن تن وب و یتغیدل وا

 . رو زاب ینکیدند ) ییشا . تا ) مولا هنلتقم ندند د دید



O SSE oe heh o e E aو  

 ح ۱۹ یاودزا كنیزاغ نامع
 : هصوزت [۱] ی ( هعبار ) یسهعرک هدهلاراشم خش هتنرزوا سس "

 هرزوا قلوا ینلع هناشن تور رک دم هد تب نایت ل

 ١ ردقهنیرلخحش رات ٩۰۰ رانوب هکردشقا رب راکدا هبرمّشم هدرب هللا جلقرت

 : كحد یخاکت كاوا شما شلاق دلا ی تتیتق

 1 لد ها ته یوم نا 2ک دتادقع خش ماندوروط ندندسالت

 هدرامانامعهکتوب ردشمردتااشناهکبترب هملایمومخسشه رکصندک دا
 ۱ ِ دهکت نانلوا اشنا كالا

 یشابداسف هنیرز وایامتسا ثالث اخییم هس وکو یطضال (راصح هجالوق )

 -هم وق ولکنا )(ثلج هاب دهم وق ولب)نالوایض رەت تلا كنسهدا زت رهشکسا

 درلو وغکنت نیکان كران و کن وح یدشو دهغی رار وف 0 |

 همالسا د كاف نمرخ هلا راصح هحال وق تولوا ندنرانالک یرلبا

 ندن راداحا ازا ناز 9 صادر ونک کیا یھ ی

 شناس .یتحو هن رلو ویکی را وج هاتهج ینح هل وا لصاح هدناف رب قترا

 یسسأات كنتموکحمالسارب هدنرزوادودح هلتعجاص هلسس هنیروطاریعا
 ندنرفانم دوح وم هدرا کی نایع .هلتسمدا زکب رب

 روهظ هدیرلبا هللاطضینکلام كب نامع هدمهورمشکسا مه هدافتسالاب
 .هدرصق هلیراعا ناس یتیم یواندیدمش كنه اخرب وب كجهدیا

 «هسور و قوس ی راظفاحم كرت نالوا هدشد مالساو ناللوب هدتسعم

 كيرح هسنملع كب نع كردریو یا هدهنیراروفکت اسو كينزا

 هدناخ روا بانو شما تافو یزاغلرغطرا هدهدرانامزوت هکیدباشعا

 تولوایتسودهدتكکی نامعیدوفکت كج هام .یدصعلوادومشیارادهم

 ۰ (هعبار نوخمام) نا اسو 4۶: ر یمسا تان وا ام هداز قال وص ۳۹1

 ۰ یک د ) نوتاخالاب ( هدامناهح
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 7 یامع غران ۹ ۷۱6۰

 |. یدیاردبا عیدوت اکا ةناما یراق غا نکر دیا تم نع هغالبای یتح
 هلباقم هاسهاسک نالوا زا یدوحوم هب همظع هوف ر هلو یزاغ نام

 ندلاءالع) یناطاسقوحاس هدهسن وق یمخفم ع وتم عوستم یتفکندن کج همهدبا

 ا هدف دوا < ضرص مه( ر مارف نا تلت

 . نالواهدقانیاقهنملع هلبسهطساو لئاخیم هسوک كبناْمع . یدلیاراهشا
 ا اك رپشکسا و هدقلآ تامولمماماد ندداف

 ۴ ۵ 27 ی ا  A Eیا +

 :هطقن وید ( رسا - رحنخات دوخ ایر ات ) رادانات قلارا وب

 : هلسادناموق تاذ نالیر وممسا هدنر وص فلتخ چ وا هدرلخح رات هافاشلک ای

 ۲ یدرل 24 دوک هدنراوج یلکرا نالو هدننصنم یره ( دابا ولوا )
 نالوا .داسف رحم لوا ندنداحا ثكمسهقفتم یاوف نمشد كب ن(

 ینشیا كنیروفکت رهش هجهرق دوخای ( راصح هجهرق - ایکنالەم )
 ك هر ا صاح قلق هدژوا تلمروت ر

 ا دورو توق شيام رضاع قر لوا لصاو
 ا ا رو كتر هلبرانمشد كب ناع كرلراتات
 وغ یرلنآ و تکرح هنهلع راراتات هلبا كرت هکب نامع ییہرصاح سما

 كنمشد ییدرک هلا نیدلاءالع ( ٩۸۷ -۱۲۸۸) ۰ یدلیا ناشیربو
 ی یادم هب راموشع وروق ۰ تالا

 ۱۶ ا . ودعلوا دراز واد ( یسووا .. . اط)
 ۱ هارامح هحه رق هدکدلک هسدادما كك نام بفاعتم ییعفد كتسمب اغ

 كارخ اتفاکمهتمدخ و . یدر وک ی فید وا طضن !دنف ر رطهملار راشم راه

 الو ندتیدوا ی هد ی ضوكر رحم كن هد اغ ون هلا عقوموب ی کیدتا

 ینکیدایا هلاحا تک یرهشو دل ردیا لع هدینکب قا ا
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 تدوع هني اب كل ردبا دع و یکج هل ردنوک ندهمنوق كنار و رش |

 یئاوا یلاوشیسهنس ۸۸ -۱۲۸۹ینعب هنسیست ربا قق اف . یدتبا

 یجدبنوا كنسهدعقلاذ هروک ذم هنس ییاطلسر وشنم نالبزا هرات
۰ 5 ۰ 1 7 

 توت كرا ماف اعظعت Es لضاو هامععد یتقو کا وک

 ن كروشام او تار راح رات صع هاب دنا هاربخ ۰ یدا هد رلشاپ

 دس زو رس و یر هلوا ٦۸۷ - ۱۲۸۸ اوہس نح رات یلوصو €

 یغوط ك راتوب ندنکیدلرتسوک ۸۸ ةحارص ےک نوباهروشنم

 [*] ردقوب همش هنغیدلوا
 , :  ردیتآهچورب یرلهلج ضمب دكرودنم نانلوا نایب ًافنآ
 ن دابقیک ٍندلاءالع نینمژلاربما ناهرب نم محرثا نمحرلا هللا مب

 بصانم توت وط لود هرزوا تنطلسیاضتقاو .تبرش رودقم ...۰ زار

 هب دادعتسا و تاباق هه بودا میردس هناحا ی هلبلح بتا صو هلع

 مایا لا 2١ توسمدوک اج یارو رکات ه0
 نارلدو اغو نادیم نازرابم نالق نسادا همزال تمدخ هرجا ماللسا دودحو

 هر یھ كرلتديا کال هناکد و دژ رلتکب قحوق ندنارادمات نالوا احیه هر

 PRN ER بونلوا رلتقفشو تیاعر هج رداقم و هر و هحیذآاح وللاح

 ..ردشهال ها عياض

 هاش ناّمع » هاحیلاع دنع داعسم نالوا [ دس هطخ 1 نایز ندهلج لواو

 ریش لادح یس ةناھع لا صد ê هللاو دی هاوخ رح ) ك لرغطرا س

 ابا ۰... . تولوا نیهر هیلادمص لاضفا یسهدناجر لاعفو نرق دادو

AAR ][كارت ایا نوناک یسهنس۱ ۲ ۸ ٩ ی وک ی جنر كانم رح یسه رغ  

 رردروآ ققو یدنکیایه ینراما تبوت هاش ناّیع .ردیا فداصت هنشب ی رکپ

 + اف هر تافاع ۰ یدا رروط هرز وا قا نوجا تداعر ید د

 ردنفاک معا تال هنس ۲۰۰ هلارا دم نولوا قاب ردق هننامز یا ناح د#

 TO یك هکر دشع | ماود ردق هلو و تب ول طفف و شما ا مایق ناد

 ,ردیسه رطاخ تان كلو یون یدنکیا .دازع رل هش زوم
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 . ترجا هم هاو ندطالخا لب هناربا ندناروآ یدادحاو ار هل سم دادحاو

 . هلدقد ءاوبا هدب را۔سناج مسا ص دد تص ر رق مایا تو وط كولم نم رط تماظمو

 ۴ هرف ه را هم نالر و قاقاحواو درو هب رلیدنک EE بو ا توف 42 ةد

TOES 

TET “EFER er r ar دسر YW TEE 

: ۳9 0 

 کا ندرپشکب و E یعی [ دس 2 ]و کوا یا "یلاوح ند:غاط

 هژاب توق نیسحاو 7 تكنهر ومعم و یار طا راصح راب و لوک. هنأ و

 ندیهاشنپش یالاو بناح ندنکیدتپا لاخدا هتافاضم هیمالسا تالاع بوجآ

 ءاول بوللق صید و ضی وش مشنح همز AD E لبطو ع تاتفآ

CS E0 اع و هاسدحاو و / درب هطخ 1 هح راو  

 Pe هکمدروس و و .مدرو بودا دقت هېاارا غم ا هل را تعا ر

 e هلرب هننکسوراقو لاعمدتل ابا و ترا : دین ردنامم ع .تتاد یاضتقم

 ۱۳ رو اضوصخم اقم مدوتس تادا ۰ ۰۰ .بویلتا رارقو
 جیلق ین وتلا هضبقرب و یاب همن طق هعاحو ی رصم هحالاو یار یاسدو 4ح

 ندهدقن مشرد زو هاقاجو تخر یمیس هنایدنح دنبل# دنم-یودب رو

 یرلهیعج ولم هلیتوا رشیللا ناک هضبق ۲۰۰۰و شوجوهبج هرفن كسب یربغ
 تودبا دخا رفد بح وم ر ندشواح نام ار <A وق بواب ردنوک ًاطو

 هیت وب م-دون-البق 2 یداهح لیدس تونا مرد دنا ترصن ةا

 هنایاستافرشءو زورو شکشبب os هاو رشعو هصاخ ناقاشو فد رشت و

 ایرج ...مداق لامالایضتنمو لابلاغراف نامش داعس ناش هلماب ندهناکولم

 [42توق ماقع ةلایسو نناع و ناع هند مرکلالاوش :ربش لگاوایف

 كتیدادج اتا راع الوا هدواهسرا و یر تقدنایاشهدروشنموشا

 ترجاهم « هنانوب ندنلب طالخاو هناریا ندناروت » ریارب هلراقوحلس

 . هدنتسایرهاشناملسكنتر مشع یلناخ یاق هک ردسهباکح ولون كني راکدتبا

 . زمکیدل:اناس هدرابراقو هدنقح ین رم یرغوط هب رغند(ورع) قرهلوا
 ةع ندرس هاریکنج ا ترشع و فلاح تک" مان وام

 یمهصالخ ندنغیدل وا تد ر شد الو خر و

 . راید ندطالخاو هناریا ندناروت » یهدروشنم نانلوا رکذ هدالا
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 ۱ 0 ۱ اطلس روڈدم

 مہم ہہ ہہ تہہ خب ینہ دم عج مه 6 هست تم ی ےک ل کہ ا ل اہ کک

 هننیدنل وا رب رګ هدنماقم یاسیزت كر وشنم كنسهرقف ترجاهم«همور

 كح هل دا تفدهدر وشنم . نم ناو و تروص ر یربغندکم | مکح

 شل رو یناونع (كب) هتمرتع با تكنزاغ نامع د کک 0

 اس وکر و تا ی رهظم هما ولع( هاش ) تاک ناو نکیا

 هقشب ندو .ردنا تلالد هناالقتسا هد و 4 هکردسلوا وفعم ندمسر

 زروسرک و اینکیدد | دس هطخ ]هدنامرف وشا کلاءنانل وا اطعاهب یزاغ

 هحه رف ) یراما رقم هاش نامع ۳ نت دا كامرف هسا هره

 و زادتبا هندع ندکلهحوک قتراو له رویا ند( راصح

 كنهشور هلردبا لع (هرهشکی) نالوا یدکی 1

 E ا تا ساو وا رده هطض

 نامرفجنکیا دلا ندهنوق كهاخنامع روشام او تار وا . 1

 لاسرا ندنف رط سواکک نا دوعسم ندلاءالع ناطلسیسحم رب بولوا

 یلکبقاحنس هلا ون (هاشنامع) نامرف یجکیا وشا .یدا شلدیا

 یيدلنید لالقتسا تار ءدنمرلخرات هدلاحینبدلوا ترابع ندنہج ون

 یجنکیا ك ىنج ر ییسهنس ^A“ ۱ ] هشق نوسر وطدد راهحهحهرق یتحو

 یتسهطخ ARS پکس هدراع>هج هرو ینسهطخ هع

 دلاقوف كحهاش نامع هده سیار رع هل ب یبدردتا تارق هنمانهاشنامع

 و و نکیا تاحرب یناطاس قوحاس ییدتسا ماظعتو تمرح

 هوالع هدننمسا یدنک هدهطخ هلو هرو یجم وقف هفعای

 ییدردتبا
 DESE ر دک هاش دا نام فاو یها»هدنسهعاخ كنا وج نال واهب ین اطلس

 روشنم كهاشن نام تب ول وانامبءدمعاشا زار و ندهملاح نارق

 ندنذیل ۰ یانادا خیش یردب ماق كانبزاغ نامع هیقف نوسدوط [۱]
 ۰ یدا ماع ۳ ینام ه رف

roza AEE 



  یلوا یوقو دوف كپلا راشم رادمکح هجرك

 ینلدل وا كلام هب وقر یونعم و یدام هدلاح یههس هدهسیا لکد هدنسهح زد

 ۰ رولوا ناعاسم

 فرح ا اواو هصوتهبیزاغ نامعیرمشیکسا برضوبرح الب
 ۱۰۵: راف رطیلکداو اعا تیرومام كر هب یزاغ ناهعندماهوفتدحاو

 ا ۱ رولوا لالیشا E مرارانات ناتبروک
 . راصحهرقق اارجا كابا زارحالادعب یتراما ةر كنبزاغ نع

 هدر هدننمض یتشع كنهماع لاصم هیارواو لیوحم هعماح كنساسلک

 یروشنم وشا نیدلاءالع [۱] (اورق ال ود) . ردسعا نیست کاح
 تصور, ندنفیدلوا كالامهدهدالوار وك ذ بوسروتک تعانقهدهاکمر و

 ۳ هطخ هتمسا ردا نامت ۳ ها هاش نامع ا همان
 ا زاسدهنرولیا زامشا یتکیرلیا هدعایمهدهتسا
 . یدمهلوا قداصت هتاور ر

 نا E ۳9 هحهرق هفندل وا هعلاطم هداناهح

 NS هاروا هیرزوا هدعاسم یتیدلا ندقوحلس ناطاس یزاغ

  نوسروط نداملع یحانجاب كنيزاغ یب یداماد رکید كنلاندا ءکاح

 ا قدس یریما ريالا نوک همر یدیاهقف
 . هدنهلناتسرخ یوعدندیا روهظ هدننیب ناتسرخرب عبا هنیروفکت
 دارهبدیادع لالهسا تعار هنتلادع كزاغنامع یسعلوالح قرەلوا

 ۱۱ ۱ كىرا دقن كتارا ندا ماودهنبرازایراصح هجهرف

 هات یسادتبا هحایذ هنس ۰۸٩ هرکص ندنوب یزاغ ناڼع
 هدنامنم تب نودیرف هد وا POE نامرف ر کو و

 . ردحردم

 ۷ ۸ ص ۱ دلح یخرا وتلا" عوق يلع [۱]
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 oo\ یاارحا ردق هللالقتسا ندنراما كهاش نامع

 (15۹5۹ - 1۸۸) ارح ردت هنلالتععا ندنراما كهاش نامع

 96 كتندا ) یرفس كلا مرکض ندزا رسا نرابا

 ۱ هر وشنمنانل وا نام هد راق وب ہد رب ون کردشاوایتک رح نالوا هنرزوا

 زاراو ناس هده رکشآ هضل رع ييدسا مده هو وحلس ناطلس ۳

 .'یدا شعا نادت

 ناار 4> ەرق هکردو یعدق هد ضرع هننارت یراکدتوادخ هیلس قد » |

 روشنمو تولیردن وک ( ردشع وادادءتایشاهدارو ( هتنرلودنن رااح و هل زالوق

 قاوار :قاحنسرب هام اب بولبروس مض 4:بیحاوت دین طخ نیا ایسنا حد وا

 یک مر مد.« نشل روی زاتعو زارفرس نارقالانب نوت

 دازهاشدابولتلود لوا بزلوا لوم دن افر ار یلراو كم هد سلاخ
 هحو و منع هریک | داهح هنسااوح قدزا هحرک * اس ناو و

 قحنوع تولوا زمش رط قبفر یرلاعد كشاشداب ولتا ود کش یدنلبق

 ... تولوانرق اساحاورابولوا ادهقیرط "یداهادخ بیبح تازحعهو امهر

 کل یدیا رونروک مدقا هجو هنرل اج هسور هحرک | ییاعت ها4, انعر

 یار بابزا نالوا هدنمروضح ندیلجا یرلقدلوا منام یرافک قینزا هتطبض
 رول نه یاوحا قاب یدنلوا .تردابم لمرور ل شفا یعدق با ای
 صخش دن رد هد یزاغ بلا دوغروط نالتزدت ۲ هل رااوق شواح

 ندنر رشت بولوا فقاو ها اب هلص ۹خ را وطاو هبفخ رابخا هک لو الت دقفن و

 ۲۱۰۲۰ نذک هاشدا نا

 ندیغ وط هلهح و ييدتا ص لک ه ددس هصل ع وشا هاش نت

 یتسود قداصو راک افو یدعا تن هسرزوا ( قسزا) ه ی غ وط

 . یتشو یار كنا ءزواشلاب التام هسوک یزو او

 +۰ ,ص ۱ دلج یأمنم كب نودرف [۱]



 هلتلومس كن هراقس ,ندارواو ( هشاط شب ) ند ( اق یراص ) هلهجو

 هالا ىلع بوک یروک ذم دم رم لاو (نوغار و ز ییدرک ها

 هوم ER لحاسو یدر و ر را رف کما موحھ هس رز وا نمشد

 هاب آتلفع (  شواح هصمص ) نالو هدزروا تماقا هد ( لردم (

 كمشد و یللاح كل رال و هاسهطسا و یجربخ و وشمردنوکر یخ ودنوسعلوب

 دوو كاف ندک هک [۱]. ردا شتفو قضح یتاکرح

 کش هل زاوس ردو ۱6۰ ۰ هعالک | یغیدنل و ۳ اب <I ع ملات اب

 ا ا بش کک یهدارواو تلصاوم (٥ شاط سب ) كردن

 كياو یدشلرب هلشواح هعمصو یدتبا روم یهراقس بولو ىلع

 ۳ نوعروس ) ءدنرزوا یقیرط لوب هلبا ینازوغالق
۷ 7 1 ^ 

 قارحا .یتساروا ندنرلکدیا تبغر هتعر یسلاها ( كونیوک )و
 .هدهفاسمردق خس رف شب نوا ندلوو موج دش هب (هجیسکی لفارط)و

 | وجی د ( یهردوم ) نالوایسققح فده كنيزاغ ناهع بولوا
  هلش رطاف نمرح تک .یرایا ادیت نامع ه رخصح نانو ۰ یدنل وا

 . لرفغطراو هلن رامدا یدک واوا هدب دان رج ریو رت e هصءص [ ] ١

 دیک دک هاسرلاھا لوكا طقف . یدا لی ¥ ( دو ) لا یزاغ

 / ترڅ ه ( یردم ( SN هد ردا رب ما ) و دوخاب شمال وص (

 ۱ هدن زاوح 4سور هم ردش واح نانلوا لمعت لوا دلا دک یدشعا

 1 اتافاکم هسهتس تامدخ ندنفرط یزاغ نامع 2 شواح برق و

 1 نوغروص 31۹ یعب اروم شوا هرصع + ص .ردعم واداب هلممات و نح کا

 اراش وا .یدشملر | نمعآ فاع هر هعاق رس هد رهشکب هد ۰ هو شعو هدنحتف

 ( شولح ) یدرلردبا اغا تامدخ یک كا رسموقو قلیجاف مدت و ترافس

 هنکو سس كلا كنترومأ» )ریو تم د هلا ندرلیلسنازب و مدق كي یریعت

 ۱ ندرلن 11 توت وا هلامعتسا هدهد راق وجلس زل وک ذم مات یدروسد شواح دوس

 ۰ رد | لاقتنا رب
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 یہی ہمہ یم حرم ہمہ ہے ہم ممم ما یک یک ہہ ہا م ا ده

 \ oV یفایض a رقاح - دصق وس ه ی زاغ نامع

 RT یرفسو كنراغ . یدلبا تدوع ۰( راصح هحهرف )

 ۱۷۲۹۲-۲۱۷۹۱: ردرفس كلیا یا تی

 ار وکساوت ۰۰ یتا و تجار تا
 كن رازوفکتموزندباباق رتسایت رهشو تدا زاخنامعهدتحارتساو

 هبا یزاغ نامع ردق هځ راتو هکنوح . یدابا راد لاد یرلزوا

 كتیزاغ هتسهعلق هدتع نع هغالبایو ناس نو یک لئاخیم اک

 مدیر فکس( A LS YI SAE عضو ییرلاشا

 ۱7 یار نوت نوت قترا ینا روکا ت را نامع

 راوج هلتسانموب ندنکجهدیا ځم وزت ینسهعرک لئاخم هسوک قلاراوب

 طبر هبیزاغ نامع نالوا یتسود هنآ هحلص "هلواقمر یتراروفکت

 لویق یتسهناحللعم مشاصت كنبزاغ هسوک راروفکت . یدتسیا كجا

 هب هنن وک نعال هک رای دنک» تلف راع كاع ںونازف یا هدر یارک هما

 یشیداوا نک است هاتف هبنکعلایزق ید
 هللا نام ینکیدرتسوک هجوتر كوس هدقوحاس ناطلس هدنفحو

 هرفاسمر ناناو هدنسههاخ صوصخایعو یفیدقروق ندنرلماقتنا

 یدردتا تغارف ندنرادساف یکف كردیاهوالع ینکچهسهدبا هدتناها

 . یدتسا هصوت یتسعارواط ی !طاتحا قرددالک ۱ ههاش نام" یتفکو

 LY هک یکاح( كو
 روس روفکتکیا وشا ندنکجهدنا جاودزا هلسهعرک اک

 كلئاخبم هسوک طقف . ریدر و رارق هفلت یهاش نامع هاتسانم هعلو

 یدصف وسر هلو هدهعفدو یتمه كلا ندنیدلوا ریغتلا غنت یتنادص

 ینبدل وا توعدیزاغ . یدتیا لقا ههاش ناْغع یتفک و یدقارب مقع

 - ۲ دلح - یحرات یدنفا هامخ [۱]



 1 ۹2 1 ۰ 1 تک

 دل 1 هند نا اقرار ۸ ۱
CRANEاسد مو کا با  RE E Aطب ست  

۳ es ور سر قرهلواهده N 

 ۱۳ و وفا توت هدنراهام هليا لغوا كب داش لع
 | نما ندنرش هلا یوم هدکنتب لها قرهلوا موم هتشر رس همصخ

 ۴۰2 دم هدکلرپ هسرا وه قاعتم RS مرح هاب هات هح ینح هس هلاق

 ۱ ا هدیتساتاو یتزااکهجربارب هرزواقعلوب
 ینشارب ةناماهدهعاق ردقهتندوعهغالغق بور E ندنفجهسهقارب

 یورو غاب هتک ا كنیروفکت كجملبب فنلکت و . یدتیافلکت
 یتاکما قله هد یتساشا یتح یتسهلاع هلځاب و ین یزاغ لکد هکنوح

 ندنوک ودكناشاوهسزخ هوا ناو عارف صاحب ها

 هنملشل رب هدن ( یداکرقاج ) نیش هکجهلیبو هنسلروتک لوانوکرب
 تهاشناععهدتفاضماتخ و «قج هلو ادن راکم رقاح تفاض ..یدلر ورارف

 . .یدباكج لروح یثیا ندننجهلاق زکلاب هاش اردک هغالبای یرامدا

 ط رار هلرلظفاحم هدیعوج كب ندنقلخ كجمام هاتسام روس

۱ 
3 

۱ 

 نداق یروالدحلسم ردقرف زوقطز وت وا یزاغ هج وق . یدیا شمقح

 ۱ هرزوا قلوا هیزخ هدشردقلوا رب هروک هتاوررب « شموص هتتفاق
 شا | قوسبودبا انت كن هعلقهح وا هحک و <«شعوق هنجم ار اقدنص 1

 ۱۳ تک هرات را هرزوا قلا یک هدک اع كج
  هدلاع یتیدلوا راوسسا هلراردام ماطر رداق هبرصو برح هدهاش

 راصحرایو كجه .ردش متک یرغوطهنی راک رقاخنالوا ر ورم عقوم

 : ییزاوتنامهممساعو لانقتسا یتسیدنک تلم نابعا راس هايرازومکت ۱

 کج هل نکرارروطبوناسوا هلا هداب هشت هحنلوا هک كردیا ارجا

 ۳ نورد وتا: یر افاشراج رایزاغ نیک
 هوت واهجنا والصاو هروفکت ربخوب . یدلیا طبض ی( كجهلبب ) ین



  aaی ۱۹

 یرضوط ههاش ناټع بویلپوط یراظفاحم نالوا یشملیغاط بیر
 یدروایلجینس هفاک لبا مو هرلنوب هاشهدهرص یتیدشلاح ةکمردنوک ۱
 راي)رحسلایلعو یدروک ندحیلق یتسهفاک هدناور رو یدتغاط یک 1
  NEقرهل وایسارک شید كتفاضو طضو ه رصاح یرهشذار دیک هتسآ 1

 هد( رفولین-نوربفولوه - رفۇلۇل )نېلك ى سە رک كنیروفکتراصح را
: EA یدقعو ادها هاخروا یعودح هلسو رع درتس كرەك هلا 

 ]یداهدن لغات انوا زاوته هدا رها كحد ۱[

 ) كج ەل هلاراشم یزاغ |رظنهنیرامشا كيما القن ند( یرشت

 وضو هداروابودک هزاغو مان (قلاردلاق) هلت وقرب هرکصندنت رفظم

E ی رع وط هناقالم دع وم ین هنن راکس راح مال نیر را هی قره وط 

 یرف ولم ه ته شعا فات یا هلا موح هنر e راصحراب نالوا -

 در دست جا طض ی راصح راپ رحومو شمل ەق "

 طض ی( راصحر ای ) هاش نامع
ل ادوغروط )ن 9 وعشم هاب ا

 3 هد(ب

 ۳ = 9۹ ۰ ۰ ۲ هرزوا شدن وا نان اها ردا طی ( نوت ها

 1 هعالشق و هعالباب یعالسا لهاو دسفم الوقم یروفکت ناو ا قوم

 [ ۲ ۱ .یدلدنآ لتف قرهلل هه , نیک تم نا دح ر هدرلتدوعو تع نع

 ۱ كن ندیا بت یتراتیراطض كکج هلو لوو اب 1
 1 : هک ک ك هاش نا (۱۷۹۹-1۹5) ءدنسهنم كو تك یا

 کج هلر وکه دس |هد هنس نع ناهو شمالشابهدومص یاقا
 ۱ وا

 . ردشلوا ضارقا راحود هدهقوحلس

 . یدتا دنلوب یلوا دار هللا اشاب ناماسهدازمش رفول ول ءرفولت [۱]

 یربوک مدرن هدن رز وا رب بوسام هنمات یدنک و ۱۹۳ اد هعادم هللا هس ور

ERNی  AEEواست دات  Sa A A E 
 1 لو هاوه یر ییاغلق راصح زاب ٢ شیوا ویا ا

 ۲ لح یدنقا هارمخ (u ۰ REET رپشکعسآ هلآ



 كج هاس تنم زاغ رادن ودیمع كهاشناععو یردار كنىزاغ ل رغطرا
3 

 كرديا فوخ ندنعوش كداسف یفیدروقو ییدلبا!قافنا دقع هلبروذکت

 AF نیک ون : قره ثالکا یيدتسا عنم ندکمتک نوک ود یهاش ناعع

 حج رت صاخ ر رض ندماع ر رص ۱ ترصم "یعاد همالاسا

 هخادنل وا فات هاو واندنف رط هاش ناعع 4 لا راشم «یراغرادن ود ق

 2F ندهعفو و رادود . رونلپووک تیاوررب هدرلح راب ۹

 وا تک همور فاع ندطالخا هلا لرفطرا یشادرق لوا هنس
 هعفوا رظن هنسهل وهدنراشای یمرکی قا بولوا قجوح رب هد رات وا و
 هدیدرصع رم ر هدراشاب هدایز اهد هکلبو ناسقط هسزلوا چسه هدننامز
 یروهظالداسفر هلو ندناذوب نالاقیسهقالع هدکب بان دقتراهلغل وا

 قرهلوا رو را ندیزاغ ناهع هکلاتحا . رولبروک هدنجراخ لاتحا

 یراخروم نامزوا نوجماثامریو سوسر عورشمهلتفر ندیآ روهط
 ٠ یزاغ نامء عقاولاف . هلوا هلبحرب شفلوا سرت ندنف رط
 جازمتس میم کف ك راد اهلا عم یتساقفر ل لوا E رح هنہاع (یراصح

 و هلاراشم و سشعل و هدنزاغرادن ود ه دسلح و هدد رص یک <یرابا

 ی وادعودسح ثسرلر و 2 مور هل رلرلناسم E هصخ اب وكن رل وشم وف

 اا شک رو 5 لمتم یراق لیکعت قافتار نه

 یسهدام لف وبشا [] نتدامال . ردشعا فلت هلقوا ین قرەلوا

 یراشایزوک ینالوط ندتبانج ییدتبا عاما یزاغناّمع ءرکص ندقدزای
EE 

E لو GA 
 ۱۲ ص ۲ باح یا خراب ]1[

 راے یروک ندنراکس رقاح یربق كنیزاغ رادنود . رد ر

"۷ 



ee و GE tt 

۹۹ 
Farrer 

 یطبض فالوک هنا - رفولیلا

 یعالع ردق رو و یراوخ راف شما هلبزوقکت لو ۱ 9

 مدت هدایقک نیدلاءالع قوحاس ناعلس هاسهطساو ( بلا دوغروظ )

 مقاوم ییدلیا طیض و شاوا تافتلا رهظم ءلردیا ضرع یتاح وتفو

 . ردشلندا قیوشت هبازعو هوالع هنعاحنس تاقحلم عم

 ۳ «رانامرق هد (18۹۱-:۱۳۹۱) هرکص ندنلاح را كتنزاغل رعط زا

 / یجنحوا) هملاراشم هدنراموح هنیراف رط هبنوق كرلاک انمرا «رابل هشنرال

 ۱ رونه ( سواکک نیدلانع نا دوعسم )۲ ورسخک نیدلاثاغ

 1 كنا كردیا اجلا . ناخ نوغزآ یغوا ناخ نافابا ) با لا ا
 ۳ ام وا )ی و وکحهدهس رلشل دبا ص لعن رد ر ص

 1 هلاراشمو مادعا LS GANE و هس هن رلزانات

 هد ( ناخنوغرا ) قلاراوب . رایدتبا اها هد قو حلس تخت رقیق ۱

 ناراغ دوم ناشیا لود یمالساقرش هلارانا ۲۰۰,۰۰۰ كردناتافو

۳ 

E ۱ 

 نطالس دوعسم هبلاراشم ( ۱۲۹6-۹۹2 ) هدقدلوا فلخ اک | ناخ

 ( ناخ وتلاب ) نانلوا نیبعت رظان ندنفرط راراتات هننرزوا هقوخلس

 هد (۱۲۹۷-1۹۷) هلقل وب ع وش یبدلبا قافنا هنملع نازاغ دوم هلا

 داشکنیدلاءالع یسهدازردار كدوعسم قرهنوا لقهناده و ملخ ولزع

 هب یرعوطندیرعوطهرفاو ی رص «یارسقا «یررشریق طقف و نایت
 هاا سنف و نوسماصو تونس و ییومطسق و لق هتسهرادا راراتاب

 ,یژنلوااطعا هب ( نیلع یزاغ) لغوا 2 دوم
 یشدلواینر هقشب ا كب هو وحلاس تطاس قترا یزاغنام

 یدرولاف للاخ ندداقناو:تعاطاهنلالسوا
 نازاند و «یداوا لعفنم نکن هد (داقکندلاءالع)

 قرهنل وا سسح هدناهفصا هاب ماكنا نا ۱

 NETE ۵ دات ۱



 عن شی ۱

 E وب هتک هبیلج یزاغ یدلدبا نیست (ندلاتاغ) یلعواهتنرپ
 ۲۱۱۰ 8 او ونور هطیراتطلس قترا ثلردیارارف هک
 ۱۰ ها هیات یزاغ نامع یزارب كنرلکب كر ندا رارف ندنرتش

 ۱۱۲ ار )هدیرلکب هراس یجاوت ولاثم یرلکدلبا اجتلا

 . (رایدنشسا) (ناضمر) ( هیردقلاوذ ) (اشننم ) ( یسهرق ) ( ریمزا )
 لقتسصم هدنرلهزادا ةر وح یر سه كرهلیاتلاخد هسرلنلاو ناخوراص

 یدشود هئسادوس قلوا

 رس هلتروشمدقع هارلکب نانغص هسهاحربز هحنلک هب یزاغ ناڼع

 | نالوا دودح مه هلا یلاع یراروطاربعا مور یی یتموکح تادح

 ندنفرط هقوحلس نیطالس (کاک,جوا) یداماو هراداما كنضارا ,

 ۱ 2 را یعوج ك كکلاع هتشیندشیدن واهجوت هنسدنک
 یفتدلوا شلروک لبحتم یراما لاقاو تکوش ءداعا راقوحلس و

 ٠ یا ر هوشا ندنسلب اعناخز وغواو یدل واندنان ناخ ییاق یہیدنکی ک ۳

 رارق افق العا كتطاس كب نامع هلتهج یییدلاق هتک 1

 راتاو نشعا عمح ندنهفاط زوغوا «رلابهک ک ءرلکی هاب .یدار و

 ۱ یرعوط هک وا هدنسشراق كیا هعفد چوا هحنمسایم ناخ زوغوا

  هلقاوراب هدزوا ینیدلوا ندلوصا هرکض ندتس بورق لب " امظعت
IL۱ كم د ( ا وک یمن زلخاد کسو ) ءارهر و ( وص )  

  نالاق هده ر ود قلاراوب 1۹۹-1٩۹٩ ( a ) . رایدتسا

 یرلدوجوم کما قاحتلا هبیزاغ ناغع هنااراشم ا

 1 . یدّتسا شک

 یا گراتو هلسعا لوق یمالسا كناخ نازاغ دوو رارانات

 ۱ اکو اظم 5 نه یرلکدروک اور هتسهمالسا “لاها یرغص



 ۷ ۹ ۳ اب دات اش KE 1 Ma ا

 ۱۹۳ ۱ مور ۵ دود فئاوط
 سس ہا ری اب س س یی سجده یس چم ی ی ی س ی ی س مس ںی ی ر ر رے ر سی ی ی س سی

 هنازاغ دو هن هعطقوت لس هدهسیا شملکح دس ردق ههحرد ر

 هرزواقعلوب هدن.عم كیاراع هلسیزاغ نا ی یدروش و عسلعم

Oاتش مسوم هدهسیاشلزا قوس هلرکسع زار ( یی ی اوا  

 . شعا شمامهراو ردف هدر كداح هلشسانم قلدوا 3

 نیدلاتابع هلا یوم نالوا تقاخ دب داشک ن نیدلاءالع هدا ور ر

 بحاص راصحهرفو یتلود زدص كندلاثانع . یدنلوا ملست ندنف رط

NSهرزواصولخ هاخ نازاغ هدایز ندنتمعنل الو یدک  

 ED زواتكعالاصحتسا یت ا هدنلباقم یتمدخ ندنغیدلوا

RS N sS EE 

 ( 1۲۸٩۹-1۹٩۹ )۱۱) ۰ یدنلوا الا نيدلاثا غ هلاراشم

 رلهور (و) كولم فثاوط

 كولو ل

۱ 
 كنزا هلارا نده زی عورفو ندنرارادهکح وغ E ج ل یک ٤ US ۲ ا اا 2 ۳ ب

 رک د هدیزاقوت رار هدنسهزا یراهنس ۷ ۱۳۹۷ )

 دریا دنا 2 نادات رابع ی ودع هلا ث AE قک نیدلاءالع نان وا

 هغم را ل رو ۳9 0 مو ر r هلس ات و 2 رلنایعب هام کلام

 ندنفرط هد وححاس دال و و | ما ین راس ةع لوطا | نالوا م ررق

 بلقنم هک وام فاوط یجب راما ابو قاناخ ردق نوا بولوا طض

 :(۲ ونهو هطبرخ ) . یدلوا

 هداز قالوعو A لح یدتقا هاریخ ۱1



 0 تخم

 ا د هنزا
» 5 2 

 یا ` 3 ۳ ی ۲ 1

 3 EE برس را EEE ARDC SRR 7 رپ AEE RE E a E یک ا ۰ ۳ ۶ ۲

 0 ا یزکرم ین ی

 ۱ یراما یبهرف

 ہک ادل ےدق هلبا (هیصق) نالوا بیصن ء (ناخوراص) یسیجنکیا
۰ 

 1 انعم یارک ېچ

 | ند یوی هلیاقوتهم مدقنالوا (غولوئایا ) یرکمیسیجنجوا
 ییا نردیا و نردیا ترابع

 یراق مدت ندبا تباصا هنتمسق كرال ( اشتم ) یسجدرد

 . یسهععق

 (یلیفما) و ( یسیل ) ندیا لکشت یتتموکح ( کت ) یسجنشب
 (یدوزیق) و (ینواقی) و یدسب نازل واهمست (دیمح) ییا
 (یونافل) یلامش نروتک هادم ینتموکح ( نامرق ) یسجدب

 ا ارل نولوا هتنوق و اسودالقو ( یرصق )و
 . ردینالوا عساو كا

 , ی ( یژید و ) میدق نالوا رقم ہرا ( نام رک ) یسجزکس

 ین تست ین زا نوید ناتو 2 37۳۲۲۲۲۲0

 E ۳ لکعت ینوکح ( نومطسق ) ید ذوق

 .یدنا توسو ه باما ۳ E گو رقو

 ۱ ۰ ا قلم كنیراسوم راتوکتو
 نامرف « دم « کن ء اشتنم « ندا « ناخوراص « یسهرف ر

 ۲۱ ج ياما یومطبف زکلاب و نعلوا دزنابز .هلعرامات

 ۲ شا 3 (ناسرک ) ما یومطنق ی (یهنموقار ,طسف )

 ۱ ردش+ا فرصت هلحاس قوحزا و مزکو

 Es نالوا بایهصح ندنسهمساقم كرل قو حلس



 ا e و 5
 حس سس سس

 ۳ اس هنلحا وس کک ۳ 0 مه ون

 رد ( یتموکح ینا ) نالوا مالسا ماع طفاحو یماحو

 هنماقم هف وحاس تنطلس هدوا هسراو یش ر لاوس یاح هداروب

 :سهعسو كل ۶ ثدیرارکید ندکولم فئاوط ددع نوا نالوا ما

 ۹ رب نود ندتسهحرد یر هدنوا كرلتا هدسما یادّتسا ۳

 یتهوکح زوقط رکید یالوط ندن كتموکح یوا نالوا فرصتم

 تر و ا ريخي سآ هضق ةا یهق رش كلام نوتو علب و علف

 (تسزا )و( هسور )نالو دداا زلمو یک و
 ۱ ندنتسهضق و ته رف .هنرارپشا هوم لا ی(

 ناتو هدنبمرادا رز یراق زوم )و
 رهرام ینیدای هقثب ندوب و ارجا هبرح تالاما هنہلع یراودرا

 ینموکح قولو ندنبلوا هند هراضمر تولوا ۰

CELLEهاب راهتح هلو ام نحو دلراب را كولا  

 یودرا هرزوآتاواسمو تلادع یرلکدر وکدلرام ورو والسا و نەتال

 : تاکرح هقش ندنوو ندهصخیش تعفنمایوی د یکی رلاحتلا یا

 قرشامورو ندنسشوال 1 هداعلا قوف كنالکشت هدنص وصخ هض رعآ

 مرد E انس تونم تّقلا ها.سهم ومدم قالخا یناروطاربعا

 قرهلوا قلخمو فصتم هلتع.طو قلخ ر ییصم و كا یو یک

 ۱ .ردق و E Ve : ربا تأعن ندنرلعا تب اعر ا قوف ) هتلادء ۳

 یرلروطارمء| و ی روطا ربع | )و هدر وهظ ا

 هلا روطارپعا ( لوبناتسا - سنازب ) هدنروهظ كرلولت اء



. 4 Ean مزال كمنلس ییدلوا هدلاح ه كنب E 

 ۸ہدا هعلاط : ن1: رەلوا :

 ) قرەتوط ز زو هضارقنا یتطاس یرلقوحلس ( هنوف ) و ( مود

 هد نیل روطاربعا مور 33 ۱ رش دهم هاب تیام
 ار فی هد ( یناروطاربعا قرش امور ) نالوب ترهش ۱۳
 لکد یربتدتسهتس ( ۱۲۰6-۰۰۱ )و و هدناع یادرف ۷

 رابلهونج «راولکیدنو «رلنعنال هلسیرهش لوبناتسا نالوا تاب یتح
 تكلم ینآالوط ندنرامشلرب ابو یسالتسا كماوقا مقاط رب رناسو

 یدا شمراو هتیراهحرد لاک فا ندفرصت كروطاربما . ۱

 یتعضو 35 هد رانامر كلحنك تانسهحم رات راودا مور ۹

 هدنتلایات ( سنازب ) كردبا هظفاح یلالقتسا و تمظعرلرصع قوج ر

 ورش اموو كررک +. رهش نیطنطسق لوسب نکیا تیروهج رب كجوک
 تساروابودوک اوا كلام هدادعتسا قحهلوازکيم هنخاروطاریع
 هاتفاضا هنمسا یدنکقرهلیدون وا یعیدقمان هک ربا دا هتطاسا ازاد

E+ ا دا ارا توق 
 نالوا تحبط هبهوم ر هدنرصع یجنح وا نوا كدالم لوبناتسا

 هطقنو قاعل نالوا ازفاتربح هدردق ی ی مرا دا

 ظفاحم "یر مه هقشپ ندس» اِ ا ام یی دلو هدنساقتلم

 راحود لر ینراحم “وح یسهضام تمظع بوسهدا ٩

 یدیا شلوا تلدمو تورضو .

 در نامزهو هدکماحوک هکدتک یدودح كترطاس هج وف

 ایانج ماطر رہشوب نالوا یتحاب هدلاح یتیدلوا هدکلدبا ناشیر و

 سارتا) هدیروطاربعا یارسو هدقلوا نادمو اضف هراالتخاو



 ۳۷ ۲ رلمور (و) ی و نا
ogy 

 یدبا ۷ ماکحا یارجا لاحرب یک دیاقت یمدقنانون لاو

 كنار لق هد( ساق ف رب دعا وح شب ا
 شلدا مادعاو وع قرهلوا یسازح ثنسانزو هعجاضم هلہ-ابرقاو

 ندنف رط ( نتترام) همر وطار ا ییدلبا عطف یلید حد نیطنطبف و

 ین ردارب ( ناتسنوق) و سش: اعطق ی ورب كنلغوا هلباسوسلفا هو ممسآ

 فالتا هدماح ندنفرط یسهمدخ هدناتسنوف رب هقشب یک ینبدازانوب

 ندرلنو . یداشعا علف ی راز وک ؟ثالغوا ی کیا هدناتس وف یحنحواو

 تشاعس ۸۱۱ Re روفهس ) نائل وا تصا روطاربعا هر 1

 ىا وب روا ی وند رط ناواعلب یزهلوا رهظم او

 بقاعتم یاو اه یتسهفطو قادر هلات هدیساط اففو ادع هاباوبح

 دات دم در اراک ۲ كتکلع نخوا نول ما هشت

 ATED) کا یجنشل oT E تصع یتنطاس

 كهاش ناماس ینع) ا ۱۳۰۶ . یدنل وا قانحاو ملح هاسهعسا و

 ندررمدنارفو تیدو ( ال کلا ) :راموتم یک وتو

 یدشلاح هنمات یتطلس هلا باج هل وساتسا یبلص لا یحد رد ترابع

 لر دبافلت ی (یزنال )و تراثوامغیو ا هل وساتسا رلنوب هدهسلا

 تمجهبشرب چسه را راکدایو .رلیدتا نشان ناتالر هداروا

 روهنو تدح هدایز اهد هدلاقم نالوعوقو ندقرط رامور توتا

 سانحو ثیولت ی دعم هف وصايا یتحو م یعاش عاوا آر دیا

 ا رو E هنلاح نایرع هدنک وا رحم یراسداق ج 5

 قرة دل ی رد رلاوش فاطر هدهرص ۳ یهناشحو

 ناو عياض یاع ةو فرط فرطو رونلیا ینغت رهموظنم هنابدا ی

 وشا . یدبا رويدا بیرح یرالاثع « یرالکه ماطر نالوا مورو



 كب (ادرف و نت و E تاتیتلشا
 ٍ 5 هدن رللایرلسااب موریرلتعاش ماطر یتیدای هدب رشع اع هدشاهکشر

 ۸ بودا روهط ب۴ ندنو . یدرونلیا روس هلرلغارح و موم

 ا د ا ترتفو شاعتغا ندا دادتما هتس

 E2 . یدنلوا ماعا همدع

 ا ر دراو یراستر نقال ونشا
 ا یر امت مانقا تولوا ؟ اج هنمسق رب كتيراوخ

 لام ه رازسنارف و هرلبلء ونح هل رلولکید و نالوا ES یرلتمدخ

 : یدشلوا

 راحود هدنسهرانوسادهنی هدیتایال ونال واهدای ور وا كار وطاربعا

 ,ناتسنانوب هللحاوس یزفدوک كيدنو «یتروهج كيدنو بولوا ماسقنا
 ی.رهطا (داروسا) و (دالقس) و زد دهرفودمودضسرحم راز جو

 را ار مود یک یزلقدشباق یتسهطا دیرک هدرارف نومیرامو

 :ناموقژتال لشبم ندرانوب بوشبلاح هبیرخم ىلع كنيرلقل روطاربعا
 یراهجراپ یک ( یلوت* )و ( الات )و ( هیناب - رپ )و ( جارد )
 ۳۱ را ااا رودرا ) هدمرص ییدتا هدل
 ۶۲ تكیزا  هتس) لب رك قرهلسناط روطاربعا ندقرط

 13 ا E ینلروطاربعا نور رط هد (ناموقیک 1۱)و لس

 یراهلسلس نالوا كيدو برص كناو( یناط شبشک - بملوا )
 وسهعسو ثالاع كنناطلس هموف هلضل روطاربعا كنزا یرازانوب

 ووطاربعاترد جواردق رضع مرایللردبا لیکشت لصاف طخ هدنسرا
 هظفاح نح هلرملدبا رلقل راک ابف ٌماطرب رازاتو روک ذم هدنامز
 ودراذنال یلویناتسا غولواهلب لشبم هدنسهتس (۱۲۹۱) هدهسیدنوا



 ۱۹۹ رامور (و)یراروطار ها ۷۵
 سس

 كنءهروک ذم مقاوم هحدیا لقت و e زکر هلا طض ق
 ندیا ناکا راک 6 را ملک ا

 یسهلسد یزاغ EES ك | رغط را یع یر ل رحاهم ناخ یاق حلس

 ا6 لا رلف رط قرش كس الو ةسور یعب ٩ «(ى ىف

 تردی
E5  : 

 ٠ اود هنب نا رح و ترتف هدهشعا احا هدنسهاس قابا نالوا

 لوا هنس ید ندنلام را تل رغطراو شعا تیارس هدهبایال و لال ا

 تاف و هاب د وع وم لحا هسلصت یه لشدم هل ایم وم ه دن ۳ یعل

 (e ترود | ۱( ر هم م ها قاراکها> و قالقا یتنطلس بوذا

 تدم ثزاغ ناععو دا > رخحاوا كلرءطرا هتشلا نقش دارو

 یدا مدآ Mu تاد نالوا یروطاریعا مور خدس زاهآ#

 شلوزوب قالخا شا دوکوز < شلاق هدا نارح رب هلو
 ییاراک ادف هنوحا لوصو هب دصم تشاوت تو لوغ هم هک یر رب ۱

 "هلاماک هنااصخ كما ادام وق هتام 04 . روعو ۳ هداما ه زاب کا

 هنتلم ی اعء روهط ون ييدلبا ه رادا ا ریما دارت 3 نالوا كلام

 NEE دا تم ۲

 یک ییدروتک هب ادم یک وام فا وط یلوطانا لا وز كارل وحاس

 تا ورم هدر و 7/1 6 ك اد ار ول وطار مع سنارم ۴

 دردق ینیدلوا ماط هقض ای . یدسا مدراب هتسفرتو روهط تن هباع

 ۲ هدر قح هشبلاح هنلاحم داعس كلمه نا ما داععا هارو

 نتالو مور ( كسنوردنا) هلا وم نوجما قوس هیکلهم هرفع ٩

 ندوک ۸ ا توشاعوا هل را لا رمساسا ی 52 یداحما كترلاسلک

 ند WW یدعاب یش رب هةشد ندلج و ضغب 3

۳۳ 9 2 oS 

 ج



 کیف کا تی فتو

e e ۷ 
 ۔ تیم

 ۱ و خاضف هاش رصع م رای نداماود ردق هنسهس ۲

 ۳م لک كحوا کیا « ندلوناتسا . یدلکد یث رب هقشب
 ی رامشد و شعا دارت هنلاح یدنک یتایالو یلوطاا نالوا قازوا

 . ندنکیدایا عن هدیتعارز هدرلاروا نوما كما مورح ندهربخذ
 ۰ ید ا ییکجهدناهه بولاق هدنسهرا نوعاط هللا طحف قلخ

 تشقفومو رفظالب اب هرادنامع روبغ رالاو ناو كرب هلب رلتوق یدنک
 نوا هظفاحم هدتعاب . یدیا روریولوا ماست ايو رودبا تمواقم

 هنفراسصء كراو e رررحو بلج رکاسع ینجا ندجراخ

 هدرابجاو و رویدیا حر ,ط رلوک ریو کی یی هدزوا قلوا قلوشراق

 ح و شکلا و توطس ۰ یدیا رور و ترصم هدایز ند تمدح

 هدک ا روللیروک هدرلنلوا سلاح هیر وطا را تخم هدنزرطلاخ

 هدب راهنی وراس بو اضقانت اللصا ی رلتمظع و رکو رخاه و روع

 . یدروزکب هنارادو هدد از سا نایاشو ج چنل وک ناوک





 یصوزاوا ررط (EH ات

Eیر ام لر  

O ZO QAN) 

 هص الخ

  ES IAترضو یرلنواق رایو ی 2

 ا ء تاحوتف بقاعتم ىاالق ا كنزاغ نامع - هرادا تالکشت

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

1 

 هتلحبم ناونع یداهنشالا یدبا سسوم كنهبنس تناعلس
 ۳ لا ۶ لثاف اح  لهرهح رودم , ردیلاع تادرب شلوا

 N کرروط هدقایا «رمسا یر «یییو هر و 1
 :شعا تادرب یه .یء> « لئاط یزوس « را یعاشا ندنراز د

 ۲۸۱ ) كرد ندشدل وا هد ( ۱۵۷ - ۸ ی یدالو

 يوا یعرکی هدننمت هنتسایر یسهلبق ناخ یاقو هدنلاحمرا هد (۸۰ -



Eo رب TAU OE 2 ۹ AEE E EN CSE aoe A 

 ۱۷۳ یحهرادا زرط یزاغ نامع
 هه یحیی حر فهیم میس ییہ ہنی ہہ ہنری یحیی سس

Mt e eS 

 ۳ N ی 5 تاعترا تو ین ار

 نالعایتعلس هلتهح داش وم حالاس هدنشابشبنوا ناو یيدتا اما

 هت ضو برح .تاتنامز ءسشلوا یحاص هبرحم هدروما هرادا هدبراتام]

 هدنتل وفط ماکنه كنبزاغ ناهع ( یریالاس) . یدشما ادس فوفو |

 ا را كرخطراو ید در وب هر ر هدا مس ق وحاس ندلاءالع

 كردار هظمو قرغتسمەننافتلا ثاهاشداپیهدازکب جنکی قادص هاب زا را

 هدساع هلبا شاشمو املعیردب ارخومو ینکیدنید (قحاْمع) هدیارس

 بو ریدیوالا كلردروتوک هنیدزت راکنخالم هدنرا وج هن وق یتح بور, دن وب
 تش رطویسهلالس ندشدلوا روکشمیرلاعد كنالمو یشدردلای رلاعد

 ندو یرللوا رهظمهتاعرو تمرح هدندزت هسامع ناطالاس كن هب ولوم

 ۲۱] روزاب ینکیدانا تایل
 یاکلوتاق لوس ره له هنسح کین ندرصع یشب كدالم

 مج و برع یک ییدتبا سسات هدنسهیاس رانا بهذموب كردیا لوق |

 یخا رها ڭى هساسع تلودر هج وف قلرصع شیعی ندتفعض كرار ر وو

 ناشیرب 0 تاموکع نالو هدنلدآو دو

۱ 

3 

 هلون نکیا 0 هن رل هح ر د هل وا 1 تسالسا اع هلتسانم یس اوا

 كنناکما تافام رج یشراق هساصمو بئاون وشا یروهظ كربما رب

 ناُمعیاکماو هدلاح تققح کیدا شهلوادع لالهتسا تعارب هلاوصح ر

 كمي هلاللس وشا هلع + ءاس ۾ يدشعا لا صاحب زا | شالاخا كیا هلا اور هاخ

3 
 (كر) تولوا هدنف وف كلر وصتو روصت راتمدخ یبدتسا هتسهالاسا اع

f 

a:دل ا را س  



OCماوقا و راتاو محو برع یامدخ نالوا راوگشم نر اب - 

 (مالساو اسولو) . ردازس هسلوا ردم رهام ندنفرط هنمالسا هراس

 هتسهصح یلود هبسور هدنوک ینوکوب هتیدنلوا هعلاطم هدرا مان

 همامعتل ود یسلوا لصاحمالاسا ردق كن رو هدنمسق اولو نشود

 نت دنا همش هدنعیدل وا هدنسهباس

 زار تعالمو تکازن هنسلاها كلاع ییدروک هلا یزاخ ناهع
 كتنرهعفا و تقف وم .یدردا تناصوهاح هلساقحو تلادع یراناو

 هغلدلوا هدنسهباس تعالمو ج ییدل وا روطفم هدایز ندنن وف حالاس

 E و ل hE نالوا یرلعوتم . ردلمالدا همش

 رز كازا نامع هلس رمور نالیدا هبا هدنروصر اف ايو ناو

 رلهحین کا ماطر ۶ هراب واغمهدایوروا هدننامزو رولت [ هنسهبیاجو انج

 یرکسعای هلرهرتسوک عضاوتو ل لح هرانوب یزاغ SEE ا

 ,j iE ا نالوعوفوو لاخ داهتنام یسهعم ايو

 یتحونانسرخ ندسهعسیدنک و «ینانازق نح هدنساوعد كردبا

 - رللوغم .یدرلیا لاصحتسا یقح هت هدنلادع EAE هاس ا

 ناما ندنراس وما و ضرع هلس مالسا و رلتاماسرخ ا

 رک هدصوصخ یرادن بارشو یراق هنیرلیدنک یتخو یرلقدلوا

 | راتیداق رابتخا نوحما قعلاق هتسراو ندنسیدعتو رظ دارلن | كرهلیدیا

 . ندکدتیا عفر الماک یماظ وشا نایع یزاغ هدلاح -ینیدنل وا صصخت

 ا سم یتراتاحو كام هدک رانانتسرخ هدودق راناملمهقهب
 ۲ 2۷ اتم هنباهذو بايا هلتنما لاکهدازاپ كانساسن ناتسرخ

 تکلغنال و هدنسهدادا یدنکو تقد دلاقوف هتساعلوا هلءاعم وس

N RT E AGE EO٠ عوقو زواج ايو  



o rE FRESE LEILA Cauسا ی  
 0 RET ۰ ا 4 ۳ 0 7

 ۱۷۵ یسهرادا نر ط یزاغ نامع

 و نا د ا ا هس

 قرەلوا (قلترو) یتساروالاحرد هم دیا طض یرر :یدیارر و

 اسا هنسح تامدخ یر لگتی فعل" یا بورو همسر ندنسا سس

 هتک رح a اکدتسلا ی رابحاصتروب اده عمو رلباقیوشت هتزاریاو ۱

 قع وط هد تا یر و دم بح >اص و هر بوشار :

 دا ۱ کردمال وط ندنو . یدیا ردیا تبع یخاق هدر نوما ۱

 زوجحوایرادقم كسوف: نالواتداعس لغتسم هدنسهنالداع لظتح

 END کس 1

 عضاو هدهو حاف مه یلتوق یمه « قیجا یزوک یزاغ ناغع
 لیکشتو هالقاع یاارحار ره تراىع ندهقلطم رادار .یدبا نوناف

 قحهلواصوص هفالخا قوحر بولوا ر هرادا ییدتا

 لوشندنفزط یالخا هلع ءان .شما هدنزرط قلا و

 سانا راب واق یعاخاو یناستوتاسسات یل 8
 شما داجشاو فشک ریلدرما وش ناموا یسمزای بویوقوا یک یردپ

 0 نالوا: لهاح ینا شلا یاداعو دوصا 1

 توفهرمریدتا داحا هلا طر هر نا
 دافتعاو ندر كج هلیا رش هنر ر هد رام و

 ی اح یع یاد یا تل ولغمو هتسهعرب کی ندنهیدلس یخی وا

 یاضا كرد سا تعاطا. هنروک روک هالا ل

 ادا لدحاوصخث رار کما رو هکمرتس ک راهقراخ هدهفظو

 فناکدت ی یدحا ند نالوا هاکدانتسا رب یوق لا هذن وحس هب

 سح هلسهناعا كلا و هدنم ند هیاس یزاغ ناهع هتشيا . یدرلیا

 فقو ۶ تیدوع ضا تخ هتم یدک هدر ا

۲ 



 7 ارت

 | رانوناق«رازواب «رلحاف لاحوب . یدلبا اقلاو ماهلا یاراک ادف « سفن

 ِ :یدنبا پا ۱3۲ شاوب شاو هرکس بوذیاماودهلرقح دق هتنامز
 تقی لاوژهدنوو < یدرتسوک شاب طاطحا رانا هحقدلوا بلاخ روم

 ا ةاحم كلمو تلودوب تسمالساو تفالخ هکنوح یدّتسا

 . یدیا ینفامو ثراح هناکی كللالقتساو ذومو

 رب شما زکرع یتنعلس « كاهفلخرب یرلرما كنبزان نع
 ۱ یعوصا كنا ندنفرط قلخ طقف یدیا لکد یک یرلرما كهاشدا

 ۰ یاکرحولاعفا .یدرونلوا ساق یک شلوا رداص وز

 ۱ هلسهعسا و لانادا خش 7 2 قسعتو قفوت هالج نا رق مکح

 كنيدنک هدنلادعو نوناقو هرادا خشو اد هلن دکل شک

 یرگسعوهعس get < رلنوناق ی کیدتا عضو ٠ ی ایفا شوق

 كح وک نیا قوح 9 وق 1 ندشراءاط قرهلوا سدقم ندنف زط

 هدنرلفرط شاب كزعرتا . یدبا رولیروک تمدخ رب كو هلته

 ٠ ییالوا راح ود كغلر وطاريعا سنازبب هدص وصخ و هرز وا یدک

 ۱ .یدتا مدزاب یلک هدنالالتخاولخاد نارحم «قازسرادتقا « تلاطع

 a تونل رد ی E رصف رانارحم « رالالتخاو هکنوج

 ْ + یدرویم ردن ول هدهبدام تنواعم « هب راروفکت نالاق هدناا دیدم

 9 تام عفومر یک هسور یسارجا مدع كتنواعمر هلون

 كرەرو نزودیح و . یدلوا بحوم تك فا

 شمک ندشنا شا هدهسدشقلاق هب هعفا دم کن زا هرکصوتمزا ال وا

 :.ردکج هاب وک دنناسیاعوقو یزاغ ناخروا رود دنت مکتن .یدبا

 ندن راکجهدیاو نت رلکدتا تمد رک یخ یسهعس یزاغ نام

 ا ا مان رب ساعيت و (لوف ) هنیرکسع یالوط



۱ ۲۳۱۳ Ea ID ی E O E ۳۰ 

 ی ا ۳ یزاغ ناّهع ۱۷۷

 و . یدلبا | یک 5 لامع a ( كرت ) هداک ا نو

 . یدروشوا لامعتسا هدنلود و ردق ههنس ییا رب یربصت ( لوق )

 تلارف » نکردبا تک ندبراع نا و لرعطرا ی ها رد

 ها 4س الام کد طرفو تیاردولقع هدهسا رالکد دنمهصح ندتباتک و

 یمشدو قمردنصرا یلخ بولس یساس نف ندا تاجا هتسایر رد

 یررادن نالکمزال هغلوا موقلا سر درود هر ینلو قمردنص ۱

 « یدشعا تقس سرد هدناب و كب نامع طی یدرازعا توف

ae3 نترامال )  Rsوش هدنقح هلاراشم و @ رات  

eیضوططقف هداسیبعنط ها  

 . یدبا هدهجرد تجهدلا ا تزشعا ر ںولوا هب ال داعو

 تاادحو هدضرایور لرد ارصحهتهح هسابر تدحو یساک دو لقع

 .یدروشنلاح هعنم یر با یهلطابتاداقتعا نالو هدنملع ههلآ

 هلا دار ردق هم هج ردر ی رکفو هدنرانامز كل وص تتسورادا ادهعم

 یرلکدتبا رخساو طض بودیا تقعا یتسهقدلوت كرلح اف لوس كا

 ندقدلوا رفظو زون ران هتک ح ارادت دنا قو فک

 لدا هدننابساش.نالوا هابرامور سنازب نوک وا
 هدنامز ر چسه طقف یدایرلیا شاوبشاوب یزاننامع . یدتا باخ |

 یزوس «وبا یلق .یدرویلبیررس راس ۇم ینمبیدع ودى رغ ودى رۆ
 هدنقح یرلدال وا ء قداض هدنحو قشع نالوا هن والام ی ضغوط

 قاوا اتم یانج یهدنقح یزاغ رادنود ینهحم 6 محرو قیفش

 یزاغ زادنود ۰ نیدنا شماعا اط رب چه هدنقح راب ولغم هرزوا

 تضع ر 5 لکدیانج را كلفر یشحو هدردعو ست ی هدف

 ۲۰ ص ۲ دلج ینامع غرات - نترامال ۱]
EA۲۲  



 نی اد ی نت نت ۵

 لصحتم ندتیانج ینیدباب یی ینآ یتح . یدیا یسهجیت تدحو
 ال و شمال یرک ندراهظا ردق هتاح"رخا ینسهنورد تازا

 جاتنا ینسهحب و وخالالتق هرخالاب ۳ كناضق نالوعوقو وزرا
 هنساحا ی رلعا راضحا یاسا لیوا هد هس e کوچ

 . ردبا هدافا هددزرط « ردشملا هشت

 راب هدهسندا كاام هه رکف تداج هدنرلنامز كوص كنتابح

 شمامهس هاونح قرهلوا برطضم هدندلور و شلاق هدنلا تخوخیش

 یسهحوکنم هجوزو یحش لا كندالوا یءرادا نما ندنشیدلوا

 یلغوا رکید . یدتیا عیدوت هبیزاغ ( ناخروا ) دلوتم ندنوتاخام

 هیراح ارظن هبهللاح نارق هدهسیدبا لوس ندناروا كب نیدلاءالع

 هدى دلاءالع و هرضو ترح و تلود هرادا تارو هلغلوا یلوصح

 . ید نکا قوس هناصح تو رعمو ع

 روش و i الاح هد ىلج ناخرواو شعلوا حتف رونه هسورب

 هنیرهش (دوکس ) هلکمتشیا یغیدشل غا ینلهتسخ كنیردپ . یدیا
 یت رلتحصا كو كنيردبنال ونهرزواكلک هراضتحالاحو یدلواناباتش

 هدلاحوب یزاغ نامع . یدل هلو تفو قجهباق ینرازوک کو كج هلکید

 .یدنلو هدرلتصوو تحصن هیدازوا نوزو وا کمر وک سو امین لع وا

 :ر ویزای ریدناللاب هردنلغای امظن ییدصو كنبزاغناع نیدلادعسهجا وخ

 رب وب < كسروبروک یغیدت | هعرزوایمرلهجخ توش 1 معوا هجا ردک

 تودنس . مرولیا اب منع نب «زقاب هرابتخا هجنک . ردموم نوناق
 قترا ندمفیدقارب فلخرب یک كنس هداندو .لوا مرتع هلبا لاقاو
 قفدو تحرمو تلادع ! لوا رادغن هال . ممکج من ندنلحر

 | قلو ماظن تمیرش ما . تیا داهتجا هدداهج هار . هلا ربع هلتعالمو

oer ام 



 ۱۷۵۹ یزاغ نامع

 . تیا تیر هاملع اا . هلنا تیاعر اما

 ناهجماش-,ردادخ قند ع واطم .هموب هدراسوه تاع شن و
 دصف اکو هدّس . ردسد ترصن مدصقم مع . زلکد هدنساوعد قلوا

 اار طوخ ۰ روعارز ناسحا ,راهاشداب تا مع هل تا و
 . هلوا نرو اکس هدفطل كقح بانج هکشلاح زدنوک هحک

 هب ه ندانع لام درک و ندننادراو یصوعخ دل رک یزاغ نامع ۱

 یتقو یدنکیام .یدبا یداتعم كعا قافنا نارقف هلکنا هسرش

 یداتعه ی 3ندتنامزیزاما اهد | مامطاهسرا و مدا ردقن و

 نالبنالل و هرز واقاوایهاثدایتمالعهنسیدنک ندهقوحلستا ودبولوآ

 كاننخروم .یدر ریدر وقد رفس اقاعتم « ررتدلاح ی (یتلاح) هناخ رتهم

 ندننورت ترتفو لاح و طقف .شعا زمک هعفد کیا یتعلخ رب هحل وق

 دنن اف و نه > هکردنم هدسوت .شمرلبا تأعت ندشجخاسو تعاقەدايز

 هساا ll چ سه و هصهوح و نوتلا هدب امم 3

 یو وقر ؛دق یروس چ وا ردا روهط تاق چاقر E زکلا اب هدقر هوا

 نان وب هد رلکلتفح راوج و (چلاخم) هحنلوق كراخر ومهکشلاقآ

 .ردشما ماود ردق هزعامز هرزواقلواندنلسندلرایروسوشا رانوب ٩

 .ردشلافقواو هعح چاق رب . ییلفر هداسیراع ندش ز ادغام ی

 (كورون)ل ومعم ندهقوح ین رو یر اکدیک هنبراشابیت فاش كس زاغ

 ندُش راصی راقد راصهدنر وص ر هاش ر هرز واهلبا یاسارخ شو رس یف

 ینمرفءهدرب ادعام ندنو بولواتراعندتلخ یلکی شنک نوژوآ

 ناطیاض هدننامز یزان نامع [۲] ۰ شمراو یسهجارف ىلەقاب هف

 . لصفم [۲] 1

 ر س ر س مس س س بس سس سس. ی یم س س ی س س ج س ر ج یم یس س یم س س س س س یی س ںی ےس ےس س اس سس س یس
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۱ EEN ۱۸۰ 

 (رک) E Su الا (لغوا یغوا ) ارهاو یرکسع

 ا قک یراقاجنس راتات هدقاجنس یک دتا لامعتسا .ر و زای

 :یدنا ضام 7 ا كنىدلاءالع 2 نکا

 سم هد« لدا تا یدبا ی دلاحالص فس ول تكننامز هصالاخ

 رداص ندنتساج ال تاشراخ نامغ هم ۲ هموظما ن شمراو یه رعش

 : روسزاب راشراب ینیدلوا

 تا, رادان ی  4 نه سما تک لو ک

 تاب كررتسا 8 رھ ٤ و لا ی

 و بم كدرارک نا « یاب یری یفی یس ك ۰ |  تاب ۱

 3 ام ار هم خرس و فراق یوم وف

 الرا رار دوس مم ک یول را دروق

 ۳ هم رک لد -یزرهقماق ترم" ام

 0 یک ی رص راقص « RE و یا
 ۱ و ی

 باب اھم م همدم رھ 3 اب لا یک را

 بشم 2 روعرا ءكاعرا لرفط را میام

 بو را ما یو بم رم ہا 3 ی-ی و م 9 رم

 e هسخا وا رداصندننا سا كني زاغ ناغعاتققح هم وظنموب

 1 . زدنا رت رب لزوک
 رس ره 236 وک ) هدتناور ر و هد ke یزاغ نامع

 هد :راصح هسور لردبا تافو هدناضم رد دلاح ییدل واهدنشاب شع ندنتلع



 یی یو ی یا

 ۱۸۱ 8 نامع

a O aS 
 تیصو یتفد هیاروا هلیلیوح ههبرت كرتسانم نالبند ( دنګ یلشوک )
 قره وا جف هسور تو وا نود هع ماب كج ال وا هکما

 له هن راصح هس ور هلهح و یدص و ه ركض دقو ا اک هاماک تدنما

 هنس۲۷ ۲۰ یسهرادا تدم ( ۷۲۱ ناضمر ۱۳۲۰-۱۰ ) .یدلل وا

 یلغواكحوک یهرادا لا هاتسانم ی سا ر# و یی راتحا هدهسل دنا

 ودق هت کت یتموادآ اسار ندشدلوا نیا هو

 یاما كنيزاغ ناخروا هلباهقف نوسروط نالوا یماما یدنک .شمردق
 كنقوحلس ناطلس . ردراشعا نفکنو لسغ یخ اک نالوا

 ها لقو شا هدهسیا شملینوق هنسبرت حس لبط ییدردنوک
 ردشعل وب لظ وقح هدب و اه و قاحتس قا

 دوخایو 4 ره ۵ ارو ا نواخ الا یس هج ور ك كاع یراغ

 نوناطام یبدتبا صصخ رامساقوح رب دامراخح راتیک هعلاد وام

 .ردرلشعا تافو لواهام تردین د یانادا خش یردب و چوا ندنحور

2 i 

 قاسروت EE هروح مدل OEE ۳ اغ نام

 هدنسب كا 1 نیش عفاو ه دنتهح 1 ثلتس ره

 ره هنو یتهضوح فرط

 «دوکسهک-یضارا ردقهناحاسغاص كنسرپنهبراقسهلفرط غاصروک ذم

 دیدح ی.دودح بونجو - یدیایواح ینراهصق لوک هنیا جهل |

 لوص كر و دم ۳4 رد هک

 ندنناصقو ارق رمشکی ندبا فداصت هفرط لامثو رمشکسا ندبا
 (قحنمرخ)افنمرخ ۹ کهنسا «راصح راب «یوانا یل .یداتراع ل

 > GE نوعر وص ٤ اف یراص « راصحهرف « ثاح ەل 6 لارغا

 :نفد ندفرط یزاغ نانعتاذلاب .شعا هدکحهلس یرق و



 . ۲ ۶ ۷ ا ر ی ےک ۰۳

۱۸۳۳ 

 «سونارطا هتک eT نوه ری ءر کا «یر دوم

 er < a4 6 هحکب « ۸ یک E E سون دام

 ‹«قح وف «راح ی راصء هجناص«كساک«یرازایز وط «یزاق | «راصح هحیفمن

 هلبش « راصح دنوب ء راصح هجالوق «ءووا قاءسورو ءیحهتسارک
 هحاص < یلحاس هک ردق ههردنف ندنصنم .یرم هراقسو

 عفاوم و تسمزا هللا هس زکلا . یدیا یرلهووا یرازاب هطاو

 یزاع لاخروا هدسنا کیدا نام نصح ییا هناکی شمامع هلا ءدنسهرا
 ۱ و اطر لومو ۳ متاوموب .یدلبا ریخستو حتف

 هرادا تالکعت - کس برو یرلت وا راع و جاب

 ( جاب ) هد زع وناق كلباو یرداغ نامع نوناق عضاو كلا هد رل ان اع

 ندنركرلک وب نالیروتک هزواقمایتاص هرارازاپ هد ( جاب ) .ردینوناق
 ك شلع هروک هنداور كلرابخالاهنک . یدبا مسر نالا اتعایو اد
 یناهمبولک كب ) راش يلع ( ندنسابعا ناسرک ارظن را راو

 هدک دتنااحر یعیدوت مشق تاب قح هللا ندرلکو هدنا اقم عابمرب

 تولطمالبندنا رام بول واكعد كم الاصحتسا ینولاطمر قلا هکنوحو

 هنغح هش وا تقشح و ا قفاوم یدخا ه زا هدرادّعم ل یناهه

 كنیزاغ نامع رب ادهنخادلوا یربمغسسحارب هدهنو یهاایهاربهن هدیابون و

 ناي ینیدلوا ندلوصا كلوب ینابمرک هنیرزوا ینهدافا نالوبعوقو
 ۴ یاوب كخحرات یدنا هارمخ جو شملقص اخ كنبزاغ هدا

 را وارومام هباروا ( جاب )وب نو رضاح هدهسیا شمل وا هل هلتاقم هروک

 یاکت هدیزاغ هلیراعا نایب ینغیدنلوا افتسا هدنلباقم یرل ( كلرد )

 )1۸۸( ریما مخ ان ی وناق ت اإ ,او لوو



 ۱۸۳ هک و ینولاق اب
 1 ہی مہم ہہی ہیر ر مم مہ ہہ ہہ ہہ ہہ یی ہہ ہہ یہ ی ہی ہہر ہہر ۳ رہ ہہ ہہ ہہ

 . شما شمل زاب هوش نوناقوب

 GE هک اص ا نوسر و ها کیا ا كور 5 ی ا

 تاسالات یر لا ۰ AS رام لا همک یخدو ۰ نوسمر و هنس ر ۱

 لوح وک نالغوارک ۱.رانوسرو هغو كچ اوا کلا لس

 هرقسنالعوا 31 ۰ هر هدو و رقس یر ا راکتم دح هس رولوا

 هسرازوب یع وناقوب من یک ره .راهشا ہ رقسراوذنک هر

 ندرلنآ یلعو لح یامت و داراب هللا هسترک وا نوناق یریغرب هملسن مناي

 )٩[ [ نوسشوا یضار ندردتاو

 ۱ N ادتاو یتغیدنا وا ۳ هدساهرر یراخ نا یا كراج

 مان ) تک و ) و ( ناغراط ) ندنندالح یاقفر كم اراشم هدنال وا

 هدنزاوج نمشکی هلاطض یفارطا یینهعلق كنزا رلتوب تولقا رای

 هرف «ینکیا « یاغراط هب یر نورداب هلق رز 12

 لر اسعیفارطا كسزا هم که يبدتا نیست طفاحم یک

 2 راوتلاجات یکیدتاناسحا قرهلوارام همهلاراشم نالوایرلنادناموق

 [۲] ۰ دوراب
 کس ندنالوادت هلاندلا ردق هنلالقتسا كنزاغ نامع هجناک هرکس

 کوج .یدیایاکوکسم یر رصیف لوساتسا هاب رهکس هق وحاس نطل

 هناودا لامعا بوماوا تشکر یالوق یک قعوقوا هطخ یرض کل

 یلالقتسا اذهعم یدیاگد ینامز كنافلکت ردقلوااهد ندنبدلوا جات

 لومهمندرفاببقاءم یطض ل راس خر 0
 ( هللادلخ ) بول وا ررحم مسا ماف رط فرەلوا هدنرامف ه رتممانم ۲۳

 ۲۲ ص خراوتاا جات [۲] س ۳۲ ص اغاهح دوخاب یرش [۱]



 i E م وه روزت ترض زر 4 لیزاب یسهرابع

 | نا كلوب بودیا هدلا یدکسرب هوب [۱] كب بلا موح رع یحاص
 ا (هکلم هام ) یتیدلوا برض ندنفرط یزاغ

 ِ رفابو ey هدیدنف رط یرلماظع فالخا هلا طخو مس ر نیع

 د و ۲ لالدتسا یوا جردر برض هناک وکسم

 یک واناطاسو راصحهجهرق -راصحهرق هحناک هح یلکشتءهرادا

 انآ هل( راصحدن و ) هلازدنوک یردارب یرهشکسا « هناخروا یلغوا

 | نسح ی( راصحراب ) هلا دوغروط ی( لوکه نیا ) هللا دوفیا ینکوا
 ۱ سسات اعتسوت هدنسهرا كنزا هلباهسورپ هدسیدنکو شعاهجوت هللا

 « همخ قتراو (۱۳4۵-4) لش ءرهشکی یی ربا
 1 ا

 : یدبآ ك نیدلاءالع لغوا كوس هدناش وشا

 هلسهدلا و قرهنآ وا قوس هتهح یلصح یراعم و ات یسدنکا وک

 هسرو سیردت هقلح كنلانادا خشو شاردنوک جهل رارب

 رمشکسایزاغ ناهع .ردشملوا اطعاهشیسهرادا كکج هام و ارت

 مین لاش یاهم هدبوقار, یتهج بونج كنتموکح وح ینعإ
 ندنتکرح هرمشکی زالو هدنسونج لحاس.یلوک ( كينزا عب
 9۳۲ شالوا فلام ینا ب رادنقایک هنوییدلسب رلاما یک هن
 3 دم 9 . رواشالک ا ها

 ر ما هلا یزاغ نامع هروک هتیاور كنسهمانلاس هسورب
 ادتیت تین نو تولوا دوج وم ن الا اخ یراکدتیاتماقا كل ابادا

 ا *عل وا طظفح انو ل امن هل وساتساند دف رطینات نحدد یا وط

 ۰ ol ر ۱۲ ] £ ۱ نام تاکوکسم موش ۱۱|

0 
2۹ 

 ۹1 ا



 رم مرر صم عم ہم ےب محی ہہ ہرے ہہم ہم مام ہہ ہہ |

KAMA 
AN: EN 

 ۱۸۰ ۳ دا نویق ان یر اه

 یطعیض كهسور - تاح وتف بقاعتم یاالقتشا كن زاغ نایع 1

 ندمسش روک دم هچ ور هیسارها و ارقا کا

 مدنا تول ه ود دن ع دز كرا ا هار اوس ردو O د رکص

 :ییعوط هلامش اعاد یدصقم . یدتا طض ی (راصح یر وک) نالوا

 هحارخ كف نر له UE ندعف وم ر .یدنا كمتک ر

 ییدن واناس هدیراقوب . یدیروب هنیرزوا ( كمزا هر هللا طبر "
 ی رلتطلس رقم یری دنسهنس ۱۳-6٩۷۰ ۱۱) یرلر وطا ربع اه :هلهحو

 ا هلن ی بعلوا ) ندنرلکدلبا لقا هلوپناتسا

 ند راعاط ماش ناب هلهح ی رک دیوپپا هه یک یلوا یب ا

 .ىدمەدا طض یرهشهدهسدتا السا نسیضا را ثسزا كرديا لوز

 رادنحاو راروطایعا هدنراقدلا یلوساتسا كرار لا فو نتالهکن وح

 ینساروادلرءلکج هنیرهش ( تكينزا - هسبن ) نوما قملینروق ندنرش "
 لکد یالوق كب یطض كناروا ندنرراکدلیا نصرت و مک هداعلاقوف
 (یعاطی رطاق) دلش ام و هدن زاوح مس یراغ نام هماع نت ۰ یدا

 هلطفاح رف زوب نوجا قبضت یرهش ككردیا اشنا هعلق رب هنیرلکتا
 يدلکح هلبا كر یرداهب مان - ىلع زاط هدرلحرات ضعب - ناغراط

N.نوه ( عفاو هدرا وح تم زا هد ( ۷۰ س ۱۳۰۱ نا رک ۳۷ 3  

 ک اتسع كحروطاعا لوساتسا دهرا 0
 روسهرارف مع کس و تولغم ) ولازز وم ( نالوا یادناموق یسهصاخ

 ییدلوا لتا بفاعتم یلالقتسا كم زاغ نایع تقف وم وشا ۰ ىد

 AE كهاش نامع هدنسهبرام راصح نوف وشا . رد رفظم كلبا |

 ,ردهدار وایربف یدل وا دش (ثلب نقی ودا) یم ودحم كلا زدن وکو ۱



۱. +۳ PFE TO E TA 

۱۸۹ 

 [۱ .یدلوا دودح مه هلقا روطاربعا یزاغ نایع هرکص ندهبراحم وشا
 ۱۳۰۷) وقت هلن a دره كلبا یز اصحنوف درام ور ۱

 ( هتک ) ( لتسک ) ( سونارطا ) هلی كننادناموق هسور (۷۰۷ -
 برح هنہلع یزاغ نامع هلبا عج ییرلتوق یرلروفکت ( سوندام )

 هلاقم هنمشد هلعح تو رب لاحرد یزاغ هد راکدلیا 25 جن نوح

 سونا رطاوهسورب یدتنا فلتیت روفکت لتسک هدن راوج راهحنوق بودیا

 شم ۱۳ 0ک 7. یوا قفوم هرازف هدراروفکش

  یروفکت داباولوا سقعتلاب ییا هدیزاغ نامع .یدلیا رارف د (دابا ولوا)

 ندنفرط ىا هد هب و تک یر وک یهدنرزوا | یاح قهدما و 1

 یدتیا ماست «ملا راشم ییرارف هلطرمش ثمالدیا زواحن و رو

 یشداق طقف . رایدمک یو کو هرکص ندنوب ینارادمکح لامع

 | قاق هنیر یریوک قرەلوا هبعرش لح هجندیآ باجحا رورم هنقرط
E۱ و ن هلن زو ی ) 0 نا  

 نالوا هنسد ر زح Î FE و . E طض

 ,كنحتاف «ینعلولاق .زدلنلوا دع ی رس اب رد ثالبا لات امع یرفس وشا

 - دد رار ود( لع ربما ایا ( مونا هافاصا همان

 هاش نا كرك ( غولوا هلا كينوردنا ) یروطاربعا سنازب
  ییعط رد ندنخیدل ریدشق- ندنفرط كولم فئاوط رتاس كركو
 یربرو ندا مکح هتفرطقرش كنارغص یاسا ی ( یدام ) نالوا

 > هو اخ هقابآ 6 ی وک الاه ییعی هر سه تلنارادیکوت ندیا تافو هسهفرا

 ۶ رک رانازاخ تیاهنلاو اعدتسا ین واعم كرنا لردبا دعو هناخنازاغ

 ۱۶۷ ص ۱ ج واف غردا - اغرو [۱]



 1 نا ا یر نایش
E ECOمی ہہ ہمہ ہی ی ہر ہہ م ممم ہہ ہا م ہی م ر ر ےہ می م رحم  

 O ی ها ۳1 وا

 بفثاوط ه هدفتیا نفلا نایدمدنده ماقه کک دا مو

 هقشد ندقدقار ۳ هن رلید رطا قا یک ول هاش نامع هد و كولم

 هنتیاور ك صاح و برج ٠ دا یرازب کو راق

 لیوطاناو هنوف ( رووا ) یمدراوح ر هر

 (كلنرا + هبس ال یک ینا نوا ودق هنر

 داردناطیض ی رایه وقف ) نصوصا لع یقارت
 كل رعطراقلاراو . ردشملق نوصم ندنرلم و کھ رال وغم

 کشت یتسهضوح هبراقس امدقم هاسهوع یدند ؟ نولوا ندنسافف ر#

 ناععهبر لم دا ِ OF) ث واح هصمص )نالوا ناشل همىخ هدراهرد ندا

 شواح) یزد 1 قرهلواتحوم یس واع طر كن | یلواعبات ههاش

 ندازا را قلتسود یر دەس ید.نواو اطعا یل رو رب نالوا 2

 یتد لئاحم هسوک یروفکت ( قحنمرخ یدمش -

 مالسا ؛رتاد لخاد هد یسلاوح و قحنمرخ کما مالسا لوق

 ۱۳۳۸ )و هلم) الد كشواح هعمص رکو ثالئاخسهسوک كرک بولوا

 1 هح کی ) کش هاب راصح «یجدیل یجسادل » هدنسهتس ( ۷۰۸ -

 ۲۱] ۰۰ یدلوارضیست هاتدالح یزابروز هدراصحقا و هاش رط نامتسا

 تحن ندنفرط ىلع هرق یعودخ كالا یدغودیا دہن هرکص ندنو

 (هدنوا) هلتروص زاغ قرهنلوا طض( یر کت ) الا
 هاش نامع .یدنلوا اطءا هنحاف وار هل (زوکهزق ) ( راهح و

 یقاوم وشا یهدنسیداو هیراقس نالوا یهاکتعجر كوص كرلمور

 ناسرک ) ندنتهج بونج كنکلام هدهرصینبدلوا لوغشم هلبا طض

 ۱۳۲۵ هنس یمهمانلاس هسور [۱]

 هه هه رب هه مم ہہ در حس هی سه



۱۸۸ 

 E موم یرتر ایا لوغم E یو و ل

 : قتلاصندن ر راشادترا ترح هدنتمض هعفادم ی ( راصحهجهرق ) هلغعلا

 ۳ ا ا قفر هناخروآ نلغوا «لئاخیمهسوک هلآ بلا

  «یدردتنارمدورهف هدیراوحیسهعلق (شاتوا) ندنسنافاضم راصحهرف

 ا یتکیدلردوک ندنفرط ( هدنادخ )كراو

 مرج ینکیارب هلکمر و رادبما كور هنیردپ یتقفوم وشا كناخروا
 ۱ 9 لر راق تواند ليا هجوق مولا هرزوا؛قلتوا

 طقف . یدلیا رومأم هنطبض كنبرلتهج نایلدیا هدلا زونه كنهعطق
 دود ندنساماناکرانالوا روپشم هلیراقلنام رهق یربندهس شرکت

 1 ی(بلا ر وکو ق) هلا هح وقەخاو یزاغ و لئاخیم و

 . (هجهرف ) الوا كلا هرات كلام رهق شا وشا هلکعا نعمت هنتفافر

 ۹ ید وا اطعا هنسدنک قرهلوا رام تولوا طض ندقرط ]١[

 3۳ ۱۱ ا هدیب : شعا نوفدم هدا روا هدسیدنک

 , زوط ) ( یزای قا ) ( نکتهرق ) هدنراوج هسو ( راصحق ا (

 ۲ (یمتسآرک)و ( ( قجوق )هدنرزوا یلوک هحاص( ڭىلک ) ( یزازا

 | هاصفاوموعالف قرهنلوا طبض ( یسهووا یرازایهطا - هووا قا )ها

 هلا ES هعطق نالسد ( با هجوق ) یعب یعاحنس تسذا یيدمش

 هیزاوج ید ( كينزا - هسب ) (۷۱۷ -۱۳۱۷) . یدلوا شمع
 ۳ 9 ررفو نا هجالوف افوقر ) نالسای هوا

 . . یدلک ا ر شلروح ندفرطره هدهعفدوب یک ینیدنل وا قییضت

 . ردققدت حاتم روزای هدنزرط [(ههلزعطعو یساو سماح1



 یسهداژردار نو قضت هر وص ناع ىد ۹هس ور ۳ نامع

 نت ا یاصا هللا ( رو 3 10 ) یعودح فک یدغودیآ

 شمردتیا اشنا هعاق کیا هنسیشراق لرهش هلسهطسا و ( بلا نابالاب ال
 راهعاقوشا .ردرومشم هلمان ( قحابالاب ) مولا یرب ندرلزوب کیدا

 ی رلظفاحت یسهعاد هسور ردهبس نوآیعی یرم دنسهدس (۷۰۷-۱۳۰۷)

 هدف زط اغ: كرش یر ندهعلق جنون یا ها

 ثن(هتک) هروک هان اهح ORES رلهح اف و هدنسخ راق هاوو

 ه را ما ب یدیا هدنسل اش لج ا كن وص رفولسو ةد

 ۹| ۰ یدردیا هنساعم یانهرب هرصاحو ر ولک هرم

N E ANسا ها یطض که قترا هادی س  

 یج همهدک هبهب را ندنیدل واز دحار كب ندلور هاشناّیع طقف .یدبا

 دوم خشو بلا دوغروطو لئاخسم هسوک بوق هد دو دانهح

 ترابع ندنسح یا ییغوا تونو نیدلاسمش یردار كنلااد8

 نالوا هدنس هب اتم یدساک كتهبورپ ال وا هاب رح سلح ندا لکشت

 وبشا كب ناخروا بولیرب و رارق هنطبض ك ( سونایردا - سونارطا )

 طرص هبصف كردنا نا هاب | ا ردق كسشيو هب گی یاسا

 یدغودا نالا دس نفر یردب ڭكننادنام وف ر دخ عیومو

 یناطششک هرکصندقدنل | هامادعا كملایعوم نادناموفیاقتنا و
 2 ۰ « ا / 1

3 

 یادنام وفهعلق .یدلل وا و یا هالتسلتراف یسوق هسور ر

 غولوا هلاب كسورد | یکیا ر وطاریا ناز ول هب هعفادم ذات

 ۱۹۱ نض ۱. دلح ترول 1



 بر 0 SDSS i ie هک

O E TEN 
 هی دف ا ا ثيزوت وا [۷] هلکعا سا e وش

 الد كلئاخم )5 مزروا قعلوا ترحم هسدصق كلکو ثكلرب و

 ۲ | ۹-۷۳۱ .یدنل واملست هناسنامع یدیاوهماخت رهشبولیر ورارق

 لاح تلودرب هدایز کتک رام فّاوط زانا هاطض كنهسورپ

 لوا لا هبهسورب ردمهم كب ندنرظن هطق ینمک

 عراع ناخروا هدعب شموفوا ید ناذا شمقح هجر « و

 زالوا و هدحتف یاسنا [۳] . ردرلشلوا لخاد اما کرد هلا

 : با عماح یندردای لدحا هحاوخ یعوا ك( هحاوخ یرا لیا )

 [ یدحسم لعوا هجاوخ یرا لیا ) . ردض مش عماح هسو رپ

 ول وا هلاب ورد | ینکیا روطارعا (اورفالود )۰ یدا راد

 اسا كنهسورب هتیرژوا هضخ تابسانم ییدارل ادس هابزاغ ناخروا

 RES ردشعا ا هتنادنام وو

 1 وز) سیره هدد وکس یراغ لامع 22ام یطض لب هسور

 )اح كس رد یدا نوع ا هدضا هتسخ وهدق: اب POR) نا

 بلا دوغروط) تلا رخ یزاغ ناخروا ینکیدتبا برقت هراضتحا

 )رادناجو یخ نان یماما یدنکو ( نسح ینا ) ( بلا قتلاص )

 - و هروا لغوا كناداموق ابو یاداموت هسورت رل رات ضعب 1

 الار یکساكب هبلاراشم هس ز و زار یکیدلیا لوق یالسا ]مو ییفیدل وا

 یوهروا ) نادناموق او رقالود ً یک رم ییغوا كرس بوسام هن ع دلب اع

 2.۰۰ دودا هباکج یتغیدلوا تاذ مات ( قاسرو ) یبهءانلاس هور و

 رود اناس هدر وص ر ققحم یغیدلواەد۷ ۲ یحتف كتهسورب یرشنآ ۲]

 ۸۰ ص ۲ دلح ودراژ .۱ [۳]

 ۸۸ ص ۱ دلح یخحراوتاع وقت لنامع []



 ۱۹ اطات روم ههاش ناّع

 ینصوو اعد وص كرد و رشا ییطص تن هسورپ قردلا یلیاخهرق

 هدیراقوب یدیوا لا . یدلب هلوب تقو هکمشريا هتوکس هرزوا قلا
 تول وا نفد E و دک ی راتحبصت هرز وا ییدنل وا نام

 ( ابا يا ) هدراصح قرهلوا لق ههسوزب و ارخ وب

 .یدنل وا عیدوت هاه ر تمر هده ر بوسنم هسرامأت هدن وردیرتساس

 ارخوم تسانم روک ذم . رارد ( قحامع ) مونلا هعقرموا و

 فنطا هلیراهبرت ككرابزاغ ناخروا و ناځع هدنرب مولا بولوا شملقم

 . ردراو یسهلف هدر و هحاب ر





 یر اغ نایک ورا

NANETTE 

 رص زمم

 کس رض ا ی الاءالت تاملطت ویا وف سیب
 - كورو - هجراص - بّزع - سم. ایاپ + سه رکسع تال کالبا
 یرلنادلغوا یک - یعرش سم یالیکشتیرحیکیو هیظتنمرک مع - نازا-اج

 - یرتوق - رارادحلس - رایهایس - یرلفاجوا رادحاسو یاس ندنلوفوق -

 هد را لن امع و تار هسدلا م رلاش ول رس 4 هد ولا ق وف A E E هغظو

 یام رد یراع منا

 تفاوط - ینلماقمعاق و ترازو تنادشاب ناملس هدازبش - یعبض الات رق هلنا
 بم یاسا هرب هلا رشا كتر و

۱ ۰ - . 
 تام و E ی

 - یجاودرا هی ار ود وت سس ۳ كس زاغ نزاع تاح وتف هدیایاور

 هلا هیچ - یطیض كل وسلک و RTS ید لصن هن يبا مور اشاب نامل

 اما ا 3 امان امع خطا لوعاتسا هایسار و و هدیل والك

  ناراسا یاللخ هدارمش اید لا 1 تا اشا

A۱۳۳۱۸۷ یر  
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 وا لب ی نود
 رس ےس رس و و, ےس ی س ےس رخ حر ی ی ےس ےس ی ےس یم ےس یس ےس ےس حج ی ج یس

 ۲ 3 نی مین

 یی ۳۹ ۱
 ۳ ۹ < نی

 رر ریار۵ ناو

 ۽ جرم دز[ ا ینکیا ندا ناربح یاع هنسهساشنا تردټ

a SR )یردن 2 وط ۳  Eو هدنلاح را كنم زاغ  

 هد( ۱۳۵۹-۱۷۱ ) بودباسولج هد ( ۷۲۰ ناضمر ۲۱-۱۳۲۵ )

EUAN۲۰۱۱۱ شا تردقرف اراعا یمش عر  

 ج مو لارا ةد رشا ز وقط نمع زك نشو
EE : 

 تخالم و ءیراص یلاقص .یقثقای «ییصو «لیو

 «سانشقح «لداع «تقاخ رام ها راتعایدرهم صحش » كلام هههحو

 تبج هتعنصو قراعم بابراو املع < یحاص تکالم و ملحو حیحش

  هاعا لدب هربقفه «رلسب یارقف « روس یهملع تاسسّوم بودبا
 قرت «رادند قرهلوا بصعتم هدهجرد طارفا ءزمع ندا هقدصو

 ۱۳ اکا رک زون . یدیاردیا ظفح ًاتاواسم یتمالساو

 ینلداشت هدنانحزرطو رانامزرب هدسیدنک یتحو ینیدلوا یدالوا كناذ

 .هتسیدنک هدننام یر ادیکع رصع ینیدنوب یراق تیام

eمکحو و "یاب یزاغ ناخرّوا . ردشمردسا زارحا راک  

 راد موسا اع وند زع رلهاشداب كلبا نال وا نايا 2 هق الط ا یس

E ۳زوق لا هدنرفسهو راتح و دوعسم هدنر دنه .  

 دلاقوف یهاشدایوب هد و رافلاوبا ے رات یدنفا كبدارع .یدلوارفظو

 هقشب ندنعیدل وا ندن راکوس كا ثكترارادمک لناعع لر دبا او حدم

 نورق یناسوم 9 سادنو یدل وا یهاد را يزارفا رس هدکنرمع

 ۱۳ ۱ 2 یرانسسوم كتهرا نورق لکد كناطسو



 ا

 ات نت دا وصت ان زاغ ناغروا

 E اب ۳۹۹ ودو یک نات مقومرب كجو

 <« یشاسه «ی رلفدم هل وا ردتقم هر هطاح نیک وب کد ص رلحر وم

 ا ںولوا سەل اا لا د رص ۳ 6 مختم یاسحیه

 9 رک ها 3 لصرلخروم و ییغیدلوا تعحر و ففو "

1 
 کید نا د ندنأس لا 5 لاعفر ودر رعتهألا هاب رام تعا قلمان اع

 8 OT هاقح یناساو یک نامز ۶ لاک ری

 ی روماكکام یبدلا هسر ادعا دییتسمه راد ۹۳ رول واز )اتسم دنتکرح

 هدنحا هر دام ك رحا و هدب ربح تامظم یتموکح رود ال هر ی

 یرللتاح یک كسزاو تشزا ادتبا .یدردیا !رحا ماند رم ات 9ق همهم

 هنسه راح ر فعض تاکلاع نم . ىدا فطار

 قارا كتنراما لئامع . یدتاگاات هه دون

 ر . نیدسا تک ف وا

 د و و رهنل وب هدنخناتس كم وک یراف EAN : وق و همااخ

 رادفرط « راعشنح صو تورص « هام « ثام هقفدو 0 کف

 نداق اخ ندنساق اه کرا ا هدنقح رامسر ,خ نولو ۱۱ یاس ره

 ۱۲ ] سد یهاشادنس هتدیدنت e ا شرو ازندحالس

 سانثن وناق مه « لداع مه نکر دنا تح ندمیلاراتشرا

 یس (امونا) كرلولنامع یزاغ ناخروآ ندنتیدلوا حش هدم و

 :AS ییملسد

 هدنتسورلص لاس زا وضت تعا یاب و د

 هب یی ندسکپ عطقس ال لطف یدیا بلاغ نام روم ناخروا |

 1 هو ۳ E  قورافل وا را ۱1

 ۱۱ ۳ ون ۱ . دلح لیدت وق وغلاخ 3



 ۱ ۳ باد كلام تل كلاود نشود هتنهقرا تاعروتف
 كلام هنیصعترابعهدنامز رب چیه .یدیارکفتمو یاسا هدهجرد كوتش

 2 1 ی راناواهب :یطسو نورف لر وحاس هدهب و یدلوا
 ۲۹.۰ رد [ یدیالکد تام هننوطسو

 سردار ز ردا روصت یلئامش هدلو وش هد ( اورقالود )

 نسحو تعاحشو 6 ذ هدهرادارب یدسا لا رتشا هاتحمو یعطد منع

 ینیدل واراحود كنخا روطاربعا مور اذری وک ناخروا روطفم هلریبدت
 Eas یدیا قوب همش هدغجهلوا تاقفوم رهظم هدافتسالاب ندنارح

 یا ابی و "یلاها هدنحتف كنزا كسزات ناعروا

 قرەلق دوعسم ییلخ و هنادنع و سم "داماد یيدتا ل مشد هنسهفاکو

 ها راتحم تاخر :E4 هدنس هبا ارج A E PS کاتر

 . ندتجو هلماعمنسح یزاغ ا . ۍدیارلشمر ورارف هن رازصا

 1 كمزا ندننیدل وا كلام هدهنرطف كملس یحاتن یحهنلوا لاهحتسا

  نداراددبا هن رطهو > وم ی ا فروغ E یسهعد و

 [۳ ۱ یدلوا کس هانهاش ر ER تاح وتف را تحض

 اا یدادولدع كنيزاخ ناخروا] ید یخ راتیدنفا هارب
 دی زعا تراقح بوستعا نوک باس یف کیدا شمراو

 ] چیه N قلوا ندهسماد روما یسهدام داقتعا و

 ۳ کیدا روناوب صاخشا 2 یه هدیرمدح بوما

 هیارقف تادلاب هدفاضر نالیدا بدر HOSTED كکلی رجب

 EE A AGE رام, ۵: را

 ٩۲ و ٩۰ ,ص ۱ دلح - ی راوتلا عوق لناغع [۲]

  Eص ۴ دلج چرا یدنفا هاربخ : ۱۰



 NY ج رب ودع ۳ كرات ناروا
 یی رہ ر ی ر ر ی رر ر سسر ر یں ںی یس یی ی ےس ہم ےس

 رد ل جذوعا رب لز رک قالغا ف 1 عیزوت ماعط

 تساسناوتفطاع ولع SNE هله رب ولغم كنىزاغ ناخر وا .روشلیدآ

 ترب جوف جوف هلس یتسلاها رلرب ییدمرک زونه كس ع فس

 رب ناخروا باج . یدرودیا روبحم هتلاخد هنس باح رز كنيزاغ
 هملعو هدد تاس وم یک هسردمو ی هدار وا هحم دا جو ی

 . یدنا ردبا صرصخت رلفقو نوجا نما یل رریدتا اشنا
 هسردم ر هن رف هلعماحر هباروا ( ۱۳۳۰ ) کا طض یسزا

 لرل هس ردم نالساب هدهسورح كلام کدام ر اشنا ترامعو

 ها :تبهملع تار یلسردم كتزا فالوط ندنو . ردسحم ۲

 سرم یل هب مع مت قردلوا هعفد كلبا ههسردمو .یدرولل وا دعیس الاب

 تلخ قا ییرادناح ها یلانادا خیس هرکصندن | تاذ مانیدتقا دواد

 فورعمهاتمات ( هحوخد رف ) د د De 5 نیدلاجات یرد عاف

 ۸ ددرلشع وا بص ) دوا ن دلاءالاع (

 ردق ۳۰۰,۰۰۰ تیم ینو لب هلع تل ود هدننامز یراغ ا

 ییدلوا لخاد ید كسزاو تسەزا هدیزات ناخروا ع هدلاح یدل وا

 یبدلبا ظص ردق هتسرادودح هرو لر وح «سوع ر «هق وتعد هدلاح

 . یدشلوا لصاو هنونام تزد جوا یسوُم تکلام

 ییدتسا له اف ند (راهح هحهرف) یدرادا 8 یزد

 كنم ر هد هوا نیمتسیا كحا له کس زا نداروا هدیزانناخر وا ۳

 نیطالس رانامز ر یارواو یدتا له هبهسور هاتعس 2. هنسوزوا

 ی تا هب هین مع
 یا رم راس وص نام الصا هننهحاب وروا یراغ ناخروا

 هنهماع راراغابو برص هلا نزوک اتناق ناز روطاربع یردب معاف یت



Aیا ینامع ی ح  

 هدازمش .یدنارار . هلثاد رف للاخ اک زس مک رلر ر و ص

 و دکسبما نر

 ۱ 9 و

 Ez زن تا 9
EEهدقدنلوامم ص] یراتاقد ۱۵در ادم نوخ 1  

 ا لوساتسا ly هام ودح 3و HE ی رح یراغ

 راهحلکا «راششروکرلتوک لج ر بونا وا لوق هدناحاس رادکسا

 ندهب رام ییا رب هلا La EE یدر اشعا هوا هال سم زا

 ینج هاشالک | BE هعلاطم 7 وهو BU 2 ب وصل و تاذلاب هدهد تمل ربع

 ندنرافرط یساضا او اشاب ناماش یعودخاب ی كنا زاچ ردوا

 تاذلاب یر موس نامرف ۱۷۳۱۷ ANT ۳ یدر و 2 وا هرادا

 چه 0۳9 یر نزد EE کم ندنا بولوا ر 721 وص ینلدنل و

 ۱ ا 8

 هنغیدملوانولوا € .یداواتلام هلعوا تردیراغ ناخروا

 مساقو دا رم« لیلخ 8 جا س ل :اده می رالع وا . روش وس یىشر را رات راد

 یردار AEE ناملس یبراحم رک ۱ . رایدیا هدنمان

  هب یی مور درز وا رک هدا ی > .یدیا ربلا هد زر هدلللخ

 ۲ ربا صروفندارو و یدل وامادنب سا هدنکللاو یتهح هسو رب تاللح

 دتا ییداروتوک هب (هحوف) هدنراوج رمزا هلتراسا كرهشود هل

 یرلکدر و 9 قوحز زا یراخ را ینحا هدنقح هدا شو

 راس نراتا شمرلخح زا هدلاح یتیدلوا نوفا هدهسور یسهزادحو

 ۳ دا ولر مایا كردنا روصت یک ردبا لالخا یتتعلس

 ا تافو نکیآ جنک هدسلج مماق .ردنربح نایاشیرلماما
 ۱ .یدبا شلاق راکدن وادخ داع قرهلوا تطاس تزاو



 ۱۹۵ ِ اشاب ندلاء ال
 ریہ حج ہہ ہہ ہہ حس ہہی

 ار انا تاماظن و نیاوو سدسات

 یسبعبط فلخو یدالوا رک ۱ كم زاغ نامع اشاب ندلاءالع

 شاو كنها لاحر مطاعا «یشادرف كوس ثسزاغ ناخرواو

 قالخا « دودحا نرم, عساو یسەح رق «یحاص لاک ء لضف « لع

 4> و ا هدیاخر وا و ندهبراحرب یدک طقف ۰ یدیا تاد زا ناب

 لغوا لصا هدساوقا فو لر تولوا نوت

 ندنیدلوا دلو ندا روهط نده وکم یتقح ترو یسرغوط اهد

 ثسردب نشو تراحم 6 نا هر د دل وب وا ناخر وا

 ۱ 2 4 لع هدندلاءالع و نیست دهعلو ینمی شا تلاکو 5۱ هلس هدنناح

 کج بپ هب یدلاءالع یزاغ نام : یدبا شعوا قوس هنتهح تفرعمو

 تماقا [۱] هدهکت ییدردباب هبیاتادآ ےک هداروآ را ۶

 یراهلتاع قرش. یدردبخا مولع رانا هک

 فاخیرادنود یلغوالوس لرغطرا نکیا هدناح یسک هتل سا

 توا ندا مج یا ف و دل ر دلا ح الص ہد رےہ هاقاخ تالا ا [۱]

 ات ۳۹ رادو تاو ا نوک. سه ههاتاخ . ردجلدنا داش دک ندنفر ,ط

 2 قورولار و .ن دلا حالص ۰ یدا ناو ل ما قالطا 2 خ ویثلاخیش هدا ش بودا

 دوس كلا ندا تمواقم هلص لها یحنحوا تول وا ظعا دهاحشرب یدنسهچرد

 سس ۳ ندنف رط ۹ E س هد۹س ردم کالا هدر ٭ ه ردسام 3 مال - ار

 رک عماج زا ۸۰ نلاد هد ۷ اف و ۰ یدا رود هام 4 رد تونل وا

 یر ز و كنبق وحاس E هدندااسه- ردم لوادلا هدمال اردن وفدم هدنااصنا

 شا ءدق اهد یسه-ردم هبدمس ی هدرو اشیا هدا ور ر طقف ردگ نا ماظن



 ۱ سرا را تالع ۳

 E اد ا 8 وتلا هع ہد زاغ نامع ید E یيدتا ناعت

 . لرادود كرك .ردععا نعت فلخ KE اوا یلعوا فاخر

 ر نوجا اند تطلس كتدلاداع ك ركو

 دیژپاب مردے هکنوج : یدمروس قوج فسأتلاعم لاح وب . ردنقد
 .ندنوب قتدا . یدغوب ی ىلج بوقعی یردار, هدنکوا ردپ شعن

 ۳ یدسا ماود ردد هرلتفو نیش یسهحضق و وخالالتف هک

 ا بح یکی سکیا رہ a 71 دام ندنفالخا «یراغناخر وا

  یردارب هلو ییدوس هتسهجردبا ستسرب 2 فا یوا یی

 سلازب هدا ولا نت قدس رد هدسش 6و لضف كب نذل اع

 یکتا فلک هشادرق دکل 2 ES SEE ناداخ

 ا ار ر یکتاهج هدهسروتدبا تیاور قرارات
 ندقرطناخر وا یزان تفلکترب هلو نالوا دضهاطنابط هتسیساس

 تی ولع كردار کیاره ا نهار درا لقع هنغجهناوا نامرد

 شلدیا عسنصت تیاوررب هلبوب هدزوا قلوا لالبتسا تعارب هنب و

 ءرکصرلنامز قوحكي ندت ود روهط یزمخ رال كلبا اد :نوسلوا

 .اشاب قشاع نالیزاب هتیرزوا یاور تانکر تیک هوا یسلد سیردا

 شم زاب 2 ردبا حسو هدزار و تورو نرود یح هنګ رات هداز

 ها هنره . ردلعلوا لوق هلا طابتحا دق رلتباور 9 ندشدلوا

 ۴۳ ۶ نا هاتمت هنتسوزرا ءلوص كنمشفا دلاو نیلاءالع
 «شماعالوق هلسیفصت تكتسشاومو باود نالوا ردب ثوروم هقشب

 ٩ ؟ یتوک هرطوق هدننسده و وا هتک و هده رور هدنلحاس یناح رفولس

 em یک قلوب هدنبلط هدعاسم هنتماقا
 ۳ ۱ ما تعورشم او یر اش واحر كشادرف كحوگ



  ARES SN, ۹ Aج 1 ج ۳۹
 سس ۴ ۷۳

۱ , ۱ 

 5 نره

 "حل یر رم مس رج ر م م مم حس حج س ر س س حج بس حس ار اس ی ی یاس حس اب ےس س سم یس س سم سس ےس یم یس سا س س ےس سنس یس س ی یم س سس س لس ںی س ی یی س

 ناخروا یت رازو كیاشاب ED ا لوق یرازو

 هاتیج و روس وک قیا

 ردص كلبا: امو :نشمووف یاسا كر ورا

 هح دم یییدنل وب هدقااشک رو-هک ىزا ناخروا . ردشلوا رممطعا

 یهلداعنناوف نماض یلالقتساو تداعس یاه كتل ود هداشاب ندلاءالع

 تیوه اهدنافر هشناعع تبعاس هدسهاس تاذو نکا مظم

 رمنو . ردشعا لرا فام یتحتف كکننزا اشاب ندااءالع . یدلوت

 یادش دا طاض »3۷۳۱۱ ۰

۱ 7 
 مال ب مه

 تطاس تمالع هدمالسا هززوا شدلوا ناو صضرخ ۶

 كیاشاب نیدلاءالع هاتهج وب . ردنکس ترضو هطخ تارو یا ۶

 فا یزاغ ناعا یدا ی سم کس برش ین ات

 كناشاب ندلاءالع هدلاح کیدایا برض یوکس رقابو تئارف یهطخ
 سنح یی هلتسان ( ها ) و( ها هفت )

 يدنقا هاربخ . ردشمردتیا ترض هدهسور ۹ یک و

 هدنفا رطاو تدامش هک هدنف رط ر شان کنید ردد دم رخ ۸

 هلا ناخروا] هدهدنفرط رکیدو یرا با دلزع ربدقا ی زک رای داهح
 .یدشهلواریرح هنلا كنبرب رب هکر وا وشاو شلزای یسهرابع [ کلم

 رر نوا یکنهتفحو طارق عید چواو طارق شب یزو كنها كت
 هدنسهبمسآ هح و كن(هخا) .ردطارف یل نوا ودار .یدبا طارفقحم

 ۷ , كرد هوا تانک ندنسوا و یا

 كب بلاغ - هنامع تاکوکسم موش (۱]



۱ ۳ 

 داسا هبیزاغ ناخروا یرض هکس لوا ملا هدرابلنامع راخت رات ضعب
 ¢ هلا یلالقتسا یزاغ نامع هلهحو یییدنل وا ناس هدیراقوت هدهس رل ر ديا

 ۱2۳ ا ا [۱) : یدیا شمردتبا برض کس رقاب رار
 داخ ناخ دیزپاب مریداسب ادتبا یلوصاو . یدیا قوب رات هدن رلاکس

 (۸۰۲-۸۱۳) یلح ناماس نیما ادا هدو هحنلک هارغط . ردشعا

 ۳ با دور كنکس هلاراعم ردعلروک هدننامز

 : ندا شمردزاب

 7 ا“

 ِ E ابشع بوق ست للنا

  «ییغیدل وا دتسم هتعس و كناح وتف زکلایكتل ودیا وق ی زاغ ناروا «

 ندناح وتف رم دنا ءزسالادع «زسەدم رتیادب «زرسهلخاد تاسسّوم

 كتم زاو كن زا )نوا كن وب یدروبلس یغج هم هلوا لصاح هحش نسح
AE AE eیدم و یدتاثادحا نوک رودر .كلهس  

 ا كنامظتوشا.یدتنا رصح ههناج اد تاهو تالکعت

 2 ن كللادبع نزادتا تر هک لوا ككا هدمال-ا [۱]
 شمردتنآبرض هدننسهنتس ۷ هایو ۷ 4 هایس هطس اوج اح یھ ناو ص ی

 تور دزاب الآ هلال) هدهنفرط رکید ( دحا لا وهلق) هدنفرطرب تولوا

 بور دا هوالع وڌ رددوا ترد هدرپث نالفو شلا هتجا هرتادر یا

 یتتهردع ( قلاشدو یدهلاب هاسرا هللالوسر دڅ ) هدهتس راشدط ته اد

 ۱ هدنتمیققنأر فا ۲ ید توتد راک EE 8 .ردشمردتا رب رخ

 2 .رات « ردراو هد راندنا دانا ه رب ز یا هاد.< ی رض ]و درک رم شعا

 ۱۳ دا برش هکس لزا لا هدمالسا ( رده ) یر برق
 هدتاوررپ و د رد وا برخ هدنسهب رگ 4نس ۲۸ هدناره .ربد ردکلادبع ۱

 | فرم ندروک ذم2 ران رہشو هکنوح ردلکد باوص ی رق هد هسا راو

ELEدعا روهط هد ۲ ا كالا هنما رل بساع . یدبا  . 



  Oنمهبرکسع تالیکشت كلبا ۳۰

 یهاد ر ,ge کا فطع ی رلبا ك هلاما و را

 ۱ ردد کمر وا ادا

 . رایدنا هدنمسف هح هک ارمشع < ترمشع رب هدنلنصا رسان اع

 كتیدم . یدراروشاو هدناخاد هدمتم كلاغ یر ندد» قوحرپ

 دیم فی اساسا .یدرلرولاق یرک ندقلوا دم دک
 مدد رار ولو هشاباسشک ۱ هد یر

 دعا هنرلهعطق هدافتسا قل هشاغراف یبدل وا ضورعم تفووا كه رش

 هد اکی نوا « رخص هح راکس : ردم ولعم E كلهن وک ىد

 تیرو مرک اط ماط ندنوب . سدا یعرر را دوو

 یزکر م قانوق «رلردبا هظفاح یتراهطبار هلسق ع و .رولوا لصاح

E0 ثفاط رب يه نکل . ردم و ید و  E 

 دن سد شا « راراقاب هی وم نشر رلکب ثلح وک 6 رول وا یرا

 . یدیا رلردیا تکرح راما كنب رلکب

Eناعع .رایدنا هدلاح و رللنام ع تقو ىر د هسدح 6  

 هره تدم ییاستاهبیلانادا خسش هصاخلاب «یصت یب قاحنس كکپ

 هعدق تاداع یزاغ نامع هدنسهاس خمس م ا باس هنسهملس | لک

 .یدلشابنکغا تیاعر هبهندم تابا هلباهبعرش ماکحاهدایز ندنربشع

 داد عیسوت هلتفصوا .یدشا ناکسا العف هلبتفص یب قاحنس
 ی راک ترمشع .یداشاب کا ناکسا هدن رلشاظ یدنک هدا دو

 ماکحا هایسهطداو ناضاق هدرلنا . رایدلوا ماف هنیرار كرار وفك
 یرلنا بتوشوا تاغ یرلیروس .یدتنا لم هغلوا لماع 8

 «كلک قاحنس .یدراردباقوس هرلالبایو قالشق هلسهطعساو یرلمدآ

 هلس رک ثاکب نایک یدبا همسر تیرومام رب هحل وتا كاکب ه رد



TCU PET Ce 
  1 Eد : 2 2

۳" OL Ry نا _ 
4 _ ۷ 

 ی اس ۸ ۳ 9: 0 یخرات لنامع یی يب ۴

 K ا ا لوصا نع یا ا ناشلر .هنیراراصح روفکت

 ۱ احلاس م هاب راشاط E هترزوا ی یوعد كنم زاغ نا .رلیدیا طو ص

 ریتم كنب رب یھ « راقاط » وب . یدیا راردک هرفس بولک هلتیعم
 ۱۳ و لو ۰ یدنا ,یرالناقلد كنمسق تربشع یندلوا

 ۳ ۰ ۱ تلخ درو تام ETE رارولوا قارح هننای كکب

 ۱ رو كلتفح «رربو الراب هح دا ES «رر 1 و

 قلوا لئان کاک یرالما یاصقا كرل ( رکون) وب نکل ,

 رک زاصجب ثاح وک یک کوب :یدرولوا ۳ ا

 AT هرف الثم هدنررلکدّتا قلرار هدا نع

 ا اع هدنراقدلوا تيس هناعوتف كوس یک نه رلادبع
 یرلکن راصح ون ندا حفر تفووا هتشيا .رلیدیا بصا ی قاحس

 هرل ( رکون ) وشا یراقح راصح نانلو هدناخاد یرلفاحس ۳

 فر هلیاتلئات هناقفومو لولح یک یرایدنفا هدران باک یدرلرر
 1 . یدا الا کما ز دو عیسوت و ۲

 تالکعت كتنزاغ ناخروا.ردو هتشيا نمە رکسعتالکشت كلبا

 .یدیا زواحتم یره ۱۰,۰۰۰ یراوسفنهو هدنسه رص یسهلخاد
 ءكجهب .یدربلک اوا لرادمکعقردلوا لسمو راوسهنآ قاطره
 د كنکب قاط « لکد داع هرادمکح فرصمربره « كجهلحا

 ۳۳ و رخ كنزا ناخروا الثم . یدبا دناع هسرایدنک

 و راک نامأت هقشب ندنربغ نیکست هدازغ هکنوح یدراریلک ددرت الب

 - رار هی رللاجمتسا رم كرانوب RE ید تعفلم

 او كتلود یزاغ ناروا . ۳ تقو یلبخ رو نمهلوا اتفد

 .یدتنا سح جاتحا هرییادن کی بوسهدیا قبفوت یلاح وب هاب مضاح
E DE 



 ۳ ۵ لهب رکسع تالیکشت كابا

 e رار هلبا هب ا تالبکشت تالکشت هاتقو

 ناعع نالوا وب هدرا صح هحد رف هل تفص کب قاحنس . یدیا

 روما «شعا نیمت یضافرب ناه هراصح هاتلالد كنلانادا خش كب
 نام الا یا ها وح کا هد ور هاهحو هع رش ماکحا كداىع

 ٤ DE ناخاروا لغوا هدنسمرص یا کا یراق

 «هرمشکسا یلا زدن رگ یزدار کج ین ن وار

 2 ۳۳ و راتدختاب ىلا نی هتک وا ناب وا ۵

 ی ۱ یضاف هدرر هنن رنا تفو ییدتناناصتكب هل وک 4 هنا

 ناف نوسروط «شعا ناکملقن هکج هل هلتسانموب یانادا خش

 . یدیا یضاق« یتفم هدتحاح ناح ماما وت دوا ماما هب یزاغ

 هنن « نشح یا للغوا « نیدلاسمش ینا یردارب كنلانادا

 ثاسزاغناخ روا « لیلخهرق (یلرادناح ) یهردنجیحانجاب ثنلانا دا

 « یدرک نیدلاجات الم یردپ اق كنلانادا « یشخب_نامنع یعاما

 هدنرلناب تکلم یاحا (هجاوخهرف) دوسا نیدلاءالع «یرصق دواد

 . یدراردیا اها یترلهعرش هفیظو

 .یدیاشعا رادتبالص كي ییزاغ نع یذوفن كنلانادا خش
 و بلط هناربخ « كاما هجهلضف هتساشنا راههکت « لس هرات رط

 ندیو ..ردنرآ دادوف وش نالوا هاط هدماکه يا ۱۲۰ تیک

 كلام لاح و هکنوح . ردشلدا راهدافتسا قوح هحسدم ی الوط

 .ردشل وابس هنس اموشتناملعهب یامعهاکرد هدنف رطیه كن هبمالسا

 ر و سه یسهرضم راث | ۰ یدراو یراتسا نکرح دارو لزوک و و نک

 . ردشلنا دوو ت هلبا نامز

 یاب ناف لوا# او ول اهم مک رج یهمزال تاحالصا و تامان



 یخراتلنانع یی ۲۹
 سی سم ام حجیم ی طب مس مس ص حج حج رج محرم یه حس

 یردار ` سایر كتهوو نرل دیا کیت هص وصح تاه ر , ندفرط

Eه رقیل را دناحب یسضاق ثاح هل ۱ ۱ «ردشلر و و هم وح ص اشا  

 . یدیا یوضعر لاعف لا كه وشا هر اخ

Eیالکشت یراوسو هداسپ فوم ین یهای-او  

 ی را هب راحت رلب زاغ ناععو لرُغطرا هر وک هنغادنل | واهعلاطم هد صاح

 رک اسعلواندهراحم . یدیا راداپ هیرلیراوس نکرت نالنید حق آ
 ا ) :یدرولفا صخر هدنامكرچو رولیوطهروک ذم

 تولوا ترابع ندرلیراوس رسهموب < ELÎ « مظتنم ربع یرلهسلا

 ه رام یزات نامع » .یدرلرابا نوح ا لوباح و هل هک یالعا ىلە راحت

 رادربخ ندنعح هل وا هرا ع لوأ تدر و ہدلاح ا كعا

 1 ب هو ارف هاتهحو یدارر دلس یعاهجالحمءردیا

 هد رلهبصق وهدرابوک, هعرلع الب وطهدّسعم تق ا

 یخ یس ارحا هک تاک رحو ۲ ] رول وا نالعا هس هطسا و رلیدانم

 رولتوط یلزک ندبناجا هروک کا هدرلربخ نالیردنوک هسقج هات وط

 ةمدخو هظفاح تاذلاب ادعام ندرکسع ییاکوک ,وبشا هفام عم .یدیا
 نت شم ست لا شیت نا

 دوح وم اعاد aE فک رادقم اا هصاخ

 .یدیا رولو

 تلودراودو نوبامه .یاربس هلبا هلامو هبرکسعو هکلمتالیکشت

 کمر و تام ولعم یغوطو لمت A نمهبعرش نناوقو

  ییدلدوک هدنسفن را كن( هداز لوسود هجاروم ) ندیاراہشا بسک
 1 تلود لوا ندنلکعت هنط ومو همظتنم Es یرح یکی هرزوا-

  iهر ازق وا کس نا ۱۳۹2 ۵ مد لح قوراغلا وا 2 .رات ۹۸42



 ۳۰۷ ص هدر ۳ تالیکت كالا ۱
rrrمي بس س سس س ی سس جم صحیح  

  Nبس ا 3 باب هدرانآ تولوا دوح وم ا فا كا 6

 یدا ناس عو نازاماح «كورو «هحخ راص

 ی-ولح یزاغ ناخر وا E فصو توداس شا نا

 وب ندران ا. یالوط ندپرکل مشعاطا مد

 هللامعتسا حالس كردا اطعاو شح یضارا هرانوم هلتهج ساما

 كراقل یعاوقازرا «هسریمعت رال وب ه دن اح ی رلامح مدع هه رفسقاشم و

 صع) نولوا ردو ۰ ید وح وم كرل و ۰ یدلبا رومام هاه

 (تماعز)و (راج) هبیضارا یرلقدلوا بحاصو . یداغوا هدهناقس

 هرلنامز كوص قرهلل وا کش( كلك ) تزد نوا ندرلتو تولید

 .یدناق صصخح هنیرلهرادا (كنناکرا) یرح یبییمدق كا یادراوردق

O ۲۳,« + ۰ اعم قد وک رو «تاام درر تازاشما تحت  

 .یدیا ترابع ندیزا ون 9

 طظفح كنهن رج تامهم هدرلن و (ناراکب) دوخاب -- نزرع -۳

 . رايد لوا باق هنفنص (جهبجر) ابر مت رومام هساصو

 نالا یاو .نالوطندنیکنز كرم

 ارح وما کیدبا :دازفا نالسالبوط ندنرتکع شعب تا وطاا 8

 ا ER E ناخ یطصمند ر اک دمه راو شال

 .یدلداعیرون هنیرکسع تلایا یدارفا بونلوا وغل قاحوا هتیرزوا

 :ا مورو (نابسب) شهلا ندکموروب یمتسا دن هاورو ۷
 1 1 لوا نا اپ فص ول ه ا تراسع ند رل هدام

 . یدل

 تیری ہر پہر ییہ ہہ ہہ ہہ ہہی ہر ہہ ی پہ



 ٩ - هلرت هدراقافوس نازاناح نابییغو - نازاناج اولتوب 
 كنلحاوس یلوطانا هدنا-ضو راقجوج مولعمانی او محافظهسهمامور 

 [1]«یدتغاط لوا مللس یرانوب .یدیا یرکسع یاب 1
 ا اتا هدتسوا نل وح هب کر تمدح ردف هسامر ناخحروا یزاغ

 ۳3 یدیا یمن اب یتقا و یراوس ەر 6 ندشدن وا

 3 او قرهلاریآ ندیرلرب ر هدنراهب راحو هدب رلشد روت رای راوس

 ا وا مت نالنناللوف نوحما قعالکا .هدا رفا هدنراملمت
 3 :یدنا راردبا وب

۱ 1 ۰ ۰ 

 یوم یریلیو میک رک اء

 2 تعسوهنامعكلام تقاعتم یتسولح ك زاغ ناخروا

 ںیدلاءالعین وج وٌهج رد OR ینظوتو میظنت ینددلرکسع هاغلوت

 ندنشیدل وا شع وهدناض و رعم دیاب ون هم ردادو شمالک | لوا لا اشاب

 ۴۱ ۶ لرادات یبضاق كخماس هدنروشم سلح نالوا دقع
 هاا كراناوا هبنلایوق ن زدک ارتا دالوا هامان هداسدوخاب اب هاسار

 بيتر و صیصخت ا نوو بسا یدس زر كتهشامع ار

1 
3 

: 
 د
۹ 

 یلرادناچ . یدلروس ام هنسا رجا كص وصخ وب هجاوخ یرادناح و

 عبد لر تار ھو یدلبا عج یرلروالد قوخ رب هلمامهاو يس لاک

 رفسطقف .یدلبا نیست هفطو ینامع ها رب نالوا هدنتمق یعرش مهرد

 ورهلل وا عطف یسەموب هو ولع لرلنوب هدقدلوا تدواعم ںولوب ماتخ

 e لوغشم هلتح الف و تع ءارز هداروا هلا تدوع هسرلنطو

 ۱۰٩ص ۴ دلج _ ی 11110110 هداز (نوسود 3 [۱]

 قوا [۲]



 هر و دم رکا اغ عا زا نوناق هدیلوا یاب او
 هف ولع وشآ نالب رو گر هد 1 کد و 7 فط ومو ی او

 هنس و زح تأف كفازرا و هشت وا كنو ا نوّلا هم و

 ها دص رل شاب ثس ۹ رو 2 نوا درایو یدبا نا ك ارا

 كاع اطو نالیدبا ناسحانکیا شما هطاضنا تف علو تاماظ

 . لی دلشاب هداف عاوبا هد مصح «هدر قفس 6 محلی ی رلت وب یتنلفوح

 هکنوح یسهصالح هکیدتا دقت a لماخد رق یرادناح تیا

 را ناناوا ثادحا و نذیا یلتعتش ست ابا مو

 دراتاتسرخ ندیا تعرلوق ندنشدلوا لکشم یساواراداب كنامعلا

 2 رضح فلاط و دن هم ۱ ردق رد ٹاس 6 ه دلس میاق ندنرلحیذک و حس

 .ید.اترابع ندرازوس [ یلر و a هف ولع و تاسعت هامان هب ,قسو

 نت تا تمادخ هم اظتنا بلا هن رج > قو ۳۳ ی ند رک اس یدعت

 (هم مش ود) قرهل وا لوفندنف رطناخر وا یزانندنفبدل وا عماح ید وف

 لاسر نالوا ساع ةا هحنح وم نوناقوب .یدن وا عضو یوناق

 را عج و دخا لافطا ردق اجلا هحقدلوا یعوزل ند رلقح وح
 ناش هاشف ماد اس تم یاب رک ندهممالاسا ملا رم ملعت و هسرآ

 یدلدا صصخ اش تاسعتو « هفطو هوا همو هرزوا قلوا

 زارا رلقل زار توشوا د و دج یرادقم 0 اعم یی ) هقطو وشا

 هدف وا هن رل هفىطو همت ) شاعم مع یی ) ) گر ) ه رلن دیا ۱

 یعان (یرح یی )هرکسعو هززوا یهر هد او شافا

 هجولوص) هدنراوج (هساما) یزاغناخروانوکرب هک هوش :ردشا ریو

 A رپ ۳ لح ىجا یددفا هار ]1[

ACA 



 (شاتکب یحاح) ندهفوص تاداس ندبا تماقا هدلح مان (کوبواهرق
 ا یی تاذحا بودک هتناپ [۱] سلو
 ی لوا شا تلط یتسلا اعد هلا رخو همست كح بانج

 ر ك هج بورضاح هننای ینرب ندندارفا هدیدج رکانلع هلاراعم
 6 وط 61232 «یکی كناوف قرهبوق هتسوایئاب كرف یاوق

 ۱و یر کی یدا هلرگتسع نیو » مدل ینیدوا هر

 ۳ ا وتوق روزا هقآییرازوب ىح باخ
 ۱ ا رد « نوشروس رمظمو روصتم یرابدنک « كاهم

 هنیراشابنلرلب رحکب هرزواقلوا رطخ ینکی هج ناقراح یرضوط هنلب
 ڭرەىليا هواع هک اهد زار هنتسوا كه ما ( دلوروب ) یرلکدک

 1 :ییغوط هراز وهوا SE رک كەج E راک

 ۱ اراز نعی رایدنکر کسعفص و «رتلدقراص

 ۴ ۱ ااو (هشاتکب ةطاط) هنیرلبدتک ندرس هدنلا
 ۳ ۱ 2 ا [۲) نالا تاشن ندوب یسملتد ( ناشاتکب

 قو وات تروص كيودرا یکادو هفط ومو همظتنم و ینعی

 لوا كلا هدایوروا تننخروم رضاح رصع [۳] بولوا ترابع

 ۱ الا ها u ا ءا 07 رل مد E هد یو 1 یجاح کک

 ردعااف ندارو دداا

 ۸2۷ ص ۱,دلجاشاب داوج - ی ع یرکسع را [۲]

[r]3 نیامکح ندنس«مالسا ا هد فا هعف د کللبا ی هةظ و ۰۰ کا  

 بول وا یکولع ۳ ۰ ۰ تكیاذوت ۰ یدتیا مادختسا یومالان و Es یا ماه

 ) سرا ) ندنغب دل وا حصو هد رت ال ا ۰ یدیا ی هف واع ی

 ."یدتسا تاف و رخ و را و ید وا RO هد ۰ مکح 2ندر



 ه( لراشي د ) ندننوادنکح هسنارف یف ت نسنا ات

 ساک یر ندصعت یالبای یرلعا دانسا-( ۱:۷۷ ۱۳)

 لہرا نار واو نالا الع ناملبا دسات یتلود ساسا دارالنابع دوتا

 یشدنلوا مادنمتسا همظعم رک اس لوا صغر ل

 هرکشع .ییدتیا ساسان هد ۱۸2۷ تلراش یشدب . زور شمال

 . یدیا رولنید [ یرلکولب تسم دوخای ما (و) دهشرا نارف |
 هودا دانا هدنامزر یاس هبلاراشم هدّعاح هعنطم

 دوخ فلاطو هرات الوافرشمهژمالسا فرش

 هرانوب .یدشلوا ناملسم ایاعررف كس هس كلا ندنکیدآ رب و هش و8

 .هدهس رادعتسم تونل وا تعا «یشابكس یئابزو «یشابنوا ندرلیدن

 ثكلربدتیالوق یمالسا هدرانل وارسا .یدرونل وا هجوت هسانم صاف

 مه رد عبد 5 اع هحیقا ر هدرفس تقو هلغلوا ندهعم هدعاق

 فاصم ندهیناوید هبفرع فیلاکت بوليرو هفظو - . ردیا عرش
 : ید راس

 هف ول و هفط و هدد رن ود هحلک هه ورک نالوا رصرصخم هب یراوس

 كل رد .یعب..) را+ یراشعا كد هعور نم "یخضارا هرر وا قلوا ید

 هن سکه هدقدنلوا تدوع ندرفس بونلوا نیعت و صیصخم قرهلو
 فنلاکت هدهورک نالسند (ربسم) .یدرلبالاغتشا هاتعارز ردد هل
 ناب رجسکی راد (یهاس) ندیدم هرلن و نولواقاعم ندهساوید

 مالساو یراقدلوا ندنشه نم رک اسع كتهوک بولا ندر
 هاتهج یرلکدمهکح یتاونع ( لسم) نالیررو هنیراکولب یهاس نالو

 اشا زمح رات کیدرلراق هاب وادغ و دسح هنر و
۱ 3 

 . یدنا شمش راح اضعب یحو شمامصرا صا هنر ر توق کیا وهرزو

1 



۹ 

mS 
 ا

i -۱ 0 1 ۱ 1  

 e ی دی ات

 ۲ ۱۰ شرامت 0 ناخروا « هتشلا

۲ 

 ES تیمزا هرزواییدلروکهدبنا كلردیا غالبا هبهدایزندرفت

 ۱1 یذدیدعا تعرع هحتف ( كمزا )

 یر رمع را ىع 4

 ۶6 رک نوادت یدهنودهاح ءوصوقزهاشداپ یحنج وا هک ابقو
 و ( ناهاش الال ) ییامع تیار . یدلوا یلاع تخم .كنروا سلاح

  رکیدو ( هلف ) یریو ملت هلا كنيزاغ کیا یک ( سونروا )
 مود عودوم هدرلنو و کیدلبا تیر و قوس هتهج ( هلاعما )

 تلوا هدایز نددحارسا كردیا ارجا و اغا یتمدخ نالوا یر طاق

 لن مع كنع رش چ یادا مسر هرق ندنامرفق یاملع . یدلشاب

BS E E aرق ییرادناح نالوا ر ۳  

 اربا ییهع IS و ت یاد فج هنسوز قلع

 هرع هیرایرش روضح یتفک بوریدتیا لوق ییزخا سخو
 اع e ا لغ لرم مدراکدنوادح. . یدلبا

 دانماوا .ردکج هر وک هديت آم کن . یدتبا ضو همتسر.الغیطبض

 و ها ۱۳۵ ەرىساھ . دا زا یتمق ندشیدلواقوح كي ارس

 ا ره هرزوا قلوا تلوپس هراناتسیا كمریو لدب قرهلوا عضو

 والا هلجووب .یداوا هداد رارقیهلا ( ك مسر ها ۲۵ ) هنشاب

 ن :هسنامع هعس هدلاح ییدم هديا لک | یتاصق كس رلک ول یر رح یی ارس ۱

aااصق لاکا قرهللا هلل وصا « همرمشود» ردق یعو زا  

 ۷۰ - ۲٩ ص ۳ دلح - ایچ را یدنفا ہار [۱]



 N da رمش ود - یر می وا یک
 یس ی ر س س س سی م س میم ہہم ہہم ہمہ ہہر ہی ہہ ہی ہہ ہہ ہہ ہک

 3 لاا ندنلا انطانایتسر نالواد لدهعس و î لدا رس E یدلدا

 ۰ یدسد یالغوا یه «

 ۶ ول ور هدراناتسرخ نرک هکلرکسع ا یرلادتا
 کک

 رم كرد ا ضقت رو EE ۳ E طةف .یدیاراو تدور

 كل ود و یدومشمو عومسم انار کف یمادختسا هدهمهم

 كت ودنش ا هک دلر وک e ه رادا قاسکیوقنکی ی هفلتحم رصابع

 تعراسم هباطعا یدالوا هاهح و قح هشارب تحاح )9

 هروهظ تص (ییلکوک ) هدر هقشب ند ( همرشود ) وشا ندنرلکدلبا

 کل ۳ هدراناتسرخ هرروا ی بر و AL 1 : یدلک

 نالواین ولطمی ود SNE هحردل وا شهاوخ نالوا

 ییکحهدیاتغارف ندنیولطم هيرا ید ەر كنلغوا یر نیاراش

 هرا نا هدہلاراشمو شما اعدتسا ندملس ناطلسز واب هطسا وب

 یاعدتساوبد ( نوسل ریو یدمشی ولطم مامازوب نیک نوجا
 :ردکع هيد وک هد مات راباتم یو و

 یردثامرا رار یاسو یقلابس مف نا وق وڌ

 ( یرتامرا یرارس)

 ( مرا وم ) دیھایس

 (رادحلس) ( یهاس ( یعاح وا یراوس نالسد و ره : كولي ار

 ( زاسیابرغ) ( نم یابیغ) ( راسی ناحفولع )( نیک نابحقولع )

 هن روا ) ( یک وب یاب ) هتیسنکیا نه لا رم رول نالند

 هلا ۷ ضا ۷ دلج اشاپ داوج - قاع 1 یرکسع



  AN Yeیناعع یکی 9
 2 یر ی رخ حج دا رس خر عج جم حجم -

 "بولا هال وصا همرشود » ۰ غعدیار ولسد هد( راک ولب یناشا ) ( سلکرلب

 یزانالعوا یمح نالوا ج رخ ی دا کک هنعاح وا یرحکی

 ندتقال باستک او نیست راداتسا عمو .E كرل رب و هنىرلهل شق

 هس راکوب ابنعو هع) را تاکو لب و ET اتش و هاسو یرجیکی هرک س

 . یدیا رونلوا عیزوت

 ٠ تقولوا راتو بولوا رکسع نعم یرلهفظو یربصت نابحف ولع
 هدساح لو هی رخدو عاص ك ود را ینصر ےسقتلاب هب کیا هحینل وصا

 : زور 1۲ یاونع یاحفولع لوصو غاص ندنراقدل وا هتس فص

 " یراتکلم هدراسیو نع ءابرع . هلوایرلرادساح ودرا رلتوب تاج

  هدنل وصو غاص كبرح فص هدرلنوب بولواراببرع نالوا قازوا هتاب
 ناموا لعأتم ع هدب رکسع ( بزع ) . یدیاررروط هدطاتحا

 ۱ درو راکس ید کن و کوا قالطا هرلمدا وک

APE ردهورک 

 < ٠ هه روا < یراو رانی <ینمرف هنک ولب داس ندرلنوت

 هک قارت هجالا..یدبا اهر هوا قار هح الا هدد رلک و لب یعاشاو

 شملیپاب ندزبضایب یعوبج رکید لیشب یعوبجرب كنیراقاریب یسمند

 داتا قاحنس 3 یرلهاشداب ین ام ندنشیدل وا ضاس لع ییدردنوک

 ثكتهرکسع فئاوط طقف و شما عاسا اکا هدیرلکب رلکیو ارزوو

 ا قرعلوا هقراف تمالعو نان هدفنصره یرلقارب زما كير

  لاعهاکرد ) هه یراوس ندا عمح هدنتلارلقاربب فلتم هتشيا .ردشعلوا

 مارب كوت هلس هدایور وا ه د مع یرافدنل و کیدا روسد ( یرلىهاس

 ۲ ۳۲۶ ۷9 E یخ رات اط [۱]

 ا ۳ 0۳



 ۳۷6 رل هايس
 یر ر رر ر رر رر ر ر ر م رر مر رم مرر م م یر ۔ ۰ مے یر م م یی ری م یر یر ی ی ہر ہیر یں ہیرے ممی ہری ہی ر یر ر رر ی ی ر مہ ہہ ےہ ہہ ر ی یہ یی ی م ی ہی ہا

 لوس هدانلاتبا هد 1۸۸۷ هدنقح نمرادهاس .. یدبا راشعازف ت و

 ردععل وا رم را 2

 هام ی ندري رحیکی لخت ساسا كرابهاس 1
 دارت E هغدټرا هدو و شلاغوح ( راج ) هک دا حس 1

 ندنساضتقانوناقیرلا ناکسا هدنلخادیراراع كلرادهاس هدهسیا شه|

 هفظو یک یرح یی نالوا دا هدب لا ره ندنغیدلوا

 راکدنادخ هاکشکمزال یکن اوا یراوس هدر و

 شاتدوج ) نالوا یسکب رلکب یلیامور هدنرصع ( لوا دار ) یا
 یراوس وشا . یدنلوا تر( یولب نایهاس یانبا ) هلستمه ( 8

 تولا هدنابراحخ و یرلقجوح ( همرشود ) هدنعننم كنىرلقاحو

 یرلنانلوا هر هدرلتمدخارزوو هدنرابا مس ی وساکو هب رداو لوساتس

 راتدبا قاقجت سا تک رات ( همقح ) رب هدهتس یدب 8

 یراوس یس (یهاس راجت ) هدلاحو . یدرواک هناوا مس هرز

 كهاشداپ ید یرلقاحوا هاس و یرحیکیو هدنمکح یراهمرار#

 یسهماظنهداب یرحیکی ندنیدلواهدنماقم یسهفظومو هصاخرک اب
 راتعا و دع (یرلیرا وسهماظن ) ید.( نایهاس یاسا ) نیا یدل

 ۱ ردنلمت

 دمحا ناطلس نکیا ترابع ندرفن ۱۰,۰۰۰ هدننامز اف راھاب |

 ۷ ممه ه راک ولت كرادا هوالع ره ۲۰۰۰ هدوح ومو ثل ات نا

 هد هنککر لوب یکی یدنسد (یساغایرحیکب)هنیرا ص اولا و

 . یدزوسد ۱ لگ

 شاب -۳ « یرب ادهک -۷ «ابهک شاب -۱ یاطباض کول یهاسر

 1 یا تراتع ند ( هفلاق ) د وخعاب یشاب كولي شاب 33 شی



 گراب اف

 وس سا لا كلود :Cae 2ا رد ی رلک ولب اش هدول

 ر هرات و .یدیاشملواثادحا هدننامز ناخرواناطلس بولوا

 ۶ راهرکهاهدو ۱۳,۰۰۰ هدنتنطاسدهعتلائدحاو ب۰ ۰ ءهدننامز عاف
 اس قط یالکعت ثاکولب وب . یدشعلوا دس زر ردق هر ۱۰

 E , یدروید ( اغارادحلس) هتنرارعا ںولوا یکی الکشت کولب

 2 N هده راب و هدهنرت ندنناکرا 9 رس یرادحلس

 5 هدلاحو . یدبا لح ناز نام رام قادالح

 ردلمامردشراق

 ص و . یدیا لش كي وا غاحنس ىسەفطو كناغا رادحیاس

 0 ی رلهتسو تلود ناکراو تلود یک یتبدلوا لوقمو رسم كب

 ا رب ندنوب ندنرلکدتیا بانا یر ندرلنوب نوجا كمردنوک
 ۱ نوحگآباستا هک ولب وب رلکولب ران هنلع ءا .یدرولوا یراهدافتسا

 ر یرلضم ندنناطباض یاربس هکردییالوط ندنوب . یدیاراراتآ

 ۶ ۱6و )کل ۰ یدرارولوا لخت اد:هفنصوب هرکصندتمدخ هنس
 یدک مریم یالاب ر ۶ هشاب كلخ هاردیا لامعتسا ءس یازاستما یکوب

 ار م هدایز ندرلب يكب EEE ما ر او عیار نان

 ۳ رعتوم ینعا هسرارادقم یسایرلن و 2 ار ناخ دم و ا

E REEوو رر دشراق هتکولب یهاس هبا رازادحلس ی  

 ۶ رلک ول ( رادحلس ) یراس ناحف ولعو ( یاس ) ین ناحف ولع

 ۳ و 1 رادحلس یرببا دل ول ترد دل رلکولب و و . یدایا بلق

 ها ,es هس هدفدل راقح فرش غاجینس اده م PER غا



 یی راهمبخ هدنفارطا یرداح قاحنسو له یا هدننامز هراع ءراردیآ
 . یدراردنا بصا و 28

 N EE ات ہے ر ا وا

 رولیتوط هرزواتسنرب سوف كرابرجکف اعاد یوق 2 او

 هقسد رب لوس 3 وق رایرحکی هدننامز عبار دمت ناطلس . یدیا

 ا یيدسا ل زن هرف ۲۵,۵۹۰ یرارادقم هدماکنه ییدلداغوا

 هدنیروبحون و شاواهدایز ندرفن ۵۰۰۰۰ هن هرکصهنس چاقرب ارخّوم

 .یدبا شاوعوفو هتیرزوا:يلزستسانم درک ابیع تا

 لا راشم ِ ی و لمح ههرادا وق ردقو تلود

 تا دجا ناطاس تیام . یدلدایغوا هنالبزنت هس هدننامز فالو

 ۲۹,۰۰۰ هدبراحم ماکنه (قلخ كولب یللا) دوخای (رایهاس) هدننامز

 .ردشع وانست هرزوا قلوا ءدرادقم ناصق ندنفصن هدننامز حلصو

 دەس وار وب رداای و هدو اتسااپ هک را او زار

 هناایال ونوس زا قم .یدر ول و هدن را وج ره  واوشا 3 وخايو

 رولس هناوب ردق رف ( ٠,۰۰ ) قحا هدتخاب ندشاللوا شلدغاط

 هدرلناخ ځا نلنالوا « هدنراهاش نلناوا لهاس نیک و

 یاب هد رمح توك زن ون .یدر ولید آن ناسا( یاوشر و3 )ص و عخاپ

 ناشیر و لتح هدایزندنعاح وا یرجکی 4 ءاس هنعادا وا یرلتمدخ یلشاپ

 یش واخ هاش نوا نشب هدلوتناتسا بولوا لقتنم هراجدارا یر

 اطعا هف ولع یتح یوزر وله هقشپ ندن طباض و الشم یر لایک قاح وا و

 رولا یتسهفولع دم ادب هللق ةمذرش یرتکدلس هدیا راد نکروتا وا

 .دقدنوق وایرامساكانبراروصقو رواک هنب هلیاهماج لږدېت نوک ی ستر



 و
 3 فا < 4 زوم یا

 ب - و
O f18را ب * 7۷  

 1 ی EA .دافا یتعدلوا هدتنغ تورو تاوج ود (تیرع دض)

 و اشا كا بودیا فاختر وك هنیراتمدخ نینس یرلهفولع كران وب
 یهاس ییعل راک ولب E یدنا هلا ( ۰ ( تک و لا و هخا (د)

 ار نوا ( رلکولب هتروا ) و رحوا نوا همو یارف رلرادحلسو

 واذحلسو یهاس .یدیارارولآ هبموب ها رزوقط ( رلکولب یعاشا ) و
 ۱ ( یریاهک ) یعی ناطن ااض هدهتسیدبآ سنا شورغ 6۸,۰۰۸ یونس زااغا

 :یدبا رر و رلتو یر اقای كم ( یشواح شاب كلولب 7( شواح شاب )

 ( هعب را تاکولب ) (ادحیلس) ( یهاس ) ین یراوس فنص چوآ وشا

 62 لوس لآ كروب . یدیا یسهفظوم رک اسع یراوس كتلود
 !6رادرمس) اشار غوت ج وا زکلایبولوایرلطباض هناکی هدننامزحلص

 ا . یدنا راردک ههرام هدنروص یتیدلوا ادناموق ندنفرط

 رر وماما تک | رل ( یاب جهبج ) هل یا لوس کیا كران و

 و ددة رونلوا باحا نددرا ( نقاب یوم ) نالوا ماتکام

 زمدق لا اراجع بوط هلبارلنحم وط ایرتک ۱ یرانس رل رخ هب رع

 هسا كتيرا معآ ید رعب وطو و یدرونلوا هلاحا هنطباض

 . یدرو ول وا لومعم ندناس لشي و قنف

 مان مزالم کردا تع ع هرارفس ی وناق ناخ ناماس ناطاس
 رواه ءراد بودیا باخاو زارفا رفت زوجوا ندنرلکولب یراوس

 اا رلتمدخ ( کالبرح روا ) هحربعت زعامز دوخایو هدنسهظفاحم

 اجو كت رلتل وت نیطالس ضعب هدندوع ندرفس كردبا مادختسا

 ی :راتمدخ ایم هبزح تیابحو یسه رادا کال هتسرب كىتەي رم تاعءطاقم

 قو یدرلر ولوا ۳ ندمر کد تامدخ هلکعا ضروق هرلنوب

 5 امدح هم وقم هف اط هم شد ندشدل | ینمکح نوناق هلنامز ر و

۲ , 1 e 

2 



 سی ںی م س س یا ی س میدی و ای ی ی یے یحیی م ی ج ی ی یک

 :a یر 0 لود

 زادتقاو تور اح یارب هلبرالا تذل ندقلحمازلاو ندنفانم هنکلم

 هدنرارفس نازراو ندنراف و راکماک ها تتاوادو ماه
 یزلهن رتوبادا :نوشیزاق ىجا راک راهخ و ار

 زارفآلع هعفد دلا N دا ص ناطاس ینم هنغیدلورو ید (

 ندنحرات (۱۰۰۰) . رلیدلبا موم هنوناه ناوید بولوا تواقشو ین

 بس
 تا

 ع ون یه هلبماب (تمدخ ( تولیزاب ) مرالام ( 5 E اشا ند راحاص

 ر هنصانم ( لا هق ) قرهلوا بلاط و هاو و تامدخ

 ادا ورک دعا هتا هد یالکو و رلربد ردزمقح مرز ردق ( ههرادص )

 تردقو شن هم وص هود اط هنس ۳۷۳ نوهلطوا ناو رقس» ه

 ءاردیا بلج ید یرلیرحنکی هاکو ًادرفنم هاک . ىدا زلاق افجو

 صوسخ اب:نوشوا قایابوب دح تراعل بروز یرلفداوا ربا ۰
 ندنراقدلواتل | هبهعحف هدامرب , یک یی و نامع ن

 لید ا رخ ومو هننوطس فس ڭكموح ص عبار دا ص ناطاس الوا

 ا یرلس وما هناع قرهلوا راتفرک هنتساستس خیس ك ثكاشاب دج

 کیرلقاح وا ردقن ره نیزادعب .یدلوا هتسب یرلفاذک و فال هماهدو

 ترانو : تج .هدمانآ هعتلاو طاق سا ندا را اغلا

 امام و لبرج :یرادادتم بوک .ندن وز و ها

 نده روا یرلدوح و یک هسیا هدهب رخ هعق و قر ەن لوا لیذرت هلبار ا

 . یدرز دلاق

 هدنلاع باب یسابرغو یراناشولع لوصو غاصو رادحیلسو هایس

 ر 4 ناود ناکرا ریاسو رادرتفدو مظعار ۱دص هدفصا ناوبد عفاو

 هاش لف قرتق هدلاح یتیبدلوا رضاح یرلشواحو (ب اکواغا) رنا

 هنبراقان وق كني رلاغا یس هش بول وا میز ون واطءایرلب واط من وک چ وا کیا



* ۳ ۱ 

aA CNT۳ ل / ۱ ۳۲ و با یر  
 ۱۳ 4 ا. 5

 وب ۶
51 

 3 ا ایر روس
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 یرل ۽ ةفولع رانو لغبسرام .یدیا رووا میزوت هدارواو لق
 Bis هدرلح راب .ر و زاب یخیدل وا لاب هب هخا TES هسک ۰

 هد «یدلک رحنخو داروک و نوناه طخ همظعا ردصو «یدلوا عفاو

 اطعا اما یسهفولع كلود رکاسع ىي . ردوب هدام نالوا ررح

 ۱ .یدیا رولوا تاه رشت لئان مظعاردص یشان ندنغیدنلوا

 كرل ءاتسوبو كرافنص یک یجنوبلاق «یجدربخو یهبجو یجیوط
 .. شما دوناوا مسقت ا2905 نوط یراهفولع,ككراقاح وا رتاسو

Eهدام) میر  

۳۰92 

 . یرم) هد رل وب TES (نارف وج EA E لہو وب و
۴ 

 وللکوک ) ( یدک ندرس ) ( جیلقلاد ) ( تارفن یلر) ( یرکسع
 نالبوط هدبرلنامز هب راح ا یربم ... یدبا فنص شب

 ۳:6 هل ) :یدرولوا یرلیراوسو هداب بواوارکاسعلترجا

 ر حالس یلانوجسهظفاحم كلام رب نانلوب هددیدلاح
 هاعافدنا كنهرطاح . ردرانانلا هنتلا الس هنواعلالجال هنیرنظفاحم

 ۱ ۱ اد ی راز ولت
 )ءرطاح الا . ردکید ( یادف) هجنربمت زعامز - جاقلاد

 ا وا لا هدموش ءرامنل « هناماکحتسا ین هدرانامز نالوا
 الیزای ندننابم رک اسع هرزوا قعلوا مادختسا هدراتمدخ یکوب

 ۱۳۳ اتو تمرج .داولپهطروافلتخ راتو .ردراسادف
 ۳۳ لاوحوم 6.۰ لا ۲۰۰ ناتو «.ردرلنلوا بوسنم

 ET ادو .یدیا رارولاهخا (۲۰)هموب ةافاکمهنیرلقل راک ادف وراردبا ۱

 و دترد هسزل وا ضو رعم هب ه رطاح هده راح ی>و جزا کیا اتعب



 زین ندرم و یاد

 هدنجما هبرکسع تئهو راترا یسهموب هدلاحواو رولوا نالبزاب میل

 ي یدا ردا زارحا مرح عقوم ر

 ۔راکادف یراقرفبولوا یک راجییاقااد هدرلنوپ یدک ندرس
 رانو ۰ ردزلنانارواط قاق هدایز اهد هدادف ین رلشابو ناحو ہدراقل

 روزا هداز نویسد ی رافدن و هدا ۶ تا1 هدموش ىا

 ۱۸ همو هلا شور ۲۰ ىلا ۱۰ هدماکنه یراقدلزای رلیدک ندرس

 ندیا اغا هلتروص نسح یتهفظو . یدیا رارولا قر هقا ۲۵ 3
 تافاکم رهظم هلبا زاسچ ایو ناسحا كويب كا ( ید ندزس) و

 .یدا رون غا یدک نیر )را و
AEGدوخایوهداهج ییالوط ندنسیلم بصتایو کل رک این  

 ندرللوازحاع ندهقه كراد تاوت تاواا > اص تعا و زسا صز مس |

 .شرولوا لاد راشیورد رک | هقنص و . یا ته , 8

 ندنرلحما و رولیژاب والکوک هدشالو یه هدقدلحا رفس رز یناق 8

 تموکح قازرا كرانوب هدهاکودرا.یدرولوا (سدر) را وافورعم

 رقاومیراقدنلوب هدنراتک رد یاهنا هود را رو و
 راشابران با تساج ندهرخذ یاطعاو رولیدباهناعا ندنفرط یسلاها

 صیخرت هدرانوب یک هراس نکاسع هدنلاح رفس < رولوب سالب ا
 راصاق یلایالو نال وب هدنراهاکرذک بوقح هفادودح هدنرقدن و

 را Jes را راباپ هر ه رام یی دودبح و . ىدا درووو

 راو نامز قوح كب ندقلدودنح یراکدندبا ها تعط هدن را د و

 یدا رازع

 یودرایرکاسع هسنجا كلام كلرکو یییلاهاراذک هب زج هاشداپ 1

 قرهلوا هنوامم رک اسع نان دزاب امفاو . یدا زا لوف بدا

 _ ر ر س س س س س س ی ںی ر ی س س ی س یس سس س ت ا تص یاب اب سب ےس ا ہا یی ہے مر ےہ رس میس ی یاس چے ی سے می



ern db tat aces Eg a E نا 

ik زال لاح ون هده لدتا لوق یل رصردق ۲۰,۰۰۰ هتسنودزا ٣ 

  7فد رب هرد ت ندو . یدیا شمالروک نا هب ان كس راظل

 ردتجماو راعشا هذن الح کردقملوا ا کچ ینجا اهد

 : مسیلا ر دئور م

 ی نمرف هدراراتاب و هفا یی (كورو) یهملشیا همرص راهور

 ۶ را. لندن رلودراص یراص هل ا دنل ود هحالای رزوا ڭرەك كۈروب

 رتا كل رلکوروب نوجما قیرفتندتلم یکیاوب یرایلناع موح رم اشاپ
ISASوا یروس. قرط تسواو رودم قرط  

 هم رلکورو وشا ۰ یدبا رردتا لاعا هدکحمهاس كلردبا بسا

 ۱۳ یا الا صوصخ هناود نالو هدیزادمکخ

 ودهتسوا دلوروب یناهعنادناخ هددنع مایا .شمرلبا استک ۱ یرلنا

 ۱ ما (لغوا یحقوا) ارماو ناطباض هدیزاغ نامع دهع» شمراراراص

 :یغوایجقوا هدیناخروا ناشنرفط نامز نکیا ءهدکعا لامعتسا هج

 7 وا رخ وم هدلاح یدلوا شلدا لیوح کلتسدنا 0 هج

 کا رکو شو طزوقو شنسهتلود ةمدخ هرکصو هدوقهقوج لا یلغوا

 ES مر عاونا هاوغاو 2 ET ل

 ندلاءالع هبلاراشم هن [۱] « . ردشملوا لادتسا هبهمهلوطو ناتفخ 9

 اومارل (ثارید ع ونرههرزواقلواندن راهنامکح تابیترت "هل كناشا ۱
 العاب لود رات و و سار رلکو ر وهاس را چ رد <ضام

 مدح یحدهاسو همالفایراصو هر کسع هاى | نواه راد یصرفو

 م رط یک یر نع رکیز هدیراغناځخزوا .ردشدأ صصخ

 ۷ ی سو دلج - یحرات اطع [۱]



 ۳۳۳ شو رس و هسلا

 هدنرانوک یلاحترا اغا نیدلاءالع ندننیدلوا یتانا و صولخ هبیواوپ
eناروا مداد ودار یت و  

 هلهج ولوا هلاراشم کا تحبصن هاا ناملس لغوا لوس كن
 رب هدنتکرع" هنتهج لیا مور هد (۷۵۸ ۱۳۵۹ ) كردبا کک

 تمالع ( یدنفا یاح فراع نود رف ول وا ) هداز دلو ناطلس یولوم

 هدددا زشوادها یهالکیولوم ددعرب اکر بت قرهلوالوق نسح ٌهرخا

 ( هکس ) هراشوپ رس نالوا ص وصخ هنطالاس هلببسوب بودیا استک | نت
 یسایلع ف دزو نالوافورءهدنب یراشاب كولب یرحیکیو شملنید
 یراق ودق ؛رع كنهدازهش هدیماسک ۱ تكفوکسا ناو هدش 8
 , رولید رد قا

 تر ضصح تک هب هم وق هعفد رب هدننابح تست رد E نامع

 هنسیدنک نیدلا الع تا نامع 1 ترشح هدنفداصت هان ال وم

 علیا کیا E و [مدندبا دالوا یس هدنب .شلو ردیر

 نام: ندنیدلوا نیعاراعد هتدافحاو دالوا «شمردک یییولومالگ

 ها یزاغ ناخروا و انک ۱ ینهالک یولوم هلبمان ( هوسنلق ) هدا

 ۸ .ردشجا لاهعتسا یا رو ٩ هحورپ هداشاب ناماس یلغوا

 ناطاسیمسایم فیس دلش كن هسامع ناطالسهکر دسال 1 و

 . ردددکگک هنلوا اضا ردق هه وکو ندتفرط یالافحاو دلو
 ضع هج سلا یدناز كن هسامع و ار هدنسامز دیر اب مرردلس ۰

 شات روعت یزاغ ارهالا ریما هلکمردتبا باما یتسملسای تاق

 نابعا ورو لاو یار هيا نارادنکح دنفس هال الت ال

 ردتلاق .قرهلوا صرع طا او

 ی حب دل ات اط- ۲۱۱



 1 تاب 3 ۳ iin و
 یوم هه هه ممد د ۳۳

HV ۹ ۳ ی 23 ١ ٠ 
۰ 1 IS i ی 2 

 ی 2 9 ایر ۲ ۰ مش كف

  E E o PRES EERE DE SEE AAR EDEی ی هی  é4را لئامع یی . . ۲
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 یاس هد راما ا 2 کا

 دقمه هسدم هدناضم ر ینەنس یم رب تل رج اول 22 ا

 ؟ - شرف هافاق نالک ندماش هدنئاوا یبا یجدب كنیرلتداعس

 اجاهم هنملع - یدیا ترادع ندرف ۳۰۰ قرهلوا لهجوبا یسر
 هداعس تسد یرات مضح صدقا سو هملع هلا یلص قرهلروس نعت

 r باا هلا قلعتو دقعاولر ندزب ضار هعار نمر هاب رلتس وس

 هرضح یوب کو شمروب ملست هنیدپ یراترضح ( دنموبا )
 ۳ وادقع ادتا هدماللسا .یدا و نال راد رهن هب رسوب ددر

 ردو نع و ه ریس ردق هنسد و نع ( رخ ) ید ءاضم ءا ول وشا اول

 ارتخا لوا ندتار اول هدلاح وب ١ ها تاواخقت یاولوب

 مروا ا 2 ب ها ربح هد ول هحلک هتیار 5 ردعهل وا

 دهلی رویب دقع مک ءاول هاس قرهلواهعفد كابا ندنفرط یرلتمسح

 ۲ دبآتح ندقاحنس ید صاح [۷] یدبا شاروسهمست ( تیار)

 راقاج و قارب هدافلخ رصعهدعب [۳] ردیا هباکحینیدروسب باخا
 ادمش ندنرلفدل وا یولع هدهساع یافلخ و شعا E یعاونا

3 .۰ ۱ 

 ET قار هادس هرزوا قلوا مامو چ مالع نوحا ال رک

 اوما ًارخؤم . یدیا رلرید ( هدوسم ) هکرلیدتیا سبلت هسبلا هاس
 ۶ دتفا لوسرو ( هر ) هرف- نالیدبا هلرف زوترد تیام 1

 ار ) هلا ( اول ) هدتنل ۰ رونلوا قالطا ( هوزغ ) هرفس یرلقدناوپ
۳ 

 >. ۶ راب و 0 ص٩ ورک 5 ا حاا وا وغ [r] .شع ا هن انعم رس

I AER ENV aS۱ ۲ ص۱  



 Yo قادتسو تبار

 هدگنر ضادت ی هدرلنا ندنغادل وا یخراعمو فلاح كرل سابع

 لشی ید هقلخ نومام. ردنمد ( هضس ) هداک | بوایآ تاعا

 قارب هد راب الا لود یا هد دنا. یتنا تا

 ا و نولمو تهدم هدایز ندرو د تونل و | رک و

 یاحیسم 6 هده رمش لاو AEN و رلقاحیس شوقنم هلا هس سع

 لود ناجو دنع ٤ هدنرلتلود كر عدق یهدناتسک ر هدنرلارر هم

 هرز واقاحتسر لوس هډ ږلودرا وکاله «ناخ و یو دنس ەم الاسا

 تمالعرب رزکب هیوسکی نا ی نک اک یعوریوق را شلوروا ایوب

 شا 9 کک و رولیروتوک هجنکوا كركسع هبا عضو

 4 ص 3

 و وب هتسد هتسدی 1 وسم ا

 ڭا رلھاش .دابهق رش : شمرولوا ر و ابداع کیا ا

 (ااصع) ق فرە ا REK Ea وس رار یاب

 و اوب هدر لود .افلخ ىدا روند ( قاحتس ) ۶ ۹2339 ٩)

 مارا ی ak لع ) ال ندرقاب هدننلکش لاله هنشاب كراقاحنس

 صوص ا رونلوا عضو هحر رار رودم قارطا ردا

 هفوصقرطكردک راقاحنس ل.دیو هاسیلملعو یالهو راقارب ےدق

 ۷۱| ۰ یدلاق هنماشم

 هدرابرافوب هحنلک هرافاحتسو قارب نالوا لامعتسا هدرلسلن مع

 هب یزاغ نامع ندنفرطق وحیاس ن ناطلسهدزوا ییداروک ول هدنص وصح لح

 هضدنلوا هعلاطم هدرا ر , يدا یلکنز ضا ی

 یناربب (كرک و )هد هلع تلود هنیرب ءاضس ءاولناذلوا دقع ادتاهروک

 ۱۱۷ ص۱ :دلج ی .قرلامغ 2 ۱ ۷

۱۵ 



 کی

 EE 3 یخرات لنهع کی ۱ ۹

Aاد ا قاحنسری هني  

 قارب و . یدبا راردیا لامعتسا قارب رب كلوسب هلبمان ( مظعا ماما )

E ضعب هلا همرص هتیرزوا و رولا ندشاق رب لومعم ندکسا  

 ا رقارمنالند ( ردنوک ) هدهنفا رطا كغارم و شمر ولیزای هن | رقتایآ

 وولکید هدلاح ینیدلوا هدنحما یالغ رر یرهرقو یتیدلوا هدافک
 یه هدرلیرحبکی ۰ شعا رولیریدشارب غوت ددع وا هدهسرا رلناو

 قرهلوایراص صن رک 4 ینمرق یا بولوا یعارب ر كنتهطروا

 اضلاوا هعوحم [۱] نتمرونلوا زکر هنکوا یبهمیخ كس هطروا
 تل ودهک رد دلردبا تح ندرلقاحنس نانل وا لامعتساهدهلع تل ود[۷۲]

 ههناوطسایالاب بولوا تراع ندفوصلشیهلبالا هنیرب قاحنسهدهلع

 .تساسو یالخاهسلارف.یدرونل وا عض و لاله الطم و رولسند 9 ید

 .هدهلاسر کیدتیا مظنت ( یورفرغ ) وسوم ندنساضعایمولع نمجحما

 ندنغلزوطا ربعاسنازب كز داسهلبا لاله نال واندنناع كن هسامعتیار

 هنلروطارپعا روک ذم هکولاح . ردشمتا جرد هرقف رب راد هنغیدنلا

 - فل ادعت یالاهرللن امع طقف .یدباقون زب رل هدننام تماللع ص وص

 ۳ ۱ ع رب طنبولاقوقشم یلاع کددن راقاحتنس ىم داتا
 لماهیرزوا زر ی رق هلردیا فذح ی رضحانول هلیالیوح هنتر وص

 ا هلع هنغل ر وطارعا سلازب a دورا عضو لاله

 لاها ندنرللوا فقاو هنعیدل وا تمالع ید هرلن | كلاله

 ٩لردیا هوالع زیداس هدر هناعسو رارب هلبا اقا لاله ًایطت یهبولقم

 ۳ .رد رابدتا قدره ی راعش لئاعع ه.تمالاع سنازب

 کیم یتحو یا ناخ دوم یزدلس ي هدننورد لاله

 8۲ ۰ص۱۷ وزج [۲] :۰6 ص۳ دلح - هداز نوسود هحاروم [۱]
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 فر قاحنسو تبار

 شعا شمردتیا عضو ناخ دجلادع ًارظن هتیاور رب 1
 نر وظنم ا هدنسهبرت كناشاب نیدلارم یزاغ ایرد نادوم

 ناماسناطاس یوناق كہلاراشمو یساوا هدکنر لبشر كغاحنس نالوا

 EE ماف هسر ولا هتفد رظذ E ندنرلاشاب نادوفو لاحر
 ر ر چک

 قاحنس لیس ندنفرط رلاشاب نادوق هدهلع تلود هده رص ندتنامز ٩

 (یناروقجوا) و لیشب قاحنس وشا . رویلشالک | یفیدناوا لامعتسا
 كغاجنسو تداهش 5 هدن قلروقحوا بولوا لومعم ندسلطا ضای |

 یرامسایارضحنیزک رایداهج هنبدزوا سلطا ضابب هدنسهشوک ترد
 ی ها یمسر راقفلاودر كحوسهدنسهر واو ررح ۱

 لوف كرافوص هدنار ادا ار ۳ هن راغ شا: اخ 1

 زا رالنازب هدلاح شدوا كن ع |
 ا ندکنروب راسلناْع هدهسلا شلدالوش

e.هدرارثا شب(: ر دراعه صصص رعد  
 قیام NEE شررات كنیدنفا كب مسار دا صوصخ

 دحاادع بولوا ِ زدلس یهدنسهنروا كلاله یهدزع راقاریاب |

 هدهساا [ ۲ اد رحم یییدنل وا لو هر E نداد رخ تامظس هدنسامز ناخ

 ۱ هد ا ن ناخ دو رود كز دل وشا یتح ردىلەمشەدوت

 رار و اطهدننامز موح ص ناخ ر زعل ادنعناطاس ردراوءدشاوو و3 ۱

 رست (همالف) هدک واټ ره هدماکنه یتیدلوا بت هک كولب ز 5 ۱

 ماود مولا لاحوب کیدبا راو لاله ضا رر هنرزوا لشیو قام ۱

 ضاس هرز وا ی نرد الاّمو شب جا لدس اد اکیا هدهسرویدیآ

  2 ATیر ۱ دلت .۲۳

 ]  ]۲ص یحراد تب مسار دجا ۸



 يا مت جست حصر حر

e: 

 یح رات یناعع یکی ۳۳۸

 رلکنر فاتح ماطر راس اهدو لاله ینمرف هنمز ضاس ابو لاله

 رد یو هدقه وا لاهعتنا

 ثلدیا هصا> تامولعم نالبرو ردق هارو هدنفح رلواحس

 . ید لاله هتیرزوا نیمز ینمرق عاج: كرالنامع هسریلکم زال
 کک ناطاس 2 یسهوالع كز دل .یدلدنا ثراوت ند را ءاسلارمب هد ول

 را .یدنلوا لوق ندنرک هوخایو مدنزلنامز:ینات ناح

 لوق هرزوا قلوا رطح یهضرات هعقو رب هدیرلعا لوق یلاله

 سنازب فوتم هدوک هتباور كن ۱] وبول هکهللوش . ىدا شلدیا
 د غا ےک مدنراادتنا قوطسو تکوش زود تاتموکح

 نکرونلوا برا « شماعروک ادعا ندلل تملظ « شا موج نمشد
 تاسرت هر قرهلشالک | یتکو ESAS ردیا عولط ره

 یساض مر قا هد رفظم وشاو شع وا رم طب و رهف نمشدو ارحا 7 ۳ ی . 4 2 a 0 ی

 لاله هتس رلوا رمو هرروآ قلوا یسد رطاخ ,تن هعقووت هاغاوا هدنسهباس

 . ردراشعا عضو

 ۷ هدننسد امع خراب ەد( عرو )

 ۱ (سلو صاخ) ائا سو ایرد نادوف یهنس و هدنسام ز حاف

 هدشک همان ننایع لاله هدسان نرشت ۲۵ كردبا طض ییهحوف
 7 دوام ۴ و 1 9 اے

 یس3 لاله رد هح رات و هدر | تاد قفدم 2 اعروت .رولد یدتا

 مدآ و BEC ثمر و نرود یح هنس رهام و ييدما )لا

 هدنفیدل والو ندنف رط 4 ه رها وا هءف د كلا تالااه هلتهح ینیدم وا

 گر هلاقندب رود ثلا لس هدنسدر وم دىلاونا هدسراب .رولسهنل وا لومام

۰ 

 ۲۷ راح یحرا سنارب - و ول ۱ ]

 4 3 ۳ دٍأح ینامع ۸ رات اق ۲ ۱



 NIA قاحنسو تار

 ی ع كنک هدنسهب ر اغا ن دلاربخ یزاغ ا
 هند توش تودو دا E روا هدنرزوا ن ساطا لش بو

 ۶ یرامسا ازم رایدنفا نیزک دایر
 یافلحه لالع رک او ر دلس هلا یا وشا هصالطا4صالخ 3

 رال نازم ورانلنامعو همالسا كولم رتاسورابوماو راساعهده ون

 هاس نکیا لکد دوحوم یقلناشسرخ هد تبوشدنا عارتخا ندنف

 نانلوا نایب الاب هجور ندنبدنل وا لامعتسا هدنناکوکنم او

 ند راسل هک. كز راس ها لاله و یتغبدل وا تقشحنراقم یسهفاک ك ايا

 ور و هل وص ق هردل وا تقشح یتغیدل وا یر شش

HEE NE TAT حج 



 یا متلام - یطمص كن را یمو لیاصوق

 ۱۲۳ ار ر لرغطرا یردب یزاغ ناهع
 کی ید جت ینمظعا مس كنغاحنس ( ی وا ناطلس) عقاو هدنقرش

 روق ( كتیزا )و Ea ردب دهع هدیزاغ ناخر 1 ودع

 ا بش ۶ اتهج قرش لاش كدا و ::یضارا نالوا دتع رذف

 1 WATE وات سسّوم كردنا هام

 تقد هتیراهر ۹93 تاکرح كناخروا ها یزاغ ناهع

 را و عیسوت یتاحوتف هعسو تک هنکیدلم ال ا یکهاش ناڼع

 جت باسحر نوجا لوصو هدصقمر یکسزاغ ناخروا
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 ۶ یدنک و كنکل رعق سنا رب ی رد هتل این : رولیز



 SIN ید تن را وحو يبا هج وق

 یری رمی ہہم ہریرہ ہہر ہے ےہ یم م م رم م رم مس م ر ی س ر ی سیم م ر ی س س سس ع تس ےس ا س ی ص سس ےس ا ی ج س یس س یس ی س ی س س یس سس م یس رس س س یس سس س سس

 ا E E ( كنزا - هسن ) نالاق هدا یسضاراو

 بؤر وک تقو هلباقهضتو رص ی ریت یا کک ا

 یسلدیا هدلا كمهم عقوم کیا وبشا ااو شعا تاحوتف هر اد میس
 روصت یتفیدلوا مزلاو دال هدنمض یرارقتسا كبنهبامع تنك

 ییتینات هاتقح تانا تلود.یزاغ ناخزوا 4 وا
 ندلل وطانا قترا یتغا روطاریعا سنازی و هلطض كنهطق مهم ییا وش

 فرعتهددزکد هسزلوا كلام هرانوبو ینغجهلوا هلکمردتبا هقالع عطف

 .ردسک هیزوک نجت كنيرلاروب لوا لا ندنکیدلس ها ینکحهسه

 هدننمض یدیرجم ندنکلام روطاربعا راوج ء تاکشزا هاتمزا و .

 .یدنسا ت هردم یزازا و

 هنکلم تاسیسأتو تالبکسشت اش نیدلاءالع یمخفا ردارب

 -۱۳۲۸) هد رص یشدلوا لوغشم هلا طس 9 نناوفو هب رک

 2 هد راغ ناخروا هدف رط هنس ا یعب ردق هتسهنس ( ۸

 ۳۰ت ؟ وت) و و (هحاوخ غ٢ هو

 وا و ا e ۱ ( ىزا یا د

 یب ( هردنق ) و ( یلوک نابع ) و ( یرازاپ ینمرا) و ( ارونو )|
 ی رلت وف 5 ندو دهاع راستخا ییا وش . یدتا طب

 ههجو هنجوت هنیرزوا ]٩[ (هردنامص) و ( سودیا ) كرهردشل»

 هاردروک ندنرلراودهعلق ییزاغنهرادع یزقف كظفاحم کا

 ینج هجا ود هک هلسهحراپ دغاک ا شلوا التم ى اى

 ر ناتم تیاغ ۳ و دب ۱  رلیدتا رب جی هد رلار وا هلا تاحوث

 . ردهدهفا م خس رف ترد هردنامص و ۶ وا ندراذگتا سودا ۱ ]



 ی زات لامع یکی ۱۳۲
 ےہ دہی ےہ ہہ ھم حس یخ حج یخ روح ہے ر یم ہم ح ح ی ھم م چم ےس ۔ ہم

 <| طض كارهرک هب هعلق هاساقف د رف نادکس هد زاغ هحینلب دیا 2

 امرهق ر یک یسیدنک كردیا جز هبا ابملایعوم نم راادع .روبلیند
 [اوصحمان ناخومرق هروک هنخشرات اطع دوخاب نحرلادعءهرق نالوا
 ولواینهحش فداصترب تبرغهدحتف كن (هردنامص) .ردشمر دشت

 يارو لاک تالکعم هدنعض قر هل وا ی و

 الوروب ول هیدربیقم هرادح هللا یالا كرا تافو ىس 8 ر

 [؟الادوک ذم رایزاغیک اضق ةقعاص NR ا وق هملق هرزوا

 ۶ ر وذکت .ردعقاط یءءلفوریسا ارت و 9 م وح هسرز وا

 راد كم ه رد امص .یدلزب ولاص هلکم رم و تاحم

 ارام .ودعل اینها ا هجوق ) هروک ذم"یلاوح ندنکیدارب و

 و دنلوب هذنرزوا هنرب هدنراوج یسهب رق ( هردناق ) یربق

 شف
 هردر رحم هد مشت ع را یییدل وا دوح وم یسهلالاس تملاراشم ردو

 1) هچروطاربعا هداروب . رد راو ینهخرات ترش كنم و ولاب [۱ ]

 ۳ 5 نالوایسبن اب الو ۱-۱ . یدباشهردای را هناخ هتدخ يرل ارس قا اعر

 ےءیتدنلوب و ا هاه اخ اطر هدنآ وساک ییلح هللا

 ا دانیزفروک تیبا هدعنحتش دص مات (لس عد رق) قااراوب

 عدو : ید دعا طض [۱ ] یی( هو ولاي - دابا یالبای)ویس و هاچ

 جا هنسیدنک هن :اکلام هحورب ناخروا انج ییقاوم ییدابا د طی

 ظفاحم كنناح وتفو سست ینهبصق نالوا توتنم همان مولا هدوب و

 ۶م ۱۳ رک رب ME A مقوا دومام

 س سه فن وا اهآیتمدخ و ندنفب دلا صا اش هنلر دنا و :دفعن

 E ینساروا نوجا یات راک د 4 ندا تافو قس وج غ #
 ] هلیسهظ-او تیمیه رب . یدشمر و ینما ,سدلو هناه بووق هااح

 42ا احلا هارو بقاعت« ینتس ول كن زا هدیه ورک بل ع لها یج ر نالوا



 AYA ا 4 لا

 و تا اشنا زا کلا یردتبا اشنا یراشاقنالوا هدمانوبمومل

 فا UE هد رب ادوارد ا هدنعف وم لس صدر ییدمش

 راوجهلساروب هدرویدیا دانسا هیاشاپ ناماس صاح ینطبض كل وب

 ندنفرط ( بلا رک وق ) هلنرما كناخروا هد ( ۱۳۲۹-۷۲۷ ) كنار

 E (ناغافا )۷ رضح ) ندنتدالج یاقفر كن زانو و یتکیدادا ط

 حو یرلکدتا طض نالع اطر نولو وق هداهج هتن رلشاب ن

 (لیاناغلفا) و (یییاكب ردح ) الاح هلتست هس راما یدنک كعقاوموشا

 ے2 رات كموح ص اشاب داوج مردار هل رات یدنفا هللاربخ ینکیدشد

 . روزاب یدین(

 یزرعل حمطم كیاخروا بانحو ی تا كاغلر وطارع | سنا

 اف هدنلوطانا ینارو هلک ه( تكنزا هس ) ناو

 ندندبض تام عفوم تسمراو ندنسهب راح هلام ںولوا رخا دس رب

 را و لا هاهح و ىج هل وا ناس | 8

 كایوردنا ناژ یحنحوا روطاربعا هجنلک هنسهبراحم هلام

 E عل هښرلګا راغو اب كدتزان ناخروا (۱۳:۱ ۱۳۲۸ )
۷ 

. 

 من دودح هایزفروک تیمزیا ابونج و یجا زاغوب ابرضو 7
 نالعا همااراشم هاقل وا رازم ندنزاثق | دو وز ۳ < هی ر

 تاود راع هر واتشلاب E ناکرا تور و رارق هرج

 تسانم كار نوجا هبراحم ییامز یرلاق هنغاط شد E و9

 ندلوساتساو هقوتعدو هردا ارس كرو راوق هوا

 هب دید كت رلتم و 9 یر اروطاربعا امور دو فو .یدتسا شرت ك

 -۱۳۳۰ سلام ) .یدک درو اکا هادوح و هم ردق ۲۰۰۰ و هاسا رادو

 ناماسوهلتوق زارب هحنل | رخ ییتکرحوب كرصق هدیزاغ ناخ روا(



۳۳ 
e 

 E 2 کی 4
 و باخ الا E هاتکر ح تاذلاب [] رار هبا اشاب

 ۱ هلام كره یروب ندنسهقرا 0 شیاقو عو ندنرزوا یرلغاط

 ۳5 ا اان ییدلوالصاو هرلهتو ترص کاج

 شملیبهلک هر ا ییا ندید با تکرح ضا كب یک
 ا اح كع روه یراخ روم مور. ىدا
 .رودیا ھارا یعلدلوا رف ۸۰۰۰ هدنزوص ر یهغلاسم ی رادقم

 ۳ ك هعقوم ییدنوطو هدبفجآ < هدمووا كينوردنآ
 هت ییرکسع ردق كاس چوا دوجوم هدناخروا یزاغ . یدروشو

 ارحسلاللع یدلیا افخاو مک ندنمشد یتوق بوریدشل رب هنسهقرا

 ۳۱ هما ینودرا سنازب یرایروب یتساعد حاسص
 نانل و هدد و وا ی یراوس ره روحوا ناک ی سهام لا نامزوا

 هسرزوا یوق سنازب نالوا ضورعم هنموم كنيراوس ندفرطمو

 . یدلیا قوس

 رلمور بودا نیست هزکمو هحانج لوص ییردقلوا رو هحانج
 1 د رص یی داک هنس رلکوا یدنک و ی رلکدلیا سقعت یزع راوسره ۳۰۰

 هراحاذجیت رم اموح قرهقح هربند رب ندنسهف را رلهس یرلفدل وار وتسم

 1 > رر هتخارس زع راوس روحوا . یداشابهمداصم .یدشعاهش وها

 ۱ یدی" زودی بمقعت یرانآ هدرامور نکرولکح یرک بورتسوک
 تولوا 9 EE اشا نابلس یراوس ۳۰۰۰ نالبردشل رب هب وصوب

 وآراساط هرفس وبشآ ناحروا ۱۰۵ ص ۱ دلج هدنحشرا اغرو ۱1

"10uزد هعق و وب یم ا كتاذو طنف مینکیدروتک هدیردارنالوا هدنمان  

 . رودبا هناکح ینعیدملوا زدم هدر: رب هقشب



 ۳ یسهب را هبتلام

 د س س یم یل یم س س س سس ی سی ی سس یس سس س سم یم س ںی س ی ن ی ن آے ی ی

 رابحسقعت .یدر ونل و هدهس رب او ظاهر را نادم هدناخر وا ب /

 روطاریعا . رلیدلوا قده هموڅ ر هللدش هحنلک هتک وا نمهلک و

 هنترا رح ییتدش كنار زح نوجادادماهنبرکسعكنی ورد | ناژینج

 كن راخروممور هدلاح ییددل واهد ز دره سل داف کمان وق لنکتقر#

 E کا شمامهب اق هل ییروب آق رز سه ندرلنا هروک هنت و

 هروک همېلایوم نخروم هت یدایرس هر روالد زواحتم یزو

 نا د ادتفو «شلوزو اک <شلوا رواب هرامور برج ا

 هان | وام یر 1 وطا e eS ندنغيدل

 ll a ا ر

 .هطاقهد روطا ربع و تدا یاوبح ا رو هبنا

 قف ومهرا رف نکیا هرز وا E رھا بور رطاخح ا

 . ردشلریحاق هاش واط ًاباکرا ارو هب هداحیس رب ى

 تعاس رب . یدروشو :دنظ ییدلوا فلت كنمصخ یزاغ ناو

 قیشیراق همراق هدنکوا یهاس ردق زو وجدا رامور نالوا بلاغ ل

 هدرد قولا ةش كلهقرف a هروک ذم عقوم هدلاح شیدا

 E ls هدلحاسو ( هت راد ) (هزوکک ) ماقا

 هد رلکدتساذلرت یهاکودرا رامور هدیزاغ ناخروا .ردشماکح ه ( راه

 یلهشاغ نینعویرداحلر وطا ريم |نانل وب هداروا و یهاکودراهلرفن ز وگ

 ىش دانا هیلک وقوط یاو خن راق زین
 ندنغیداواقفوم هلوح ده هعات یم فر كنمشدوسقعت ردقهلىحم اشو

 و طض یراق او فلت ی رشا یا زونوا و را
 یره ید قرف ندنمشد هدهد و قرهلوا اهد همداصمر د ک



 x ۰ 5 ۳" ۴ 5 < : ر :

 ۱ ۵ . یداتلنامع خب 09
» 

 €15 نزوکااتناق ناژ) ندربهام هده راع و. یدلبا وج

 ال وا باصمهب همتس ندنسوقروقایو ندنسهراب روطاربعا .یدلدبا فلت

 ا E هلوساتسا ییدلبا دعو همظع تیرفظم هلقاقرب هدلاح

 2 نعآ رفظمهنس» مصاحم تسزاتالکشمالب هدناخ روابانح و

 اوع هلوبناتسا هدافتسالاب ندنخلک ارق هحنک هدسهش كانسهق رف

 طی الف را کر شر لب لاو ا

 >رومو یرلکدریو تما لوس كب كنيرلخروم سنازب

 مزا یسهبداح ( هبلام» یکیدما لزنت هلیب هنسهیاکحو لقن كنهناع
 لدبا ندنفرط ینادوطارپیا سنازبب نوجما صیلخت ی كينزا )و
 راکت ولامهاهدشناره را وطارعا اذ . یدیا قا راک ادف و تم رب هن کی

 هم عف وم ییا وش یالوط ندن رلهداءلاقوف تیمها «هدلاح یراکدتسا

 مزا . یدیا روسمنکح ندراتخا یفاراک ادف عونره نوجما هظفاحم
 ۳ هرم تسها "الوا م یدبآ رتاح یتشها ندراتتهطقن ییا
 لار كن ۲] (یدام) سسنرب نالوا فلکت «هدنبادخ یساروب
 ۱۳ انآ كلوماتسا تمزیا انا" . یدرومل وا هراداندنفرط سنایواق
 ۱۳ د روطاریعا می رانامزرب الا. یدیا هدنماقم
 زار وطاربماهدساروب هحیناک کس زا .یدشاوا تاب هنکل رصف قرش

 هدیایمکحتسمعقومر, شعدم كا یشراق هنتموکح یقوجیاس هل رل دن مع

 هواقم هجرلهتفه هساصلعا یر یلدوجوم كيزوشب هقشپ ندنوب
 )٩/ نادرلناو شلوا تاپ هنغاروطاربعا سنازب رانامز ریو شما

 هرافوحلس بوللوا طضندنفرط قوحلسناملس ( هد - 61٩

 اص (۱۸۷) ص هد راقو [ ۲ 1۱7۰۷ ص ۱ دلج - اغرو ۲۱



 ۳۳۷ و ی

 یر ہہ ی ہہ ی ی ی ی ا ر م رس س س نس س س ن س ر ن ی س نم ل م ی سس س س ی کم ل ی س جس < ص ی ےس ےہ س ےس س ی ی ی ی سی یہ ہہ ی

 بس هتنرهش ثلکینزا . یدک نشر ل یلدا دا روا

 د رکصن دقدنا وا زو روف | ۱] 6سرا رومشم هدر ندناعوقو نالوا

 ندسلوا رک م *هتیرع وم ( هماعهرت تحج لیتو و ا

 خط لاسی ET نیعتیراطر و (هلاقسا - كاب) ده دنا رب

 یروطار۶عالوساتسا «هدراساحو . ردشلداهدعاسم هل امعتساعص و

 م اكر كق ت مهرزوا یلوا ینا ی
 تار رم ها اتو وه وشا .یداسا تور یهار ۸

 ` ىن فر(
 یحتفكتسم زا یا تالبا فارغ نا ها بقاعتم ییس هد رام هلام

 «نهاللاصق و واق هو عطا رها یک فلت رونا ن روا. یدعفل وا

 تو دسار ع هی راستا قو
 هنرزوا لوتاتسا هزکص قلاءیسزان اوا یک

 ر اتفدو یا هتمزا ناخروا . یدا قلوا كلام هنوق رب لوح

 یا ۷۲ ء ندسهرف نانوط زو هضارقا نوجا ثملس ا هر رمض

 بورد ی د ص ص یدصقم ند و . یدنروتکدهتقم ردق ٩

 . داتسا هطق و تاکرعاسارب هتدنک هاناطض یتسهعلق (۱-نورهه )

 نم ۶ طس المع ا قا یر ا

 . یدنا قمریدلس یناروطاریعاو كما ریخیست قاوم ناهلوا هعفادم

 یلغواكت نالوا كلر رکشیراهرا هلرلهورردنامز رب ا رظنه هلاح نارق

 .یدیا راشع ادعو هدی رلقح هلل و هدتن وا م هب یزاغناخر وای رلماد وتن

 یدبا شاد الوت هریبا دل ع ونره نوچ ا تقفوم لاصحتساهصالخ

 (۳۳۲۹- ۲۸۸ ) یدنا ساباب ر .روپشم هد ردنگتسا . سوتی زا 1
 ۰ ردا اح وم كنه م ید و را یک ) نەن را (



 نی

> + ۳۹ ۲ 

 ۲ یخ رات یینامع یی ۸
 مچ

 e کا هززوا قملشاب هشیا: یزاغ ناخروا طقف

 ۱ رخ ندتفک ۳ EE هتک, رد هاو و

  هرالنامعبول | یرکسع ردقكيب کدام هملپوط ( نزوک اتناق ) هلیرالا
 هدهسیدتبا راضحا هدایرلاغ هعطقچ وا یکی یدتبا تکرح نوجا هار دس
 ۱۳ ا. زلیدنا ءدازا ندهیرح تادتیم مدنح وا هلراتوب

 ( ؟نوکهژ ) هدنمسق رکید ( نورهبه ) ینمسقرب هلردباقیرفت هبکیا
 ۳۹ هیات اجا تار لخر هداروب ككردیایوس هترزوا

 ۱ هترالوا فلتیعوح كرلمور ندرلقوا یرلکدتا هدشک هک كي هسناخ روا

 ۱۳ ارور . یدلیا وع نهزرقم هن نزوک تن 1 اعر
 .ر دزدشملدناریساهدردف ۳۰ + لباد ردوا ۰ ۰ ۰ هدد رم هییدتساث ِخ

 هدایژ اهد هب و رهه رود یدابا کر یه ؟ چاق ر هدکشوردن |

 o ۲ ست ر یادو هک وق سنا

 ی

۳ 

 ژ اه ارادوا .یدل واش +۶۱ و زویمر و

 هېلعروک ذمرهش هبلع ءانبو ینغیدلوا هدنرادتقا تنواعم هدسزا ارح

 ۱ بلک تعانق هنکجهدیا شخم تبتفوم نسح هبرجت رب قج هلوپعوقو
 ۲ مدنشراقو هغ اقرب كرا اغروب نربویتاوروشا .یدا یسعا

 | بولوعوقوموم همفدییا هیارواندنفرط رادناعلوا ندنعضكتمزا
 ۳ هتیراوج تمزارللن امعو ینیدلوادوج وم یزاغناخر وا تاذلاب هدن-دح رب

 ۳ ی ا ر هلبا همذال قازرا یتساغنود روطارپعا هدنبرقت
 ا تمزا "با هیت زکاسع ییسیدنک هددزکس زارت
 . چنک هقشب ندکدتبا تغارف ةقوم نادت یطض كتمزا ناخروا



 ی 1 اص كتب.زا

 ۳۳ ا ا ینکرت یک ینیدلوا لدودح هما عا رق ولدنا ۱

 گیرد نت ات و یزراکن وک وآ وی رللاخناربا هاش رطهبهدههر وطاریعا و

 قوحر و EE لوو كساو رلوادر ش 9 هلب ام اب هدر وطاریعاو

 بولاق هدرلارواردق نوکیدب رلداسنازب و یک ودیا شل ا لاسرا هسلا

 از RT هلوپناتسادد رلردنک هدنتدوعدلرانناْمع

 هننرلکوا تسزا رارکت هساعع موفق ر ییدنلو راز تسراغ ناشر وا

 هس هدهسر ولو برام هلراراعلب دغ مر تنور
 ی رلکدلباتعحر هدنزرط رارف رللنامع یارب هللوصو هرلاروا تاذلاب

 هباروا یجتف كتمزا نوسلوا هسرولوا هللر وصه ره [۱] .روندیا هیاکح

 هام كب ( راصح نوق ) نالوا شلمیا انا ا وا
 هنطض كرابصحو ىلع هرف یلعوا هلا تآ | دوش . یدیا فقوتم

 نالوا يج ا هل یک, اسع یراوسو هداس هدیزاف نا وا

 درلمور E هنسد و وا و هام E هنتهخ ترا ندهسور

 ندش دم وا زونهك را نالوا ی راهه وکلا اد هد هرن صع یکی

 اب ناملس 1 زهش هدنرانک ( یوصهبا ) كردبا حیجر یھ غ هوکآ

 کما قاحتلا هناخر وا تانح هدنراهزررفم نر یز هلا

 : یدر و دیا هعفادم الاح ( راصح نوش ) ۱ رايدر وب هرز وا تسرا

 میجشتو قیویصت یراظفام نوکرب هیلو نا ۷
 یدنل راو یعاشا داس اصاقوارب هز و ه دق دقح هنیرز واچ ر هدنمض

 مو تان فورف ندیزر قوت ۳ یدلاه هدلاحر هد ت

 هدنک واكسهماق ټسرایساغف شملسک اویا یوا رب ال

 یسدریشمههرزواكا تلاکو ه 0 هدهد تىمزا .یدلدیاریهشآ

VN E ESSE 

 بق ہی ںی ہم م ےس اس رص ںی سی



 ۲رن اق ۳ و نت E رب ) اہلایعوم

 هل وساتسا لک ارش تمواقم دما «یدلاقرا ندنرلب ونعم هوو

 ]٩[ .یدبا میت هناخروا بانج هعلق هرزوا تاریک

 تتططف كوس نالوب ا یتمالسو هظفاح دل ( تسزا)

 ۱۳ و هد ها هدفلاترق ها که ) ییدتا تاو
 3و ی همدخ و بی شات روع لغوا هبا لع هرف هلا رام

 ۱۱۹ یو ف هرکص ندوب قترا . یدنلوا طض هدنسازوا

 هنق | شراب راوس ردو هتیراهرق یلروغلو و یعاط شاق یخ ې هس رلهقرا

 یدیا رارولک ردک
 ردهدنحش را ۱۳۲۰-۰۷۲۷ یطض كتمزا

 نوا طبض یهسورب ناخروا بانج « هحیناک هطض ثکش زا

 ۱3 رها قتطت هدمدکسزا هانع یوصا کیدلبا یامعتسا

 ا هل او هعلق کیا نالیدیااشنا هنکوا هسورب هکنوح .یدلوا تقفوم

 هل وک ر تاسزاغ ناخر وا بول وا قدضت ردق هنس کش قید نش

 هددد(كس زا رک ییدلوا ملست رهش هدنلوصو هنکوا هنورت

 هم هاب دنا طرح ڭى هعلق هلام و سواح هصمص تولسالل و ه5 تار ناع

 ا زا كنلع رما هلبا هجوق ها ا و هنکح

 رافعلق دزناب هایرلما ( یعزاطو ) ن a تولوا یرامد ا

 ا < ندطض كتمزاو عطف یتالاصتانالوا هلجراخ كرهش

  چوا یل یر ندنحتف كتمزا یک 3 ييدلر و یہ رک هنقسضت و رصح

 ` ی راظفاحم حد ندن وعاط و طحف «قاز را تلق «هس رح تئاصم ردهنس

 ۱ هزوک هیدنقا هللاربخ هلا یرمثت ] هد( ۱۳۳۰-۷۳۱ ) قرهلاق زجاع

 قورافلاوا 2.راتو - راکدای  اشاب داوج ۷1



 5 `\ یصدح یو
 ۰سم م س یم ی سم م سم س نع یم م ع س س س سی س یم یس یب ماس ايم يح يج يم تم ابا ی اس ا ےک م یر ےس ر ی میره عمید ےس ی س ےس نم یس یم یحی ر ر رے ری ر سم رم ر ی ی حر حب

Vêاوت نوت هد[  aaیدلوا ۽ لسا هب یزاغناخروآ نالک هک کوا . 

 ناخروا .رویدا دف هرزوا قلوا (۱۳۳۰) یطعرض كکسز 1 هدافر 8

 هدکنااها لوس ی 7 رح هل رکسع كس یلللا هنحتف فکر را یزاق

 ندنسدعآ و ۳ تسرلنادنام وق یمظعا , مو ی یعسقرپ

 داردب | احلا هنسهباج ا كنراغ ناخروا نوا ا مما

 زارا تدحو تذش ناخروا بانج هققلا ف .یدلوا راتو دوعا

 روسیهزج و رورپ تیاییناو و بانج کد لکد یک تلخ
 .ږار نديرو طض هدیرکبع قالوا لخاد 5

 درد تیاعر داقوف هننماوا چک كن دا نا نام ند

eكن ران ابتسرخ :كییزا >, . یدها یاو  
 لمهقعب ندک دعا در یرازابن یهدنتحیرامتک نوح ون

 . یدلوا یضار هنیرامروتوک پولا هدیرلاشا ردق یرلکحهاس هدیآ

 هی ادد و ص زار ییدرتسو ۲ كلاغ رب توسم ار ند قلح و

 هذنراتکلع هتشبندکدعا ت رشراتخا قردلوا نوتفم ههناراکسناسناو

 لخاد هنسهیاح ٌةياس كتاذ رب یراکدابب ناح مصخ امدقم قرهلق

 هدعشوح رب [۱] «رایدلبا دع ناتو دوعسم یرایدنک ندنراقدلوا

 لخاد هر هعفد كلبا یرات ضح ناخروا . یدلبالوفیمالاسا ند

 هلساما ام راسداق نالوا فلت هده رصاح ماکنه یراحور نکرول وا

 اخ تل رب. نه هد Oe 7 یاعدتسا هدلاح یرافدلوا سالم

Eهده رلعل وا ات نایبف طی زد و یماها یا هر  

 لوطو هنس رلب ولغم ثمزا كملاراشم هرایرپهش هصالخ .یدّتا هدعاسم

 دوبنمهدنراه اک یدک ربف هبیدمش دارت و

 :ca 2 ۱ داح - او رقالود ۱ ]

 "ترک اش ج ,رات



 SOU WANA نخ وا ر لا

 را
 در

 کلاغ Fs یخ ۱ سا هناراکتناسنا راثآ ناموا

 ونک دار بولک اط ماط هللنکشت راهلفاق قلخ ككردبا راشتنا ردق

 ارادا هدددح زرط رب یرهش كسزا هد زاغو تلاخد هتسهاج اک

 نس ) نالوا ناب هدیراقوب یزاغ ناخروا . یدلیا نیزت هلبا هیناهع
 8 ردشعا لبوح هعماح یتساسدلک ( سدقم و سلحم - دونس

 ا کک نوو هدنلخاد یهارخ هاروک ذم لح و

 ی لات لیا هحوق یتسهرادا صا لرهشو اشنا ترامعو هسردم

 2 نر
 | لغو هلبمامشنا یغاحنس ییاهجوق ندنکیدتیا تافو ( هجوق ها )

 | کک قاجتس ( کد اطار قلارا ویو اطعاو هجوت هیاشاب ناملس

 ۱ نالوا هدتشاب شب هدینساروب هنیرزوا یلاحرا هدک ( بلا رکوق )

 ۱ [۱] «. یدتبا ضیوع ه ( دارم ) یمودح

 ۲ ی( كينزا - هسب ) احیجرت هبهسورب قلارارب یزاغ ناخروا
 یتصو كرو طقف شمرتسوک ددرت هرزوا كما داحما تخاب

 شک باغ یتمظعو تفاطل كنبراوج «یرلوص كنهسورب « یسهرت
 ۱ [۷] .ردشا تغارف ندنرکف ندتفیدل وا

 ۳ . ۰ ۳) امد ترازو كنه مداوم
 ول رات ۳۳۳ لوالاممر فقاعتم یلعض كکسزا یزاغ ناخر وا

 ٩ لج  قوراقناوا عررات [۲] یلاّمع را - اشاب داوج [۱]
 TER 9۶ 6 كعداشاب ) مدالفا كوت هدنادب یعوق دارن ۴

 ِ ءرقیرادناچ ارخوم بولوا یببط یبهفاضا قلاشاب هرلاشاب ناملسو ندلاءالع

 .اعیملت یمایق هنماقم دالوا یساطعا كتمان اشاب هده ( اشاب یدلاربخ ) هابلخ

 ال هاهجو کح هل روک E هرکص ندقدنل وا متف یلیا مور . و2



 ۲ نا ات یازازواشاب نال ۲
 )جیم جی سه جن حج رج رر یری ییہ

 SL نارعمریم اب ۸9 رد نی یمودح ها ر وشام هعطق _

 ویشا .ردشما نیت تنطاسو تفالخ ماقمعٌاقو را

 3 رد رلن وش یداوم صعب كو

 قیردعلاو ببر تلا نع شااهاسرح قینزا ةيع نالوآر د تل
 عا لخت راکماک راند تمارس راد سو راب تلود راعش ِتعاحش دیژرف یتا

 هاشهاشناملش لغوا یرورتدویرایرب* ةرحشعرب تفالخ را ل
 نالعاو تب شو لاقا بزع هکر و مدرو نوا شوت هلان

 ۱ رال اسس ههروصنھ ر SEs ریشه هد واع ناول د هلرتا ایا هرو دم دی هل

 1 FES ER توا 3 هد رب 1 نزاو قا هم ریه ترازو بر 1

 تودنآهبم ۳ یتعحاص هدنص وهخ پت و ف رمشم درو

 تزد یاغوا هیلاراشم ماکح و ایا عي و راها زواجت ندنمکحو ندنزوم

 ندتفلاحم ها بودا دع ماتم اق ندع وب اه تانحو هدلادح و كنحو لات

 بول والماع هان و هضم ۳ یع واھ روشنم وو ۰ رل هبلیا رذح و هشيد

 [ رلهلیا داتعا هب هش مش تمال

 دابو یدبا یربک تلاکو ماقمو ترادصتارب ا

 رادتقایمظعترادص نبع یرادتاو ماقم هدهسیدیا لک ترادص ی ون

 هوب اشاپ نیدلاءالع یردارب كنیزاغ ناخروا هلتهجوب .یدیا یعاقم
 یماظعا ر دص اغ کالا اشا الی ندنعیدن وا لات هروشنم

 . ردا هسل وا ر

 هدهرنود قرهنلوا بصن یسیکپ رلکب لا مود اشاپشاترو ا نی
 ترازو هارصا اسو هاشاب شات دوع یرلهرکص اهدوشربو یات قلا
 رب ز واشاب ىلع هدا ز ساب ندلارمخ ندنغبدلاغ وح ر س نو ا وا نسوا لا

 (۱۸ ص ۱ دلج - تاعوقولا+ .اتن ) ا نم



 4 کرج ند ەس ورب e كلبا ۷۳۱ کلبه رکصندطض كکم زا
 E هبرلاروا بوایدک یرغوط هلحاس هلو تانک قرهلوا

 ."یدلدبا كلام همنمض ىلحاوس یساضق

 3 لاتنا هرالتایع هایضارقنا كنتراما ( یسهرق ) ندک و م فتاوط

 غ٤ رح ر چمه هلع كولم فثا وط یک یردپ هدیزاغ ناخروا
 لاراتشم . ىدا شا بقعل صاحبا یک یماعلوب هدهض رعل

 د راغ نامع هدنماکنه یلاحشرا كئلا نیدلاءالعو هدنبغ كنکلام

 E ماد اهد یسضارا «للمدق اهداتسن هرالناعو یلتوق ام

 ۳ یدا رولو اا

 (دمردا) (سانیم) ( قجدیا ) دور هم رب یزکر م كتراماوب
 | دافس)( ا اا ) ( دیمردا رک)(یدنروبا) (یراصح راکم )

 زک(تورم)(هیلک شاب) (هلزوط هلرق) (جرم) (سدروک) (ینردض) مہ
 ۳ ی الاتاغ هدکب یبدع هرف . یدبا تام همقاوم

 یدشعا۰ لالقتسا تک هدضارقنا كنراقوحاس مور هلغلوا

 سسات ا ا فصتم هلتلادعو تساکو تناطف هلاراشم
 جاهم قرهلوا رازب رنج E a تزاما کیا
 ردن رات٣ ندقهح رکید و یسلاها یزلتهج قرش تل وطانا نالک

 نت ق كني دهان الاکن د همش ر ودهانعم (قت اص یراص) یر

 اور كلودلاعماح . یدبا شلوا لخاد ید یررحاهم لب

 ۱] شعا كب لیلخهجا 2 كرلندا ترڅ ندهشر ود ۳

 . ردنوفدم هدنیرف یعماح اشا سونعز قد

 95۹۵ ص - یسهعو# یتجا ینامع را [۱]



E 

 :  1 ۳ی ي کب وک ینهردو هد

 0 قرملوا بیر رب ۳ ا ۱ ا تالام

 كنبزاغ ناخروا هلغلوا هدسهرطاخم قمل هچراب هلموحم قجهلوبعوقو
 کربغا نیدعمرق ٭ یدیاون هدر نرو لک

 لاح نسح تسراع ندشدلوا كلام هسح ندع ا (نالسرا) نال

 یحاص هرب یزهلوب هدرلازغ هاتهج ییداس هدیسهمرح ترپهشو

 و هدرز .یزاغ ناخروا کب نوسروط ییع وا هرزوا یم

 نالوا ینوضم و تع یراق *ناخزوآ ۰ فرار ها

 نر دود ها سج یا ای ی ندا

 .دسمرا نهدودح هلا یراما یومطسف نوح و هانفد — «تهج

 EE SB و و عبات زا ریصم

 ییحتف فازا . یدا قوب یسوفروف ندتهجو ندرافدلوا لوغشم

 هلیراوس مقر اشاپ ناملس یناخ كناشاپ نیدلاءالع ندبا تافو بقاعتم

 ( لفارط ) یفب ینفرط برغ كنفاحس ۲ لو نا

 نهدودحقرش قرهل وا طض ۰ ك )تر

 3۷۳۵ تاکب نال . یدنلوا لاصیا ردق هسدودح یراما نومطشق

 کن نوسزوطبولوافلخ کا ٠ ناخرومد ) یلغواكوس هدنتافو

 تارغ یب لیا اخ, یرنزو تاک نالحم . یدبا شمامرو یشر

 ییسهرقهلیلود یلنامعکی دروک قالرابیلاقتسا قرهلوایرا هسالسا

 ۲ هد ) قرهنل و هدب لا هد دز ك نوسروط نوحا ڭم

 هدنسیدنکو كلدیا كرت هبیزاغ ناخدوا ( یانیم ) ( یرسکلاب )
 هرزواقلاق ( دنم زايا ) ( راصح راکس )( هلزوط هلزق ) ( دسردا )

Eناخ ز ومد تیما ردلکد ی حرص مال رام مس یمسا یایاذد 9  

 ۰ رد را و BESÊ ماد ھا نا ها ۳ هنر دل ءا



 ىح رات لناغع یی ۳:۹

 - ین رقهح رک "هدیزاغ ناخر وا .یدل ون و هدنانشتهدیدزت 7 هللا راشفآ قیر راق

 تراسح ندناقف وم نالوا هسرزوا رامور هدهسیدیا كوس یراما

 یلاح نالوا ۳ تیرشو فلعا تنکمو توقف دن او لا

 هدنلارامور هلک ر ح لاحرد نوا تكمرو ماتم لکشر . هنسهطا رخ
۱ 

 ا هلا طخ ییراهصق (جیلاخیم ) ( یتسامرک ) ( دابا ولوا ) نانلوب
 ۱۳9 ار یرهش ناغرومد هلاراقم هدنبرق به ( یرببکلاب )
 ووا رار هلل وصو هندودح یسهرف كنيزاغ ناخروا .یدلکح

 لیا یحاح |صالارما کلا د ملا یتیدل وا لخاد کو اڪ

 ثورومو ح كص كردار ییا . یدسا تلاخد هتسیدنک زار لک

 هدلقح 8 ناقو یرلعا مس هدهعو شم تروص ی رلکلم

 یرلهصوت نالوعوفو هاسهطساو یی لیا یحاح كنزاغ ناخروا

 لوسروط ناخ رومد ینعب ردار كوس هدهسیدلوا لوف ندنفرط

E ISنکردبا برق هنسدنک هعفد كابا  

 ناخروا قر هل وا لعفنم نالکم و ما ناکرا ندنکیدا لتق هلقوا

 نوجماقلا یمامسا كتانحو هدملاراشم . یالنا ا هر ی راغ

 هرزوا كعا تماقا هدهسورو طض دارهیرو هترزوا هی رب

 ۳ هرلمان مع کو ضرقسم هايح وو قراما یسهزف و وقع ۸ ر ومد

 کیا كبرومد -۷۳۵ هروک هب یرمشتک ۱۳۳۹-۷۳۷ ) .یدلوا بصن
 قاحتسوت یهدنلا e یسعرف : ردشعا تافو هدهسور هر (

 ین لبا یحاح نالوا یساصا یسهرقو هلاحا هیاشاپ ناما زر
 ناعت راشتسم هتتصم اشاپ ناملس هدرلکب دمت سونهروا و هجا هليا
 ۱۳۳-۷۳۵۰: و [۳] هد راوتلاع وقت یشدزاب (اورفالود )۰ یدلل وا

hes hc aa  م 

1 
E 

3 ۹ 

۱ 



 ۳:۷۳ یروص هایوروا دارللنامع و كرت

 قوح « هدمقلوم راتو ا تتنزاغ ناع روا

 قردلوا بجوم یال 4 اوب نکا نر ا ٩
 الهو وغ یا نک رب تولو و د د
 E E کوا تط اف كراو نالا ی.دادعتسا كجەدبا

 ر ترابع ندایرلاغ زوب هلسادناموف ( وهز ورس. ) هدواهلکعا

 ینافس كارت .ضعب یرلکدتا" فداصت هدنزکد راهطا هلقوس اعود

 هن رالحاس یوطاناو تقعل ردق هن راکوا لوساتسا ی رلضم و قرع

 ندد دا لف ینحوحو قلو وحو تراغو امغب ییارطا بوراقح ی

 هدرلح راو هدهسر و زاب ا تد وع کیدو ( ور E ت

 مه ندنغیدمل وا سه رک تک ام هدهدن ر درلهطاز ر یک ینیدلوا نمامن ود 1
 فا

 یوا هدنملع ك روم وا ی رم زا ك افت هل رحم ( ونهر ( وشا ۱

 ۰ ردل ومام ۱

 تب اروم مرگ مر 2

 یر ر رم مایرروا كربنامعر ۳

 بانج هرکص ندقالاو مض ههمنانع كلام كنتراما ( یسهرق )

 را رقتسناو لر اقتسا ةها کا هنلاراشم ۰ یدعلوب هدرفسرب 8 ناخ روا"

 هب رکسعو هللخ اد هراس هلن لئد هلدودح حیسوت تل ود ونا

 زلف هک کت هاغلوا ندرلهاد ندا رده e هل وا هلا

 : ئدتا لاغتشا هرات هلن هد

 ییا مور را ۳ راها هنی راعشا هب یدار وا نوزوا زا ) صاح )

 هدد قتلا ص رو ص کالا ٣ ردرلشعتا روا راهعف د قوح ك هنس هعاص

 حج ی جیبی ای مسی سی جرم سم سس سمی

1 
1 
۱ 

1 7 ۱ 
۱ 

۱ 
6 

1 



 یخدات لناعع یکی ۲:۸

 هاساداموف تب قحسا اکیا < هد ۱۱۲ - ۱۲۱۳ هاسهطساو

 للا هد ( ۱۳۲۱-۷۲۱ )یسحنحوا «نیدیآ هد ( ۷۰۷-۱۳۰۷ )
 کیک اب هلا اسار هدرو ص ونشا بولو ىعوقو ندفرط یرلکرت

 ردق هام زکس نوا رلکرتوب . یدیا شلدیا بیرخ هشاب ندشاب یتهج

 کی داراشعا لوباح ردقلواو مظق یتاراخ كرارہش بولاق هدرااروا

 یناره وحم نان و هدنسهترجح یر وطار م مو کسر ندنرلتدوع

Eك (نزوک اتناق نار» ییلخ كاو شمردتسا ریمعت  

 رلشاط هتخاس ندنیدمهنلو تارهوحم ىج هلن وق 1 هدس ولج

 ا ھر فوق

 یزو ص جم درد هبایور وا كني رلکرت یلناع یسهنس (۷۲۷-۱۳۲۷)
 : رد زا ی سان تارا نال وعوقو هر وطاربعان سنارس تأس زاغناخرواو

 O se ییا یاسا ر وطارعا هلملاراشم " یزاغ ردق هامزوب

 ا .ئدا هنا راکم وصخ هاکو e هاک قرهلوا عا هنس وه و

 هنهلع ( كينوردن ناژ یححوا جنک ) نالوا یدفح كينورد |

 ۱ هابیوروا یسهژرفم لنامع رب کما ET دن واعم ثكسزاع ناخروا

 هل وسناتساقر هل وا تولعم هدنتهج (یرولس) و (یلروح) بودنا رو

 +لاعوم دضح . یدبا راشغلوا لق هیاسا هلرلک ندارواو اجلا

 شفت ها يح و ون کت راغ ناخروا یک یتیدلوا راح هارابلهونج

 1 ک (یدنآ) و (ناتوراص) نالو وا نمراوج مه ندنکیا بلج

 قره واهقرف یبایر کر لامع د۷ ۱۳۳۲-۳۲ .یدایالاع>تسا یفاعا

 شعاثدوع ندلوا رهظم هتشفومر هدهسرلشجا روض هاو روا هنس

 ا 0ك . ردتماوا سقعت ردم هنغاط روفکتات یمسقر ز

 یلام قلر :وطاریعا ندنف رط یسامت ود ( یداما یسهرف ) كوا هلی .-



 NAR ا و 5 راکرت هی

 ٠ EY BF ا ا وا ۳ ا

E E Eاط را اغ اخر و 1 ییدلبا نا ی  

 هد راق وب 1 ِ اا هاس و نوما OER ىتى لوا وا

۱ 
 ت

2 

2 

 ادم لح اله دن رلد 7 وصح یادش ا داهح و ید وا ناس

 یاهدر ن “أ دد كعا باکرا هر 2 عد داسو یراوس رادقمر

 تو یاعا تار ی یا بانجل الو نشان

 نو شو اد / اتخا اص و لوقروطارعا یزرافس یه گیر نوک

 ارش وشا E مظتن یهحاص طلا مش هد ۱۳۳۳ یناوم

 هدلوطانارهغا تادهموتوادعهروطاربعا امدعبیزاغناخرواهروک

 وا یا اع E ۱ تم وصح و ه دنمح ر ل :E ه رصق بولاق

 یراه / ه نا وا نام هدیز راق ود OES هاسانم EE وشا

 ۳ ص وصخ ابو ندددهاعم و نم رل راب هدهساآ نوا یطاعت

 3 دا ۵ ۳۰ اوم دب .

 و چسه ندد ییدتا دهعل

 هنتهح ( هنحلم ys CB ۱1 نا ( روموا ) $ رم زا

 (ع ناز قمه رک ید هابوروا 2 رلکرت اع ود ییا یيدسا قوس

 ا نتلاش را تاک AR ۲3۲ 0۳ ۱ رخ ردشعل وا لع

 كنيراکب ناخوراصو نیدیا ندک وام فئاوط ( غولواهلا ناژ ) یناخ

 اناذددی زاغ ناخروا هدد رص ییردلیا لاصحتسا یقاقنا هنہلع رلملە ون

 هد ( ۱۳۴۳۷ ) بودا راتخا یقرط رنا ندنغیدلوا مصخ هراملهونج

 هدهسیا شع قوس هب ا كوا :E هدایزژ 2

 لر ون NE یههفادم باسا بولا رخ لوا اهدروطارما

 تد وع هلهاق 2 وا گلاب هاكر یغیاق سس یزآ كبو فلت یسفاب ريشا

 95 ۵ هتک الف ںاع هده دادمأ د ٥ وف نانل و ها ری ی سو شەلسەدىا
 فطر



ENE 91  
 1 نوجا هظفاح یتسیدنک روطاربما هنیرزواكنوب .شعا شلوا زاحود
 . یدلواروبحم همادختسا هدتعم ارت رث ۲۰۰۰ اتش 0 ندیآ

 ۱ روطاریعا ی ناخوراص هد ۱۳۶۱ ىع تر ندب ون.( )

 ۲ [۱] نزوک اتاق هد (۱۳۲-۷2۳) و شا قوس اغودرب هنسضارا

 هلا ( غولواهلپ كينوردنآ ناژ) روطاریعا هل راه رتن [ ماست وب

 یک تالنآ نوا كملس هلوا رادباب هدنعقومو كما كلارتشا هتتطاس

 هدهتنا و هد ورد قلاق۳۸۰ كردا بلح هسدادما

 2 رلکرت . ردشل وا روصهدوع | 1 جم وم بولس هدد ردق هسراوج و

 . ردشعهلوا راتعا ووم ۳۹۹۹ نوا یرارویم ما

 هب هدنسهبس ۷٤٤( -۱۳۳) یرلرورص ینحوا نوا كرلکر

 كد دادما هنزوک اتناق روطاربعا هاسهطسا و كب روما یب نیدبا

 كد و و باب طمف و تک ردق هب هف وتد تاد وب تولوع وقو هر روا

 یربم زا یسولف نتالر تراسع ندشس هست ا سرفو

 ۳" 7 ۳ ۳ مت ۳ ی

  قورتمو وح الما یساعودو روح هندوع هن [۷] هلکعا دیدہ

 كرد لاصحتسا کک ناو راصهدنلاس ۱ع۳6ندنش دل وا

 رورلاب هایوروا ندنزاغو دضسرح هلتک رجب نده رقهل راوس ۰

 هتلغوا یهژاوک ادناق هدنرلسفت دلوصكنوردن ناز یجن> وا رابتخا [۱]

 .یدشلاقرا دمکحرب اب داع تاذ و و شا اطعاد د رادتقارم دود ات و نمبعآ یهو ۱

 رب ا ا یراضرعتو تکرح وسا هتبل- رلکر دارلتبال [۲]

 زکصو شقا لکعتهدنتلا یتساید كلا, ندنفرط نامهلق یجتتلا اب هد ۳

 . میت اب هداروا هد ۱۳6 . یدعادا نم یس هطا زوسیعا قره وا ءامحا

 لتق یرلقح وح ١ یرلسداق ء یالسا و هلاو طرض دین

 نامهلق هلا یوم هترزوا یرللوا ناعیرو وع هد ۱۳ ؛۵ هطقف . رلیدتا

 ۱ نا ۱ ۰34 سیدتبا نالعا ىس راع بیلص لها هدنکلا# نایتسرخ لیمکت
 ۳ یدلدى | صیلخت رەزا كردلب دنا وع هد رادقم رم نالک . یدلوا



 ۲۱ یجاودزا ضیا كنبزاغ ناخروا

 . ردر وم یح درد نوا هدرومو هک 0 هنندادما ۱ لنز وک ان

 هحیمکح كج وک هرز وا ثما نقصاب ر ر هلوساتسا ققتم کیا وشا

 كنکب ناخ وراص ناللو هدندز كب روما هدنرلوصو ردق ه لقلابو

 ءوس ر هنمودح ندنفرط کر جا لاحرا ف نامس یمودخ

 هب د وع تب روما نوجا تمامر و همش هن رد هدنقح یعوقو دصو

 . یدلوا روب
 تولروکیسرع كقافتاو داحتا یهدنب كب روماهابانزوک اتناق

 نودا لر ییقفتم ر دونم هحور كب روما هللا هلسو رب كخوک

 نالوا لوق اهد ندنا نزوک اتاق ندشناوا دیاگ

 . [۱] یدرارا هلسو رب قرهلوا روح هلصح یقاقنا كنيزاغ ناخروا

 یاد زا ات رقم 0 تك میام زا

 نظق هدنقح رابلنامع كنيرلرصف یتحو كرامور یزاغ ناخروا
 هنو رب هدنفح بهدم و نید ی رو نر لوک ترا

Eسا یتا كرلمورو  Eهد (۱۳ع6) هنن نوجاكما  

 یزظاب ی یا رم Grand Domestique ) كغولوا هلاب نار روطاربعا

 هرم را سدق هد ۵ سلام ۱ تولوایسحوو ی رف رسايو

 E تلخ ار ود و ه ) ی سە 5 OEE نالسای حوت مسر

 یطف هبارفس تاذو . یداشمردنوک رارفس نوا یا

 ی ا هداعا هلرل هب ده ثاطرب یرلنا طقف تومار و تاوح

 ناخروا ] هدیاوج ییدر و روما و راعشا کی روما نالوا یتفتم شک

 [ ج هل وا رادتمنف تر تبرهظم هنس هب ام لہ هسل وا سود 0 قداح

 غ ماد دارو نمی نو

 حج مجسمه رد رج دیه سس



 9۳۹ 7 و و ا ی RET و دا و ای

Yorرا زا یی  
 ےہ رے ی رج ہم یم ےہ ہہ ریا

 تغولواهلابناژ روطاربعا جنک قلاراوت یک ییدتبا هعل اطمناس هدنل وب

 ع وشهدنکیدتبا اعدتسا یتسهماج كنزا ناخروا كن (اننآ) یسهدلاو

 هبیراغناخروا یارودونت یسهب رد ک ناموا هغلابر ونه نزول هک اتناق هلغا رب

 هتسهاح رز كنسزاغ نوحما قلوا روطاربعا هلاصالاب هاردیا موزت

 هدنآ و یتعفنم ES SA :زاغ یک كب (ر E یدل و را 1

 0 5 اف هروک هتاور كنوبوا . یدنشود یر مراح مادختتسا

 عفان هدهللخاد تالالتخا بولوا یراع ناخروا ندا بلط یتسهعرک

 روطاریعا هر ع وط ندغوطو كما ماوامتتا ند ۳

 ا وا یلفا هور هبلاراعم یتسهعرک نوجا قلوا
 ب

 . زدشلوا عفاو ندفرط نزوک اتناق هب ص وط ند عوط ۱

 هاب اهم دق تارادو هدد تكنعح هلو و شش وسا كنز وک اتناق

 E ولق كنسهنکسلویناتساهدهنو كنەينابهر تئیههن یسافیا

 ها هاتشاعو راس یهجاودز ر١ ےسا ع ناهرو قلخ هقشر ندقدل وا

 ضعل هدنمض باح یتسهحور ىك Ss یب یزاغ ناحروا . یدک

 نالکمز ال ۱ یر یزا وس رادقمر هلا نرو ا ا

 روطارپعاو شمردنوکهب (یرولس - ایربملهس ) هلبا هنفس هعطقزوت و
 تولکهاروا هلا ES تو ونوم ناکرا یقوحر هتک

Eقلرابیوط < یلیو هصف ارودوم سسلرز ء رد دشعا لوم  

 جس قرهلواهنرد مسا .یدبا یلجاصلآرموق «یلزوک یئام «لزوب
 لوصاوشا.یدلدیا اهیباسلاقاک یا رشت لوصا ل ةفیدملسای یثر

 هک دیار رق یجاودزا ها-نرپرب نجا ی رب ندراسسنرپ رو

 كسا «لزدلابنوتلا ىل ناطناعم تباع هداروا لردك هب ( یرول )

 يتداوا هدنرزوا هطبصم نالیدبا اشنا هصااب بولوا یلهدریو همشود



 ۳۰۳ یاودزا یحتکیا ترا ناخروا

 ی ثسوعوت . یدیاروسر ک هب یلاها ۳ هعف د 0 1

 هدنفارطا هطصم قلخ بوما كرت ینیاک یرانیداق لاحر یسهوو
 هدنک وم تل ودناکرا و راوشسا هدر وطا ربع | ه دلاح یدل وا شمال

 هدنفاسف هح رپ وطا ریا ور ولحا یسهدرب كا هام صم دک دلک ف رە

 یدارولیر دنا هن هدر هر 9۳ ندکدتا رادد ضرع هقلخ س وإ

 ناتو طهدلاح یرلقدلو اش ر د یراموم نوزواو وسب هد رالاهد نک

 قلخ هحنابحا هدر . یدارولوا طاح ندنفرط یرلاغا مرح ماط

 ینحادم كنم رادمکح هلن اع ییا: ندیا ادستیرهص ناسطخ ءرالشاب 4٩

 راتفاض هلاحر و دا هدعب ر ونلاح رهش زوم 6 ردا دارا رلقطن نمض

 یواح ی لو از نیر 2 ندو . یدنا ر وای

 روی زا وا هنوز كردیا عادو هتسد دلا و و ردب تاکرالاب هنعااق تنطل

 ازحا هدددنقح یسهحور ر یي ثاسراغ ناخروا هلع بسر و ی

 امت ودندا TT ثكملاراشم قرهلوا هعفد تلیاو . یدنآ

 زانو هرزوا كلدبا رو رم نوکر لاحو ۱۳۵ یداردن وکه نج وز هل

 هدنقح لر وطار اق رش امورو نالا هنفرطرکید ندنفرطرب و

 [۱] ۰ یدیا یریوکرب نالوامونشم 3
 ۱۳۸۹) هلا رفولم لک ثاحهلس یراغ ناخر وا

 هدننامز یلهأت ینکیا وشا هلتهج ییدتا جاودزا دلا (

 ار ودر و میش رمز و ور كرل رات ۳ .یدررونل و هدنشاب6

 شلکد هغل اب و

 هدساخروا یارمس ارودوتت نادفوت نالوا هدرزوا یححزون |

 ناعروا وز نالوانسم كرا تو ی هلتساک لقعو تربص لا

TRE CÎ 



SEد وه  Eیتورو  Eماعزا  aرمع>  

 یسهب رکهدنشرات ینیدزای نزوک اتناق . یدلیا صصخت هص دخ ینارساو
 . رولیا و حد هداعلاقوف ییارودو املاراشم

 ءد۱۳۵ ۵سیام n راب انا نزوکاتناق نازیینتلا
 رادمکح ا اد رفنمییعب هلاصالاب کا ییر وطارب هما جات

 ودخ ېک اتن | هحمروطارپما هدنلاس ( ۱۳۵۷-۷۹۸ ) . یدیا لکد

 هدنیارس بویمهنیک شوخ هلینابهد لومناتسا غولوا هلاناژ روطارپعا
 قیرلعپ ةلسهناعا كرل اب نالوا عبطم هتبنیدنک تولوا هدجنراعب اب و

 كن زوک اتناق هددرص کیدتبا دقع ( لسنوق ) ناهر سلحرب ههلع

 یکی تکرح هنیدزوا لوبناتسا ند (یرولس) هليا هب رکسغ ءوقر

 شمامليناتيا ا هلرلسابب یربخو هده-دا راشلارخ

 ۲۱| ید راشمالشاب هرلتهافسو هرلهحیناک | هدنماتخ كسلحمو

۰ ⁄ ۰ ۱ 

 ۱ .  .یطبص كنا سطر رم - ؟ یر لصت می مور الی منا

 لوباتا ا كع موق رب نزوک اساق ناز یتا
 ۱9 ادم كنیارس (اننآ) همروطاربعا ۰ یدلوا جرم و مره
 یرلیلءونج غ ایر نع یک کیا سا یتسغ وف

 2 ۳1 هب هنطنط سفر وس ها هنقس جافرب هد رانا هاکع ات وعد هنسدادما

 Ea 5 RENE EG :یدنا
 هرهشنزوک اتاق قرلاق ات یتم واقم كناتن | هم روطاریعا نده دل وا

 (e ودخ جنکو اننا هګروطاریاو (۱۳ع۷) .یدلوالخاد

ANN طب i BAN 



 سم ہی سم رس س ر س س م س سبب یم م ی ی یا س ںی ی س جرج سد حج ی ی سس

 Yoo ىاقالم 9 وک اتنات هل زاغ ناخروا 1

 هد ال نرم هناراکشناسنا كنزوک اتنافرارب هلبا ( یدآ
 نبع غولواهلپ ناژیجنشب یعودخحم كناننا هاانزوک اتناف فروا لص

 نوا ینحماصن كراتخاروطاریعا جنک اذهعمو كنا تموکح هدنامژ

 تطاس یارحا لا رادنفا نع هرکص هنس نواو كيليد ردق هک

 جوانوا هقشب ندکدعاروصق دخ كردیا حلصدقع هرزوا كم
 هغولوا هلابناژ هلاراشمیتطلس هيرش « كن ینلایزف كح ول یهدنشاپ

 .یدنلوا ارجایافز و دقع هد۱۳۷ سام ۲۱ و یدتبا فداکت و

 یربندهنسشب قرهلشاب قافونسح هدهدن یرلرادف رط تهجییاو

 نزوک اتناقناژ اراتعاندخ راتو بولو ماتخنارح و لالتخا ندیاماود

 (۱۳۷ )۰ یدناط روطاریعا 13

 هرادکسا وا نالعا یتطلس و سولح ثتبردب عاق یزاغناخروا

 :ردش رس رت ی كردي

 هنکیدادیاافاندن رظن ٌهطقن مکح ینعقوم كر وطاربعا کی ترایزوب

 ینعل يما وا هدل وساتسا هل زهاشداب اده عم . ردقو نص ەش

 ا نو اتاق برف نایت هدنسمال دنا توعد هارو

 قوحر یرافدنلو رار و لاشتساو رو ییراغ ناخروا هلتاصاوم

 هدرلتفارض . رلیدتباراما هلراتفاضو هحنلک او راکشو دص یرلنوگ

 «اشاب ناملس ) یلعوا ترد ثكراغ ناخرواو هددرفسر رادمل > کی

 لاحر تعم ككرادمکح کیا یهو هدهرفسرکید ( مساق « دار « لملخ

 یزاغ ناخروا هدعب . یدا راشع اما ءط هدیزژ وا رلوداحس هدساکرا

 هلوسناتسا هااغوا یهو وا رش تود ارودولتو تدوع هب یی وطان الس

 یحوز هرکص ندنتماقا نوک چوا كر هلک هنیدزن یرلدربشمه هلسهدلا

 ینجا هاب وزا تهزوک اتناف ییا کک



 ی رات ینامع یکی 4

 عح( وبشا كنیزاغ ناخروا هدنروہشم خم رات نالوا ذخام ه راخروم

 ف كردبا فلت ( یتتعلس قفر كنزوک اتناق » یعولوا هلابناژ

 هو هدهسرودنآ راعشا ییغیدل وا ینه هتدصقم قمار زکیلاب ی اب

 : نوح كغولوا هلاب ناژو ینفیدنلوا تک رج هدلوبهن نوحا ارجا

 ۱ [۱] .دوبمزای یتکیدلدیا
 .E اوروا هد گام ق تراز وب هسر ولاق هز

 إب ناماس < و دامز یوح و |

 ج

۱ 
 اکو .یداریدتارومهنتهج ایوروا هلا رکسع هو و هابرلزدارپ

| : 
 E 4 3 عم 9 هدافتسایراسلر راوخ نددندش نارح ینیدلواراج ود تا ر وطا ربع ا

 دف رطرل ولبرص یهدنسهرادا ناشود نزوک اتاقندشیدل وا یششقلاق
 وداعا كعقاوم ضعب ر اوا و phiéres سەرە نالیدنا لاتسا

 ۳ ویام) یعودحیساداموفو راضحا توقرب هاغعل هادر یلطیهدنقح

 1 اماس یو دحم ا ناخروا ینم هنس هبافک مدع كوف و و اطعا

 ۳ ار هلشوق یدک و تا ES هلسادنام وق اشاب

 1 295 با ها تاسیرخم لیخریو هبلغ هرلن | وقوس هنېاعرلولب رص

 یرورم وبشا كلرلبلنامع صاح . رلیدتبا تدوع ندنزاغوب دیس رح
 . .روبدیآ دق هرزواقلوا یروم یجنتلا نوا هایوروا ذلراکرت

 لاس ۱۳۵۸ القنندنزوک اتناق هلبا( روفهسبن ) خروم هنی «ویول
 اج وک » هلداماد نهزوک اتناق كرها حاضیا یغیدلوا راکرت یناه
 ا ۸۱66066 هدهم کهدنلحاسهاسرح « یللوا غولوا هلاب ناژ یداماد
 مهباسارت ندنزاغو دضسرحم هدنندوع هلتکرح نوجا طض ل

 ۴۳۸ نص ۲ ه راح - و ول القن ندنزوک ۱-اق [۱]



 ov ترایژ بایسآ

 دلرلنوب هدقدنلوا موم ندق رطرلنا هلفداصت هکرتردق كس کیا ندا

 یفیدل وا قفوم ههداعا هسرلتد ÇA هلسعا هناهاوخ رخ خاص) همسر

 ۱ سا

 فرش نفت یخ ی یزاغ ناخروا هما نزوک اتناق ناژ یجنتلا

 هنعیا ردقلوا هدکب روطاربعا تارق وسا رد او را

 دفسرحم كرت هقرف رب هدنسهلس (۱۳۵۸-۷۹) هن هکنوح یدمار

 هتهج قرش یراوس ردق ۱۲۰۰ بولیرا هبییا رورلاب یزاغوب
 ندهفوتعد كرد نا هنف رع یرلناقلاپ بودر هددداس ردو ۰

 کردا تراغ روف هلسهر زج همش کل ) هدراوج كالس ا

 ترد وح ندفزط ( وسنام ) لوا لوس كنزوک اتناق یرلهداس
۶ 

 س ره رو ندنف ,ط هد طارم ۶| رلیرا وس وشا ییسابا تیاور ك مهاح ۰ رلیدل دا

۱ 
 ب

 1 ردم یلوا یک ناتلوا نر نی
 و رخوم و ندنسعل و هدنهج اسار تبزول ؟ اتاق ن

 تا راسما ضع) نوجا یراهرحم تر ام و ندیآ هدافتسا ندنسمسود

 e ندرلولکیدن و هونج ناشدقلاق هبهمصاحم نالعا هدننءضیلط

 رانو یخ یدمددبا فوات ایل دون هد هسا ی
 ه دی رز رو رار .یدتیاوحییساغ ود مور «ی ءدرا ور دوهم وڭ هلو ساتسا

 قلا هدلولح تصرف ییماقتنا كتبولغم وشا ندنشدلوا هتسخ ك .

 یداوا روح کا حاص دقع هلراباهونج هرزوا

 ندف رط ناشاد ارق برص یرلظفاحم ثاسالس هدلاس ۰

 اتاق یغیدلوا هرز وا ES یرغوط هتهج وا كلارف و یغیدلسازق
 تح

 ۳۵۹ سص ۲۰ داح  وول الق: ندنرلراب روفهسی و نزوک اتناق [۱]
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 هصالخ ع ۰ ۰ لا

۹ 



 ۱ الاب ال هنی.ندیزاغ ناخروا یداماد هلقلا ربخ نزوک
 : دفس رحم یرلنا قرەلا دادما هر ۳ و رب دووم ۲۰

 ەدى (وسام)یلعوا كوس نالوب EES هتهح كسالاس ندنر داغ وب

 1 یالوط ناشر, مولعما .یدشعا نیست نادناموف ع یدک

 هب اشا ناماس- ینس جا تدوع قرهلا سه رهسع هوو یزاغ ناخروا

  كنتوق ۶ ناملس ا تدوع لاحرد هدرلنا هلکمخا رامشا
E o aیاس لتا ۱ دکر کننالبس  

 و تزابع ندهسقس ۳۲ هد را وح Amphiloque قولما هد وع

 كردک کنالس ۱ بولا هننعم یرلن وب قداصتلاب هسا ود ( كرت )

 ۱ (ناشود) هللاراشم لار فپرس لار اوت یا راک یراکفا ناسه

  هفمشارغوا هلرابلسنازمب هدندنتهج بوج بولوا هرز واهبراح هل رل ارا

 | حیاصدقع هلروطاریما و وا ین دنس راز عقوم اق رب که

ll re۲ هل 2 كيدنو نالوا لحاو هدماکنع ینیدلو  

 نالوع وفو هارلولکیدنو كنزوک اتناق . یرلبا قافتا هنهملع رابلءونج

 هەوا هاب را هنس ول مل هونج هلغمقح هنادىم هدنامز 11 یسقح یاسا

 هب د رصاح ارم هارب ا اا ادعام ندب رلکدتا قلیدنفاص هل ی رب

 EASA مرا روطارپ ها یيا و رلیدشلاح هعطت یه رح تادراومو

 ا رایدتسا اقلا

 . كنز وک اتاق ناز [۳] دخ وات یینامع ییدلیا رشن اربخا (اغرو)
 نوجا تمواقم هرلداسنازب هلرلنو هدک رلنلدونج و قافتا هلرللکیدن و

 ندراخ رات نزا هدنامز وا هت و دنشح یتعحآسم هب ی زاغ ناخروا

 ۱۹ ص 1 دلح - اغر روت E ۱ ص.۲۵ بلج و ول ۲۱1



 bk 9 یر جاش ةع کالبا و 5 1
 ہا ممے م ی حم م م می ےہ ا کک ھم م ا ج ی ل وا ےک ا ا ام ام

 ات ی 1 ر هلکمر و هما ون هدد رقد ا لة قرەلا ١

 قرهلواریکلد ندنراتک روطكنسلاها لوا نزوک اتناق

 راما هونج روبمشم هلقلناصروقو ناخ نوجا هنس ىلا هد(۱۳۵۱ سیام)

 یک دوس نیس تا مظنن یسهمان دهع قافتا رب هل رل ماکیدن و هنماع

 تمجام هبیزاغناخروا نوا قالخ هلغ تیرگی دایر 0
 .یدرولسهلوا رضمایویهدناف كيهدهتسکیا ره كرات و هلاراشم . یدتبا

 هی وب ول ] كردبا قاع و واخ هدایز كب هب یزاغ ناخروا رلماد ونج طقف

 رب هاکنا | دلرهنلبا لاصحتنا یتواعم هام دقن دن "یک ها را

 یتاونع (ردیو ردار) هملا راشم "یزاغ هدناو مظنت هلواقمو هدهاعم

 راناتسرخ و یسلاهابرغ هلبایزانناغ روا هدهاعم و غا

 ا قا رد واقم تالیا نالوادقع هدنس

 كتزاغ ناعروا» ..یدلنا اطعا یر رف 0 و
 بولوا یتفتم كنا ینلداماد اکا یعب ی رد هابا نزوک اتنق روطاربعا

 هرلرل ه ونج هن ماع ل وکیدن ونالاحهلغ ه 1 و ونجح هر لا ود هدا زاغ ون
9 

 eT E فمر و .یدمهلوا منامهنیزارب|تنواعم ۶

 تبع یهدنسهرا رد ماف هلداماد قاتلا اا هدهعاغ لر هک
 .یدلوا راتو هعقورب ردناهارا یشدلوا تم وص ل

 هرووا تبسم نح هرااسنازم هک وور
 E بن یدرلشع ام وح تولوا

 شما فلکت لیبی زق یدنک لارق هنیرب ندنمراددارهش نک ین
 لارق هدندوع یاننا هریفس رومأم هغىلبت ینیلکت و هنلاراشم "یزاغو
 + یدا شا عیدو را هب ده ھاطر هرروا كل رو هاشود

 ۱۸۹ ص ۱ دلح ساخ ۱ ]



  یناطروفکت ن ۳۲ رزفکی) یکی لروطاریعآ بس وشل
 ۱ ارودولت یسهحور «یزاغ ناعروا هسرزوا یعلوا فون هدراوج

 نابیلاب یفیدلوا یتح هتغارف ندتک ازن ییدرتسوک هدنقح یسهلاع
 ییدردنوک هنلارق برص بزولک هللحاس ( یوک یخاق - نودکلاخ (

 ىلعوا لوس و تلط هضز ندرلمور ی الوط ندنراقح نالیدنا هریقس

 وا a ہل کحوک كنا هرکص ندناو یناشاپ ناملس

 :. یردلبا یر هتهح ه ردا یب اسا 5 اباکرا هن راهنفس ا یل اخ

 یالکهنیرلکوا ردق هنیدودح ناتسراغلب هایراتعم دوجوم هدازېشیکیا
 ا قلوا هدازا ندسرخ و امغی قلخ هدنرلکدتسیا قمقس بوقاب
 هدایزكب ندالتسا یک وب هدنزوک اتناق .یدلوا روم هنساطعا هیزج

 ۱ نیکسلا یاد و تی داماد یوا
 عرافهنب ندنوادع م رانلکیدن و یزات ناخروا هدهسدلوا روحهدقع

 . هدراارواو کر دو ا هلق ی وقوشا كاعروا .یدمهلوا

 ۱ ۱ ردعیل و هدیاس ۷ هاس

 1 زاغوبو هد ګران NE هدنسهرا نزو وک اتناق هآ رلبل هونج

 نده رحم هب زاحم نال هح هلت زه كنز وک اتناق تولوع قو ه دنا

 ك 6 ان ) لغوا ندفرط رب تاذ و هکنوج و هرکی
 تمواقمه هنط نالوا هدقهل رضا ندن رلف رط غولواهلابناژ یتنعلسقبف ر

 [۱]هدهلو ةمنانل وا دمع هکیدلوا روح هحلص دقع هلرلدادونج نوح ا

 ٠ ینحهلاقد لومعم هدعاعم و فالساک ی هدا رثبلد ونح ها یزانناخروا

  حلص هدرا نزوک اتناق هلبا یزاغ ناخروا طقف . یدشملوا رکذ

 . یدشاوا رمضم هدایز ندهب رام ر لوس هنانهلس سئارب تلاعسم و

 ۷3 ۳ ۷۱ راح - و ول [۱]



SP 2 

 ۲۹۱ یوق لنامع الا 3 بلد

 شماح وک ك یدودح اد شملشاب 9 کتب لخاد تاب راح کنوح

 هرزوا قلوا هدر وص لتسم ناه ناهندن a قارو وطاربع ان رال ]

 ی لعخ رز نز و E و یجتسلا راتحا ن هب هح راب وا

 یزوب تعنار دک لادا نالکید روت ناف را
 <«شعشو دهنسا وعد قاروطاریما هد ( وسام ) یعوا كوس یر ونه والا

 یر زاغ رف دانبف ه دل وساتتسا هدع ول وا هلا ناو یی روطاربعا جک

 هدقمارا رادراح نوجا كما قالقاط هنن ینزوک اتناقو هدقعانیاق

 دنن روط طاربعاکیایماروب د < شعا تشنه راشیاقدل وا هدهب ردا ءشعل وا

 تاتشهباعدتسایت واعم لرلدن> ا فرط ییا مھ هال وا شا وا هض راعم سا منا

 تبا سد رل ول ریص ءرکص رداع نا لا رفرو

 هراهضراعم یک وب نوجا كع ا هدلای یرمعق جان رلولب رمح .یدیاشعا

 ناخروا. یدرویدا لود ناچ یتنحایم ندبب ؟ن دلارنشا نامر سه

 یر نده دل وا نام ره وس كار تكسامر ظر کی ا هحنلک ه یزاغ

 هدنامز نيد ندنفرط روطاربعا کیا نالوایاذجاب یرکیدیردب ماف

 یالوطندنس همی رغب برمیزان هحرکهدقدنل وا و

 هدو و ښما هل هام دقع و یاد ارخوم د 34تا دا نيغ زم هی ردب ماف

۶3 ۰ ۹ 2 5 

 >> ر هنحادح اب ی رد < اف
EEN ندنیدلوا عورشم بوس رب نوجا 

 راحود كغا روطاریعا و . یدابا س > یروبج قلا اچ ی

 عاق ی رکسع یخ ر .دنسهنسش ٍا كنيلخ اد لالتخ اهلوصوشا یییدل و

 و قوس ههر دا : دال IES نر اق نار .یردټ

 ندوادح ران ام لوا ندم وا طخ هد یررت هردا هلهجو وپ هتشاآ

 لکد لامع ا ع و 7 e نانلو هد۵9 وه د. ۰ ی هب یا

 نوش هدیاکدو تاذوب ا ر هلرلرادفرط نزوک اتناق از یدیا
۰" 



 حج همت هص حج حس ح رج حس رب حس لس حس تسخیر هه و ح ح و طبس

PIی کا تم نی  Oدو یخ ام مود اس یر رخ دعا یر سی  

 یح ران ینامع ا ا
 ممم

 ا اللا كنا هدنمض دعو درط نوتب نوتب ینفر قرهلوا

 | هلسادناموقاش ابناملس یعودح ندیزاغناخروا نوجاطض ی(یسیال)

 | رار لب و برص هدنراوج هقوتعداشاب ناملس.یدتا باطرف ۰

 . نمشد یر لناوہح كرلبهاس ی شهدمو شعارف هبرام رب لوس هنملع

  زکلاب ندنرازاب ناحوو شمردزا یرلدا هاب رل اش تودیر و ا

 ۶۱. ردشلوا رهظم هقلراسخحم قملیتروق ولبرصر هدنمان (چتساق)
 : ناهلسهرکص ندنو .ردشهلوا قوس هد۱۳۵۳ترامو ۷ 66 رفصتوق

 بولاق نامز قوح هدهسیدشروک هللا نزوک اتناق دلردک هبهن رداااپ

 . هکدوطاریعا حک قلاراو .یدتبا تدوعهب یلوطاناءرکصندق رامالسینا

 هلسیدنک هامازعا ریفس رب هیاشاب ناملس . یدبا چا دارف ووا

 كنزوک اتناق هقشب ندکدلریو تها هدهسدنل ویهددعاوم نوجاداحما

 هطاتحاءوقد دن هعلق(راصحهع ار و -[۱]نح_همح)هنیرز وایموزرا

 روض !وطانا هلبا هقاب ءوق كردیالرت هیرکسع ءوق رب هرزوا قلوا
 هتیرایدنک و ناکسا هداروا راع یرقیناعکءدهمح وشا .یدلبا
 روطارپعا هدب رلهشاعا سما قرهلسای عاج ەد رب ندیاشخاو نیعت یضاقرت

 نصرا راتیسهعلق هم هاتهجو :یدنا واهدهع ردندنف رط نزوک اتناق

  یسه رکسعنیرجاهم یا لوا اهد ندنتافارخ «لاص» ییدتبانابب
 اب و رافلب « ولب رص هدتجاح نهج رلنون . یدروش وا ناکسا ندنفرط
 [۲] . یدیا شعلوا صمصخم هتوش هنماع رلمور ندنا لالتخا

 هدن-؟دالبم لاب ۱۲۹۵۰ ینعی لوا هنس ۱۱۷ ندن» یقوء هج [۱]

 تا رخ سوتسس و ۹ ةدنسشراق كنب e رغن هد هطب رح رب شوت بدم ول

 ۰ ز و لب ا هدنوق و ۳ 47 شاق 1 یبّدمش یعب

  [r]ص ۱ دو هصالخ نداغرو ۱ ۱---- ۵ ۱۹



 0 رللنامع + ەدە
 یی ی ر ےس س س یس ی ی ی س ےس ی ےہ ےس ی ںی س یچ ی س ی م ےک ی یی ا یس س س س صا اس ے ے ے رے م ر ھر ر رے ےس ر ی یم س ی م س ی ی ےہ یی ی ی ی چ م م یی

 ال ع و طه زا لوساتسا هاتسا روت و هدرل تیک هل | ۹42

 روطاربعا جنک یتحو هرارافلب « هرلولپرص كنبزاغ ناخروا
 یاد ردلو هدنسهعلو هو فات ل و یو هع ول وا هلا ناز

 ردق هنس کیا نزوک اتنق ناژ یردپ ےاقو شمردنس قرط ھه توق

 رب شعدم مد ۱۳۵۶ تاام ۷ . یدیا نشلآ رف
 دارلهنصق .« هرارهش < د ءالق ناذلوت هدنتهجچ اسارت ندضرا تل رگ

 انف هل یرروس لوشاتسا دوشم هلس اتم و و

 نرومام نالق هدنشاناحیغ ندتسصم رضا یدال ا و

 یاملر مهم تاب هدیام ز وا نر دتا كر ی رلعف وم E تاهو

 كب هدنقح رلمور . یدبان یی وا هلام هد( لوک ) نالوا نوا

 ترضمردقل وا نوجما یرلرحاهم ام (هبح) هعقووت نالواشهدم

 لسم وشا .یدارهاسهنبرلعا تورث باستک | كرانویتح «یدمریو

 هلن رلمز وک یکیدشود :تسرفر وكانو تر او

 تكتسزاغ ناخرواه ندامغي وشا طقف .رلبدل و وف هل واح هتفه قوحرب

 تکرح . یدیا قوب یربخ هدکلبو تسوس رب كناشای ناملس هدەنو

 نالوا بارخ راحود ره هتتهج ابوروا اشاب ناملس فاهتم یضرا

 و یدتیا تب یمن ا نامت (صوصخعقوم) رب هنیدنک ندنرارهش مور
 هک | ادب فوفو هنغادلوا كرت ندنفرط رامور كرلهاخ « كعفاوم

 ناکسا قرها وا ناشن هم مد وا یسهعاق ( نہ هح ) ردقهن | وب

 رسما هدنفعت یاکسا هدزاهناخ, روک دم تا دو

 ندنفیدعلو هدهناخ سالم هناکساو قصب خاد هعلق . یداپااععا

 هب (هبح) ه صد زا كرها ناکسا هدار وا ی اطااض نمد رکن رجاهم



 ۰۱د»»»»سسسسسس»سسسسپسبسسسسس»»س»سسسسسسس»سسس»س»سسس»س--س۰بجب۰جص۰جبپ

 ۳ أ ۳
 2 ,I O یک سس ت ۷ 4 7 ا

 7 و ا ۳ ۷

 شن ت تعا یی ۳۲۹
 ی

 3 ۳ » .یدار ودیا رور هب !وطانا هب ارجالادعب ا ته و رخ

 ربا 7 هناخ ررب تسانم ز هدرلنآ هبرزوا یو شو زاها

 رلی دا اب 3 هدنشاب ی رلبعم

 1 شهدم قاف و قاش و نارح هدد رط سه هد رل ا ازم

 ا ناحاخو ناحیه هدرلمور و ید | ماکح ۱ یارحا هدیروص

 الاب هدوا هک رل :دشقلاق هاب رج ر : 7 لس رل ءان امع هاتهح یرافدنل ون

 ۱ یز ارب هلا یلوسلک هدهب رجت وب 1 ۳ شخ را هنس نسح هک ای

 لاذشا ففاهتم یربرب كاعقاوم ی هدنسهرا لوسناتسا نالوا یتاب

 راضحا یار 7 هدل وسلک نوجا اشابناماسیتح . یدیایالمتسا و

 ام رهق ندنعدلوا رم دحاص الاح و ورتم عقاوم ونشا . ید وا

 ارق «یرلشابوص لامع هدنرطره یردنل وا مس ندقرط راها س

 ی راطباضینامع هتیرب یاطباض مور ند ارارف هتسهحیقعا و نیمتراراتخم

 ۱۳ قو ارد ینالتسا لامع وشا .یدا رولیدبا هماقا
 وارف اا بت ننتسلاها ارف ندشلداساپ هاعرسو هدشو
 تح ورف هسرابرمش# هایراشهاوخ ید ۳ .ناتسدرسو تیرحالردبا

 3 دیا هد2ّل وا لاست LS نوجا قلوا صالخ ندمولوا هلا

 ضرا ب ندا بیر ی رلتد, هعلقو ندصهد.دش تاج وشا

 ۱ a هیونمْوق هدیسدلاهالوبناتسا نت ام
 وحق رای EAE هدا فسخ ا هدرندا و شم رشاش

 | یدیا رارویدیا راظتنا هکمروک یر تاراپ كني جبات ىلنانع نوجا
 ۳ یدروشو دنا تاوخ یک ینالسا هحاک هر وطاریعا

 دوو هدنمض یذاحا ییطق تشترب هدنقح ین اب ساز اشاب ناماس

 زکلاب قرهلو هدلوک ندنکیدتا ریدقت ینکیدعا لولح زونه



 بت e ەدە
 ااا هیت سس س ی سس م ی ل س س س ی یس

 NEI وسلا قوس E ر یک

 یرک الت رجا ترو تورد نالب تنور

 عون نالا هدرانامزینیدلوا رادنقا زن اع هک ر وطاب او ندرظ

 . یدروملاق رس ۳ وک

 قد نتو لوص ام ندنفررطیتموکح سنازب «هدنسضارا سنا زب

e.یشن هجا هده انوروا تند وجه هزار  

 لوک E هن هدهسبا زحاعو ف َءڪ a روا ریکا رده مه

 هدنزوک اتناق یک ینیدلوا فرمت جات ییدلوا باخو مرش لج وم

 رو دف ییدتا ا هدیص و وح ی ر هنیحاوروایر ان امع

 مور e نوحا ندرزوا یوم دل ردنا ريد یاطخو

eیکجا هدا نوتا ۱۰۰۰۰۰ قزالوا تا  

 هب هد راتو هقو وم تایوار . یدتا فلکبت هب یزان ناحروا یداماد

 م ہصآ تاقالامر RR یبا و روا تل و رارفر ابا را

 یلر ورارفر هدنفح یمدداعا تعال ید درو و
 لر درک هتمزا نالواتاقالم لحخ ناز ییا ی : هرداررق

 ات 2

 نکا دعوه هلا رادتعاناس هلن ندنشیدلوا لاج ا

 بونا هتسخ هللار ام هدهسیا را 4 ل وص و تنسزان ناخ روا

 زا | رحم هه اب دا تدوع هل وساتسا هدر وطار ا را

 هب ىل وطاب كل اا ر٣ ا و یدلاق مس ۹2 2 ههسل اس اب هری ا هلا

 اد ید ناز یب ییفدو یر و

 « قدلوا تحوم یتسلداساق افرول ی ندنف رط غ ولوا هل

 یهدافتسا ردقلوا هحزر غا" . یدلشاب یرلاتوع تسو هس

e6 ۶ ۰  

۱۳۹ VA NOE A I A SS IG نو ۳1۹ 

#۷ 



TE: ۷1رب و  
 یر تر ی ی س یں س م سس رج س حج

 ۱ كيرشو قر نزوک اتاق هدنجا راقلقشیراق قاط رب نالوا بجوم

 ء یدا ءرومأم هتماقا» هد(هطا هجزوب ت د تیام یخ

 ماقتنار لناط ندنشهدم .تفر غول وا هل ناز + یعب تادو طقف

 یل هونج مان ( یزولاطاق ) ندهطا ا دلو ۲ نوجا قلا
 ۱۳۵ كردیا یاها هلا صد ی ( ایرام) یسدرشمه هبیدیروت رب

 هلوساتسا هاش واعم هملایم وم ه دهحگ رب دایر قداصم هل وانوناک یسهن

 نید وطاریعایارسیوک یستر راوی ره

EE BEنوک انا  Aیلغوا كوس یک یفیدلو [ هم  

 ند (سهناساع) یردارب معاقو زی یداماد a تا
 ا ق كرو مدهتیدتا .تنوامم یاهدتسا

 زملقح ندنحما نزوک اتناق هلکمکک تنولعم ندنرلقدنل وب هدنراراعت

 یوطاناو یتفش بح كکب روما «تیاهن .یدلاقهدنجما عقومرب کشم

 نزوک اتاق داتخا وش نالوا یردپ اق كنيزاغ ناخروا یرادمکح
 دارت قژهالکا یتنیدلوا وح دعبام ف نوحسیدنک كلاقتسا دسا

 ضعب ( هیاسلک رب ) هدهلاغنم هما ( فدا و اباب ) بودیا بند
 تاکترا و یدلکح ةر ساهر هدنعاط ع هروک هتیاور كرلګ رات

 راراقعتساو هیون یعط هداروا یالوط ندنرلتانح هقس وب ییدتسا

 یتشب ) یعب روطاربعا جنک هلسملکح كنزوک اتناق ناژ .یدروبدیا
 ا هام یتطلس ت ئارم القتسمو ادرفنم (غولواهلاب ناز

 اا ۱۳۵۲ ةدهعفد و ارز یدبا لکد نیما ندنلاقتسا هدو هدهسیا
 جنک لغوا كنزوک اتناق نانلوا هجوت تطاس ناونع هدنراهب كوص

 .یدیالکد ندراراکدای كجهدبا تطاسالرت یالوق یالوق هلبوا وبنام
 | هعولواهلاب ناژ یحاعب هدازان وب هحیلک ۰( سوروف هک ) هلایموم



 ۳۷ یردارب ما هلا یزاغناخر وا 3

 ےب ءراشما .یدیا راجا فرط یا
 ندفرط رکید . یدنلشاب هکلوروس غای هنکها كرالناععو یدشراق

 كوس یشیا كرهبتسیا كعا هدلا یراوجو اننوذک ام هدلارق بّرص

 اب . یدتبا هرباخم هلبا اب نالو هدامور نوجما قعوط هدساقم رب
 هنملع رلسلن ام هرس نالک ندنفرط لارق هرزوا قلوا قل راکع ولخ

 طقف یدمروط یرک هاس ندهصوت یتالعا یسهبراجم بلص لآ ر

 سناربب و ۳ هاساف و عوفو هد (۱۳۵ع لوا نوناک ۲۰ ) كلارق

 . یدلسروف ندسالتسا نرص ر ق ین
 نوجاهلغ هنر رب ینارادفرط (نزوک اتاق وتام) لا ناژینعب

 < راهده فرط ییاره بولت هنسهیاجو حانج ریز كرلبلنامع هت
 رلبدشااح هلاصحتسا یتواعم كنيزان ناخروا هللا راصیصتت « رلقلع

 فسا سا یا ردپمعاق ندیالزنت کلغشک ندقل روطاربعایتح

 تیا [۱] . یدیا شهلوب هدتمجار رب هلو ندا سه علح هاب
 ناخروا . یدلوا قفوم هلاصحتسا یش وام كن زااغ ناخروا وسام

 شک زدق هب (هملق قانح سودا س هتسعراق

 شلویوق هیاشاع هبیا ندسا یتاشقانم و نار ستازب ندارواو

 دا رو سو رکسع ردفكبشب ه(وتام) یردارب معاق یزاغناخر وا .. یدیا

 وسام نواضشوط هرات هدراوج هلف هک دلتا یک

 هس ناژ هام وا ملست هغولواهلاب ناز ینشب قرهلوا ربساو بولغم

 :تاعم روک دم هو رب کنهنامع وو هدف هد ی

 : تر وض را کما نقسو كرد ىدح و بضع كن زاغ ناخروا ندس

 مان (القرا) راوج هلوبناتسا هلبلا راشم یزاغ نوجا قلوم هیوست
 ۲۹و ۲۸۹ و ۳-۲۸۸ نزوک اتناق ۱1



۳ 
 و راد لا غ یی

Es 
 î ۹ ها ۰ ۰ 3

 مدحو هاجر هیزات ناخروا یعب هسردار معاق

 وا ددق نوک شب هداروا لردیا بلط تاقالم رن هدعقوم

 عولو اوا هاب ناژو

 ما [۱] لبلخ هدازهش نالوا تراسا راحود امدقم هرزوا قوا

 هلاراشم .یدلیادعو کا شورت زت 5 ۱ ینزق نالوا هدشای كج وک و

 (CE نایاب 2 0 ا خام ها دم

 ادمکح کیا . ید نش E هب (دحوف) و شاربحاق ندقرط مور

 !یدلساب یر رفسر هننرزوا راکفا فالتا نالوعوقو هدنسرا

 ۶ قد رف ن زاونع نتموکح سنارب هالانوتلا ۱۰۰,۰۰۰ تباه

 نت نم تیاغو صاح هدازپش قرهللوا اطءا د (سوت ەت ولق) یرسرس

 هاومهلوماتساهدفصمسومقدهلوا بک ار ربارب هلر وطارپمهییرلاغ

 6 رلکلنش ی هدنا وص E كل ااواشم کو
 * هدننامل سنازی»هک ریدقرم رب دنالاابهدهج ردقج هدق | یو ص دا زع غا

 ]راهش ز وم و قلخ نالکو د هاحاس و ناقح هنس ران دی هعاق ون زا وب هد راهننفس

 .E هدهجرد قجهنالنح یر قالو یر ئاو همغن ماطر

 ود عطقنمال یراشقلا كقلخ نالوا شلوزو قالخاو رولیدشبا

 3 ا لا ك یسع ترصح هلآ لالخ هدازېش . یدرودیا

 روطارپعا یواح یشالاو ماشنحاو ۳ طا یاب تولوا یر

 هدلاح یرلکدتک راو یئاب تا قرلوا کار ها نی
 زکلایك مرک قرهلوا ر راوس تا هباروا .رلیدلوا لخاد هادم یارس

 لم هدازش ندخدلوا راتمارر صوص هتناکزا یروطاربع ا “لنا

 روشار کا ندناوح ینا ۳9 هلکما ددرت هلوخد هامناوح

 تالیصف هدایز اهد هدنتح هدازرشو هد ( ۲۸۱ ) ص هدیغاشا [۱]

 ۷۰۱۷ ص ۱ دلح غ را - اغرول [۲] ۰ ردراو



 ۳۹۹ یجاودزا كابلح هدازپش
 سس سم جیب سس جی جی ےک ی ح ره هم ج هی یو هم یه

 اننتسموشا یییدلوا رهظم هدازشو رلشلوا لخادرار هادمهجماب وا

 نالوا ىع الاح هدنقح یرلعاب كنیرلعبات روطارعا هلباقملاب هنامتلا

 ردق هروخا كردن تاذلاب یاونح كر وطارعا هلتعس هم دق لوصا

E EEو مرج بازرس هر دک .ا ندرلناوبح .یدآ  

 هدازمشیزق جنگ هلا ( یناه ) هګروطارېا هداروا بونلوا تع نع
 تكنمودحم .یداروشلو هدشاب نواز ونه زغج زفو .یدابالوف یخ

 هاسودخم رب یحنحوا یزان ناخروا نالا ربخ ینلوصو هلورناتسا

 نالوا ۳ .ه روطاریعا هلخلوا لصاو هنناعل (؟نکاسا )

 تم E هب یدمش ی زو ا نوا: یاش اکا هدیه و ییماخ ها رس

 ناخ روا هلبا یالارب بدبدمو منتح هداءااقوف كداوروک یلاثما ردق

 هدی زر وا رلقا زا ل.اخ هم دنا ی یدردپ ۵ رخ ات

 جاودزاو یسلناشن هلباهدازش .یدیاروبهزکب هتطاس جات نالبروتوک

 ارجایزلدقعهداروا راد ه(تكانزا) تاود ۱ ۱
 [۱] « . ید وا

 یراقدلواے وزتو دقع كرازق نانلوب هدشاب كحوک كب یکوت

 لارف شن E شرق را )ی ردشلروک قوج كب هد رات

 روس و هدنشاب یاد نوا هدرانامز یتیدنل وا 3 ور یجنح وا نوا

 را اار هحاودزاشاروردو تيدر

 كج وکی سهدلاو كنیول یجنجوا نواهرزوا كمانریو نادیم هنعوقو

 نواهلیا للخ هدازمش هکلاتحا .یدزقارب کلا نامزرب چسه یناماک
 ریش دقع . هلوا شملمای هلماعم نع هدهدنقح یسهجوز یهدنشاب

 ییایدرت و نو وفو رم لاکن دز کد e ندد رو ها قاخ«رلریفغس ب

 ۲ ۰ ص ۱ داح 0 اغروب ع راو الف سس ثا سار وغ د رع یجن کیا ۳۹



 ی نی

۳ E ۳۷۰ 

 اعا هلا ۱9 ردفاسو هاوس سحر ی راده یک

 یردب ماق هلتسانم تیرهص وبشا غولواهلپ ناژ یینشب هتشیا

 )9 یلابقتسالرءر ot كنيزاغ ناخروا ی ؟نزوک اتناق

 3 >یدتنا دادرتسا هدعفاوم ضع ندزلولپ رص قلار راو . یدتل و هدنط

 ۴ ن(اهدام)یرق كودناسکلع راج نوجما قملغاب هبیغای یشیا ءدهلراناو
 1 مه هدواکن ون .یدردتا مرور ۰( س وقس :ودنا) یدیعناوو ودع

  .یدشانط شما نما یتسیدنک ندنفرطراح هدهو یزاغ ناخروا
UESهنح تاسانم ااا تلخولواهلب نا ناف تاک و یاش رخ  

 ۲0 ) یددازب 1( ناشود ) لارف هدناتسبرصو یسلو هرزوا

  (ناجاق و و)ندنه ورک ی رس مس و(شوروا)یعودخم كر وطا ربع یفوتمهلبا

 ۲۳۱۱۱۱ سک دلرهدومو ماطرو یرلاغوغ تسوب ی هد

 یتم وکح راحایو ۳ تارا ناو ندلاوحا یکیر اما اه زتن |

 اا او شک هتراهحرد هلدونوا قتزا یر 1 مت
 لوس ) و هدقمشوعوب هاترلربرب هدرالد ودج هژرا واکیدن نس زود

 0 شعلو لوغشم هایرلالخ ىلكعت بلص لها هدول لازق

 ثاتسهقب وب سنازب هدهسیدبا شملشاب هغملا سة هدغولوا هلبناژ ینمب

 ۳ او نکس نالوا يرهاطو تقفوم ونشا نالوا نص
 3 نوک رکید : هللاح زا تیاشاب ناماس هدا رش یحاص یلوسلکو هی و

 هدللحهدازش ر وشم هتک از طرفو روغو روسج قلارا وب .یدلوا
 ۴ روا باج لود ىا "یناب تقاعتم یرلنا و[٩] شا تافو
 ۱ دكا روك هدنا مکتن یدیا شللا قس هرخا

 ۱۳ را دارم اروم یوا تاقو هبقدو للخ هدازمن [۱]

 -. دیق یال وط نده ابو *ینادقن هدهیاراو هدنناوررب فعضود عرش و وا یانخا

 ۱ اب ۱ دام وا یت هاطاتحا



 نت ۲ .گرور هب ییا مور ككرلبل زات هروکه نع رار ا ۱ زا 13

 ی راز سنازیب هصاخحاب و ند راخ روم مور كداغر و

 ناماسصخلتلاب ندنج را تایر وک اتاق روطارع انالوا ندنراح ر كا

 الاب هحور یاراعشا ج یروم تروص هلی مور كناشاب

 نایب هدینآ كسا و همنامع شراوت تیاوروب ,یدنلوا لا ؟ رصتخ

 ك اور نوک اتاق اذهعم رده اطم ردقههجردرب هیراتاورنانل وا

 یک یتیداوا نه هلقعتیاور ارز ردمزالهدحیج رت هنایاور یهدشا

 هرکص رصعرب نامه ندهنقو نهرارات مز هک ونلاح و یشلژاب هدنامزوا
 سد ۰ ۰ ۰

 ناسرول هدنلاق ر هقمنشب یسققح لکشو ندا لاا رفا ںی کا

 لاتحا هدکب هنتفوئوم هرلکمز ندنشیدلواشعلو ترا ن

 . ردهجحاص لوس نوت یراهباکح لاص هله . نالت رب و

 هدول هن رااور تب ارا ىجا ضعب و هلم راح رات

 یر وص هب لیا مهر كناشاب ناعلس هدازبمت

 ینغلروطاربعا سنازب اشا ناملس یمودجم ابا یزاغ ناعخروا

 رو هبابور وا هدافتسالاب اب ندلخاد نا رح و: برح ندا جوجه

 هقشط اف .رابداشمر ورارق هکمشل رب اعطقهنیز زاخوب دضشسرح كردبا

 ی نوحلا كما هلوا بحاص هلوماتسا د هتیزگد اه نه

 یترارورم کهد ۷۵۸ وبشا هنراینانع . یدیا یطیض كزاغوب ریدن
 ند ( صاح ) هدیراقوت هده راشعا ها زا ود رو ص ثالیا نهرلخر وم

 دارت راس ههو كرابانامع ه هلهحو ینیدلوا ناس هعالخ هات

 یجنزوقط نواوزکس نوا كرانو بوشوا یرارومهیحن رب كنماوقا

 ۱ رد راکشا یی وا یزد ںیم

 هدزرط فاتح ییرورص وشا كناشاپ ناملس هدازېش راګرات



  ینانع کی ۱ ۳۷۲

 E هات ندنراخراموره یروص وشا صاح روتدیارا هشا وهبا را :

 ردبا باکح ی اور هل راد واللع ۳ 3

 وق - كيزس) ناک هدنزکد هممرم ینیدلوایسلاو اشاپ ناماس
 رب هدنسهارخ ( قجنیدیآ ) روبشم مقاو هدنسهرزج هش ( یتاط

 یلهدناف هوجولا لک نم یطض هدكنسهمعق ابوروا نکرروطوا هچیک

 سوهروا یا کب قاحسیسهرف نالوب هددز دارهن ود یغجەلوا

 یسهفاک هدکدلیوس هکب لیا یحاحو كيهجا و لضافیزاغ هابا كيدم
 یژات هلنا كبهجا لاحرد فشکلالجال هلا بیوصت یرکف كناشا

 ندل وسلک هلکر ادت ییاقر ك> رک ودک (قادراح -قجور وف)لضات

 (نمج -همح) عقا و هدنسش راق اق تح رتوق روک دمو دوو اسم ردو للم نوا

 - هتیروضح اشاپ نامل ًاباکرا هنیرلقاقیموررب یراقدله دلرهک هعقوممان
 ه دنعح یطض كتەباق فطاتلاب یمور نورو ناسحا هلاراےمولاصیا

 ۱ ۱ ی اا ر دنا لاص یبا هرکصندک د لیا لاصحتسا تام وام
 راقلرار هدهلع تلود روهط هنر هره زوقط زوت

 كراهوح ص (قحالاب) و یلعهرقو نسحهرق هداز هج وق ها نرتسوک

۳ 
 حصسصسص

3 2 

 یزات «لیلخ هجا _كيهجا رز رلم ودحم

 مات (ید راعح) قرهل وا کار اکو كب دج سونەروا <« لضاف

 لامعت-ا ةو قیاق ماطر هدروم ۱ دنالو وع وقو ردقه یدمش [۱ ]

 بولو فرصتم هلحا-ر كو هدنونح یزا کد ہ٥ سح 37 و ینیدنل وا

 ۴ اروم وئ سد تا زاغ ناخروا و ینح هلوا بحاص هی هل رخ 0 قوحرب

 ۱ ماعا لب زا و هل 15 :« یرولرم نوجا لاصیا هی والا یا ءدنحاودزا لب

 شرد والصمرم هډو د اد اھت ی افر نا راو سازی زع رخ رومهدلاح یی ادا

 ۳ یناجت هو ءا قحوح یلود ت یک ییدد تان دنفا كب دارو

 ۱ : ردرلدهرتسوک



 نا دور كلی هبیا مود هدوک هر اش ات -

 N ا ا لوصحقاخ ندشیدلوا داصحتقو هدنرالوصو هل
 نده رود كب هجا ] . یدلبا طض كردیا مو ههعلق ركع هلا

 قلاص راص هدنحم رات ۲ ەدە رود . یالبا ترش هل رلت دبا ترم

 یرلقاق ییدروع هلا هدارواو [.یدبا شعورا طس هلستسم یزاو
 تلخ اهدارگشعغ رووا نوک یترا لا قوس هل و

 هنامع رکاسع نالیروک هنسهعطق ابوروا هدنفرظ نوک چواو یدشآ

 راصح » [۱] (۷۵۸- ۱۳۵۰) ۰ یدلوا هدسر هره ۳۰۰۰ یرادقه

 ندنرالغوا هج وق ها هرکصندقدلوا هماقا رکسع هننورد و طض

 ا کک زوکیالع هرق هلا نسحءرقهلاراش#

 نوجماقمریتاب یبرلم4 ی هدلح مان (نامل هخ ار اک ار هرلنا وی

 ۲۲1 ۰ رلیدتبا تدوع هلا هفظو یافاو تکرح رکا 5

 ناز یب كنقر جنک ( نزوک اتناف ناژ) ی قلارا و

 تهواقم تدم لوط هب هماک دوق یيدردتا عاعجا ثع ولواهلاب

 هج هلاراشم هلکما اعدتسا یت واهم كنیزاغ ناخروا ندیکی ندنکچ

 هدننصنم كت رہن مريم هاب بد ردق كس نوا یاشاب ناملس ی

 والت اعم و ناز تو ES (نوسا )"نالوا

 هدار وا و نا یرغوط هاتسراغلب و درطو عفد ندا روا: یر Ê نالک

 كنهنایعرک اسع . [۳]ددراشعاروص هومن دی ارجاتاس رح
 ( نج - هج ) هروک هتیاور كنبراخروم مور هرکص ندنندوع

 ٠۰,2 و یدتسا یملغاپهب لئاط یشا نزول تو

 (۸۸ ص۲ لح ) رود اهناراقرلوا ۷ ۵ : رفع ۷ هدنش رات یدنفاللامخ [۱ ]

 ۱۰ .ص ۳ داح - اذگ [۲]

 ۱۸ را روا
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ECE هباشاپ ناماس کما اطعا قرهلوا تانمضت ینوتلا 

 71۳سی هنک یاد خان كتهعاق هدک دلیالاسرا یکم هدشاور ۱

 هدنتهح هردا ینعل اسارت ضرا ترک رب ندیا ر ر وهظ قلار او ةف

 نظفاص و یلاها نالاق «دنتلا ضاقنا ندنکیدلبا بیر یرلرپش ضعب

 راق < ناراب هدهسٍا راشعا رارف ندنندشو رهف كرلاناهع هب رکسع <

 ا الت یراقموح هاراتنداف نوتب راقوغ لش
 رصانعهلهج وو رالنامع هتشاا .یدلوا وعو رهق هدنلاهمامع رکاسع

 ترق یلوساک كناشاب ناملساب راجا هداقت  اهدن دهعسط 2 03

 ندرلند نالوا مدم ندهضرا تالزلر كب لضاف یراغ هلک هجا

 و ا و .یدلباطض یهعلق هبالوخد هرهش روک ذم 0

 یسهداعا تاسهعلف ( نج - هبج ) هحلوا لصاو هیاشاب ناماس نان وب

 ندکورو در باوج اد نالوعوفو ندفرط روطارعا هدنقح

 قوس ا برعو دارت ماطر نانلو هدنتهج اور وا هقشب

 هلاصسا )و ریمعت یرلهعلق نالوا نارخ ندهضرا تاکرح لردا )

 ) طیف هد ( هرقلعم ) ( یتاط رونکت) ( رامح رونوق) ( ریالو
 )  ( ۷۹ - ۱۳۵۷یهب رام ر هحمهم نالوعوقو هدنف رط هت وتع دو

 ۱ .یدسا راعشا هتیردب

 هضا نع ct ییدسا ء ده هب یراغ ناخروا كناشاب ناماس

 .ردراو تام ولعم هلصف ضعب هدر وص

 هابآ راصح رونوق هلسکرب زک اعد ربخ . ماباب ولتلود . ۰. ۰:۰ ]

 تب لا ارو لوا ندهن یه یرادن ثاسراصح یلوسک

 ۱ لاو هنوع هحرادقم یرارادقم هننرارادزد هلنوع
 لیا یا یناحوق رانرا کب (یرولس) هرکمندقدنل وا هملقوب و رتفد



 Vo نیما عرب هترد تا اشا نایلس 3
 ب0

 صا لو E بولیراو هفارطا لوسا او ماد ی
ACTF:تولک رخ هاع ال وا دک سونهروا ناراو هقارطا  

 ییقصاب نود بورندشلرب زوس هلبا نالنید هیردنا ادعا یل( هقوتعد)
 (داوبوا ) ندهاس ءو هلکعا مالعا نرلکدتا دساف رکتف نوا

 فولیودنوک هتم ( سوغرت )ابا زادها راو رع

 نولپزابی ود كندا تجدنا غا تکی نوک 9

 یراصحسوغرب هدکدتیاتاقالم هلقح یفوتبوراو :یدیشهلوا هی
 کیا رلاهمو رضاح غار و تاب نودا قلمووط لنخ ندفارلا

 یری دند رک (ه ردا) هدنسد نوا كتلاوش یمهنس ۷۵۵ وا

 نکردنا نصصاب ( نود ) هترارروا نوک هاس هد

 رب ېر نوجا یزلقدلوا راد رح یرااوق یمن

 رلیزاغ رادقمرب نیرالوق رفعجهرق هدنرلر و بووک هنو دول ندفرط

 فە رقهررجف :هرفک یورک د رجس هاک ا
| 
 رو

 هیایدت[۱]تناماک ود هللا هللا بو 1 ینف رطییا دا رفاکر اب زاغنال وا

 هدوص ول نکیاهبر روا هم ركود وهمشت رود هدناده بولک و دهنر

 جلف بوداشوف ندفارطا یک رونقود هب ول وک دروقو س نالسرا

 هدف دل و هآ حایص بودعاط هو رط ۷ ن ۰ هدب رلف دن و هح

 هدایز ندره زون کیاو بولوا م هلعم کیدل مک شاب OSE روشی

 !نای رس هندس .! نایرع شاب ! هبال. تیا هل ] رد وش ید تاب ۱ ۱

 ؛نلاوا . زاوا ناروص چه . رولیسک راشاب هج هدنادم و .ناق لآ ج اق

Ê ! 

 ا , رم اطلس یهو لع مر ؟ ی رو ! ید كنابلک راقرق

 [ ۰. 4! ! وه مهد وه هتنارود م هنمد و نا

 . لال رح وا ! ناب ههاشدای زءغللوق :نایز هنمشد زمحیلق زم ره



 نو نت ۷
 مر هر حر ی ی

 Es ks بول وط لد

 رکسشلا ماع و ماس مالسا تازغ بول وا عاتسا یتیدلوا درم
 د هدنرخاوا كروب رم هام بوشیل و بوک هکلوق ن وند هللامعن

 تب رلهاکرد هج وب هاب رااوق رفعجهرق یرالید نالموطویرلثابنانل وا
 قادیا هدندما ینلقا زوب ید را هلاکو یرلاعد رخ بولیردنوک

 وکر ی ونوراو یحلیا هراکدنوادخ ولتلود ندنبناح روفکت هکهراح هن

 ۳ اف نا اح بوتوطلوشمنعرضت کما لوق
 -و روفکتو . یدلوا لصاو بولک هللا شواح ( كدنوس ) یراتب
 i هراکدنوادخ ولتود بواک وکریو هق*ب نوجا مر هدنح لوا

 ES تک نع هب ( هقوتع د ) بولقلاق ندهحمکح نوحشیدلوا

 وتسودور)هنحسودر اما .هر وديا سصز راربخیرلت رمح یلاعتقح

 ءدیحاو لوا لوا فرطرب اتع تدش بولیراو هن( اط روفکت

 ییدلروک اوریعنارت و ریخت ات هزت و لا .تضرف هک وش تولیافقوت

 [.ردضوفمهبراناشلاع یار نامرف یاب یدلوا ضرع هنیرارب رسه
 كنا رسا هاا وج کیدرو هنسهضبرع وشا كناغعوا یزءناخ روا

 بودیا هجوت قلسشاب ت E ( رثعح ) و میاد هتک هنر تم

 ۳م وتر روا و هصوت وا نت رب ر اک او اطعا قاحنسکب (داوا)

 هدقلشادل وب هقشبند و و ینگ AA لاسرا ناتففو چقد د هنس دک هلکب

 0 25 6ک ناتفخ قرق هرزوا كلدبا ماعنا هددرایزات نانلوب

 اردنا بولا ریخأت هدنرخست هقوتعد یلامت هلل ةيانعب .... ] هركص
 1 نسهلوا هاکا بونا تلفغ یخو ندناح ادعا نالبد ( هردا)

 : ؛افک یکب ( داوبا ) ارو یاجتس الا تاج اسا قرق)و

 (لویاک) و « نوساوا كنا هس ردبآحتف i KE هلا کیا ردو



 ۳۷۷ یس لسم چ
en rrr rere rی ی ی ی ی یی ی یخ جی یاب  

 هدنرللا بویمریدننا هدير هچ ويب ی رلیک زیونج نابلیا روبع ندنربعم
 نجد 5 لیا یحاحو . نسهبلیا لم RT رلهماندهع نالوا

 لا ر اتش دب و لر تا راز شاب یو هحارف هبخ رب

 .یحاحهسر و دن هب وکرو ندنو 3 رمضل یر فک هو وتعدو . نسهر ردا

 رله دب | یس هنس رخت ۰ هباسلک ق رق هکب ( داونا ) ید یک لیا

NA N urlدقم هلا رب رخا هجم ۱ یر و  

 .ردشا راعشا وید e ورم و رحم لئاوایف ار سهلوا

 .ردشما دقع هدهاعم رب هلرالهونج ناخروا ناطاس هک زولبروک

 ی رلهمان دهعثالبا رلولنامع كرها ثح ند«(هماندهع) وب مراحم رات

 دقع هر ونکیدن و هدننامز لوا دارو هدنسهدس ۷ - ۱۳۹۵)

 زار وس دنا

 - هم ( ویو ) خروم یخحرات ( لوبناتسا ) سی وا ساب
 یسک هل ردنا تتسنارو یک ربا ی

 رضم نوجا لوساتسا نش هرخالاب هبا ( ئالو هردا اتسار)

 ینیدمهل واردتقم هدهغم راقح ۱ ندار وا ی رلمان ام رثم و ر وی دل وا

 كندا و بح نالوا یراح هد نفرطو ىلج كناتابناماس هاتهح

 ی راسا سا هتسیننک كن و
 راطخا هلاراشم یاشاب و ینکیدلبا باط ندیزان ناخروا تاربرح اب

 هدنسل وا یار 7 ىە a بونا قلت نسح نارد

 ]٩[ دونزای ییغیدلوا یسهحش یوا وے هنسیدنک كن ول كننوا

 یسەرقف نا ee روک ذم ۲ یتسماع وا دارت ك هج هد4 لأ

 نوجماعقوم كرت هکنوحو یغیدلوا زسساسا یاور كراخروم هدنقح
 ۴۲ص ۲۹ دلج - یخرات ریما ساب - وول [۱]

8 



 5 eba ۲ AERA ۳ ۳ ا 4 م ۰ رم ۲ 1

 E 0 ك ۳1 ۳

AAیخ رات لنتع کی  

 یلراکهاحرب یک كماعا هداعا یعقوم ه ول | :كننوا
 ندناماود رصع قحم ید یحهعا لو ا مرت وش

 A تاکتراو یفالحا یو مونا زاهد هس مع تفوکخ

 ردتم ها ءالر و 3 هاس هدیرل لر هد

 او س ےس یو ی حس یی خم ا

 FEAT AF رفظطم راسیاحوتف یل بامور وشا یزاغ ناخروا

 ۲ ۳ وارا هات تانا و هناغوآ ناموفق یني هکواح
 ا وارو رب وتکمو : یدلبا ذخا هدیراباوج و زاعشا
 ۱ ردح ردنم

 هیزاغنخرواندزواحش وش ه روک هنتیا ورذ] شمع راخ رات
 تکرخ قحا بولوا هلباهحلاس وور تاخوتفوشا] هدک دارا تیاکش
 شمر ویاوج [ ردوا هللا 7 ءدارا ندبا لحم هدنتروم را

 ندرلکدکنالحاایو ندراوق كناشاب ناماس هعقاوم وبا هدروطاربعباو
 . هدنروصرب عورمشمیطض كراروب بویلوا ثحب عوضومیتر هک لو جد

 یتکج هنشودهدبابوب منی زاغ نا روا دک من مالمتساون راس یتفیدانوابولوا

 نوجا هداعا یهرخسم عفاوم هسردیا اطءا ن روتلا كس قرف رک او

 رضاح هداشاب ناماسو .ی شم ردلس ینغج هلون هدهمزالیایاصو هنمودحم

 . روطارعا تودنآهصوت 1 تاقالم هدنزف روکتمزا هدلاح ینیدلوا

 زیتحاررکلب و تشلردنا هنا یتغل هتسخ یراع هدهسا شاک هناقالملع

a 

۱ 

 3 ناخرواقلاراو و تد وع هل وس اتسا هدر وطا ربع هلکمام | تباح ۱ _یرهلوا

 1 یرد اق هلک مع هلا سم هدهلا یعودحو نا 2 وطارب: ۱ یزان

 هتعاطا ه هاعم وشا یر "5 رح یر هدنزوک اتاق روطاریما

 4 ما
 سا ت وعد

5 E A 

 | ارام كب یراتویوا هتفلو یتیداوا هعفدوب كنبزاغ ناخروا



 :VA یمیسش ه رلقاحس دمای ا مود

rrrری س یم رم س جت یم ی م م م س یھ م م ر م م ہم رم و م ی س مر یاس سس اجر عج  

 روطاربعا کیا قل روطارع | مور هحوق ندنغیدنل وا سرت هدر وص ر

 9 رز هدنسد را رلت ون یک یندلاقهیف ع زانم دنس را هر وطا ریا ربو

 هار اضم هروک هتعفم اتوار ها ك كر لا ۱

 یدردبا فیلکت تنواعم هنیرکید اضعبو

 هدنعاشا زار مهار لبلخ .هدازهش ودع كنبزاغ ناغروا

 روطاریعاو یییدناوب هد ( هحوف - هسوف ) هلتراسا هرزوا ی هر وک

 ناخروا هلتهج یتیدلوا ییفتم كراماهونج هد( غ 4 ولواهلاب ناز ) یحشپ

 دعو ینصلخ كلا راشم هدازمش نوجا بلح اجو هحوت تنم زاغ

 هسدزن یردیهدازهش كره ر وه دقنونلا ۰ .هب یلهجوف عقاولاقو

 . ۲۱ ] ید وا بلح

 یحاح هنااشاپ ناماس یهروکذم دالب نالیدبا طض ناخروا باج

 یراصحرون وق هدکب لیا یحاحو ییلوسلک اشاپناملسو صیصخ هکب لیا

 یک رکیدوهقوتع دیسهرادا ةعسكنهدازهشبودیا داع رقم راد

 مولا هدکب هجاو . یدلوا دتم ردق هب ( لوب هربخ ) و ( یلروج )
 اشاناملس طقف . یدلیا فرمعآ هنیراع كنضارا بوسنم هما یدک

 هلا ( رالوب ) و هدوا بوسهلوا قفوم هتموکح ٌءرادا نامز قوح
 :هدنساننا بلقعت یا بوقلاق یراق ناس رب هد

 ر ئاب لنههدا رم ندتهردنلراو کمک ب

 او هل وا ( ۷۲ AARON دا لاحم را لاح رد هافداعت ا

 درج راخراب ضعب .ردشلدا نفد هدرالو هلهجو یمصو نالوا

 نامرهق هلا ( كب هجا ) یحذ یلوسلک . رید ردثمتا تافو نکرانبوا
 . ردهاکترایز یرلرو . ردنوفدم هدا وسلک هدلضاف یزاغ

 ( ۱۹۹ ):ص ۱ لج - صاح 1



 معین یه موش یزاغ ناخروا هدنلاح را كناشاب نایلس

 [۱] دویدیا تیاور یحرات

 داتفا كلاشاخاب لس هدیدرد ۰ داتفا كانغ هعقاوزا هک ادرد

 :اتفاذاخرب دوبهدسردکنا ی ۰ دما خاش زا مرمع راب ون

 ۳ ۱ عامورخف رادم «تالغوا یک و سیزاغ ناخروا
 | قت ملخیتح .یدلوارئأتم كب ندنلاح را تالبدخ کحوک كنا ءرکص

 ۰ هدنل وطانا ها تفص لک و كنا VA سالحا یدام یعودح هلا

 ندنردک هدهرص د اوا شما تدوع هکمزا ندهس ور كلردبا تس یغنلاق

 ۱۸۰ ۰ ۶ ءامکیا مات تاور رو ىا اقرب ندنلاحنرا اشاب ناماسو
 ۱ [۲] ۱۳۰-6۷۱۱ ) یدایا معنراد لارا هدلاح یدلوا هدنشای

 هلا تلح یدام لعوا هیت ناو كوص ثكساسح یراع دام

 تا ادا نسح,ههعس و ایاعر و ورب یتلادع E HF دس ایش

 ردق هرذ ندعرش قدرط بتوشوا رورغم کا ووو یاف معو

 رهدهسورب . رهلسد ر هدشعا توو داردا تبصو : یتسماما فاز ا

 هءماح ندنڏ رط موح ص "یزان تولوا ن ۹۹ هسابا ردد زوشب رامز

 یا ۱ رس اهن یافت

 ۳ هدو )ناخ روا هج وزه وا اهدت :اذ ون هحیناک(نزوک اتناق)
 سو

 3 ی ر ر وطارم کا چد E E e یس درشم

۱ 
1 
| 
۲ 

 E, a هدهساعم قوجرو شما شوت ه(غ ولوا هلا

  ناژ ) هلا یعوم هلبا ( نهزوک اتناق وام ) وا ندنفیدلوا شمالاق

 SAGES eas 2 رات اطع [۱]
۲ SA 

 ۲۷ ص هداز قالوص [۲]



a eسا ا  
 ہری ری ہر ر ریہ ی ہمہ م یی ہر ی ہیہ ہہر یه حب

1 OT NTA E 
 ولوا هلاب  OEهد تی اس ی هل لا ته ناعو هن رلقح هلاق قداص هس

@£ٍ : 

 شملکحهرتسانم ۳ 3 رذدا سه حلح بو ر كتا نا هس رلّقح هل وا معاف

 ر هدا اغنم هزار )هند ۳ ید ممه اف ع ۰ رب دلو اسید كراو

 تعج اە ۲ 11 هفخ هدیراق و | ۰ ردراو هد راناید دن روس |

 غار وطارعا سلام ی یرارو رم های ور وا كرل ولت ع

 هن وزب رطو رادکسا «راهعلق ضعب یهدنراوج زانو یلام ی ا

 مور نوت هدسهطف ایوروا و دن مقاوم ضعب ی هیات ردو

 هارب ودک امو هن را وج لوس ا ط و ۰ یدیا تو ار ندیم یا

 ۰ رل دنا ف رمصّتم هب هف وص و هب وط رلراخا نانا ول هدراز واح ه رصد را ردو

 رار وطا رفا: ند ږکدرس وک تدش هدر ك ا

 كن راک ناو ناخوراص و كارل هاب رص یر a كتى رلەقىتا وب

 هد ماع رار وطاریع ا اضع تن واعم وشا کار ۱ ردا تعحا ی ها واع«

 سناب هدر ران وب ۱ یدرول وا بح ءم قید اا هلرلراغاب

 را ا دودح حسو بوقج

)۱۷۵۷ - TONITE 

 ی هیوا راسا تالماخ هدا نن وا نامهد راق وب ۳9 لد صاح

 . رول وا نام و هحور یقرهلوا هعاخ هننطاس دهع یزاغ ناخر وا

 یدوا جاوه EE نالسماضحا ییمخا اع یاب یهعفو و

 یيدتبا اطعا هدیابو كن ( وول) و شا هجرت ند ( ساروغیرغ)

 ضب رار داوا قفاوم اماع تاراش ر رز ۵

 - ۸۵ ص ۱۹ لج یرات یم یاب - وول [۱]



 یخ رات یناهع کی ۱۸۲

 .[1] كدتا هصالخ ندنا هدر ندنغیدلوا یواح ییاللصفت

 | یک ییدتیا ناصتهتیالو رب یر یه ندنرلهدازهش «یزاغناخروا
 . یدشا نعل هالو هسور [۲] هدنمهارا لماخ یلعوا ینحوا

 یداتعم هدیرلادتنا یمسوم زایو هدنسهنس ۷۵۷ ۱۳۵۰ هدازش و

 ۱۱۱ نور رو )اک ار هتاف و كحوس نوکر هلهجو

 ناضروق رب ندا افتخا هدیراوح نورو رو قلارا وا . یدرو دنا

AASنالوعوقو هلبا موم هنغیاق ۶ یا نفی وا بک  . 
  هدرلناهتس هلغ هدهسا شلوا ۰ یحاقرب ندرلناصر وق هدهمداصم

  شلوا تراسا راحود ۳ مت یرلکدملس یتیدلوا مکو شلاق

IS AEEیدلوا تونم یسر ر  

 هاروا ی هدازهشو شمزود نکلب یرضوط هنیرهش ( هجوف - هسوف )
 ر ناعم ندنفرط یراروطاربعا مور یروفکت هخوف . ردشمراقج

 هبهجردرب بولوا مور یسیلاها رک | .یدرویلوا نعت نوجما تدم
 ندناشبتف وتاقضح ماطر یزاغ ناخروا .رلیدیا عبات هرصق « ردق

 همنامع كلام هلبا هحوف یک ینیدلوا كلام هباغود رب زونه هرکض
 قرهلوا موم هبهحوف 1 ندنخن دن وت تک ام فا وط هدنسهرا

 3 هتعحا هنر وطار هجا مور هاتهح یبح هم 2 | وا صلح لالخ

 . ]۳[ یداوا

 یدعبامو : ورخ ی-4- و نمجنا ۸2 رات ۱]

 اوت« ندارود ولت یسهعرک كنزوک اتناق روطاربعا لیلخ هدازبش [۲]
 یسهقودنص ینیدلوا نواخ هحروب-ا یسهدلاو هکو یلاح رو زای وول غيدلوا

 نامعو ۰ ید! ی رح كالا كس زاغ ناخروا ۳ Dp ر رحم ەد سەت ۹

 EE لهأت هدننامز یزاغ

 تعحاس (۲۶۸) هفص هد راف و [ ۲ ]
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 YAT نراسا كللخ هدا ریش

 رک 8 لبا قم هتمدخ و كروطاربعا یراغ ناخر وا

 ىح و ینکجه ریو هده راب ولّسلک هقشب ندک دتا هبوسآ یف رصم كراك

 هدننمض عفد و درط ی ( نزوک اتناق ویتام ) یبقر حلسم كروطاریعا

 هنر وفکتهحوف روطارا.یدلبا دع ویتغح هنل و هدددتن واعم هتسدنکآ

 ناتعح اسم نالوعوقو هاناعفد € ىلا در باوح E تعحا ص

 هرصاع هدندنتهحهرق .یدلوا روح هلقوس امم ود تیا بولاق مقع

 لاخدا هنفاشا و تاج "ندنف رط روطاربع ی ناخوراص هرزوا كلا

 هدهنط رف ۳ ندا روهطظ ده دد مه یدل وا هر صاح ۳ ار هلنعل وا

 ناخاوراصقرهقح هءرق هاب رکسع «رصقندبا هرادا تاذلاب یهرصاح

 هر هزا هوب لروطاربعا هدکب هلا راشم.. یدرولوا رفاسم هنکب

 2۱ ین آ و هایذاخا هاسولامز یترفاسم هتسیدنک

 77 مهم قر هلا رخ هاتف روطارعا هدهس دش هل اق کما سحهدنل وصو

 یسد نت یتکیدنمهلک هد زت ی الوط ندشدل وا یش ناقص نا شف اب کیس هک هدر نالو و

 و : یدّتا احرو ناسا کن ا تا ثمر وک"

 یی هب ویو یتیدراق قرداسحا هزکد بوذا روج هجدک
 ع

 هد وحس هه و هراب رادقم ر اب وسخ هناحم هبدق و . یدلیروشود

 هاتسانمییخاد نارح یک ییدتبا قالطایب قرهلا نهر ینراقجوح

 هنسهقرایررب هنسیدنک یزاغناخروا هدنفلدل وار وګ هد وع هلوساتسا

 قلواضورعم هناجاهمو تاضرعت ندنکی رامور رک ا هاسازعا رلمدآ

 .یدساباطیتع نعهب هح وف ناه هدننمض یصلخم كنلغ واهسرا مهتا

 ا ناما ردو هب هحردرت یهدادانارح هدلوسات دار وطار اقل ارا وب

 اهجوتم ههحوفقرهقروق ندنتدحوروم كنزاغ ناخروا ندشدلوا

 ر «یزاغناخروا ندنراوج ( هطا هجزوب ) ینیهدلو هلتکر حرار کم



  نالوا ام نان لنا E «یزان هدنا بوزای بوتکم

 .  هتسلوا نک: شق بواب ربا سوم کو لاح .یدشلاح هنکسآ یتدح

 تدوع هلوساتسا انوزح قوم شوت وا هن هدهسیدتک هبهحو وف قرهشاب

 ۱ لحاس لرهلک هنوکیضاق یهدنداوح رادکسا هدیزاغ ناخرواوشا

 هرک اذلالجال نوجا صدخ اغوا هلا مابخ زکر هدنسامنم دلرحم

 ۱ هنسهعق ویک ناخ و راص روطارعا IE ردشعا توعدیرو وطا ریا

 - هداروا لردکهنسهلت زق طقف یدمتکه نبوک یضاقنوجشا قمالوا هر

۱ 
 .یدتا هراح هلا یر٤ ناخروا هلسهطساو یا بولاق كوا أ

 | 05 « وح رار وف ندنراسا هداز ناخروا تارک اذم ةت

 لص نالواررقم یربندقوح هدنسهرا رادمکحییا « كج هدا داماد

 روطارییا . یدتار ره ونابرح هدنسه راد كج هبل !دیاضه تفور . چه

  ندق رار كنار کو كلرو هرلبل هح وفیر هل وا تاح فی

 و وا اتو هتسهصح ( قم دم فیلاکت ) نالیرتو
 4ء: د حوا وف 3 وطارعا . یدرو هدر اب ولت اک د رص ی راغ

NSكروفكت كرد رو رل رت ر قالراپو تاج ا  
  هبهنفس یلکروک هرص یوا هلا هدازهشو صلح ییلخ هدازهش ندنا

 ۱ هلروطارمعا نوحایمتن 3 هب یر وطا ریما یاربس وتدوع هلوبناتسا اک ار

 و تکرح قرهلوا ارپ یشاب تا. هدا زپش
 زاما رب صوعخ هنیراردارب و یردلغوا هلناروطاربعا زکلای تامریک

 ۱۱۱۱ آ لغا ندنناونجهدیررصقباب للح تاهدازمش ندنیداوا

 3 هبص وت اجا ا وح بول وط ی قص ا كەداز ۰ جم رو نر ربا

 أ 0 لخاد هی رس را ا قره وط َض راذکز ید ثابت | ششم ره

 ۱ هدنسل وح یا رس هاب اما لج اله هداعل اقوف مارک | ییدروک لاخ د2 ر

3 

۳۹ " 

7 ۶ 

9 r. O 



 A0 ق اقالم هللایسلناه تالل هدا
 یم ااا مر س ےس سیم ےس س س سہ م م بت سم س ی ع س سا ص ی

 یناوح بوشوق یرغوط هک وا كرصقو كرهنا ندنناوح لاحر

 لخاد هبارس .ردشعا لاا ردق هنشاط كس «شفوت

 ی و كش سه » ی ی ا هح ر وطار عا ںولو

 ندهلناع هناشا قردلوا تراساراحود نب .ردمولعم هقح بانج جا

 یرات رضح مدنفار وطاریعا قرهشابهبا وه درسو مر کن کیا شلاقر وجه

 لدن هتسا لیاقم هفطار هلو . یدرابروف ندراسا ی هلته "یادی

 مسو اره عم . ردد وف مردق هکنوح 2 را هلک تافاکم ر, سل

 نی راور را لوس 4 ی ریغ نوشت هنیرلتمدخ هحیقدنل ون هدناحو یرادق

 مص هسلا نص هلا ا ۳ اب . یدید « رم ادب

 بولوا یسلناشت هرکص-نوک یارو سرت شالاو لف 8

 .یدالباهبارا هب هدا مش ف ( ىف سە نالوا اا ز وه

 روطاربعا ندننیدلوا شمتک هتمزا ندکسزا یزاغ ناخروا قلارا و
 یلغوا قوهلوا یلصاو هتمزا رک یک انار بن

 كن رللغوا هدازهش» هدنزرطاحر ینسمعانعت دهعسآ وی 11 وماستهنیرد

 ےلاعف «لقاع هنالایوت روج سان كد و 6
 ینج هنا واراضحاو هې كنا ساو یدید «ردشال هفاوا ا

 راتفاض « یذیای بالا یرکسع مورو كر . یدلا ندزات یا و

 قر هقبح نا 9 E هراق < س .E ا یدلکک

 کسزا نالوا وك ا هلا داتعلا قوف تارادو هندند هددداز

 چاقر ندنرلتحارس راناسنازب نو ندباتقافر هبهدازمشو ۳

 . یدتسا تدوع ها ه رم# و ا د ن

 لولیا تیام لا ۴٥ زوم ) وغو تداسا وشا فان هدازهش
 اق كنیزان ناخروا ینسیدنکو شما ماود ردق هنیرات رات ( ۳7

1 



۱ ۱ 
 0 ا ۱ یک هخرار هدم نع 8 هراب زلا لح ال یتررد ۱ ۳ یا ی یي ۲۸۹ 8 ِ O ا ۳ 99

 یر ندتفاض رادکساو هنعوقو هدنرات (۸<۱۳-۷:۸) هدکترایز
 ام هی كسهارا لل ہدارہش ارظن هتسعو شک هتسربنوا
 ٤ هدنءاص كنیزاغ نامع هدهسورب یربق . روسلشالک | یفیدلوا یغاشا
 ادا ربش لوس زا یرو یراغ هلا نوناخ هجر ويسا یسهدلاو

 . ردددهر ییادل و ثكسردب هد رم كمساق





 هوا اراک وام لوار ر

( ۷۹1-۷1۱ — (۱۳۸۹-۱۳1۰ ( 

 هصر

 ۳22 هزمپملع ککولم فلاوط  هبلع تلود هدننامزو هناهاش تاذ

 مس ندع اغ لاوما - تاح وتو هدابوروا - یطرض كند را . :یرهق كرلیخا

 او ینا روطارء | سنازب - .یءهفلتملا« یسهر زح حا ناقلاب - یساقیاسا

 ۱ البا دا رلنیال هل کر هديليا مور - رلخالوا رر اھا - رلواب رص - یرلروط

 هاد هسامع تاح و د اغ مد هوهما رم عام كل ونک یساع

 E - یسههرام یتیدنص برص -هن-ول < ا یا وا

 رل ( الا ) - یجمات یه رام ینیدنص برص - ارغط داجا . هدهاعم هللا

 4 یلیکدت بلص لها هت . تاحوتف هدنلا مور وه رو ین یهتسوت

 ید رز هه رج ه-ع اطا كالا رق :یلطیض كد -یدادریسا كنبل وملک « ماود

 دالب یاریشا ندد قول یه زاهح ندنابم ek چا هدزا كمر ل

 0 ا هلرصبق ىف كن هیفوصو بيتشا ۰ هیلرب « رتسانم
 ا نازح لارا - یطیض یاکینالس - ینالتخا کی
 همحلم هوصوق - بلص لها ۳ هنړلع رللنامع - یم هراحم هنوق

 4 هوصوق -یسالیتسا ناتسراغلب - زمتب ولغ« هحلوط - یامدق۰

 دن وادخ تدار دو رفظیم ه راح نادم هوص وق ىج رب ..یرلقل مداح و تامدق۰

 . یزاغ



 AA 0 ۶ تأود هدنامزو هناهاش تاذ

 ع تر مرمر ها

 (ناتتواب )رو یا تو تا ی
 ناعروآ تولوا داوتم ند( فول ول = رفولس ) سه

 هاب یاشعا تلطاس توت راکدن وادخ دا ص نال وایم ود یجنح وا فزاع

 یاصفا لصاو ۳ ی وطسو ناش كل ودویسحنح وا كز رلهاشداب

 تاکرا رب هدنشاب ۳۵ هدنسولح , زد شش رب هرول هنسوا لاک

 NY) -۱۳۹۰ ) یسولج و [۱] ۱۳۲۷۹-6۷۲۹۰ ) یدالو .یدیا
 هنس ۳۱ یا ۳۰ ندنشدلوا هدنسهنس ( ۱۷۵۹۱ - ۱۳۸۹ ) هد راتداشو

 ی راباسح نم راے را .ردشاواتاحرت هس ۳و شجا تطلسیارجا

 هیدن شعلا یاس دیس دنمش ا تا ا هب 9 ی

 ردا لاا

 یو <« لشد ا ورب لوس 6 9 رودم « یون هی ر وا

 الاقصهدهحرد طسو « یاک او یرای راقمرب «نوز وا
۰ 

 < عسحش تیر < یا

 ۱ هدنساک رح «ت سی اهذ ندیر دن هدطب ر و طص «تدج بحاع «رال هد

 «لاسمهب هب رخ وهعفان تاسیسات « مار اور ی«ردیازازنا تعرسدطاقوف

 فک نهاش ىلعوا ی ١ نسح ندنسردم . یدا هاشد دی ر لاف

 رلح رات هدنقح یاب ا ردي هنس ولج ثداشداب و. ردسهدرا 7

 ناوم چ و تام ولعم نهار

 جرات كردبا لش هابور وا ندل وطان | یتنطاس و لوا دار

esیدّسا دانک ددح قفا رب قالراب هب  

 AE نولاک ییم انس ۵ ینوک یجنرب کاخ ۷۹ ۲۲۰۱ ۲۱۱

 .رولیشالک ۱ ییدلیا دلو هدنسهنس ۷۲۰ لواداندنفیدل وا فداصءهننز کس

 ۱۹ رک اک يا
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 هعفد جاق ا یارق راغلل هرزوا ES دا

 0 آو شعاونع یا هدنسهفاک هسبا شما دهع ضقت
EESلئامهتحص هدایز ندقلراوخشوخیسرب و رلکل رد «رادارپا  

 هد قدح و بضع هرزوا ییدلروک هدنسهلثبم كب یجءواسو هشیدلوا

 ۱ يا تل الد هتکیدمددیا هلع کا قرەلوا یلتشهد

 0 و

 کیت وا هتیرامبات و تلادع بحاصهدهدنقحیهعن یکی یدلوا توق

 ۳۳۱ راهی ا وا مزایا تواتتس زارا مد رکسع
 | بحاص هنسدنک ندنغیدلواقف ومهنب ولق باج كقلخ مومعلا ىلع .یداراپا

 طقف . یدیا رونلیوس یراهیاکح قوج رب هدلویوب « رونید تمارک
 ۱ ردیا زارا تدشو تدح هدنسهحرد ط هم کف زا هل

 . زوف ۱۳۳ یکتا رقع یا هحدیا تواخم یمصخ هدهتییدنا

 To E رغ یک ق ملیق دضت مهاب ندنرفظو
 بویوقواو هنسهیید تبالص یان تم خیرد یزد ات

 .ارقف هدیسعا داشکو سیسات بتاکم و تارام هدلاح ییدملس همزا

 . ردندلاوحا ردا تلالد هتم طرف هتفرعم و ع هلا

 | یوو شمصاب ینفمراپ ترد هتیرب اما و رهمهنیرلهدارا ونامرف
 | هدودهاعم ييدليا دقع هلا یتروهج (.هزوغار ) قرهلوا هعفد كلبا

 | ندقرط لوا ناماس ندندالوا دیزیاب مریداسو ارخوم لاحوب . ردشعاب

 TL منش a هتلکش رارفط

 ۱ ی نیدلا م نیا فسوب نیدلا حالص یهبنید تابراحم

 هتناونع ( یّراغ رو ندننازارف مس كن هممالاسا ندهاحم نکات

 E . ردللدیا دع ندنرانادوق ینامع قلا



 RN ةلع تلود هدننامزو هناهاش تاذ تا
nہہ  

 هکر دقوش . یدیاهد وفرآ کو اد قمر دقت و عیحش اهدندنرد

 هحش و لاک | ا هم روک تقف ومر كد گر 0 هشیار یناهيم

 یدیا راو یرللاح یکقملشاب هشیارب رکید ندا لاصحتسا یهمطق
 كب دارم مرتح لعم . یدیا یلاهشا نومیم زارب هجریست زعامز ینمی
 نامز ] هرکصندک دتناتحم ندنلاعفو ترغ تنژاعر کهن وادخ یدنقآ

 : ىنا ا هد ږروا رارفر یر وضو ناناوا هدهاشم ا

 3 یر هر اش هب ییا مور ندارواو هب ی وطانا ندلیا مور

 باا . یدیا یسهحش یسمامهروط هد را تدمر هم وز وا هدول

 كلبا «ردنا تفت هشنا ر هخمهم « رک ه لبا مور یرالوا اک

 هنسا ما ی هقط و لا رقص یا هح دیا مد اهرم یهتسح هحش

 .یدرولوا لوغشم هلسافص كلردبا تدوعه هور «هبیوطاتا هلا كرت

 «رل هاب رلیارس هدهقوتعد هدهنردا نوجا ناکست ىلىموب ەدەدىليا موز

 < یللو ناسخا "عیتهعهعشو .تبطلس .... ید

 موم ̀ تل ومس و تور نالوا یسهحش یسەمءظع تاحوتف « یناربخ

 خروم [۱] ۰ رد [ یدیا شما بلج هنسیدنک یولق كقلخ
 هدههراسح رب شهدم ) نکردبا تح ندزاغ راکدنوادخ هد (اغرو )

 هاون ( تحاض) ر ادج ندا زارحا هد یرا ۶ ۵
 لها رب هدنرزوا یضاقا والساو مور « لوا دارم ندا بسسک تقال

 كن وطان | امر هنتربغو مادقا كيرغ نالیدیا اا اس هباحم تسلط

 دار ۰ یدلیا عاحرا هنلاح یناروطاربعا ایوروا رب یتوامارب كحوک

 راناساسرخ ۰ نا قفررو تانحلاعءو یس .دنقحمالسا لوا

 كرلنا و زما افجو طو ردپ رب لودبمىهجوت نسحو فیطل هدنوجما
 ۸۸ ص ۱ دلح - یر هرافاوا 8 را ۱۱



SON E ر 

 ۳۲ تار ۳
 رز بیان تجسم سم ی ی هه نجس ےس ی ی سس مس

 وکح یلنامع هدننامز . یدا ممحقم ع ع ودم 7 شکازق یر را

 ۳ | و هدهسلدل وا راحود هلدسترت ند رظل هطول هرادا و تالهشآ ۰

 :هدلیدن وقوقلاخ ندنرلخ روممور [۱] رد (یدنل والاک | وحالصا هعدق

 ند رلهاشدا ىلع دلوم ال كردبا حدم كب یراکدوادخ دارم

 ۳۱۱ ا هدسلاط و كلام هتلضف ردقلوا بولوا یرب
 1 .یدنمهنآ وا مکح هنخیدل واباغهن رکیدیسکناهندتعسط هه ومییاون

 | یسهحسور لاوحا كهاشداب و یر ره كنانث و شیاتس ردقو . رد

 ۲ ردعطاق ناهربرب یاک هنعت

 ۳۰۷ تب هه وتیاحوتف اورواكنزان ناخروا مار هاسولح

 ۳ دا ات زارب یاو ابوروا میاقو ندیا روهظ هدلوطانا

 .یداوا رفظو زوف لا هدنامداصم و تابراع ردق زوت وا نالوعوقو

 داردبا عون ردق هنیرادودح هتسو و هوط E ی هما كل ۶

 السا رود ر نوجا هلع تاود یتتطاس نامزو زادتش هدندزوب وب

 2 ۱ ٠ . یدلوا رفطو ناشو

 كن هلع تل ود یزوطاریعا سنارب هدنسامز یزاع N یرد

 هچوقدنانطاس ا لوا دام یعودح ن کر رول وا دع یک. قم ۳

 دارو جا لز هنسهحرد عيا ر اب داع بوق کام رصف

  لعوایتح .یدیا شعلوب ا E كراکدنواذخت

 اک کردا ضرعت تسد ثاربا هتهج (زوریس) و
 ۱۳ ۱۲ دف :دنکیدتا رارف تز ,یردب بوایرب دعقم
 لوق ةد مدتا و مع ن ] كنزاغ راکدنوادخ و یدتا یا فتا

 لوق هلوساتسا هدرصف هنیرزوا یسهدازا نالوا عفا و ود [ تبا
 ج

 ۲۹۶ نھ دلج ے قہ مرا = اغزو ال ]

۲ ۱ 0 



۱۳ AE Kl 

  ۱تاذ  ۱ SSE) 9اع ت ۳

a=. 1و اوطااو ىل را مور درصق هح وق هات اف راکدت وادخ  

 س

 ا نوس هنس رطنام روو مکح تال وا دا سم «شعلوا ط طرص "الماک یا ۳۹

5 ۳۹ ۰ ۴ ۵ 1“ 

 ندراوج هلبا ( لوساتسا ) سنازب سه یناروطاریعا قرش امور
 زار هد و وا داش هدد وص وف یراغ راکدن وادخ .یدیاشلاق ترا ع

 اف رپ رضیدت هظق :هدروا هدنساراو» / یا و اهد

 ۳ تحاس د هما دم یر روطارعا قرش امورو لتا هاو

 راک وادخ دارم هام یسهللاعدا ر فا و یار أ ا ام دف

 هداب ور وا صد و !ی رفظم ه وص وق ۳ : ید را ی رلددارا و سما

 2 ه دهعطق وا كب هم امع تا نع هدب رلبا «ڭ انهما یافت مع و

 بلا ی نا الاساو هنس وب ردو هنن ور ( ناباطام ) ا ونحو هب اب و

 لس ندق رط ا یرلناونح لر هل ر 39 راسا a رلمو روحو هآ تن رلغاط

 یتاخو هوار هدا ا هلا ناو ىلا یالاتسا هلا لش هفرط

 نالوا کا امور E هم را تشهد و ناحىه راحود

 «كناباب کو هدضرایور ك ( رپ نس )كرد ک ردق هب ( اکواتیوح)
 ا راح ه را رف قرهماب وطیتسد رب یتسلس ناله درو تام كرل راغ

 ا یزدان کر وا عح وو . زر راعحا نامر

 .رداح هلوا یرورعو رخو رادم « ییعلات رو یراحتفالاهبام

1 

 راراص رازسد رودم هسرزوا یه هک یولوم راک وا دخ دا سم «

 ددو ی e قمر 1 ناسا 0 E 17 نال وا زر طم هلا نوتلاو

 اینک ابودیا ظح ندباولا ضایب یلیکیج یزعرق . یدیا رونیروک
 بوقعب « كب یهواس « دیزياب مریدلیب [۱] شمردیا استک | یا

 ۷۸:۱ یلص یاب محنم ۱ |

 ما  م م خ سبب رس زی هی جا س یس ےس اب ام دی یخ دیس سر ارج حج ےس ی ںی ی حس س

kT Ht 

۳ 

O RS 



 ۱۳۳. ۰ یجرا لناتع یی 4 0 2 4 ۳ و" 3 ج 7 ۳" ۳ : ۳

 روا ا [۱] ینیدلوا لغوا جوا شمش هدنمان یلج
 ۳ ی رق هدبرازو یز ندرانوب یک م وح نع ی زاغ
 ۳۱۱۲ ۲ اا ) ةلخ هرف لرادناج رکسضاق هلتهج وب
 ا ) ندرهداوش کیدندا یزو هنتسیدنک دارءرب و ا
 | . ردنالوا ا لوا دا هرک ( ندرلاشاب قایلسو

 اوت هدیتسهعوم هنرکسع یارصا ردتقمو لزوک لا لوا دام

 < اشاب ندلارمخ یلرادناح هلاراشم رنو . یدیا راتخ هدهلکی |

 یعودحمو كب لع یی لیایحاح _ اشا نیهاش الال اشا یلع یعودح

 رلکب ىلع < جروا « روما « كب یشح یدالوا كنو و اشا شات روم
Eسلب هتنا فلت لتوق - كب سونروا یجاح  

 02 وح تام تا تنکی اشاب كمر ورق

 كب یسیع كب هرق كب نایاب ها - اب یلت نا
 یزاغ نام « یلرادناح . رلیدبا اغا دمت ( هدنماقم ) یناغا یرح یی

 لقه هسو رب هدنتموکحدهع ناخروا .یدبا یسضاق كحهلس هدننامز

 و یدل وا رزرو E رکشعضاق هدعا : ید وا

 . یدّسا تاقو هدهحیکی

 ال E دارم ندفرط یزاغ ناجروا نهاش الال

 Ve یدلدنآ بدن یکی رک ن ابامور تقاعتم یتسولح .یدشعل وا

 هوصوق یخ رات ۷۹۱ ناعش هدهسرولتد یدسا تاتو هد ۷۷۷ ايو

 ندننیدلوب دةم و دوج وم هدنس راح عقوم و هدنسهماحتف

 REE ر مدنمات ) یاطس هاش) بقاعتم یتسواح کال وا داص ۱1

 (EAD) ص رو زاب راکدای یغیدل وا د وپش یارا دهم



۱4 f 

1 

 رم ہیر

 تا  SNARES NEESهبلع 10
 مس. م ےس س ی یم ےن ی یی

 ندنغیلوا تاذ رب رک ع و دوسح . ردقشحم اتحم نافو 2م رات

 . یدتبا ممت یکب لیا یحاح
 یامدق هدیردب .ردضلخ تسهاشال ال هد رومام اشاب شاط روع

 هشات روم یک راکب ییا مور هلا ترازو ادتا .ردندهس اع یاما

 . ردندرلنامرهف رادمان هدب رلمودح .ردشملوا بوضز

 .یدردبا طضرلتلایا هدسایامور هک و یلوطانا هک هداشاب هح راص

 .ردنوفدم هداروا .ردراو یراعو عماح هدنل وسلک

 نادنسا صا كب (نالسرا) نم نا
 كنلبامور .یدتیا باستا هیاشاپ ناماس هداز ناخروا لوا . یدبا

 ۷ ی N ردحاق یاکلام یی تح

 :د اروا رخ قم ىدا ليو هرات
 . ردنسل وتم كبفاقوا یدافخا . یدتک هک پوبای ترام

 هب ( هتشام) و هرتسانم و هزورپس ندهنحلموک راکدن وادخ دا

 یا هلا را ثم نالوا یحاف كرلارو یلام ردق ( هتشروم) و

 شا اطعا هلبا ها نونلبم رو هلیراستعا قاحنس رب هکب سونروا

 (۷۸۸ لاوش) . یدیا شمردنوک لعو لطو
 ترص ..یدا یرزو تاکب نالح .هدناذ و یی لیا یحاح

 كوس اهد یدسمارغوا هنضرغ كنسهاش الال . ردسامرهف ینیدنع

 رابزاغ نامرهفو رادمان هد رکسع ئا عا رکید

 .شعا عیحش ندنسهلج یراغدارم هرو هتیاور طقف .یدیا

 هل نازا .ردنشملما تاحالضا یلما رد

 فنص رب هلیمان ( قنیو) هداشاپ شان دوو سیسأت کلرکسضاق
 لاوما هاهحو یسهصو كنیراق"الم و شما لکشت اهد رکسقه

 مي ی س لس یم س ی سم س س س س حج



e 71 ۳ "  
 2 حر ی زن

SA E یتا E ۳۹۹ 

 راتبنو ار E ها كعانغ
Eهدرا ماكنه قرەلا ندعس  Ee3 رلقل غا دا  

 همدخ خو یجءراکم ابداع راقاب.هس رلع « هنرن ا وح لرلهاس

 راسو وکر و تافاکم هنن راتمدخ رلقنص رخ رغ ودسشا ء یاسا

 راکدلبا هدا سا هدب دلو اح هدرلهب رام و ی رلغدلوا قاعم ندموسر

 هقاسم رر نوجا لوخد هفنص و یرلحنک ناتسرخ هلتهج

 رود راز وشالاح کما

 برض ( رغنام ) و ا شومو رفاب سنج زوقط لوا دارم

 دوح وم NE هسامء EE N ی ا

 E عرج احا روم یرم رکید تولوا

 لالخ هدرطسییکیا و یار وان E یر هدنهج و رت

 از اطلا) هدنراعسیج رب كنيزوب رکید «کلم

 ا روید (کنامهلادلخ) هدهدنرطبینحنوا و (بل)
 اص ههنامء تاک یکم . رداکد یفوک بولوا ینرع هد یطخ

 تب 4
 هدننامز راکدن وادخ تا سم ی رد و یرد | هل ما ك

 ردشعا ماود ر دو هن وک وب لوصا و ردوا تداع

 ۱ : یدیا هلوش نمپودح هدنرلتبام لوا دارم رود
 وج تولوا لماش ینابا ج. هلاطنا ءهرما هدنل وطانا

 ندنسلاوح ساوس 6 ی رەق هاسمسق ر ثكنتراما نامرف ردق هلام

 ییا هح وق و یوو رللحم نالوا ردق هزکد هرف ندقم را لیزفو

 يقر كابا نیدبا و یماع كالو راکدت وادخ و ( یغاحنستسمزا)

 ردن مع لاش كنعاخس هژزب و :هداب ور وا .یمظعامه كباشتم با

 یر هن وط هام ر ثكتنسهووا هجشمرود نداروا و هنب رف هنراو



 i4 ا ج »9 شدی یوم مر

 AV E ا رشنا 14 راد زنش یا 2 فاوم

 بدیم جبر ا د کم یه ی خرس ی با ےس س جرم یخی ےہ س ڈس ا س ی س ی ا

 «وفامص" «هقف وه ندارواو هسدو 3 « یحسور 6 وو لوک هو ۱

 بسشا 6 توا قرهف راص ی وط هب وج ندشس و حلب تک

 یرلفرط بوکساو یرارب زار كخادونراو یسیلاوح هوصوق هلب رااوب
 هو رش و 6 نیا یراق « اظ ترول وا و < هلاح را« شام 6 زور

 EEE وح لحاس تا 5 رد وه ۳ ندرولسو ثسالس هج ول ابی رعوط

 ۳ ۰ یا 9 هر ندارواو

 نادر رب اب م رب دالس 6 تاب توقع 5 ك ی واس . اراک دو دا 2

 تاو و 4 0 یعوا ا یلح مهار ا هدر هم

 نرد هنس هب ر EE ع كارل ردن وک هیهسورت ندد ر دا یل هلکع |

 یطدض كندر عا نا یرهق .دارابخا رے قاشا مرمر تک ها او

EEهح وب ها ور وا رار هايس ول یاو تل وض ی راغ  

 یتا وم نالوا | كولم فلاوط تنبل وطانا نر یبدتسیا كا

 تر وا راکفاشذوح و نارحخ و .یدا رول و هدا ماطع ناو رت

 هبنراهنکللف تانقرت یهدنلوطانا رانا .هدافتسالاب ندتیافو کتی راق
 ۰ 04 3 مس :

 نرجا رها راحود ی. رلتم ود هسلا"ن ۳ - ا ام

 ,یدا هار 6 لا. اس رم ادب نايا و UE ,ط كولم فاول هص

 9 ا نالوا یہا ر> و نیت وق 3 ییمدت لا كند روک د دلم

 دو سس ی 2

 باخا رک هنیدنک یتخاب كرلقوجیاس یی ینهمنوق كب ( ىلع )
 هدایز كا هندنک كرهتسیا قلوا لح كاراقوحلس ندنشدلوا شا

 كنار وطارب۶ | مور لرد ونلاقو 4 الح 2 ی رات ی دنا هد ارمخ ۳۳ ۱

 ۱۳ص ا ا د یا لس ۲۲ لوس را

 بو ور حج



 »ید و 1 قمر دلاق ندل وطانا یدوجو كرلىلنامء کیدر تقر

 ۱ كردیا هدافتسا ندنتکر ح هنتهج یبامور كس امع یودرا نوحما كنو
 1 ۱ هدلیامور هاب رلاغ ود 7 E تقف وم نمأتو € یدتا ماف هب همصاخ

  یرامسمكرب هردو درنانغ بوشباآ هک قلیل وپاج هرص هرآ
 ۲ هقافا راد هدنرلکب ناخوراصو نیدیا نالوا اغ مورح هنیرزوا

 ۳ دو ریدر ( رایینفسا ) نالو هدنتهج یومطسق هقفیندنو . یدلآ

 .هنسامغد یسضارا یلر وطاربما ساب رليون هده سل دتا تفحايم

 هلآ باوخ رب یلکتسال ینتعجاص دارالنامرق ندنراقدلوا شمقخ

 ح هو وهج كیدن و ؛هنلارق برص رلدلنامررق هدوک هتناور .یدردش و واص

 هدد رقنآ كتلغوا نامرف .رایدتسا خروج ار هل هن رصف لوس اتسایتح

 2 ا اوو لوقرهظم یتمجارع ,هرل )یا نانلوب

 ٠ (یسهرف) نالوا قاقتالخاد . یذلوا لخاد هداحا

 . هدننامزیزاغ ناخروا هلهح و ییدلروک مدرلزړاقو یدودح كنراماوب

 . هلهح و ییدارب و رارف هدنش نقفتم . یدا شلدا یط ندهطب رخ

 . راتلناخ وراص هللا رالنبدبا هحثدبا رورص هبایوروا یزاغ راکدنوادخ
 .كنعودرا ندیزاغوب دسر بودا زواح هنتهح لاش یتعل هیس نوا

 1 هلرللناتمرک هدرالنامرق رق هدهرص ییدسا تعلام هرو ص و وطانا

 ایا بفاود هل ع ندر ی عل ند ی یر بوشل رب

 . نالوب هدهرقنا و تكحهدیا رامورات ی زک زک نم تور وا یهسور و

 هک ی

 | ترذکهر كره یروب یرغوطهبعندقرش هدرارایدنفسا هلرا (یخا)
 . هدنراوج هسورپ هللا ریمدیو رهف یزءراهزرفم كحجهایا قدامت

 لزوک كب فالپ التسا وبشا . یدیا كجهشل رب هلرادنامرقو نامرک
 ..شلراص ندیوج ندیرغ « ندقرش هلع تاودو شهلوا بیترت



 یمن و
 ك

  ES 9لر ۳9۷۸ ۳ ۳۹۹
 محل هر مست شا رک نک م ںی چ یک نشستم ہہ شے

 .یدا ققحم و راکشا لالحمضاو وح هدنلاح یراتقف وم ندنفج هل وا

 "یدل رخ ندنالود نالا رود تایر ا وا ط

 همهم یمهاو ضیوفت هنکب لیایحاح هلباناهاش الال یر وما یبا مور
 یهدلامش نالوا هاتسف رک رک كاردنا رکا يک ۶ مدقت

 نالوا قاصتلا هطق هدننسهرا نامرف ید و .ترغ

 اوف هدر .: یدرورارف نوجا كعروا هنرزوا را و هد شا

 رویدیا لومأم هدنافچوا ندتکرح هنیرزوا هزا . یدلیا لاصحتسا
 یتهحمهم ندنسادعا اما «كمرک "هتسرا نک

 «نتراخت رک صا كنلوطانا الا ء كما نامر یرا ( یا ) نالوا

 هير وس « هلوبناتسا ,هیاسبلتس (یالوهنردا) هیایسارت 6 یسیساس یک م
 هپ نېت هرقا نالوا یساقتلم هطق كنهددعتمقرط ندک هناتسنمرا ۲

 ربخ ه داد رص یی دل و هدب زاغوت دفس رګ یفاو احا .یدا كم اف رص

 هب ی وطانا هلا هداعلاقوف تعرسر و هل رکسع Na و هحینا |

 ید رشا زمدت و رهف یراختا لوا ندنداخم او کرج دعا توت

 ناتوب هداف یدک داتسا هاوک روکتم یر
 كبر شرع قردلاق هدرا عا یراقمرب هدرلنآ ر و و

 شهرک هتتمرا یراموکح نامرقو رایدنفسا طش یا

 . یدلوا شادیا لیست یطبض یریا یریا كرانوو
 ندنفارشا ل شما 23 هاتف و لع بول واندنه ورک هبلغتمرلینا

 یارک دداا صارف راف ی
 . یدراشعا لکشت كجتموکح ال لقتسم هلیداخحا رک ا

 هلبا مالسا دلرلدلنامع یسهراست هلرلبخا كنبزاغ راکدن وادخ

 : ردسه راضمو همداصم تابا نالوع قو
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 هدنقح اوا ابوروا یرظن حمطملصا كلوا دارم

 1 جردم هد ود رف تک, ندلا ءالاع یّپح یدعا تدشو توادع زارا

 ۱ جور کا هاس مات هست رب روا ى تس-ریت

 | ردقرلنا بولوا لسا ممه هلرالناع مقاولاف . (۷۸۷) نانمر یدتا
 | هقوحلس یامصا را ندبا ادناموق هماوقا یحاص تلاسبو تعاحش

 ۱۳ ا ودا هلاهعبدنا ی ردق یراتموکح ایوروا
 ۱ نامرق هله یدعا تدش هئارا هد ضا یادتنا هدنقح HH راکدت وادخ

 ۱ ؛ یدّسا ومع هعفد چا ۳1

 . ناقبج ندتعاطا هارهشقرهیارغ وا هنک و اناطاسهدند وع راکدن وادخ

 ا با مور هرکص نادکدررتک هاو یرغوط یتسلاها

 e ی قر"ندسامز یر اراوکرزب دح و ,یراشابهنعمج ر کسع

 ا توعلوا تصتیضاق مرکیعو نشأ صم

  لاصمالردیا تعزعربارب هلنویاهباکر هدنعوقو رفس زکلای یدیضاق
Oکی یزاغ راکدنوادخ . یدبا ردا لصف و لح ارت  

EEیواعد هدرضحو رفس «  Ssمش و جاکن و یور  

 ا نوجا ییسهیوست كلام یک هکرت
 تب هعفد كابا ) و ی یدقا لالخ هر یرادناج كلوديا

 ا ارزو یلضاقتخ اب هلیا ثالرکسصیضاق هکیدتا

 ۲ ناتمام در هاب دیا نعت هبامظعت ر ادص ماقم 1 که زوقط تاذوب

 7 اک ا ر رک هدنا مک هتن . یدتیا زابتما بک هدنسهزا تلم

 ه راس و صاح - اشاب داوح اع غراب ۱1



 ۳ او ر اورو

 یطیض كنههردا و هقوتعد « اف « هرقلعم « هلاصسا 4 زاغروت

 یتکرح هنا وف ایوروا ندنامرق نالوایرفس ثالبا كلوا دارم

 . ردنلعلوا دعا یسهمدقم, لنت وطسو تک وشو نیا و

 ینا مور نالبدیا داشک ندنفرط اشاپ ناملس موج ع «لوا دار

 یدال وا شعب تقابل E E بار هال ر دام هسقعت یل وب

 ی ا هلم اب (یعاعس هاش) فقاعتم ۹ د وح و ل ندنعن دل وا

 اشا ناماس یردارب كوس هلغلوا ثح و" كب رونه هدهسلا شعا دا وت

 ی (اشاب نهاش ۷۷ ) نک هعفد كليا هتسهملف ( نج - 2 ۷
 الاخ درو یلرادناح االوم یسضاق هسورو نعت رادرس هنسودرا

 لد 2( كنا ہوالاع هدى ا ونع یلضاق ودرأ هس روما

 هناحاس ( ( هال و و نوار هنر و ندا 6 زفروک كدرا

 اشاب ناماس رە هم يح ییا مور ها رله اف یيدتسا راشسعحا ندن و

 هرز وا ) هو ) اف هب یلوساک هرایزاادعب ی ره كم وح سم

 "الماک هبار وا و طض از نی لروح ( ۹ و ا یسار وا 3

 هلول ) نالا هد رمان یزاغوب هبرع « یزاغروب لاک و ناکسا مالسا

 تک رجا ییغوط هلابش لوا داره :یدتنارتبل د

 ( هلاصما ) و (نادک ) و ( هرقلعم ) كب سونروا هدهرنص ییدتآ

 هحیکرب تاذ و .یدراشعا طض ی ( هقوتعد ) هدکب لیا حاحو
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 یی ے عصر م سس تحت م ےہ ہما ےہ ی ی ل ی یی

 EE ۳ ۰ الا رتسا نیلغوا كدام وق هقوتمد هدننفصاب

 تك ملاراشم ریم یاح باک . یدرانروق یلغوا هطرش كعا ماست

 ندنفدقح ندهعلق ید روفکت اقافتا هدنماکه یسمقح هنقصاب
 . د یدلبا تراسادق هتسبو راتفرکیروفکت هدهمداصم نالوعوقو

 ریدر ین لا یحاح و سونروا هلآ هاشداب هدنزاغرو لاتح

 ندتشهدو فوخ نالوایراط هرلمور هدر وشم سل نالیدا دقعو

 لیا یحاح ۰. رو هصوصخ ڭا ه مداح یه ردا هدافتسالاپ

 لبا یاخ یتحو شل رلبا رد هلا یرلراوید هنردا لوا هنتر ېپ
 ا شیراق شاراق شرافت واو شمصاب هل یراهح نالسد یزاغر و ی

Eهطض و ه رمحاح كن هردا رار هلا اشا نیهاش الال  

 ییدلواهد رار I سو سونروایرزاغ هدلوا دا رض قرهل وا نەعت

 نوزوا ءرکصندکد با هدلا ی ( کسا ابا) هلتکر ح ندنزاغرون هلول هدلاح

 یتساروا و یدلاق هدهقوتعد هرزواقلوا رهظل ا:وق بودا هج وته یر وک

 كنغل روطاربعاسنارب . یدتا داما تاب E E ردف هطض هب ردا

 هنسشراق یزاع کیا یادناموق یربش.هردا نالوا یتعاب ینکیا

 ۱ هدهمداصم طو « یدلمشس راح هدهرد شورا LL j SS هفمّعح

 . ید آ رسا هدزارب . یدلواروح هتمجر هبهعلق لر هسهدبآ تمواقم

 ۱ كنادناموف یشضشت هبهردا كلوا دارض نروک ینتیدازوا كنءرصاح
 ۱۳۱۱۱ ام كع ر ندشیدلوآ نعمرترا یتسارهو فوح

 ۳ نراتفا زان هدنیروصح هاکشا-رارف ء( شونل ) هلقاق هک

 هعلو خاص یستریا ندنرلفدلوا شمزب « شعاصوا ندهلخاد تابراح

 ک ۷۵۲۱۳۰۰ )  یدلوا روح هما ات
۷۱۷ لد یساع دالابم هر رد

ربعا مان نیردا لوا هنس 
 هدتنامز روطا



۳ 
 بس

  ۱ eییلعیض تكا هبلفو هرغز « رادراو « هام و ۲۷

 نالوا یحتف ےرات كلوداتسا ندنخشرات ۱۳۹۰ ۰. یدیا شملق اینا
Eیدل وا تعان ینکیا هر هلع و5 ند  . 

 لبا مور كرمز هدهنردا ینامزر نوزوا اک لوا دام

 ر و شا نییزتو هیوقت هلا تاماکحتسا یدودحو مظتن ینلاوحا
 نالکمزالنوحماثملس هلوا ر ا تلف مور

 اتعنا زرط هلرایا رش هدنامزوا . رد اا زا و

 هدلاحاره هدهسرارومرو هعنقم تامولعم در ا هدنقح ینامسقت و

 . یدیاردیا اضتقا یرللوا یواح یرلناتسب وهحاب «یرلکشوک , قاط رب

 ن الاو هدتهچغاس كرم خرج یارسیتب کاو تاوا دا
 نالو هدهردا .ردل ومامییدل وا هل یفیدش و هل رلح اغا لشاب ماطر

 دباعم کهدنرانامز یحتف بولوا شهلوا اشنا ًارخؤم هرضاح عماوج

 رک رع رب هدر راتوا هنردا . ردعمالق رثا ندهناتسرخو هتهالسا

 ء ولکیدنو قوحرب هقشب ندناتسرخ و مالا هدنرازاپ . یدیا تراحم
 . ید روتر و هتک فو لنالااق « یهسنارف « یوونح

 هن رلدودح برصوراغلب كب سونروا ویلاوههنردا «نیهاش الال

 (هنردا ) هلئدوع ههسور لوا دا هرکص ندقدنلوا نصت ظفاحم

 . يدا غیلپت هر 2 نارا « نامرق « ناممرکیحتف

 ناهاشالال یر قرهلب ربا ه کیا اات ورا فاعتمیحتف هنردا

 هونج هلتسهرادا كب سونروا يحاح یرگید هلامش هاساداموف اشاب

 طض ی (سویسقآ -رادراو) هحیکیو (هنجلم وک) ءلردیا تکر ح یہغوط
 (مرغز کسا)ك ردنا لاصبا ردقهنب رتا ناقل ی رفظتیار هداشآ نماش)

 هد ( ۱۳۰۳-۷۹۱۵ ) یهبلق یراکدتبا طض كولراغلب هد ۱۳۵6 و

 نددارفلب یقومهلف .ردشملواسسأت اروم هغد و .یدلیاربخس
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 چو جرم

 ر

 .هلقملوب .ERE د طخ ناقلاب هدرلدغزو هدنساةتلم هه

 1 راردر ومشم تل ؛دیکلر ۹ و اتساس

 «رادتفا نوت « شلوا فعض راحود هبا تابراح ماطر راراغلب

 قواعد یراتسیا و نامل یطا رو ط.ط تکلع تورو «یخارا

 اع یکینیدلوا هدا رلرایوب فنر نالوا ترابع ندهاداحمو عازن
 ۱ 21۶ هلرک ندتیدلوا قافو قاقش هدهدنتم یرادمکح
 ردشماملکح Eb هاکشم هد دن ص كعفاوم

 تموکحیاغیا اکواک | طقف .یدیاتاحر الاح ردناس لار

 یاب) یردارب رکیدو تافو (۱۲-۱۳۵۷ :ع)ناسا لشم یمودخندا

 شادرف ییاو ءزوک هتناور رو 9 تنواعم هب ردي هد ( دا

 نوا هعفادم ینتکلمراذلب ندشیدلوا فلت ءدهبراحمیراقدبای هلرلکرت

Eراح یشراق هن راب راح لنامع جنک هاخمال اف یو هاعم ثكاراس-  

 ر ںولوا یدهعل وو ياخ هردناسکل | ۲ روا وب واتس ابر راهلا

 ۳ اا دوجوم لامشیس یتخوا دلو ندنزف یدو
 ا هراشتاصوصح هدکناسا 1 هتشیا . یدبا زسرادتقا

  كناتسراغل لاش ندم رو نادسمه رلد محاح و همداصم ه یدارو وا نوز وا

 ۰ ید وا تج وم یلاقسا هد صد رادا د هاقلبال وف

 EL ناقلاب نالد ( سومهه )یرارادشب كیاشاب نىھاشالال

 : قوح ك ا رسا نالا هد ر را هر را نال وعو هک و و ِ :AAT لہ ۳

 ۱۳۳ اا ]هلا نإ يزكي رسا ز ندتیدو
 ہرا نوا شورغ ترد ابرق ارظن «هراپ زعامز هجا رب )۱

 3 2 ب

 در را ی

 .  رللوب ندکه روکذ مروشن )دهاسر اذک و هکسالاس ندهن وط وهل وناتسا

0 TRT TNE 

۳7۳۳9 IS LSa 



 eo یسافیتسا سس ندع ان

 م م م مم هم حر رم حس رم ی

 هلام لا تب كنسحندش دل وا كلام هک انغ هدقوح كب هدهنسح تاحوتق

 . یدلر ورارق ی تک

 جنک هدننعض یسهرادا نسح كکلام ناسلوا طض هدلبا مور

 ه ده ر کا چاق ر و یدنلف نیست هشلظفام دودح كب سونروا

 . یدلدیا هدلا هد( یرکم ) هقش ند ( هلاصما )هدندزوا یر مه

 موم هیاروا ندشیدلوا داع ه ( یزولاطق ) لءونج ( سوت
 . یدندا

 هجرد یرلتورت هلا باسح لاوما یرلکدابا مانتغا ءرللنامع

 مور جوف جوف لد ] وساک هحینل و | مولعم هحل وطانا 7 راو هب ها

 ضشمنلشابپ هغعلوا لش هل یل وطانا اسا هلا معانغو لاوما داره هب ىل

 تانع رس سم لادهر و دملا وما مسر هر یلنام درو نداماع ۰ ید

 رکسعضاق و رزو هدهاشداب روضح E 6 قدرا وا ه دان

 داع هللا تس ا تاطخ هفت هاش لب
E.دوعاو یداهجب ٩ كسرو دا هام مدار هک  

 یع و رمشم یح كلاما تب ۳ هدا ندر هظایا هل رار رسا

 ) یر هلل ن و یش ۷ سیف ااا » ٩ كسبمر ومل یتداو

 یعرش 2 هاکع د ۳ تای نوع هان رک تل

 ندا بسا نک ,ندزاغو .هلفطلت یمتسز ءرفو ۰ ی هنسیل

 فارسا: قلخ طقف یدلوا روما هوس هدزوا وا

 هنسعلا با ندریسا ره شب سه ندنراکدتک هنتهج اغحا تو ربحاق

 رارق هناصح ها ۲۵ نوحما یرم كنارسا ناسراو هخب یرادق

 ۲ 8 رو ای 72, رات
۱ 

1 
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 ۳ دات یلتاثع کی ۳۰۹
 بص ( راضاق یحتق | ) هرزواقمامشراقباکتراو هلبح هشيا بولیری و

 ارساو شعلوا دای هلساونع یسضاق ودرا ES را ضاق و کیدل وا

 . ردشملسد كع ) یخد هسخ وشا نانلا نوجا

۳۴۴۲۳5۳ 
e 

 ا ا ندرانا فولوا هدعاسم هماوقا ضعي ندا 3

 هنر a  تاریدرب هسدم ارفسلماح یتادعدتسم كنهدوک دم ماوقاو رولت وط

 2 وکسفرط ندنرقاشوا ناجرتوسولسنوفو ارفس .یدارولیر و

 الت رظن فاعم لدمسر وشا هدرلنالآ ,NEE ( هحنسا )

 . یدیا رولماب

e۰ رم ج جیوه ۳  

 یس هلع للم ی- ٥7 رج مت نالاب

 ۳ ۱ و
 “E تاح وتفو همداصم كلبا هلرل والسا

۰ ۳ 
۱ 

 7 ۰ ی ّلروط ام ار یفلم وط سما نصاب

 سناب ابو مور ییالوط ندناحوتف وشا نالوبعوقو هدلیا مور

 اكا تودیآ لوزت هنسالفس رد كطاطحا و لاوز ینلروطاربعا

 . «كنیرازس قرش « یسکلوک رب كنتمظعو تکوش « یان رب زکلا
 ۱ .هدکمهرتد ؛لیربت لیربتهدنتخن هدرصقو سشلاقیلاقو لابخ رب كنیرصق

 وج ا تعاحشو تمقو تلضف 9 شعلوب
 . ندصاخشا نالوایرمسرمیمسقر ونالس وطهاترجا یراودرا < شلوا
 وبشا بولوا ترابع ندرلدنجا هدسهظفحتسم رک اس كل نصف و

 1 زاحود ها رب رللالتخایرلقدراقح هرص هرا كلرلهتح



 مےں سس سس پا ی سس مع ا

 تاراد و هبدبد و تسدم ر هدیز و یصم . ندا |. زا طخ

 هلرظن فاما هرضاح لاو ر ورغم هلبا تفارظ و

 رهمهدیا تشک یرکلم ید راشعا ۰ ۱

 نالوا نوحشمو تسمرس هلبراهرطاخ یرلالتسا رود و لاقا نامز

 قیرف الب هرات او هلماعم وند رابراب هرم هت هک نا رام
 دا هاعتساو دادهتسا امدقم صوصخاب و تراقح و تم وصح ائاس ۲

 راردیا حبجرت هرلنا یعالسا یتحو ترفن ندنرلناتسرخ بغ یرلک
 نالیدقا كرلنو بولوا كیوک رر لکد ناسنا رلزسنارف هدشررطب و

 یدیا رد رولوا ترافک هراهانک لوس كا یرلناق
 هدوو تحل ها 6 رار هنآ قالحا و لاا اف ماط 2

 قل راکهلح یرلساتسرب دن هناکیو ناسملس نسما تاحالرت هلف رش وناش

 قرش تولوا تناخ ابو مادعا و لتقو قلقل | هدیراهعففادم تل ا و

 هرات وخحم و تمظع و یک ماد تل یار ادم نالا یتیم یروطاریعا

 ناقلابو دودحم كب یرارادتقا هعس كرلنوب . یدنمهلوب رظنو هدشرپ

 هدننهب وا كحلخ ۵ روضقم هدنسزا ( نو شا

 یرایدنک هنبو رروک ی راقارب ككرابل هونج زوک ص ءدهطلغو لغواكپ

 كغلر وطارعا .ید ام تحاصویرصف كە رش كلام نو

 طض ردا . یدیا شمع هلا راوکیدو ل ا

 ۳ ارفق الجش هد ۱۱۵۳ یی هل لوا رصع یيا ندزعلوا

 «یرلمدا مس دوش ناسددیاهعفادم ینلن اتسرخ هلا فب رش سدق] ه زور

 هسنارف هدساابر و سما تشن هدرط ندلوماتسا [یراهرح ناخ وم

 هسدصقم ه(ژور) . یادم اا هدل و وب ه ین ول ید یار

 فرصت رلنلایدنامرون اذهعم ( ۱۱۵6 ) . یدلبا لاح زا ندلوا قفوم



۳ 
Eهدقلدونرا ین  E e 

 ,دقمشاط نإلا ییراتفاق كساصلهاوشا رالاتبد ا

 یرایس + كلارتشارپ هلرلزسنارف یرفنالک یرلبا كرلنوب یالوط ندنوبو

 KHE شو هدک جا اعدا یتغیدلوا

 بلص لها هد ۱۲۰6 كلوبناتسا نانلوا نایب هدناخدم دلزع ۹1

2 

 ا یدج دوق ر هدو ا تفرش E یطض ندنف رط

 E ر 6او تراع ندرفس ر رسهحش - ىدا رولس هر دسا

 2 زایدتبا تاکشا هتس ا
 زور درک یراوح و هنآ هحلک هب همان وب رازحو هروم

 2 هساس مولعو كنوب توش یحاوس یزکد رلهطا « یرلهطا

 (ناتسدرص) (هتسو) هدرلتهج لامتكاهلابو كرل ولکیدن و یرلملعمو

 .هتیرصنع (والسا ) و سقودوتروا یسهفاک یک (قالفا)(ن راتسراغلب )

 روهظون هدیرافرط قرش كنلبامورو تموکح لقتسم ترد چوا عبات
 , یدیا روشوت هدنسهراداټ هلع تلود نالوا

 . هلبراتموکح والسا وشاهدم ییدتبا ماود ییدوجوم هلع تا ود
 )ج یلکشت تروص كرلنو ندنعیدنل و هد و دودح مه

 جد یسهصالط | هصالخ هدهسا شلدا تامولعم طس هد(لخ دم)

 8 A ENO یاهجورب هلبا هک

 ۳ تک هاب والس رور
 1 غاط هرق < كسره « هنسوب « ناتسب مع ییدمش بولوا ندسهعش

3 

1 
۲ 
1 
: 
۴ 
kK 
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 هدنمسق رز هل ( تاناب) و امربس « اتووالقسا « ادحالاد « ناتستاو رخ

 هډ (ایزهوم) یرضوط هرم-ع یج د نوا رانون .یدبا رودیا ناکسا

 ۱۲۸ ص فقام .رات - رک و ۱ |

۱ 
3 
۰ 

۱ 



FA 
 یر ہری سرس تمص ممر ی سم م م ہم م ویر ی ررر

 كنراروطاربعا قرشا . یادراشعا لوف یلناتسرح دردآ لاک

 راک هتتنوزادات كرر کس ها امور و

 ( ناشود )یک امر رو كردنا لالاقتسا و NYE با

 «ینادون را «یانودک ام ON لد ۹۹ (Ieee) دا

 . یدیا رلشہنتاب هکمروع هلا وبا هلا طض ی ( الو ر
 هلوصح يح كروصتر كوس هلو یلاحرا ك ( ناشود ) هد ۹

 هدنتل وفطماکنه (شوروا) یجنشب یعودخكنا .یدلوا عنام هنلاص

 e تایالو صعب « یدایغوا هماسقا یناروطارعا برو

 ء زورس « یرخوا ( نحاقوو ) ندنرلکب هدد . یدتبا لالقتس

 هسو هللا قلدونرا . یدتا E ا ر نلقبس» ها « نرو

 (شوروآ ) ندنکیدسا لالقتسا تک ید نان زالو و

 هدینآ هدناجافوو . یدلاق ناتسبرمص یطسو لا ( شب ) هدنسهراد
 ندنعبدلوا فلت دن سە رام یییدنص برص هاهحو تج هل وا ناب

 . یدیا شمع هبهنامع ؛رادا ناتسبرص یو
eSتلایار مات هنفاروطارپعا سنازیب هوا  

 هدلاع ییدسا لاصحتسا یتلارق هدننامز ( ناقوو) الوا نکا هزاو

 *۱(ناشود) )بم لا بولوابات هناتسراحم هاکو لقتسم اک ار

 دات ات نر 2 اف قرەلوا تاقنم هنلاح هصوصخ رادار هدنااگو

 ا ا هج هلو ردق هبهچننل وا طبض ندنفرل

 کشت ندتالو همای یینمع ههر اب زا
 هللا موق ییا نالوا هدنرلمان ( هقسوط ) و ( هتک ) قادورا ندب

 ( یموقسا ) كردبا ناکسا هدنتهج بونج راهقسوط . یدیا نوک
 .ددشُما ماسقنا هرلهلسق قوجراو شلربآ ندرلهفک هلس«لعساو یرپ
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J ۰۳ 1 ۱  

 * یئحو من وزنا لراش ) یردارب كن( i ) هدنلاس ۲

 ° زسنارفقوحرب قرهلناط رادمکح ندنفرط یساسّور كتکلءو نالوا

 3 ندیا ز وهظ هد ۱۲۹۶ یمهم لا لرلو هکیدتسا لک یرلکلسنر

 .. هددوقشاهدنخشرات ۱۳۷۳ كان رپ × وشا جاو ید الستر ب , (جا رد)

 - رلن وب قرهاساص هر ۱! (اسلاب ) نالوا یحاص ( اییورف ) و هطنازو
3 ۷ 

 . ىدا راشما لكعت یتسهلاع كوس كا كن ( یتالو هبنای - ریه )

 TEE هد( الا )ص وصخ ابو یفاوم صع) یرلدر 2 > رلاسلاب

 ۴ ناطالس یراتکلع کت Sa SE را همت NE EAN WAT یکی

 هد تن هل اع وب هلباق والا هب هم امعكالام قرەنلو واربخسل و طضندق رطهساعع

 ۶. نشمرولوت داس د ص مولا زا دم E .یدلل وا عطف یزلکشلبا

 هبهزدو 5 قرهیلشاب ندغاطءهر 5 یبدمش یدودح | قل دو را هاتهح و

 ۱ كيتيردآ | برضو كالسو ناس رص 9 هرروا قلوا یمن ردو

 . یدیا دودح هل رد کد

 ا . ددیوسنم هتسنج (ناروت) -- راراخل

 ۱ تشهدولوههس رز وطاریء | سنارب ردق رصعجوا .شع) روک 0

 | قرەلوا مزنمو بولغم ندنفرط ( سرم یز ناژ ) هدلاح یراکدر و

 . یدراشاوا لالقتسا لان هد 4۸۰ و لوبق ینلناتسرخ ۱
 یتسبرس هرکص نامزز | هدهسیا شمع هنسهراداراولبرص قلارارب وان و

 ۱ الا ندفرط هلم یاسر هلردیا لاصحتنا ینراتیوحو
 یتلارق ناتسراغلب هدنرورم هب یبا مور قرهلوا هعفد كليا اشاپ ناملس

 :لقتسم هدنسهعاد مکح هنادغب هليا خالواو هدنسهرا هنوط هليا رلناقلاب

 كن ه وط 9 « نادش و قالفا "الا هدیدودح . یدبا تموکح. رب



 1 ی

 ۳۱۱ رلخالوا
 ےہ ہہ ہہ سیہ ہہ ہہی ہہ ہہر ہہ ہی ہہ تہہ ہت ہر ی یہی سیب ہمہ ہم ہد ہہ مرر رہ ہہی

 ناتسبرمص ابرغو زکد هرق هدنلامشزارب كل( زاغرو )ن

 . یدیا دودح هلبا هللع تاود ًابونج

 كل (چ اد ااو ) ی هحیلک هرلنلاننامور = راخالوا

 تیربص هلیرارج اهم امور هدننامز نایارت روطارپما بولوا ندندادج
 ردنا لوف یتسندمو ناسل كرلنا «یدلا ما (نمور) هلردیا اد
 ی( ابحاد ) هشتم رم هموم ترحاهم طقف . یدلوا یالو امور ر

 هرلناعلاب را والسا و . رای داکح هن رلغاط تایراق قرهلوا روح هب ها

 بوک ات مر و لود یراتید قرهشراق ۵ را

 ردیداقحا كراو راخالوا ناو :دلیامور . یدلبا تر هابلاسا)

 + (اشیووقوب ) هلبا ( قاحوب - ایباراسب ) و نادغپو قالفا . مریناس
 یراذکحارخ كرالراع یرغوط هرات ٩.۰ راخالوا ناب

 هدهسرابدلشاب هغماشد هلت رح لاصحیتسا هدنراهنس ۰-۱۳۱ نی

 هدننامز لوادایم .رایدرک هنراتعاطا همر رال هب ندمش قو
 ندقمث لاش ء هنوط ایونح ۶ یراعغاط تارا ۷ و

 . یدیا دودخ هنا ناتشراح ابر« نیس

 یتلم ترتد یالوا تکوش باضو نیم لا ندا لا
 . یدیا دولیا راضحا همهم تاعوقو هتنرایدنک هدنامزو لاح بولو

 هدنسهرب زج من ناقلابهدننامزینل اشک ر وشک كلبا كي هلع تل ودهتشنا

 .یدیا ترابع ند وا یراهشاس تعض وا رلنا با راثلم نت ناو
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1 4 
 8 زر ۱

۹ ۰ 

 زمساع كلبا هراتال هدا مور
BAVEN 

 ا ندنراتلم ناقلاب زعاج وتف یءدیلیا مور

 E مدام تلاع هلبا لاله هلسملصاق هکمردتخود

 هد ندنرظن هطقن تعغم داماو ید ای بصعت شتا و

 ا و . ىدا لشاب هتلوا تالا راس
 و .یدبا Pierre J) ر) ىلا رق خنک سیربقنرتس OE هرامآ

 ینردشلاح هدادرتسا ندلنلا ماللسا ییدرش سدق هل .ساعدا تناروتاد

 ع تاحوتف یدشود هدهنبرلادخ قلانکر وشک
 ۶ یدتسا قاوا (یریکردنکسا ) ابو (یرازس لوژ) كننامز
 دا یلوطانا موکح هلالحضا و وح بولوا نه هسیرق

 ۴ ۲ ۰ 1 اب بوقخ یر وط هلامشقرهلغاب ندک و لم فئاوط

 ے۶ ر یراج سور هلا طداپانوب نویلوبان .یدیا روسریدسک هنیزوک
 یدبآبرترب لوس ندنراروصت یهدلحیتسهمقرش كردناسكلا
 هدهمالساكلا* کهدنتهج ناتسنمرا كح وکو نامرق لوا كا تاذ و

 1( :0:1عمو دوغ)نالوایسهلکسالوس2لا دارا نام رقیتح و یداشاب
 NE سارق « لەر وس «مور ماط رب هدنتفافر کی رایا طض هل

 لام هب هعاق ۲ ۵ نرم ۲ یدروشو هدرا هزار ولف 6 یلایدراسم رل

 3 ولسا رب :هدنقش و هدنصنم زکد ۳0م هک 4

2 
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 ۳۱۳ نت كالا 1 اال 0
 ییہ ہہ ہہ ہہی ہہی ہہ ہہ یہ ہہ ہہی. ییہ رہ ہہر ییہ ہت یز ییہ رہ ہہ رہ ی ر ہریرہ ر مرر م را ررر سی

 هد ۱۳۹۱ هلکمامهدنا تمواقم هنوق نمشد هشا یرما ه لالوا

 . یدّسا باغ یهسالع

 تبلص لها رز یی هد ( ناسوشا) یجسلا اب هدسهنس ۹

 نالوا قوقو هنلاوحا یسهرزج مع ناقلاب هللا ناتسراح ردنا نالعا

 ندرفس و , یدلیا اما .EE ۳ 5 ( سام وط رب ) ساب

 ینم كمو ظوحلم یعوقو هرمزا ندفرط یربما ندا دهم

 نالبردنوک ندننفرط اب ۰ یدیا یسهعفادم كنار وار ۷

 هلن اتعیشراق هلوا دارم دلرماک هتساسیم لوبناتسا ولف ر ثحوک

 .یدتسا.تنواصم ضرع ه ( نا زر روطاربعا نالوا E هب را

 شهدم هدماکه یحددیا تد وع هدهسادتسا دادرتسا ییسپال توفو

 لک و اباب یتح . یدریو تاعیاض یلک قرهلوا راحود هننقصاب ر

 كب رذح یب نردبآ اذععم . یدابتروق ندمولوا کا 3
 : E ا روح هتعاطآ ضرع هنت وق ایا

 جنک بودک هسرق قرهونوا یدات "باس ییدب و )

 یا اعم شر یا لکت باص یلها یلارق

 قرءل وا لصاو هکیدن و (هدلوانوناک ۵ ) هد ( ناشزول) قیاس لارفو

 ( نروا یتشی ) کی كرهک ( مبنوعمم نوشوا ) نداروا
 یک هدشیا یار ۶ ها رالن امع GOS روا ) . ۱] ردشنشز وک هلا

 بولا رج نیا فسوت ندلا-الص نکیا یلارق سدق نانزول وبشا [1]
 رانا سرخ یدشادا هکر اتم هاطربش كماقا نیت | هندضارا یرکیدکی نیفرط ها

 هسرژوا رلنو ندا الص هل راغا لتق یو مو هحاخ دردا دهع ضقن

 هدنزاوج . لوک ( هیربط ) ینرلودرا رب دوجود ۰,۰۰۰ هلا مو
 ]رخ فو رمسا e O شات ی هلا لا رقو ناب دو وع هد ( نیطخ (

 ا لب رع تو یاو رد ید ا اق ا دادرئسا یسدق
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e a9 ۳ ی  
 a i ما 0 ۳ ۰

 ی ی 5 Ps e ا ھر 1 ر

 HE یک یندلوا یرادفرط تلص لها ر 2 ندشدل وا 7

 کیلو ندا اشاء یلاوحا هلرظن رب هناکی هدنسارفس یروطاربعا

 | ینتیدلوالح هددرت اپ کی قترا . یدنلوب هدرلجر هتیروهج بودک
 ل ولبا ۲۲ هدننمض یدادرتسا كنهبناتسرخ كلام ندک ندلا کمر وک
 ۱ لا راطحاو نالغا هفارطا ینحهل وا تکرح هرفس هد ۵

 .دلردک هیابنولوپ و هانا | "ال وا هحنلک هنلارق سپر

 دالوا لکو شان هدهرص يدا ینغللاللد بلص لها هدرلاروا
 . یذبا روشنلاح هتمرذناق ینولکیدنو هد ( "ەئ زەم بلق) ۰

 ریخت راحود یتاممصت اباب یافو كنلارق هسنارف ۱۳۹۵ یانوناک ۷

 هلوکت نددعو یاضا یتنروهح كيدو هدلالتخا كنبرامور دیرکو

 هکیدنو كرب یحنرب هدنرلتیاهن هنس روک ذم اذهعم . یدتنا روح
 اود یشدلا ند ولکیدن و هاکمر وک یرادف رط هر راح یر وههجهدن وصو

 د د هشل دب | طض نهردنکساداردباتکر ح هقرمش هدننارب زح ۱۳۰۹۵ هلا ۱

 گوش هد (ساموطرم) یک قیدمر و ترصم ردقل وا ك ه رللت اع

  هسدلاح الص هل رل ودرا هدایز ندکب روکیا ء یرلرا د کحن «یرلنامرهق روپمشم

 0 2: ندنطض ك (اکع ) رب یره تاهس ییا هدهبسرلیدّتا مو
 ۰ یدروننلو راشیر یلکرو نالصرا یلارق هرتلکنا هدنسیشراق اکع . یدااق

 e متال یی دلبا دعو ییکحنهدیا یسهلمأعء ) ب رح رسا ( هس ر وصح

 ر بورن دتلو ص كرەلىدبا دب رز هدلاح یرلتدل وا ردق ره ۳۲ ۰

 د یعرلد وا كمادمش ود رولتالا وق هدتنابط ی رغ: لصا . یدّسا فلت ررب

 ۱ د س كننا وبح 2 ین وب رظن هدر هبهالسا سور صع ۰ یدبالب ْط

 كز هابصعت رتا یاتق كحوک یار زمس> ی و یلفح ینید اب تاح اف . یدصا

 تن انحو تعانش كنم رلناولم بیلصلهایحنج وا وبشا اب صاح ندبا نالعاو
 ۰ ۰ 5 یگ دم و وا هدن راح رات یدنک هس

oni < 
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E 2۳۱۵ را کالا لريال  
ranمي مس مس جی  

 تاقوا رصح هلاغتشا هلیراشیا لوطا ا هلسلوا هدقمشاغوا هلبساصا

 . یدمهدنا

 اولو یلازق ییرق هد ۱۳۸۳ لولبا .یدروشبزبف هک دتک شا

 ییدعو تنواعم هبهسناننسرخ تاششت ندنلارف راع نالوایرواكنا و

 ہد ۱۳۹٤ طقف .یدناشمقاط ییتفص یصخ ص كن ران اضس رخ ق مش و شل

 قلناتسرخر هما ( ۸۱۱6۵66 de Savoie اوواس ود هدهما تنوف )

 هدهما هلا یوم رک و ساموطسب كرک ندنکیدتار وهط اهد ینکتریغ
 هدافتسا رب یو ځو رونمتسیا یهو هدا یک او

 یتح .یدناروسدنا وزرا | كجا تک حب ندنس هط یتعفنم هل اعایو هسانس

 برص «راغل < سناب هلش واعم كناابو هدنتلا یعارم راح اكو

 نرجاتانوتو هدکمانپخ رلانلخ یلدوطار عا ی کک

 ا هژرل ولب رص هد ۱۳۵ . یدنا هدقمردلا هزوک ینلراک ادفره

 کک تونامصءادف سوا هنات یاق ) ندرلاباب هدماکنه یییدلوا

RSجالا عبا هی ولکیدنو ار هننامادقا تان هد  
 ا هلیا لراش یجدرد .ینعی-هرکص زارب .یدیا شا وفس هاب

 لائوس یواش یهکراتم نالیدبا دقع هد ۱۳۹۵ طاش هدسهرا

 بوکید زوک ءدهناتسراغلب نادلشاب هغءلغاطو هفلوزو قترا یو لارق

 رم PI را فاو همقلر ثكخوس ندار وا

 یتارق هلراغولواهلاب تاذو سکعلاب هحنلک ھه ( هدمآ ) تنوق

 ثنسادعا یناروطاربغا سنازب كرهنزوک یعفانم قرش ندننیدلوا

 تا هد زل ونس ۱۳۱۹ یالوط ندو. یدروشو هدنماع

 یا ی رشت ۱٩ هحینلک ه Basarab اپاراسب زدن اسکای ر قالفا



 دار سا جد ریدر وتو وقف کر ۳ ین لا ا

 تیود عزا بو هدلعوا هد ۱۳۳۰ و شعا تافو هد 5:

EETار ندحراب وا قالفا كل ردنا ناشر ی رل ودرا راح  

 ا (یفول) دوهمم هدهدیا شلوا زاتماو لالقتسا لمان

 .دوخاب ( اهر( وال )ییغوا نالوا فلخ هءردناسکل | قرهشقلذ

 ۱ ۱ ۰ ۰ نوا ا نوناک یه ۱۳۹۵ ۰ (والسبدالو)
 سا ی رلعا عاعجا هد( راوشهط ) هدنطاش و یی ام رضا هب هب را

 ۱ . یدرمسا ا طبض ینماکحتسا نیروس هوا (ینول) .یدتبا
 ۱ ردناسکلآ را داتخأ ناتسرافلب هدنسادتبا یسهنس ۵

 ی هدهفوص نالوا یلوصح یزق یدو ر کلام هاکعا تاقو

 «یمشسارتسیا هدار ( ارودون ) نال 1 یدو ا Sichman نامشس

 ندنف رطچد ورب رود ید هح رود و | رفاملاق < اب راواق ها رحم 0

 a :.یدنل وا مس ۳

eیتفو دردناسکل | اب ودعا یدنک قول ىلا  

 هب ینرع ناتسراغاب هلداحا هلو یتکیدایا تاس نالعا فقاعتم

 (راح ) الاخ هدلاح یتیذاوا بحاص هب یضارا ةعطق رب كحوک و
 هد هس گیم هس رز وا ىلا نامشس ناغیلاح "هب هظفاح ا

 هارو رمندومش روج هدام ندمهاب قایا هنسضارا .قالفا رب یروپ

 هلباریمشا رتسیا و طضوموحم د (قجدارغاب) و (نیدو) درک نوک
 دوو راهی نانو لار, یداباق و وسهاتسز راحت ور سای

a و 

 روداو ار

 ادر رلهدووب و ل( 9 وس) اوو رها ۳

 یکن یدو (یول) هلا لوحاوب .یدلیا عید ول» ( كي رهمهب ناب )یردارب

 نوما كما ددلا ی ييدتسا ما د ودح هل طض كيهعاقر رومشم

 ۱ و یاحوتف گروپ رح ا ناقلاب ییدسا ۷ | 2 اخ



 و

 ۳ زا کالا ها رانی ی 0

 جرج دی ےس ا بت اب یی ےہ یل س یر س ی س سس حس سد

 یدلوا شل رضاح تاکر طاسا ہد ر ہد ەر زج ےل نوح ایابراحت بلص
 الانا هلکنا فح لکی بلص له مو ی تت کلاق

 هسابستار اخ u نالوعوفو ارخومودد۱۳۹۵ هدنسدزا ىا

 .یدیا شا اط هد هاب

 لهاهایطبض كنه ردنکسا ( رپ )یلارق سیرق ناناوا ناسب هدالاب

 نرافس ته راح ر هدلوابا . یدیآ کک 462 ۰ ۱

 یروطاربعا سنازب هک کم زا اش یک ییدلکهنیدزن 3 یل

 سوسساید هدوو و «یدلکهسدو رو لای یاس را غولوا هلابنا ژ یحنشب

 هلارف هداروا و ېدتم 4 ندو + ادو ) ك توش و هاب

 نکا یدبن نامشس راح هدسدوع هندو هج ان

 ندنرلر وطاریعا سنازب ندنکیدل,اناس یتکحهسهدیا هدعاسمهنس ر و ص

 هجرلبا ناژیجنشب هراحیث هملاراشم نکا لزفت هتتحاس ناتسراحم كاپ

 یدلوا روح هغلاق هدسدو ات هاب

 باب هعقو وشنات وطقازوا ندتحا تدم یلخرب یی روطاربعا مور

 هلا لوب ین ا امورو تنوق و یلارقراع نولبدا راضحاندنف رط

 ناکرط زا ٠ ینکلا مور هاسهطسا و ر وطارب ۶۱ ه4لاراشمندیابهدم لیدب

 عرف و نت ارم هد باص لها تا ق هلن ز ف قمراتر و

 هدنقحیسابرفا تحد ندنعیدلوا ناتسرخ رب ترس اهد هدهما یجنتل |

 ,: قدا ی هقرش اهالالجال یارو فتاط

 [ 2015500 11111 — مونجاسساپ )یو ابا هد ۹ نشو نوناک ۵

 كحهدبا ارج اهفظور هدلارق سیرق هدنو دکیدتانالعا ( روم ٍ.

 فايا . یدرلکح هلک ارج هدمآ هلبا ( سپ ز و ارز یراب رام راه

 هرز وا كج امن ی. راو من دما اوطانا كامالاسا هدیرمفس راج رب هد راپ



 مو می یی ےیل صرع ممم ممم مم مم ہم مم مم مم مم دی

 یحرات لنامع یکی ۳۹۸

 او رهظم هدیاب و تودک هکیدنو هلش رومأم یلط رلايرلاغ ضعب

 اردک هنونوآ ( سداق ی نام ) نالوا لکو شاب سنازب و یدل وا

 لوبف ی.ذوف یرلترضح اب كروطاربعا نالوا یمخفم عوستم
 ۱۶ اتو ی تتیدوطا عا قرش امور هللا ناس امسا یکیدلبا

 3 . یدلوا شا نالعا

 و یدنلوا نالعا _سدقم برح هد ۷۸ -- ۹ روڳ ۱

Eین( تالو هردا - مار ) 1 رص> مو ی  

 ۱ . یدیا هنماع رن مع ندا طض

 رکیدن و هد ۱۳۹۹ سیامبونار واطهحنک را اهد (هدهمآ تنوق 8

 روف نوم) و هونح كردیا دیذع یتماقا هداروا هدهسیا لک

 < زسنارف قوچرب و لهناش یون « یرلرونیس غروبمسکول « ( یتوق
 نالوا نیت یاشرام هسنارف هدور ريا و هلراکداز اهون < زماکنا

 را هک یدشروک هلبا یلاشرام انوغرو و ( نیو ود ناژا)
 تیروهجناطش .یدنا هدنسو 1 كارتشأ هب ( هسدقمهفط و ( يسهفاک

 روطاریعاو یتسمالدیاموحم هبهیروسهدهسید رب و ایرلاغ کیا هب ( تاب (

 | یدوق طرش ینلدیا كر هنیروهج كا هطا سودنت ندفرط

 ا غا ی وور ) توق وهدنرلا دا سوتنیغا
 ییدتیا طض یفاعل و یکیدلیا موج هبهسالع كنلارق سیربق هدهرص

 كردیا تک هاستقفوم قحردق وو ییدمهدیا هدلا ینهعلق طقف و

 ىدا ی ربح یيدلبا تدوع هب ( هتس وعام ق )

 ی ارز 2 -- یا.ص ك رک

 يار ی وسلک تیام يامن ود هد ههمآ (۱۳۹۹ ) :دسوتسغا ۵



 كليا رالنامع هدازوا قرهلوالصاو هنک وا یلوسک هدن ۲۳ و یدنوط

 روطارعا دما 2 یدشب راح هلب راناولم بت قرهلوا هعفد

 هطقف تک .هتکلا رارکت كا قرالوا نا یعنعب

 هدداتسانم قلوا ندنار واکنج هاشم هقشپندنکیدناتکر ح ندنرظ

 e نیز هداملاقوق نندرام ور e یون

 قلخ وللدمو اطعا تالوک امو قازراهنیدنک ندشرط یا
 ندادن رهظم هلت هل لوک

 روما کب نیدیا .لدیالکد ككلامه هه رحم هوف رب زونه هدحرات وا

 یسهرف یراسش نارو نالوا رت ر ك.

 هرکص ندنسعاسم كنلارق سیرق ارح ومو ندلا تكنبر#

 شمانو تفو هتسرت ولف رب زونه هسامع كلاغو شمقلاق ندهتر وا

 ندنغیدلوا شماملوا اشنانئافس هنیرزوا یرللدومنالاتیاو سنازب ینه

 هب هعاق عود . یدا یاسر هب یل وسلک ا لاک یساغ ود بص

 ندناکدازو . یدلشابهلوزت هنیرزوارلدگ یرومتاب قوا رب هجتدیا برقن
 یدجا یتسوق تنج ( رپ نس) هب (یساو ود نالور) روسچ
 اط رب ندن را وید هعلق هللا تامادقا فرص یرکاسع تنوق اذه مت

 (لقس نوعا ) . یدک هادعا دب هعلق نوک یک قرهحا رو

 یا زوقط یوسک بوللوا مت یلادناموق عهوم (نرحول قاژ) و

 راّزلکنا رلنالآ « رلناسلاتبا « رازبستارف « راتنال نوک رز را

 ( ۱۳٩۷ ناریزح ۱: - ۱۳۹۹ سوتسغا ۲۶ ) یدلاف هدنسهراد

 سنازب ترافس ته رب هدماکنه ینیدنلوب هدنلوسلک ( هدهمآ )

 ةد هس دليا تکرخ هدف نوا كمروک لاا یار

 ففوت رانوک لح ر هدا زاغو یاغوذ هنطرف رب ندبآ دوهل



 سس
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 ا ا هروطاربعا ندیا تلاکو کا هدتبوبغ كروطاریما
 2 هنس رلامل راغاب ناو هد وج یس درر رح ناقلاب قره ون

 31 اس ۱۳۳ دن اوك لروطارعا ندنکیایا

 اامتیسیراج راغاب نوجما یرورم هحتسب رس هكروطاربعا لر بیا
 ۱ یر وسیم تایریمز هم)لهدهاس رحم اعود و .یدلرو راروهنسل رب دشقص

 ۳ یقوم کهدنمان نیع هدننورب ( انومه ) و یتساروا كردک
 :: رلیدتبا لاغشا ین ( یلوب هزوس ) و ی ( یلوبحا - ولاحت ار

 r .یدرونش وب هد لوطا هدرا رات وب لوادا رص

 ا شغا تمظع بسک هجردلوا ( هدهما ) نوسلو

 e هکنا قرهناط و هتح رب انداع یملاراشم

 ۱ باری ا CAR a 6 ES لزەتمدع

 e ٤ ندنار روطارمعا هداسارت مدا و نا . یدشملشابهاس مما اط

 : . یدنمهتسیا كمروک رادمکحر

 نارف یرکید اهو یرب هدیرلت وک لوص كل وا نیمشت ۱۳۹۹

 راس ر ۶ نالیردن وک هرات راغلب هرزواقلوالو یدرطبنیتال هدیر واو

 هتک هیمونرط هلتکرح ندهنداو ندرلنامل دباع هرلراذلپ ترافس
 تاقا هدایربما نم هدتنوقوشح | تدوع ههبراو هن لوپ هدل وا ز ونک و

 اوق یاژ روطاربعا نالوالصاو هلته کیدردنوک هدلوا نوناک ۱

 ر روک ذم دالاب ییدلبا میاض نامشیسراچ . رده
 n هدهطاغ کهدنراوح هنراو هدلاح ییدتسا كم
 همداورب ) نامز یخ یرلن و وشمایشاس الصا هغمارب تسل رس

 3 - ردشعا قالظا هدنطاش یسهنس ۱۳۸۷ هم رکصندقدردنل ول

 ی ۳



 ۹ زمشساع کالا هل ریال هدنلیا موز

 نار یجنشب روطاریعا هد رلتنام یسات نوناک یتسهبسس ۷

 یلغوا كویب و یتفجهیناط یننینارمکح ذوق اپ هدسنازب غولوا هل
 نوجا یتحاسو دعو ینکجهدک هنیدزن اپاپ رارب ها ( كينوردن | )

 تلط یل دیا نشاووقا ,ندنفرط ( دەم رد كار رول ) 

 لونناتسا هقفیبندک تا اطعا یفلم هیشا ( هه
 هنمان روطاریعا هدصقاوم ضعب نک هسهرادا رالنابع بولوا هدنراوخ

 هرو یسشاواقم دارتساو ضا فا هسا .يدابا دو

 4 هدنلوسک نکن هلا راسال ؛ یدنلاشما هد ۳
 هداعا هرامور [۱] هد (۷۹۹ لوالامسر ۱۰ - ۱۳۹۷ ) ناربزح

 (دەما) ا E ب یر وک ا هدزوع ۳۷و یدلدىا

 قریاللاص یرللوق هدناژ یجنشب روطاربما یدتک بولیکج هکیدنو
 تاز هلسیدنک ندنفرط بلصلهاو یداوا قفوم هکمرک هلوماتسا

 هانداصوظفح كکلام ناناوا هداعا بونلوا طخ هنمان ییلدوطاریعا

 . یدلاق ت لل یسمهل أغ قمشاغوا

 مازعا راریفس و وح رب : مهدیا رظ فطع هلارف راک هدرب

 قلناتسرخ هعفدوب هدهسیا شا لوق یراریفس نالبردنوک الباقتمو
 یراراذکتخلتصم هدنسهنس ۱۳۲۹ :ردشمامعقلاق هرفس لعقلاب هتعمم

 بلط رلایرلاخ ندهزوک ارو كيدنو نوح له هلوستسا ییرلودرا

 .یدیاروسمنشود یش ر هقشبندنلاغشا كندو هدتف.قح ناویدهش رایذشا

 ی هدقل روطاربعا سرب و رر وهعاخ هن رفس سلازم (هدهما)

 :یداشاب راک قرهلوا هنتسفنم هلع تل ود تاعراب ۱

 تكنشوتسغا یس اس ۲۳۹۷۰ یر هرط یەو ارو ۹

 . ردنا یفداصت هک یر

 ۳۱ رب اش ۵ ۱



 ۳ یا لناع یی ۳۲

 د (وقإال) ین قالفا .. یدکید,زوک هتندو رارکت هنا
 و عقاوم هدنف رط عاص كن ه وط هلیا درب ندهب وط

 ډډ . یدیا رونما یدوجحو 1 راراڪح هدسدو یکتا مه ۵ ر ون دیا

 ر ثكجهدبا كرت یتشضارا راغلب هلهجور چیه هدب 1۳ هحناکه نهاش

 و هلفو هب ردا كنوشال هسکر کو نامْدس 9 ندنکیدلر ۱

 ۷ هل رلبافالفا و راغلب هدنمض دادرتسا یدو یتعجایم ۳

 ضب نامشیسراج تیام . یدشلوا بجوم یک ارعا هتنابزام را

 ۲۳۱۱ ۱ رف هدشدردفقص یتدودلردنا تکرح هاسهباعا ك رلکرت

 هد هسي دلک هس واعم كنا(مشس هدوه ال .یدتا باتش هیدادما كندو

 ه1 ۱۳۷۸ و یدتا تدوع هدلارف « یدلاق مّقع یر

 1 DE . یدلاقهدرارام هنن ندو هدنسوتسعا

 لناشا و هللاقتنا هبئول یلارق راع رارک كنیدو
 ج ارا قفَتم SENE یشراق هسرلموڅ نالوا لمتح یعوقو

 .هد وب و قالفا فیخار ۱۱ راوح هاسهعاف( نیروس ) و .یدلوا روح

 . یدلبا قاها هلکنا دارد و هب ( وشال ) هلا یوم

 دنا نینط هدنسهررزج مع ناقلابو اوروا وردهنس چاق هتشيا

 اتسراحم ندرلراغلب كنیدو « یابرام و یانشت باص لها نالوا

 ۱۱ ۲ رع هتکلع هدکن ووا ود.تنوق) و ندم

 ۱۳ هل تاع ندنسهمداصم ییارب هدیزاوج هیروس
 1 E ند راح راغلي 3ة نده یک د | ومااح

 ۱ ا كرلىلنامع تاذوت کنوخ یدلکدلومأم هدافتسا رب سه هتعفنم

 عفد كابا كرلنا بودا قاقنا هلرللنامع هدهلفو شما رفس هناتسراحم

 لآ یرادیدهت نامزره قرهلوا ببس هتیرارورم ینهنوطو یرلناقلاب



 ات 7 3 ضرب و ي يص س مت جی اع ا رال 2 ۱۵ اف 4 ی
e ag0 4  

 كناشسراح [] ( ارو ) . یدشعا لوف یراتسات هرروا قلا

 ند اش لار هدد مح ۱ تا دنا هلع ول ك
 ر E 2 3: 1 ۰ اب AE غ 3

 شاغارد توسد لوا دام نانمهلوا رهظم هنعلاط جاودزا هلیرب

 نا ( دامان ) یره كناشس راحت و" یسکووتم كیطط و

 تلود كنامشس راع هکولاح . ريد « . یدلوا یضار هجاودزا

 هدنسهنس ( ۷۷۸ - ۱۳۷۹ ) ینلراذکجارخ یی یتسبات هبهلع
 ( راما ) هله و ینلدل ومع وق و ا ندنسه رام یییدنص برص و

 ۲ ] یبدلبا 2 2 وز ههلاراشم زاب رش سە رک نامشسراح لر هم رب و مان

 O نت ی وا ناب افغ هد شعارلح راز : ها نایک

 ی 120 ولیرو نامها اشا شاروج هدنحرات ۱۳۷۲ هدنلمر رکید

 تلود شاغارد نیطما رب توسد هدد رص یبدلبا طض ردق هب وق ام

 لواداص فطاتلالجال ینیدنک ارخومو شما لوق یتسبات هلع

 کدو جا 1 هدد رص یدل وا تراز ندنف رط

 [۳] ردشل ام وزتهراسلح دیزب ابو ب وقع یهر هنلغوا کیا هدینسهب رک ی

 . ردا ضف یتسهل وا هدانا بود

 بله رتنا یارس زمنکو ت «زم هدوب هحینلک هنغا روطاربعا ستازب

 راناتسرخینعی هدرا ۱۳۹۵ روطاربعا . یدیارویروط بوشارعو
 ینع هابا باب بودک هامور هدد رص یرلقدلوا هدقمشبلاح هدنک وا ند

 نام [ ۽ |ددنص وصح TY شعااضمای  داحا لسا اتد تار

 كحو 0 تیام نولهه ندنف رط یرلّساد ۳ هلیحو ینیدنل و

 یتاما نوناص قو یسهن راو ینو م لر ادف فلت ونام# لغو

 با۲۲ ص تلخ. حاج [:۳ ۰ ۳۲ ۹ لک ۱,

 . تعدنا (۳۵) هفصصهدیغاشا [4] + ۲۶٩ ص ۱ دلخ - اعزو 0

 مس مس رہیں یہ ہہی ی سی حج حر درس عج م مس ا س م ا

 ی ور رز حس تا ا



 دوم هاوباتسا o ہا ۱ ا E یا نوک هر

 . یدیا شملسهدن

 رتال هاتنافو هد ۱۳۷۰ ك ( نهروا ) جنب یلص لها « ایا

 س كامب e دا هو رش تاح وتف هاب داحا نت الو مور نچالس

 ۰ یدربک ه رام زار

 یسهب رام برص هلع ةت اع تاو

 نول ت یه كناتبرم

  تاح وتف نالوا دکب رایا اعاد هلا تربص و رم دن < جردن لک

 .تایحرپ ( ناشود ) راج .یدریایبهدیاتمواقم راولپ مصقح | هی هیناغع
 خات هدهسنمهلوا قف وم هیقارب .. رسهحبش یینالمسا ییناعع ید وا

 لو یرلمل> داپ تب وغ 0 یدریلسهدیا

 برص قدهلوا براح هلبرلریرب عطقسال كلردیا مش ینکلاع راح

 یراکجهمهدبا تمواقم هیهنامع :وق ندنغیدلوا یراط فعض هنتوق
 .هدب راق وب هدهیدایعو شم ثراو كناشود ( شوروا ) . ىدا راک |

 .یدیا ( ۱۳۷ لوا نوناک ۲ ) شعاتافو هدننارحم نیدونالوا ناش

 تیالو کیدلی هبمسآ ( وقرار ) ثالید وف وقلاخ یاینودک ایام

 ردق هبونج و د ( رادراو ) ند ( یارف) و روسدیا هرا-ا قیاس ږدم

 لا ندرامور اربخا کمسقر ینجواوهدنمکح تحت ( نادغوب )
 اج هب یلعوا) هلا یوم .یدیاروسلوب هدنلا ( احهبیلعوا )-یدیایخارا
 نالوا همست ود (اننوو معق) هدننامز نزوک اتناق یتموکح ذوق



SESE 7 IES ESER EE ۳0 ۰  : : 

 ی هب راح برص نر لعا هر ناچع تاحومق
 ہہ ہہ ہر ی ن ی ےہ ی یی یہ ی ہم

 هری (الاققیرت ) هد (الوقس ناوی ) و شعا ثراوت ندنردپ اق

 زکلاب هدنراذخام مور و شا فرصت یابروتساف هدنبرف یسهقطا
 نال وا یاب ( اتو ای زاغاب ) م.دق تولوار ك یمسا,هعفد ر

 شمع هنسهرادا تاذ مان .( سوهدالپ ) هد( هلرب ) هليا( یرخوا )

 نه وب هدقه وا هرادا ندنف رط راد اقر هدعق أ وم ضعل یک كن و و

Eمه يلا# یبدتا 3 ندرلمور كياشهد ردق هل اح  

 یدا راشعا

 دوخای انز یتسب هدعقاوم نی هنیزفروک كيدنو و یرضوط هر
 - ردهصطق نالنید غاط هرق موبلا قوم روهشم كلا هک - هیاطناز

 « جاروج یلغوا كن (اسلاب ) نالنید (اروب ) هلبا (یمشارتسا)
 تام وتل ۱ سام وط ) كسدور») ر وشم هاساسدعم هلا ) تاسو وعا (

 2 اس وس 3 دو را هدحارد 6 ۳ وونام وا ) ال وقت E یلعوا

 ردناسکلاا .( انولوا ) ندنراناعل قلدونرا < هدنراهرادا و

 داع ۰ (سوناسا او ) اذناق هبا تار و روسلوب هدنلا خروج
 1 رک ضا
 . یدنا شع وا ۳ 00 تما اقا لح هخر وح هدب ر ار وب 1 رح وم ن کا

 قترا"بودیا باغ یلاح شنازبو ترص تاع ناو

 | ا یادخ ز رط دو را و نا ۱۳۵۵۹ هسوامساو تاب
0 

 ۱ ا ,E ندنکلام مور یر طنش هنس“ |

 كد وو لامش كنتهعطت وب : عود | رف .فطع هنتهجح هنسول هدر

 هد ۱۳۹۰ یرالوا هر زح ندنقفرط لارف هدنتهح ا

 ES ( Trertkc توقف رو 1 )یرب ندنسه راحمرامنالوعوقو

 ) ان هه زر هش ارس ا یددلاوو ( قوونافتسا ) یزدار هل وا و
 راب



z4:ال بیل  

a > 
 و 7

 کک ا 4 ی اب

 0 هنفرط ندبا لالخا ۳ شما مق یتهرادا سا هللا
 E فا یر EY ماط 8 E کرک کیا طرف و درط

AV" 

 . هنملعیردارب كلوسبهدوب هجنلک .(قوو) یدتیا فرصت هنسهقباسكلاغ

 1 هد ( وقترو ی ) . یدبا شیلکح هنفرط i تودیا لالتخا

 | وراطاقو هزوغار و درط یتسهلاع (اسلاب )و ی( ج ووناموتلا )

CESهدنن مف طض 2۳  Ê3 كوي هشت هدههراح ر  

 . یدنا شم ا رو وک هتلا رق ناتسدرص لون یک شود وا

ESE SESE۱ کلیو اخ كنعورشم ثراو  

 یردار كب احهیلغوا ۳ نیشالو - نحاقوو ) نالوا ییناق

 . ناشود یعوسمتاذ و .یدقح هنکوا _ یدیالغوا ك( وان ص )و

 یا نا یی یاد لا ره دارت تولا ی "اونع ( راج) یک

 زکلای . یدا جا عبا هنس صا لک برص لکت ردق

 هدندودح راح و هدسرق هنوط و هدلامن هلش واعم ( یول ) یلارق راج

 هلا ( قلءو  قوو ) ییغوا نالوا فاخ ه ( وون هدالم وقار )
 تتوق ند فرط راراحم بولوا رومشم هلقلو» یسانز دلو كناشود
 ٠ رامت ماط رب یک یراراه ك( ووناللب رع رازال) نالیرو یناونع

 ی : . یدنا شعا لکشت

 ۶ ستار ۰ رولوا یه کنالس قرهقح لو کیا ندهنحلموک

 ۱ دال هلن زاشما ناونع لئونامه یعودخ «ناز یدوطاربعا
 ۱ برق ندفیدلوا طاع هلسضارا برص قاط رب ییاروب هدهشعا

 | کتا . یدیا هدلاح رب روصحم اتداع ررش وب نالوا یهاکردنب
 ۲ کو لی رتدب القا یتلق .هدننمژادا سنازب هدردق هبیدمش

 ریلسنازیب نوما نیمأت یتراتراجت نالوا هلبا اینودک ا بنات ندنسلوا

9 3 19 ۳ 

 ۱۳ بت



01 Na Ea br TN A 

 ٠  1ا ا

e یمهب راع CIN E 

 ا ۳ راس ال نالوا ندنساضتقا ی ۳ ة دید

 رلولب رص هارابا ناز نوجا هظفام ندنسالتسا تاع یمالس

 کیف یرادرف ندر وایرلس O یار قافتا

 كرللسنازب یرلسارهو فوخ ندرلولب رص هدایز ندرلللنامع ندفرط
 هدلاح یرلقدلوا ندرخآ ند رانوب یتحو رالق لحتسم یقافنا هلرلنا

 2 یدراردیا حسجرت هیولپرص یرابلناع
 زار هناحوتف ینیدیاب یربندهنس شب هحناک هبیزاغ راکدنوادخ

 ندسهبهرام ییدنص برص) هد۸۸۲ = ۱۳۸۱ هرزوا كمر و لصف

 ییلخ هرق یرادناح یسضاق ودرا و . یدنک ههسور (یللوا لوا

 ترازو ماقم . یدتسا اطعا یمان اشاب نیدلارخ تودیا لی هات راز و

 ماقم اهدآهتس نوا یمسلاعم سیو . یدیا شلاق لحس ردهنس نوا

 هداشاب نهاش الال :یدرتسوک تدا لو راهم داردیا ءدادا یطلب

 هلق هماع زلا قی رطب هلسهعو ر هم ر ثاابکب راک قرهلوا هحوت رهظم

 ك(دنرد يلداق)و یدتا لش هاروا 2 ,ةمهلغلر وس ناسحا یراوجو

 Sa اس نگه E SL یرلجدنبرد بوری یتسوق

 داغلب نالوا یتفتم هلبا یلارق برص هددووا یربماج عقاو هدنراوج

 یدلیا هلغ هننرک اسع

 یه را یبدنص تبرص = ییلص لها قرش هنپملع لوا دا

  ییعوط هتسپ ربا ا و ( همارد ) نالیدبا طض ارخّوم

 ییدلوا مسقنم كناتسب رم نالوا ناس هدیراقوب نمالىتسا نالوعوفو

 هنملع(اح هب یلغوا ) نایلون هدزوربسیعل همسف یجنحوا ندهثلث ماسفا

 ام ابا یه ۱۳۷۱ الننساو:نفس وسا دنا وا 5



 و یاد تی سس حس ص

 ا .یدیا A ندنف رط اشاب مت الال_مدنفصا جو 9

 كا لغوا هرزوا قلا ىز کلاغ وروا e تزاکرج

 3 یوم ازز نمای دیا ہکح r تا كشت ییدتا اما

 ۱ .یدیا اال مضاح یر, چیه هلس هدیارب رح هدنقح یضرعآ برص

 | لوفشم هابنارحم ازوغار هدروک ذم خر ۳ یرلهل اش برش سکعلاب

  ندهزوغا ر ینعی ندتروهج هلبنوق او( وا لا الوتن) و
 نوجما قلا یه زج نوتلا ۲۰۰۰ ییدتسا هیدأت هب 1 6 تازب دهیم

 رویدیا ا تارا رو ر وعار نوح داصقم لوصح نولوا دقو شل اح

 (ز) و (وقرام) یلعواج و تاذلاب ( نیحاقوو ) هدناربزح و

 2( ووناموتل | الوقبن) هب ایعومعاجالاب هددردوقشا یردتقمرادمکح

 .یدیا راروب روت هنملع نوجا عنم یتسالشسا شهدم

 os كنيرلخ رات ىنجا ضعبو كرمرلخ رات

 . یرللناهعع یطض ندنفرط رلیزاغ كناسارتیعی ثاکلاعراوج هرلناهلا:

 . هلتموکح واللا یتوق کیا ا اجا و دبد رخ خب نالا

 9 ناقلاب هسکرک و رلن وب رک و شمدوتک هنلاح سام و دودج مه

 .. هدرلبا راحم یهدلامش و رللقالفا ها راآهتنو E هدتسو رب و

 ساب هلا كرد ۍغجهلوا محو و رصم هدنعح ۱ كتفاع

 ۱ ردقهبءرتلکناو ابوروا نوتب یترادایرف و اکتشا ءزاوا یکیروطاریعا

 ا یرلنروهج نایاتیا مأط رب طقف ,ردربععا لاسیا
 . مورحم ندنفرش هعفادم قرش ندرلکدشود ندنردق و توق هلا

 عام هتیراداحا كرنا هدناراکتوادع تباقر یهدنرانب یک یراقدلاق
 ۱ کیدیآشمردتسا مازلتسا راقلراک ادف ردقلوا یرلهنارواکج تامادقاو

 اا راحود ردق هنس نوا ی رظباتخش نالوا یساس و یداصتفا



 ۳۳۳۹ داعش هدنسو رب زد رس هش ا ییا دهه بل رص

 ات ندا رو a رخ كرا 8 ندنغیدلوا شاوا
 یراقدلوا ام نر داش

(eرلو ور وط هناکرب قرالوا ردتقهربغ هتنواعم رب چه ثالیدمش  

 oi j, Avignon نوشوآ هدهسلا رف هد (نه روا ینش) | باب .یدیا

 هدتفش> و تنواعمهفرش | مه E هدااح یییدنل و قم وا و

 مالسا نوجمادییزتینسهناحور ذوفن و سيسر رک ینسهناممج تم وکح
 ناقل اب . ی دنا شم یعاح 6 شم صعاب ۰ شکبا نالغا یمات وع بیاص لها هنملع

 نوح صلح (ندهشامع د رط ام ) , «ندنسهت ر كل رام لن مع یهر زج م

 هدلا هقسو ر ندا اطعا هحیشت تامولعم هدنقح نالب نااوا سرت

 شراب هنارادف رط كب هد راه اکح برص ضعإ یک ینیدملوا دوح وم

 ناکا رک اط ا رصد هدایز ندتففح و هنک كنهق هو ندتشدل وا

 سس NUE رولا تیرو هتعجا سه هم رام رات نا تک

 ننکیدتبآ كاسا یرابزرب هب ا مات
 ت مص ید زن زح , مس ناقلابو ر ونعا اه ییمسا رنو هدهسروپ رز و

 . رود تح نان یالفاو (یول) یلارق راع هاب رلسترب راغلب و

 .ردم رال تعد بلص له ا یکشتم نه هب ود ندا ا هدلاح و

 لاحرد هدنرکدتیا وغ( اچ لقوا )د ۱ ۶
 کا یش راقد روک دم موغا لا

 قالفاو::!-ناب لارقو (ا-هب لغوا )هبلایمو نا وا دن ی

 ۱ لا یداحما و ( 1 هحریم هد رام رات ر ا ا ( وه ال یسار

 هروکهتیاور ربو - ژناد قول - ( یول ) لارقراحم ندیا لوق ےاطلا
 داغلب و (وقت رویل) یسنرب هتسوب و ( ناحافوو ) وسد پرص یونج
 لدوح وم ردق ۹۰,۰۰۰ ردا ق واحلا هاب رت وف کک :(نا(م س ) یراح

 ر می یے ی ی یب س س ےس سس یم س اسا ر ےس ےس



 تمم ےس |۳9 2 مے ہم م

 3 هی j ناعها ءاعح الاب هدزورس ايو هدهق وص هما ودرا رب

 رلشملشاب هک ربا یرغوط هبهنردا بوک ندنرلغاط تویسد هلبرهن
 ح ح ۱ .یدیا

 ناهاش الال یدلاو هبردا یدا هدنل وطانا لوا دا ص هدحرات وب

 لاحرد قرهرشاش یراق نی «هرلعانجا وب « هرلتل ور وک وب اشاب

 ۱ رک رب ندهسور نواه ک و هاکعا دادمتسا ند لا راشم راب رش

 0 لصاو هتسرللحاس ۲ 3خومآ - اس ) هرزوا كم یزاغو
 3 اروم هدهسبا شعلوا حاف هدننامز .یزاغ ,ناخروا یساروب
 2 ادم :یعداحا E سا " یراع راکدت وادخ ندنعدقح

 شه دمنالک ندلامش ارز .یدیا Fo س ات کیدعا )مع هنلعیض

 ا شعا تکرح هلت قمراقبح بوروس ندلیامور یارالناّمع توق

 لاک | ی هبا س کیدتا تشت هدنتنعاس نامز زمهاشدایوب ًاتاذ .یدبا

 E هاه ره ..یدا شعدبا داتعم یتملشاب هنن رگید ندعا

 رادشب رب یدوجوم هاو Re نکیا ل 1 افس یزاغ ۱

 ناهاش ال ال غلا ربخ یب دلبا برق ههفاسمثكات و 5 ییا هره ردا یوق

 هتهحوا هایراوس ۰ a نبا یحاح ندنساقفر

 .یدیانامرهق رب راک ادف «روع «هدبدهب رح كب لیایحاح «یدردنوک

 | هلفداصت هد( نمرح ) هدرزوا یر ج رم هنسددحتم یآ وق نمشد

 قرهای ناقصابر «یدالکا ی یا نا هام وف دوج وم

 رب لوس كهاشداب و قمربحاق هسزل وا چه بورو تشهد همسد

 هد هلق نمشد . یدنشود یئسهراح قعازف تفو ردق هنا وص و هلن وق

 ا :یدیا شهزس هرب رب یربره هحک هلیراخ كبارشو رودلوب
 ر ناقلوب هدیظذخحم ربیدن رب چه هدافتسالاب ندلبل تملظ كب لیا



 و ند امع فس و ؟ .یدلشاب کما تف «هغم ریو یر ر هسط ۲

 ih یس همداصم یا دام ص برص

 سس س ی س ی س ی سس سد س اب ی س ی ی سس ب هسحححب

 >ا لق 2 لشهد « جاو لاح «یدلاط هنا رلشوخ رس یرو و “۾ ۹ ۳ أ 5 * @ 7 9

 نشد < قد رشاشهلبا یلمس رس وه وا ءا كأ رش نمشد . .یدتسا

 كز

 هر هوا نوا یا کا۲ ندو کک یدک ]

 a لیا یحاح هد رلنالاق عاص ى 4 هدعوح رب 8 رانا و

 هلا (احهلغوا ) ( ۷۷۳ - ۱۴۷۱١ ) لولبا ۲+ یدلوا ریسا و لام

 هدا رق راح «یدلوعوب هدن رہ ( ج. ) هدرارف یاننا ( نحاقوو)

 قلعت در کر REE ا تول روو هدنسهباس یتعرس كنناوبح

 و هس زحعم و دادما كبر وصت کا ترصح و كسلص ویا :

 نانسلک مان ( لەراير دام ( همان GE ءدلا و هدد وع AOE 3 كردنا

 قردل وانا ES هت رفظم و هدراکدبوادخ دا رع ءاشناهد رکشت ماقم

 . یدلیا داش هعفان تادسّوم ضعب راس هابا ینیرش عماح (كجهلب)

 هر رام و .ر وسد (یییدنص برص 1 مولا هد و وایلدل ومع وق و تاب ب راحت

 . یدشاک هبیشراق یشراق هلرللنامع یر لوا هعفد كلا ا هلبا
 مراینامل ابو ل لوغشم هلر ر هلهج ویبیدنل وا ناس هدیراقوت ایوروا

 هیعسط دودح روه صدودح کهدایورواو ۳ هد رلتلم ی.هطا

 دافتسالابندت رفظم وشاكلوا دارصنکیا شمالوا لصاو«هفارغج و

 17 رو وا یحعآ کوو وو E EES هه وط ی صدودح

 حجر ا یلیا مور ی E فرم ینلاهاو كدا رص هج وو

 رر ولس هدنا ل اا ود ردشعا

 یا و یدنل کل هاش انح ر كاا غاب نیهاش الال. تیرفظمو

 ثكنمشد.یدیاقلوا یس ص تهاشدابیت صهناکب بول واتاذرب راکضغ

AY ۱ییهغاایم  TE ER Eهل ر و الد ۷۳  
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 یحرات ی اع کی ۳۳
 مطرح حجم ممم ہم ہہم ررر ر ررر ر ررر رہ ررر ر ررر ح ہر صحیح ررر رہ

 9 لبا یاح نکیا شا ضرع ههاشداب یتیدلوا زحاع هتمواقم
 ۱ دف یایوا«تنتطط و يلوا رفطو زوف لئان-هلوف كتب قرد

 | قلبا هدزمخرات بوریدتا ممست یهراحی قرهلوا بجومیناقرتسا و

 ۶ تیره ا ا رخ ينط ندهنقو لوا دارم . یدقار کلر

 ا وین هفالخا قرءداق یهمقو هلکمرک هنجما كبا ءدسهتسم
 مور هتتکت لبا یخاحت دنر زن كن رات یدنفا هارمخ ید سوک

 ۲ . الیایمسا (۷۸ ص ۴ دلح) هدددنارب رکیدو 1 بنونسنم هنقرع

 یتدلوا قتشه ند(اذلبا) كتك ( لبا) اظن ها قاس یتغیدلوا
 .یدمهنل وا قفداصت هدف رت هدیاب وب هدح ران رب سه موو عزا هو

 ود (كبابلیا )هدا کیا رب زکلای كروكذم خرا هل.تهج وب

 3 ۱ ر وسلکم زال كما مکح هنفیدلوا یوهس تت ع هدعصط یاسا ییسلزای

 اف یا 2 رشا کیا هر رع

 او موشنیزسن | و قبطت دطاقوف ی( اف ) یزاغ راکدنوادخ
 نده وا (ینلدنح بترص) هرکصندک ربا طض ةونع درد رب وی سما

 هی( هس ور )قدهنلوارلتافاکم هتفال بایرا هلکلک هدلاوما و ارسا نالا

 | عماعبابرب هتسشراق نوباه ۍارس هد( هکر کح ) هدارلهحیاباقو یداک
 رها ترا ج هراغ رامور ییلحاس هوولاب هدءهرص یيدتا اشنا

 هدب 100 دد و یک, رکسعنالبردنوک هتنزاهمبرت

 یی )و نیل رامعم رس هنس رلیدنښک یو هاتیح شدن و یرامعم مور

 ٠ هلطو هسردمو هاخرفاسمو ترام ر هنیراوج و سی ین ( هحیلباق

 ۳ Rs :.یدردسا اس رلءهرخ نوجا

 رو ایش ما کب جم واس 6 « یلح بوم ۷ دب رب اب



relات سا  
 تست را ۹

۷ 3 

 هد

 فرش رله ده اع کالا 5 یداجا ارغط

 كتيروهمت كيدو نالوا یثهدم بقر هدهرص ییدپاب هدا راناتخ
 . یروهح(هزوغار_هزوک ار)نانل وب .هداحالادنوجما ی وقندنرمت

 هانولالدتسا ندنرللاقا ور ین رللاقتسا هعع+» كن ی ام-نارادمکح

 كر هس لالقتسا و رمث هطساو هنسردنک یتمخص هنراهیاح هبا هیلع

 ةرر قا تهز و یوتلا هقود (6۰۰) یوسو هلسازعا ص وصح ریقس

 لوف یهامصو دقع یسدهاءم قلتسودو تاک 7 ه دن راف قرش

 یرلتموکحناتسرخ هلرالنامع هدهاعموشا ۷ -۱۳۹۵) ۰ یدلبآ

 نزع هزوک ار .هدلصا قرهلوا هدهاعم كلبا نالوا دقع هدنسهرا

 ناخروا هدهاعم ثالبا [۱] هدهسر و راب صاح یغیدل وا دوج وم هدنفار وا

 نانو هدتلعوا كو هطلع ( هد۸۵۲ - ۱۳۵۱ ) و هدنامز یزاغ

 ردشلک اب یاور رماح ندنفیدنلوا دقع هل رال دون

 یس هڪ كىلا لوص راکدنوادخ دا ص هدنماقم اضما هبهدهاعم و

 هدد راف رط قالخا اضما هدز رط و و شمصابقر ەل وا قىش ايى رل ةم راب چ وا

 ڭا ( ض ل نکیآش او لو

 تفرکر الع ییدلک كراقمر هوش .ردشه وا داحما (ارغط ) ر

 هلا یهاشداپ مان هنسهطروا هرکهزدقدنلوا نییزت هلبا طواعخ ار

 ناطاسب )النمو شلزاب هدهسانم تروص یسهرابع اعاد رفظلاو یردب

 نامرف . ردشلق ر رحم ود ( اعاد رفظلا دنشادعنا ( سماخ ) ده

 یجناعن » هناوذ نالوا نیست هنتمدخ ثالشک ارفط هنسالاب كراتارب و

 تنطاس وارسا باکو تفالخ راد رهم بصنموش هک Sal رولتسد « یئاپ

 و هدزعامز . یدرونلوا دع.دنسمر ,یلاع لا هدهلع تلود قد 8

 رولیروک ندنملق ( نواه ناود ) هفظو

 . تعجاص [ ۲۵۰ هغي ] هدىراقو ۱1



 تاحوتف ماودو 2 ىجا یسه راع یا كمصض برص

 زعاحوتن هدلیا مور - ( وقتروی ) یهتسو رل( رلاملاب )

 رانا یراتی ولغم یعب یرامنیص كرلوابرص هدنسیربوک نمرچ
 یهب راح . یدال کو هعطق تکالف اف رب هدهسیدیآ هب ضرب شهدم هدنقح .

 : کهیوش ,رایدتاءدامآ و راضحا یرلیدنکهب یک الفرب رکید تقاعتم

 ۳ یتیدروط بودیا تلط یرد تئارو لعوا كلارق ,یوتم

 ردق هخادو را ندنرعاط سودن, یسهعدق یاصخ 2( ناحاق و و

 -ایدوتساق ) و( یرخ وا ) هکرایدل ا بوکج ندن آ ینکلام برص نالوا
 شلاقر قحهمقلرب هدندودح الات زکلاب . ىدا هدناموت ( نی

 بهسیرعتهج و هلام ند( دنیپ ) یتموکحینمی یذوفن زکر م پرصو
 را 2

 3 ه زادا سلازبب و برص قرهلوا هدنتلا یدوه مور هد( رلاسلاب)

 ۲۳۱ روزفا قفلو هدتتانم هلرلولکیډنو هد غ هنتر

 ۱۳۱ ارم نرم نوجا كنو . یدارارتسیا كمشلر

 صیرح هقشب ندقدلا ندرلولپرص ییرزرب «کسا «ینانولوا هرکص

 هتبرلیدنک هد ( ج ووناموتل | الوقس ) ناسع اد ندن رب هدلاح یتیدل وا هاح

 للا هدي ( ایووقارد ) ( رله ) ( نییهرت ) . رلیدلق راذک هیزجو عبات
 ر ونا هقت هنس رزوا یسه رحم تاکرح نم یحوونام و ها 6 رایدروک

 | نالوا یلاغ تام وونام ول آ . رلید زدن وا ۳ ۱۳۷
۳۹ 

 . یدنا هدنمان رازال تن وق

 توپو د خا هد۱۳۷۸ وقت روی ی( ناب ) هتسو
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 رم

 -دددانجامادهلیا هنسوب هنتعفنمكنا هدقدل | ینمانیلارقهب رحم لحاوسو

 هنسیست راز هسهرت هد۱۳۷۷ هدناذ و .یدلشاب هتعلوا سح لدتا

 . یدلبا طض هلا مو هب ( اچ وهچاردا) و ه( بان )

 نالواتراخ هل رلدله ونج و (ینول)یلا رق راحت نداتافو هد ۲۳

 هدلاح وب .یدرارودنآماودالاح هسراهباتسرپ دوخ تاعمصت هدرل واکیدن و

 ۲ یدشمایعوا هماشا ۷ فی ع ناتس رص

 هاش واعم ك ( خووهارب قوو ) یداماد رازال یراهرکص اهد

 ثالاع هلا طض ی ( كبا) و نرزرپ بولا هنترعم ییرلتوق پرص
 كتقوقح ناتسبرص وشراق هتنارک التسا لنامع هک یاس هتسهلامش

 ینلرنو یطق رارفر هد تلم ییاره قرا ا و

 هننارحم قلدوتراو ترض+رع وف یهدهردا تاع ۱ و

 كا هدلا ددر لحاس الاب یجنکیا ندرلاسلاب . یداشاب «هلخاد3

 هبراحم هللا ( 2 وهبونرح مدار ) یصاغ ( هظنار - ار ) كرهبسیا
 هلتکرح هنیرزوا ( ویوط ولراق) یتوق ( جارد ) هرکصتدک دتا

 یهسو ندفرط ف .یدابادخا یاونع قات وقفو طض ی( ج رد)

 ` ندننارحم راج هرکص ندننافو كنقول یلارق راج هد ( وق روف ]
 .یدتاطض ی (وراطاق) نالوایقر كنهزوغار هاقلبالوق هدافتسالا

 ندنفرط ( وقروی ) كنوراطفو شمانک هشوخ كناسلاب تفک و

 كيال ید وقر وی ندشدلوا نعمام رابنوک ۶ )

 ندنکیدنباتوعدو باج هننابالویزکد (كیدنو) كيتايردا قه

 ب

 5 SSN YANO نوجا ثمر و نزژودر هرلشداو قم رو یاب «یترو
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  2 "FTEنیز لنامع ۳
 ]53۳۳09 رز ۳ ی ی ا ا ی یا ی م ی ی م ی اک ھا ی سس م ت

 0۳0 . ی ققح یسرادا لدو یرانامز اه كنبضارا
 ۱ : یدلشاب ههلخادم هشیا لعفلاب هس اع ی تیام

 فقاعتمی د وعي ىلا مور i RES رب مص

 EG نوحاقلوا كلام هدودحر کی یشراق هرلراغلب اشاب نیهاش الال

 عقاو هدنرلکتا یرنغاط ناقلاب نالوا نوک PIRE DE ما

 کز یرغوط هقرش هداشاب شا روم هداز لع رما « هعالقو دالب

 با ( ی۔ەحکب جاغا لزق ) اشاپ شات روم ( ۱۳۷۲ ) رلیدلا ی ما
 ردق هب ( ولیر) و ( نامها) هده نيع هنب هدالالو ی ( یوسای)
 كن ( ۴۳002 اف ودوا ) اے راج ردا التساو طرض ییتهج (وفاصص)

 .رلیدردسا لوف اع تک | اح ه (شاغاردنیطاعسق) توسد لغوا

 ا ندنفرطلوادام قرهاوا فطلت رهظم ارخّوم نیطناعتسف هلایموم

 ۱ کیا رکیدو خوب :ES هی زف رو . یدلدیا ترایز یسیدن 2

EEEیدلدا 9 د رلسلح درزاب ابو توقع یرلمودع  . 

 هردیا هباکح یتسهلئتسم یلاخد كنطط ف هللا یعوم نمرلمرات

 ه 3۷۱۷/۷۰۲۱ ا ا ی سیفوم تما EEN وک ربه ر رفظ هاش داب]

 هدډنماب ناطنط و . یدتا کو یرصت تیار هک وا هعلق لکا رح

 E یدیا یر وفکت راغلل ر ندیارارتغا هسرادتفا دی نج ںول وا

 .نبارهوفوخ هنیلقیهاشداب نو توطس نکز با تعاطا هک وام

 3 ی هعاق حاتقمو لاقتسا هلرهبده یی رای رش مودق هکع | عاهایهانتماب

 | ندکدلدیا انکا تملخ هتسیدنک ندنکیدتا لاهتبا ضرع هلبا دقت

 ی هیناعع تعبات زکلایولوق ساوا NT باشا هدنماقم هقشر

 ۱ [ یدلف فاعم ندهبعرش هبژزج و هیرم فللاکت ولردیه هلفارتعا

4 ۲ 
f ۱ 
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 ۳۳۷ ۱ باص لها هس ہزجہلع ۱ 3

 كن رله رک رکیدو ندنجاودزا شە رک كنا ثهاشداب هسراروبد

 [*] « رارونعا تح ندنحموزت هناکداز مش

 یحیی

 یدادرتسا ثكنل وا - ماود تاحوتف - لیکشت تیلص لها هن

 هل اتاح وتفو الاتسا هدنبونجو لاش كنسهعطق يبا مور رللنامع

 كوس كح هلس هدیا رهطت ندرلسانامع قرش هدهرص یتیدلوا لوغشم

 ,قدقملشاب هغعابوا رارکت هدایوروا یرالخ لک اع

 ۱۳۷۲ یتح ..4 یدمروتک هنالغ ییاراصن مد رع رفظم یناه اا
 اب هدد رم ییدرک هنلاح تار قطب فاع یودرا هدنسلأم .یمهنش

 هلارق كلوتف هنوطو هتروهج .كیییو كرد 8 ی

 یاس رب برص نصب هدننکلع مور هد. یدنل ها

 ها رلکرت نالوا دک را ی وط و كيدو كردبا ت ولغم

 ننال ندهروم بفاعتم قاین تشک ی دع نديم ور هلا دات

 ڭكنىراوج هل هعامو ( ۸۵۱۵۱۸ - شل ( كراک هامور و

 هش ناقلاب ندنا راع نالیدباو . یدلبا ناس یشدلوا هدهرطاحم تس

 : :ییدلرتو رازرفهناکشتتروشم ناز هلسهطسا و و را
 لعند دل دی صد صخت ه راکىل وناق یعل هنهدم مه لاو یوعدكنااب

 هسلحموب .یدنلوا باا (بن) نالوا یتکلم نتتالرب قرهلوا عاهجا

 یروطاربعا سنارب هدننامز ناع . ىدلوا توعد رلراحم لوا كلا

 ندنرلظعاورومشمو (سورهفولاق سراقسالیاب) هناتس راح هن ندنف رط

 یچوز كنزوک اتع ارام یسک کک
 راحمرب هرکص ندنلوصو كرزانوب . یدیا ندنلاجر مظاعا نایتسرخو

 تعحاسع ( ۳۲۴۳ ) هفیخ هدیراقو زارت هدنفح نم جاودزا و شا ["]

 رک



 ی ی
 گن
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 باب E اذلادجال یتاسرتو تالکشت بلص لها هنب یرافس تنه

 كلارقراح یاهر ناکرا امور ًارظن هبه ابراج هدهیدتک هنیدزت

 | نوجما هیرفس تافراصمو تازیهح ندنرلکدعا داععا هدکپ هنیرازوس
 ندبغوط كرفس جهدنا تدشآ كرهمردن وک لىم ییدابابلط كلارق

 ۲ ءدنتسهزاد للوصاو ار راد هفجهلوا هنلع رادنامع هبیرغوط

 ۱ كنیرالوق هلبا نیعرب هلیوب ینول لارق . رلیدتبا فلکت یتسعا نی
 | او ولی رم نوسلوا رلکرت تاذو هکنوح یدمشان هنفرط یسمنلغاب

 یهحرایر, لعاب هتکلع نوسلوا هسرولوا ندهرن ره نوسل وا راراغلب

 دیاقع هتیرلهساس عفانم E AE كما لام

 یمسرندعااها نسما د نیا یلارق غاطهرق کیدمش یتح .راردبا ادفهاس

  یتیدمقلاقندهرقس هلا لوصا ناعو ییدمر وطواههرفس هاسهدراتفاض

 " هتسهیابهذملیدسكنا نوجماقمردنوق ینجات الاتیاهشابیسهب رک هدلاح
 ۱ کش ءهدنل وا نن رشد ۱۳۷۳ هد( 2 )هنلع ما .یدشلوایضارهاس

 قرهلواترا,ءندرانبنالزکلای هدنتساید یمهار شاب ایاپرب رع ومنالیدیا
 كحوک و (یزولهاق) ندینلو ( 0 وققوط ودراب ول ) ىل وات

  یسهقود دیفس رحم ریازجو سوسقانو ( وتنونم) یلکیدنو کب هطارب
 ضعب یک (لویادیجآ) یلهسنارولف ییحاص تنروقو راولکیدنو ضعبو
 | هد« اا ةا تاررقم مقاطرب رانوب . یدیا ممتح رهام
 هقرو رب اباطخ هامور راد هسراداحما یتح یدمهلوا لصاح هحتر

 | مور هدنقح یسلدبا دادمتسا ندامور هلا هقرو وشاو یسعلوا اضما

 : یدلوا لوبق رهظم هلس فلکت نالیدبا ندفرط یرلسایاب

 بلص لهآ هرکص ندنافو هد ۱۳۷۸ كراوغهرغ یجنرب نوا
  هدهایوآو هک قول لارقهرکص هنسترد .یدنوالرت هدششت یلکشت



 ممه

 e ۳ نانلوب هدنسهرادا تح کما تافو - یدشلوا بحاص

 Nk e دابآ نس رق - وور وس ت تاحوتف و هدا مو

 . یدلوا كام e یر سه قرا ندنر رب

 یرلکدلبرلبا یرغوط هللامش یسهررزح م ناقلاب راسشنامع هتشلا

 و ر هد رلشراق هدهرص یرلقدلوب هدموګ هرلدودح کما

 هرقحو « برص « راغلب «یهروم « كد رف هدر 2 و

 رلی رواٌت هلغای یدنک یرب :یهییک یل دوطاربعا سنازب شغا هطاطحا

 هدعافو لوصارب هدرادلنامعو روب دنا قفداصتهتوق فعضو كحوکررب

 . یدرارونلپ رلبا هلدصقم هللا هک یالعاو هد

 تاحوتف هدنراتهج توجو كاش زلاشاب ناهاش الال و شاندوع

 ودرا لوق رب هداب فا رروفک ران رهش هده رص یرلفدل وا لوغشم هلا

 راک - یراصح رییاب ) مقاو 9 ( سودیا ) هنتهج قرش هلبا

 ناکسا هبنایع نیرجاهم هسودیا فو تیرو طض ( یران هج

 یراراوبدو ریخت ی(یوهزوس) ینبم هنیرزوا هریزججرب قلشاطو

 ن رف ) نالوا هدننسع اسوا کو هداعا هرلمور هنن مدهل ادعا

 عض هبهسامع كلام هدننتهج قرش كنلبامور قرهلوا طض هد ( دابا

 یا قالا و

 راغلى نایاشب و لقسم خینیرتک اترو

 ندنو ....یدا شردلاق ندهروا ینمرادا یرادلناع مورو یاسوا

 نایاش و كانزوس كي « «یرغوط ندیرغوط هیناغع هوق هرکص
 یزاغرو هب یعقرهل وا هج ون هنکلام یتا روطا رم امور نالوا تی سر

 سلازبب هرکصو اسلکق رد كنهنرداو ( یلوهربخ ) هدنراوج

 هدلا ید ( هزیو ) نالوا زکم هرانویوا كلوب كب هدنرانارحم
 یقوم اسلک قرق نالاق هدزعدب موبلا ندهدوک ذم عقاوم . یدادیا

US ga ma oh 
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 یخ رات یناعع یکی
 رمی ی س س ی ی ہم س س س س س س سس س س ی س س ج س م

 ۱ دات ا هاسرح هلبا هردا و هعفادم یب ندنرادک هجتارتسا

 صوصخ ایل . 211 یسهسعقوم تىما هلقل وا مقوم رب تاجهلیدیا

 | ,یدخیدیراح ندلوص یتمشد كجه یروب هسرزوا لوماتسا ندهبردا

 ا لوا ا اج کرج یرلبا هقدعلوا طط یمازوب و
  ماکستسا قیحا یک ییدمش یتفکم کو طقف .ردمزالیمکحم ادج

 ۳. . ردیروبحم قلوا هلراهق داحاون ییابقلکد هللا

 ۲ ۱۳ دنا كلو درو ورخ هر و

 ۱ نهیرب و اعمر کوب . ردحعت نایاش یسمالدیا هدلا كنلحاس هاس

 : هلوا الرو ت2ا ردقلوا هرازکد هدالتسا یادتبا کلاجا

 نامز زا (,یلوئهزوس ) هاسهحس بست دلوتم ندتسها مدع وشا

 . یدلراقسح ندلا هس رک

 ۲ تاکرج و یناکرعاسا هناکی كننهعاعق لبا مود ( یوسک)

 1 هدنلا نمشد ر ردو یا رب نوا ندشدل وا هدسهبانم جور هل نهی رکسع

 . یدشلدا دادرتسا قرمب دشقص هحا ندءرق هرکعزدقدلاق

 . هناتشت نوجا .دادرتسا یهو ( ناژ ) یروطاربعا سنازب
 | مقوم ینکیدلبا تراغ و امغی رامور یراوج وا یتح و ینغیدلشا
 هب یزاغ راکدن وادح نک هیهسور ك ( دم رش ) یظفاحم زوم

 1 هاحملالع هالدصقم تیدات ياز روطاربعا لوا دار کما ضرع

 . ,اشاب ندهاش الال هد ( هرقلعم ) (۱۷۷ ۱۳۷۲-۰ ) دره ندل وساک

 هرکصندک اب عج یوق کیدلی ادناموق كنارصارتاسو كب سونروا هلبا

 زکد نیهاش الال . یدلیا قوس هرزوا كما ماود هیالتسا یالال

 نالوا هلرلنآ بولوا هدنارلواکیدنو یرلاروا هکنوح یدمشانب هتهج
 (یزولهاق) كلیدمش ی ( زوسآ ) هرزوا كماعا لالخآ یزعاسانم

 x ۱ 5 ۳ یسنتتک



 ۳٤١ یلبض دازگجما - زانروب لاتچ - كجهرف

 - اریو ) بوک رهن شرع هدنراوج هلاصما و یدقازب هدا
 لوبناتسا هلتوقزارب تاذلاب هدراکدن وادخ . یدتا طض ی كح

 ی( رک )هدفا فالو ر هل واتس ا توت هر و

 هما "اع وط هد ( ی زاغرو لاتح ) هدناورر و ظص هلا ء رصاح

 (ان واوا هدنسهحان [۱] زکحا هرکصندنزاغروب لاک یدک ر وو

 ول شبنوآ دردی تج نع هریخیست یتسهعلق قفوم هدهسا داد ا هرصاحردقن 1
 هنجاغآ رانحرب ندرلج اغانانآ وب هدا رم نیکیا هرزواتد وعو. . یدمهلوا

 نالبحا هلغملقس یراود آر اصح ه دد رص ییدلبا ها وا توناط

 . ( جاغا اف وللود ) هجاغا واو .یدادیا طض قرهناوا موش ند راکدک

 . یدلر ویا (یییدقس یرکت) هده راصح و ( راذح ولط وم ) دوخاپ

 یرقت ردقهنراوق لوبناتسا ثاهاشداپ هر وک هتیاور ك رات

 <« شلوآ مدان هسرلفدبای « شمشح ندنسهاور یلقع دل رصف هتسرزوآ

 : نکا نما تعر ک١ هدل وا دا رم «شمهتسا حلص

 - ۱۳۷۳ هدلاح ره طقف هرکص یا جاقر ندهدوک ذم تاعوقو

j e ۱۳۷سوتر وا یادناموف یهح بع كنلبا مور هدست  

 ربارب هداشاپ نیدلاربخ مظعا رزرو ءزوک هارد دلم را ]

 غ لام هاا یر نده یکنسع دارفا بقاعتم ینحتف رکح | 111

 و اک ن توروک راکدنوادخ ی ساطرب ییزدلاب نوتل | قرملو

 امدعب كهن اه اش نظفاع هلا A ئاس هرزواقلو' یمه رطاخ كتارا

 هد هسرد ا سبلت هداسكب ودقه ىه هدماسادنک ییا یرلغا اتکا هالک لزدلا

 و و ییدند (فوکعا ) اکوو ییدلبا دایتعا یا استک ۱ مالک هد
 هلا هما ر هعاو ضام ردننال ومعم یرل هق رم اف ناف رد هننامز هاشدا

 جات یرلهرکض فوکسا و ینیدنلوا استک | ناتفخو هح رم ندفوص یر

 . ردندننایا ور دلم را رات ینیدنلق ذاا ت طلي

۱ 



 یخ دات لامع ی ۳۰:۲

 [هملقرودوخای-الروب ) كرهلبرلیا یرغوط هرلقازوا اهد [ یدیا

 7۳۳۱۱ ر  (مچک رو هارد و
 ( یراصح روع-هل ورام ) نانل وا هرادا ندفرط نوناخ مان هلورامو

 كب سوتروا . یدنلوا طض ( زوربس ) 2 كب نالب ىلدو

 الوا ندنکیدلس ینالب نالک هنسذاب كموحیم كب ليا یحاح دهش
 ۱۳۱۱ اش یار اعر وکللعت هت رع ضم نوجا نک رخ
 یسلاورصم ها وق ندهروک ذمدالب شیلا عادوا هک سو شن و

 E2 راک تسواقم زار ال وا , ردسار طّمسم E لعدم وب دح

 ولی وک كا درب هدد دی را و دهعلق نکریلیدبا یرح یسهطق مومو ۱

 i ییدلیا نایرج نداروا كبوص ندا ناعس ندا هعلق

 رک یرجا ندکلد رود كم یسداب هحیک راک ادف اقرب ند رای راغ

 37 هراصح یساقفر قرهحا فوم نّزرسقلوا یربخ اف هم

 ِ اوره نحراحم ر را وند ردععل وا طض هعلق هلال وخد ندوفو

 دا رشوه یر مااواقم ال داش

 . ز وا ۱۳ رشرافج 1 و دی ۳۳
  یرضوط هترام هلوص یسههس ۱۳۷ کا ىذا شلاق هدنلا

 . یدلدیا النسا Yb هاهح و و عفاوم نالوا ردق كسان

 هدنراع كسالس هدنسه زادا لک هام استار راکدنوادخ دارم
 ی

 4 ام وا هل رلنب ال هسردیام وڅ بار وب کنوخ .یدهل و هدششت رب چه

 یرلکدرب و ءریمزآ ها بلص لها هدنلوطانا كرلنتال . یدیا مزال
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 (مدامآ )و یاعوق و دال ید ها رو سارق نانلوا ناس هد 8

 تسنککشت دص لهار یی لوادا رح یدک و
 نار و اده عمه یدعا رخ هت رر وا ڭكىنالاس نوحما تكفا

 ) EUS ) هرزوا قسضتو هصوت تكناشاب نیدلاربخ 1 رظن ههلا

 یاسحا هنسدن قرهلوا تماعز كناروا بودک ههسورپ دک 1

 ر ا قردل وا بج وم ی یییهاشداب تنط وظحم هد و و ا

 . شعا شا لوق یتساحر كردیا باطخ و ( یلح ) و (

 یرازواح برغولامش «راراغلب رال رض كنها مع تم وک قارآ ۲
 تلاع درول ا ی بها دک قدلوا هنگ

 ( ناوبا ) ین راهداز ( 22:0 وفرار ) نالوا رواج لا ه هی

 هل وادا ع ندن رلکداس نیقیلا لع لاح ة حش «نادغو و ( شاغا رد ) 4

 Es E هلرکسع هدرفس ماکنه و كرەررو جار

 . یدلبا لو یتعبات 4

 هدنسهتس ۱۳۷۲ "اهد.( وهال ) نالوا ېب قالقا هدنلاش هوط ۱

 دشا زاغ نت وادم زارا هنلارق ناتسراحم نالوا یاب

 نکل یدروبلیا رانى هنغج هلاق ماد هدتفادص هنما یرلهنعا ق

 لیدس یتسساس تلم وه ال و هلل وصو ه ىلا مور كلوا 1

 ناخ قول لارو راع ندنفیدالشاب هغعالقاتلا هرلبلنامع انداع كر

 نانلوب هددودح هرزواقلوا اج رب دنر هدنقح یا و شا ل

 یدلبا هوش یام

 هب لونکسن كزابلقالفا نالیدبا ماا هلقلوا یتفتم دلرلدلنامع ىج ر

 ۳۷ وملاح ۹ یدبا شمقمح هلس ثٹیاآور 4 ES یرلکع هدا م

۳ ORTE FF A GE NE: 

E شاغارد es ا NT 

 ن ی ی دی ر ا ا

ao E abs ۲-9 0 و 

 کیی کے ےک کک



 ۲۳۰ یر لناثع 0 نی ۳ es زر

  ۳ 2 3ِک ۳

  RASرب
I e 

 3 ناقلابو شما ابرق هلیبهنیر e رک اش

 شملشاب هب هب اصخ تاکرح را والسا هدن راهعطق 3

 ها توسد رو راح ییا ندا روهط اک راغلب هقفلاق

 قجهقصناجیرلشبا راغلب یالوط ندراوحمرب جعزم یک (وال)
 ریههسارتسا) ناربداق یتعایا ك ( نامشیس ) یردارب . یدنا هدهجرد

 یآند ( وقار وی ) یدیدج زادمکح ترصو هتسونو یردارب < اق

 ۱۲۳۱ یا هو دار اهد اعدم هقعب ندنو ىدا
 9 اتسا راج هلفوص لکد ینرانسلک نیدو زکلای

 2 ۲۳۷۲۳ ۰. یدتععا دار هتد وه تست كش رطا

 شلوتعوقو یالوط ندنو هدیلاغشا 33 نالوعوفو ندفرط

 یک قفتم كرابلنامع هد ( وال )و عبات هنامشبس یلوکی . یدیا
 بوفوصیورب هننابراص راغلب وشا هداشاب نهاشالال یدبا شغاط

 شا طض ًامطق ن ( هفوص ) ارخوم هرزوا ینجهلوانایب هدینآ
3 

 ۴ .EE یدا

 1 ۳ یطل م اره رتعاطا ترا, و « یلو.ص شب

 3 ؟بع قلرط ار اک یراجت هار هاش نر ندهفوص

 ر ولبرص هد راوح ی و اواشس ے یدردا اھا هد ییمدح

O1 . یدردا روم  

 اولکیدنوو هوج هراخ وشا نالوا سرت هنب ماع ¿ن و ص

 واوا ندا تالکشم یراکدسا عاشا 7 راراسنازتب و و توادع هد

 . یدلوا شعا هدافتسا رلبلناعع هدایز كا ند

 ع خو رب ی ا نمرات



 e ۵ ات كش
 دن ںیہن اپ پی ہہ ہہ من ی یہا ہہ ہل ی تہہ ہہ ج ہہ ہا ےہ ےہ ی د و

 اد ت واعف کرک درس رک ل ول رص زورس

 كم شات روع هد (۷۷۷ -۱۳۷۵) .یدیا شمقبص یاح كسزاق

 رقمهددیز اب مردلس هدازشو ییدلوا هدنواه تعم كب یشح هداژ

 E ك هننرزوا ناتسرمص هدلاح ییردنل وا لکوت هد طلاس

 قرولوا عبات هتسشخ و فوخ ( ج وونابلب غ رازال ) یلارق برص
 راو ارج ناسوا نکم له و شم و رارف هر هما کلا

 تمیشذ و فات یرتاخذ هلتاعورنمو ندک دایاعضو ی عال

 هدنامع یودرا ندشدلوا شملکح هراغاط قرهلا هتیربارب نایک

 بویالشاب کم وروک اللغو طحق الع و کمکح تب وعص هج د رخ دذ

 رآرفهنطض تلشس قرهلوا تربغ هب نکیا شا ت

 قو را نافرظب نداد صمو هخاهم هات

 یاک رادقم هدهسیا نیتس هدنتس یتا كعءووم هعلق ؛ یدریو تاقل

 ا یدل وا ظص ها صا ا 1 ندشدل وا یواح ییاطفحتسب

 هاتسم دوج وم تك ین هلا راهه ید

 ندهاسح بوکید یرفظ تارو سوک ههعلف لوا لا هدموگ

 راد زا رحا زات و 7 ی تله

۳ 

 ها ایاده ضعل هارهردنوک مدارب هجر :N و رارال لارف

 راوس ۳۰۰۰ و شوک هب یللا یوو ی

 زابخ الاهضور ی حاصدقع هد (۷۷۸ -۱۳۷۹) هدزوآ كمر

 رو راس ها روا ق وا یوتل ,age ىو قش وكدا

 هناغوا نامرق یت رفظم هلدوع هبهسور هدعب یراق راکدنوادخ

 یدّسا سلم ها | همان ولحم رات ۱۷/۷/۸ هحیایذو هاس هطسا و كب ن دب



 ۳ ۱ و 0 7 و ۳۹ تا ۱ ۳ 7 7 ا ون

 ری و لا ۱
 ج AAT ضر 1 ین کی ا

 وج هده هما نالیردنوک هدنمض حتف ندکب نیسحیب ییا دمو
۶ 

 . ردحردنم هدناشنم تب نود رف یسەفک هکیدر

 وب هجناک هبودرا نانلوا قوس هتملع نامشس یلارف راغلب

 ۳ راکدن وادخ یاعسا نرق یساعلا کا لوف نیل راذکحارخ

 ورا E طةفو هلاحا RES ر وما لوالاک قرەلوا

 1 . یدنلق داضتا طرش یسعا قاحتلا هنوناه

 ترا جور هن یزاغ دا رص :E ناشس )

 اد کیدتسا 27 ییع ده هبزح (هد۱۳۸۲-۷۸) نامشسلارف

SENدیا هرصاح یه ورب هلتقو هلهجو کجهلیرو ( 

 د ( هفوص ) هللوق رب شهدم (نابالاب -نابلب هع ا) هداز كب نایالاب

 زعربما نانلوانیعت ییرلکب یلیامور هنر اشابنیهاش الال و هرصاحم

 اادو راو دوش ردقهنهاکرکح ا كنانودک ام هداشاب شاتروع هداز
 وقاوم راوج و < بتشا ۰ هلرپ « رتسانم ینعی کلام ردق هنیدودح
 وا دشت ردق هرلناقلاب ندنزکد ص صا هلیحو و . یدلیا طض

 . یدنل وا ریس و حق هاتف .Cat تل وهم ثالاحم

 (۲۸۲)یذخا لعق رال وا زاهح ندناسرک .یساودزا مر باس
 ۰ ۰ ۳۹ 0 ی 9

 ۱ رمشرلع نا لوا بوقعی نب دح نب هاشناملس ) کب نایمرک
 اوج كنيهانوک نکیا ندنساما هبقوجاس نیطالس ( نابمرک بیم
 ۶ طلا فوتدبا هاکلام ییضارا نانلو هدنتهج یرغ
 ؟د لاخ ندکعا موم نوا لوباح هنیراتموکح روح رای زاغ

 یدرتسیا كا طبضینتکل*ینانعبوملشابهبا لوباح هدنکلب . یدیا



 ی ی NRE یا ودزا كمر دلیب - یرتخلغزاهج ندب

 یهوکخا یدک ءرعالاب د6ناب ها شو کا

 تیسانم هلیا هینامع نارادمکح ندنکیدلب ینغجهلوا ناشیرپو وی

 ندتطاس كندالواوناقعا هدیرلیا هله رط و كردنا e ر

 یتننکیا لغوا هدنرات ول وص كنناحور یدو

 یرزگ دنا راه قو رک ندر مد
 هباج .یومکیام ند مش .تنامرف لا الو و

 بولوب یناویرب هليا ناع لا زعاحت :راح .یجهلوا لکشم كب كم
 نیسمدارزوش كراع رکوال زف )1

 قوحو یدتبا تیصو وید [ شلاح هحموزتو دقع هدیزیاب مرد
 ۱ NE اده عم ( ۷۵۹۰ ) یدشما تا و لردک هبهلوقبوس رو

 کمد هدککن توقع لغواو کلهعوز هد زیاپ هدر تست و

 توئلوا لوټ ندنف رطراکدنوادخ داره همانر ییدزاب هاساحر یو

 هدکب نودیرف یروص بولیزای ندنفرط هلاراشم رایرهش ارخو

 هنابمرک ها رومام یمساست ناشن اسوم نیدلاحلصم هلو فر دوجو
 قحسا نیدلالاح ندنفرط هدازكي نابمرک هنب یاوجو « شاردنو

 دما ییا ولا. یا یوا لاسرا هناخ دارم
 راد هنکج هيرو بونلا تکل# قرەلوا زاهج ندنفرط كب نامر

 ندا ا شاور اقفتمدلنم رخ رات هدهسیا قو لا

 ( زوک یرک ۱) ( وامس ( هبهانوک ) هدنماقم زاهج هلبا ایاده قاط

 "یزاغو لاصیا ه یزاغ دام یراراتخاب 1 كن رلهعاق ( ا

 نایت ا تردانم هنس رز 7 هعلو كرهلک ههسورپ هل اراش

 هنک و ام مج قارع « هدادغب « .هماش « هرصم « هان ی

 یساصاو ناکرایلنامع .رلیدنلوا توعد هنوک و دقرهنل وا مانعا ارق
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 3® روت اس هدنسد و وا ۳۹ . یدل صاح هدساعاو

 راهب ده ماط رب لوفد سه 6۷۸۳۰ ۱۳۸۳ ) یدار ,دشل رب هرلاروا

 رام بلح < نوردنکسا ۰ یرلتا بع هدرلنا کیدشمز وک

 لا كناياده وبا طقف . یدیا یرازقو نالغوا رسا یلقعنقاب دل

 یوم کیدار لهب ده کیدتا ده کک سونروا یزاغ یسددیدات

 1 دا ما ا هلبا نالغوا همحیس رق دزوب هروک هتتیاور

 8 Ls شوکد E رشت وام دو

 کیو هب رمشم و نکل E نوا هدنلا كتسمرکیو شار دل و

 بزم هلا هس هاوجو «راناحنف « رله وق لەم هدللا نا

 یسهش#ا رفا و مور هتک کی و رلفادو یجارسو لاتو

 هلت ونع ناس هتسهمدق وشا كسونروا یزاغ راکدنوادخ ۰ یدا

 هد ی رلهب ده ثكسوت رواو ۹9 ها .ماط E نوع .نالک ند رنعم

 كن راسن رپ اساهلیادوقن و هنیريفسءهرزوا كمل ردن وکه نناطلس رصم اماک
 اردنا مسقت هناشیوردو اماعو ارقف یخد ینایاده یرلکدتبا مدقت
 م ا دک

 المز ونک ی ) نواخ لود هاشنلود ) نالناشد هدب ز اب هدازب

 ناخرع یشاب شواحو (روقنس قا) اعریم هلا یسضاق هسور هرزوا

 رلم رج ضعب یا و قیر کل رقم ا نداد كنهدازمنو كئ

o i9یدلردنوک هبهمهات و اسم هر رو ۲۷۰ ۰ هروک هتناورر  . 

 یجنیکیا یردار كهاشتلود ندنکیدتبا تافو كب E رل وب

 ا كرهتدا دقع جاکن هداروا . رلیدنلوا لاقتسا ندنفرط كب بوقعب

 یفافز یدتیا لابقتساتلود نابعا هدکدتیا برقت هیهسورب هال | نیا
 [داعوقو یامز لوا دیزپاب هدغاشا یناتبوقعپ .یدتب شيا . یداا



 a دا یدارشا تدلع ںد ( دیم )

 ره با كولم تئاوط ندیآ اف هدنوطانا هدزوا یا
 رەناوا ىت ههلاصما رار هلیرزو هدنلاس ۷۹۲ ندنشیدلوا رکف

E.ردشملق هسامع كلام هممض زا . 

 ناخ بم ناطاس ىلج "نوتاخ تلود دوو هاهتل ود !رلاوام
 هدنراوج عماحلیشب هدهسورب ؛شعا تافو ۸۱٩ . ردسهدلاو كاوا
 ردععل وا نود هنسهب ر

 (۱۳۸۱-۸۸۳)درمن EA ا

 رر مظتنمو كعا كلم عسوت یلاما صخا كراکدنوادخ دارج

 هنزل ینیدلا ندنوب هکدلبا دودح عبسوت . یدیا قلوا كلام هدودح
 ییا دم . یدبا هدایز یصارتحا هدنابو . یاد ز ونمحز تابه

 ینلاییمسف شملقوصهنسارا یسضارا ناسرکو نام رق وک ندنشاکلا

 یدنشود کمد دتل رب هلا (یرارهش زاهح ی ندرانلناتمیک و

 مردار ] هنسیحلبا لیل دج نکرولغاط یبسمج هعلو كديزابو

 قلشادرقو تح نالوا هدزمنام ا تیاماللس ندر هک ناسح

 كباح كنوبو هنیاوج لوق . ردراو زمساعلا رب هیات و اض لا

 ید و ایر کا تك. ىلع یلعوا نامرف . مرویدیا راظتبا ها

 a نامر زاید نوح ا دود>هظفاح .رو و دا ىدا ه جا دیو

 هلا عرش هجو ردمز ل ك هزب راصحو هعلق هر را ندادن تنال و

 کم تو یدید [ ی اتیاساپ فلت هک وب «نوسنا Gr هر

 هک لا یدّتسا تك ی وما ار یوق

 (جاغا هرق) ( جاولب ) ( یرهشیدبس ) ( یریشكب ) یدنلواراه رباح
 تولوا نا لکو هدننمض اا یراق

 ا م م س یم س س م م ی ی م م م م م س م س س م س س م ی یی ییہ س س ی یہ یھ یک س یی یس یس س ی ی س ےس ی نج یم یم سب



 عرش تح نیم ینغیدناس كيبلا یعومریم هدنلباقم (:) همیسج غلام
 Heh فا وط نالوا روقط وج هاتهج و .یدت هدشياو .یدنلا

 2 ٤ ۴ 2 ا e دک

 یسجرب بولوا ضرقنم یرلکلکب ( دم ) ( نامرک) ( یسهرق)
 | هلتسام ترهاصم یسحنکیا هله رط حتف ندنفرط یزاغ ناخروا

 . ید وا طور هب هس مع ڭالاع عسل قی رطب و ا هدنسحنح وا

 »۰ ۹ ت
 كن هق وحلس كلا بم هن ر تموخح كحوك چوا وشا طرف

 کیدتسا روهط داما كجوك وا رکید د دنس ۹ق رش دودح یاهنم

 هدهنطا «( هردقلاوذ ) هدشعص <«( للو وف ەر ) EG اید هدرلن وت

 ۱ E ی رالالقتسا ردق رصعر . رلت و .یدبا ( یرللعوا ناضمر )

 قف هوم هعسوت های رلدودح هقشر ندکدتسا هظفاحم هدنسهانم تلکک

 ۱ یدنا هد ( كامرا ) یرابعوا ناضمر . یدرلشلوا

 ۱ ه ردقلاوذو ۸۷ - ۷۷۷ ین و وق هرف هرز وا یر دنیا

 | یارجا هدنسهرا یراهنس ۷۸۱-٩۲۱ یرللغوا ناضمرو ۷-۷۰

 ۰ رخ راما رم کیش

 ) VA ( ج هفوصو ببیدشا ۰ هل رت < وسام

 ینکلای لزوک ا هلوادارع ناطلس هلبا یروبح عیب یب یلیا دی
 1 ( پودر ) هداشاب شات روم ییدقار هدابوروا نک اکا هدكما ذرت

 1 (سهژارد)لو (نادفب)نولواهدن رلکتا یرلناقلاب ۸۵5 - سوسقاو

 ۳ اات یرارهش بوشو منا هرانرپ ما
 (لتسانم ) كردک ردق هنیدودح قلدونرا یراحنق او شلوا لخاد

 جاردنال وا درطامدقم ندنتکلم «شلایبرارهش ( بتشا ) ( هلرپ )

 شيا .یدیاشیا باج هیاروا یرلدلنانع هد ( اییوط ولراق ) یسهقود



  Eیحتف هبقوص - تششا - هار ۳3۹
 رم ر رم س س ی ی س س س س ل حج س ی ںیم ی یل یہ سس مرم حرص م س م سه ی

 ( وقتروی ) لهنسوب ( اسلاب یینکیا ) ندنیدلوا هدقشزف هکدتک
۰ 

 هنیدادما ثنکلام برص هد ( از ) قرهدونوا یاعزانم نالوا ها

 یدعاراق ندیرب یر. چه ندرلس رب راوج 2 ەدەسلدلبأ باتش

 (اسلاب) هدهب را نالوعوفو هد راهم كلوص ) ۱۷/۷/۸ AG ( تیام"

 یهمامع تعا هدنسضا زا ب رص نازل وب و داحاس ندنعب دل وا لوتقم

 . یدلبا لوف

 بول راو هنسهقرا یریرب كنبراکلسنر برص كحوک ماطر
 (لازفناتس رد نوت )یبهعفادم كنلالقتسا نر ی

 قرەلوا (هناش ر )ىسەرادا زک اتوا (یروشس یحاوس هوط) و

 راوج مه ییالوط ندنفرصت هبهمهمعقاوم یک (نیدزر) و (كببا)

 ار زا ظحندهب راح مدا وب .یدشلاق « (رازال) نالوا

 طمو .یدیا ردا تانتحا ندهب راحت هلا لوا دا ص قرەلوا تاذر روس

 نزار ال ها هه یتطلس تئارو را نالوع وفو كە

 هدكرلراج تسانمییدتا ادس هلبا یلارق نادناخ ییالوط ندنسهع )

 وج كنب رلىعدم E ا شمردتا ر ره نیزاجش رد ب دا

 ی ارتشا هبهروصتم هب را رلراح یکینیدلوا هد ۱۳۷۰۱ هرز وا ییالناو

 نوح ا تمواقم هتسالاسسا لا و یدتا در هب ر وحی اب هدهعفد وب

 . یدلاق ( وقتروی ) لا رف هنسو ا رازال زکلاب هدهنروا

 ها كالاح ۳ ناد Orbs - سولب روا ) اا زوع )

 تحت كرداه مان نالب ها نکیا هدکعروب هنرزوا تالام نالوا ردق

 ی رم دهبس جاقرب دل رلب زاغ نائل و ا (هف وص) فرەلوا هدنسادنام وق



oYیو لنامع کد  

 هانمامهل هاتم و اقم روا بات رول دمرېش هد رصاحم ییدل وا هدکی اءاود

 .یدیا شا یتسوق هرانامرهف هدساروا

 ؟دتسشراقروک ذم رهشوندیآ هرصاحهنننوا یهسورپ E ها

 یدبا یعودح کک, ( نالب - نابالاب ) ن زالیا شنا ی راصح قحابالاب

 ندیا دادتما هنس اقرب كہلاراشم هفوص و كز رل رات

 یو ا مصاحم و دک اتوا معاحم

 لب هعلع بور « دل وک ی زوب رب زاغ هسرح هعدخ رب نالیدا تش نکیا

 - كدننوس هحموزوا ( کل وش 5 دععا رو هغمردحآ ی رل ۹0

 رارف ندودرا ییزاغ یلنامع رب دم ناوج یهدنمان ( قودنوص

 یحاغعوط و احلا هنیدز ییادناموف هفوص كرديا رمت اتروصو

 ا یهحو كنا هلرامدخ و سشلا باسا 6١١ یرهلوا

 ے قرەلا نذا ندنادناموف هدن رلکدلک هه رق  هدنراوج نهدودحو

Eیغلدل و هدار وا كب ادنام وق «شل هیوکرب هر ز وا ثمر و  

PEEشمر و  acراکر یزمةیدنل وب هدارو مز هادنام وق هدد و  

 ندهفوصو مهلفاص هدنامروا قرەلمراص بوراص موش ما

 ES اضر یور هدوا بود ےددیا صالح تورو رای

Îا  e 7 A OEEا ۳  

 هلبا لئاعع جاق رب نکس نت رار كردبا افخا یا هدنامرو

 نادناموق . یدا شهر و هلا یادناموف بود رلبدن وط هدی هاد وع

 هدب راکدسا رییشت E ا هىا هدلاح 9 یلعاب ی رللوف

 . ردشملوا علت رش قرلیزوب بلک یراهیونعم وق دلرالهفوص
 راکدنوادخ كنهداز نابالاب مد هتسروش زوک نیک هیاکح ر تناور و

0 Ec 

at 



 \ ۳1 سا تا ی 11
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 ON یالذت و لرعت تش: طبق سناربپ ۱

 ا رج ها جردنم هد اشم كب نودبرف بوزاب هبیزاغ

 .؛ردیرو ج یسقلت قرهلوا تققح نع هلغلوا تاللصم و

4 9 3 
Eel SINEرا  Eرم  

 ردقن یه (۱۳۵۱-۱۳۹۱) غولواهلاب یحنشب رصق هابا لوا دارم

 تاسانم قهدنردرا یر ند ف كنو ردا مدرس هه

 . یدرودبآ ماود هزروا فطا تنها )و ۳ | یهاظ د

 هاوخان داوخ ردق هنسیدب رصف اد هرتسنالبژوو تواد ا

 هادم لب هام روما یار وطارعا 5
 یراتلد یحهسهدبا لوق هاقابالوق هاس كمبات رو تعاطا هنیراقسضت

 5 ی رص ك (غولو اهل نار) کی دلک هر هجر د رب .یدرو دا لوقا

 راتخالاب هدنسشراق (اباب) لد ر هدرخا زارط كرا دما هدیاتربو

 یاد وطارق ترش امور راما یا یر ی
 فک كحراروطارعا امور بولوایساحوو نت ور لا هدتنامز

 تام وز یزلهرکع اعقاو" یدبآ زونلوا تلف لر

 لاتضحتسا دس هاو رپ تموکح هنرزوا یضارقا تار هطاسقا

 كوب ندرلپاپ اقوم یرلروطاریعا قرش امور هدلاحوب . یدرا شتا
 كزان .قالوا یشراق هرللنامع هاسسهطساو كلردبا احتلا اک ا ناژ نکیا

 اب هحسل زیک ندنراتنابابقرش هیدساقلوا قفومهنلیدبن كانمق وم له رطاخاو

 ندنتبآ یساسلک مور (۱۳۹۵) «یدلیا دقعهدعاعم هلبا (نهر واینب)

 شب نس .یدلوا یضار زن ثمسامو تادا ضعب هنساسداک نال

 ییدلوا راوس كن او هکع وا ین غا « یلا « یتغایا كپابا هد
 اید ,تنطلس . :یدتلاوجوک یعقوم هککح بونوط تارالو را

TNE 



Bh AF 43 فو هشت / یاس ۲  E aی  
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E 2 
 ی ا ل ےل ےس ا ےس ےس اس ےس ےس س س یم ےس ےس ےس ےہ ےہ جم م ص س اے ےس ےس ےس سس

 رت یلکلوتق كردبا ادفینلسفودوتروا نالوا ید نوحا

 ۱ هنتعفنم رلکل وتق هدا ص وصخ ناربیا ندنر رب ییا سیلک ییا هقشد

 لباقماک و .یدلیاقیدصت ینلغت كابا وناس E سهو دوتر وا

 ٠ هدهسلدت ات وعده واعم ا یایوروار کیدوهسنار ,9 ابا

۳۵ 

 . هل (هغرداق) ایرلاغ هعطق شب نوا ایو نوا زکلای یدلوا یسدناق ر

 ۱۳۲ ۱ یعهودنوک رادار نف ۱۰۰۰ و یراوس ۰

 ۱ هدف مدکید و ندنعیدلاف یهارحرخ نکرد تدوع هلوساتسا

 . هدنرلتمجاممهتیروهمج ناراجتندبا ضارقاهیلک غلامهلضتافرب ثسکوب

 هل دوطخ رب یراشط ندنسضارا تبر وهم ê هاا ییحرو

 نطتطسق لو هاهجوو . یدنلوا ما یسلدیا ساحو یبماع آ

 یربسا كنسج همام كيدو چاق رب یبذقم صخش كس دهعل و

 | هکینوردنآ یربکا لجو یدهعلو ( غولوا هلا ناژ) رصق .یدلوا
 ۴ یاسر راسک هدتجاح نحو یتادراو هاب كتموکح و لاح نام

 یدهعل و هدهبدسا راعشا و هو لر دیا هرداصم و طض

mr (7 و Rf و و r 

 الخاوک . یدرتسلا عاق ینهالک تورا ینساباب کنوح .یدمردل |

 قرههاص قو یسه راویسهب «یدقح لتخم اهد (لئونام) یلعوا

 .یدابا صاخب نادر راسا e 1 توردن و هسرد یتسد راب

 وس OS یاطتفا E GU هدنا وصو هل وح خا رم - مگ

 ا كحوک نوجما كماما دیدشت یییهاشداب بضغ جاوما قلزمطادحا

 ۱ راکدنوادخ ی ( رودوئت ) نالوا یسحنحوا ندلغوا ترد ینعب

 ع

er PTT TET TET 

 0 طعا هدبزج هروک هنناس كسیوال تسنراو مانعا هبیزاغ

 E 0 یدو هتل ر ندر رص نا |

AE 1 ۳, 



۱ : ٩ . TDR 
  ES 4 19نا لالتخا تاکنوردب | ا

 1 د وهیعم و یلعواك وس هلا یوم .یداراددش هدنسه را

 نیا هلند رو هلوساتسا رصف ندفیدمضا قالوق هسرادایرف نوحا

 غوا یجنکیا هیر كردبا لع ندنک اشا هتنطلسو كادهعل و

 ی رلهراح ماقتنا ندردب (.دموردا )هترروایعا نبصت یی واما

 یسیرعوط اهد و نایب رکف ی ی كوا

 هدلاع ویدلوب هدکب ( یجهواص ) راکدنوادخ مودخ نانادلا هاما

 هدیاتسانم و یتحهلوا نمشد و بق ر هلم یدالوا هرلنل وا للعقم

 > یداشالک |

 ا هسرت یرلدصاع هدیل وطانا یزاغ راکدنوادخ هړوک هتیاور رب

 ك ) یو واص ) نالوا 2 ق اا ه دامس الاب 0 لوفشم

 هنملع یراردپ لیسکیا يه دكردبا یاسا هلنا و ۱ ) ) صف

 همان 7 یهواص یتح . یدلوا نادغط یدو مابق یاشک تیار

 نط یدلوا ییمرب دلروطاریعا هدقاها وشا . یدوقوا هل هبطخ

 اقفتم هلاراکدن وادخ هقشب ندنساطعا هم زا شر رصق هدهسیدنل وا

 لمم هن راز ۱ هل راتسدردو ی ناه هن رز وا رل صاع

Eیردار ندا تاق سا یب یوهواص . یدّسا ضع  

 راکدنوا 0 رر ی ن وقت هدیایوب یرد هدد زاب مردم

 : هدهمان ییلد زاب هنلع وا نامرف

 او لها صعب ا ناتا یجواص ناله شهر رم (SEE دال وا

 روبع ندیل وبیلک ءا 6۱ شلا داش و زاغا هدانعو ین بودا قافلا هللا

 تاکر تولک هک.داردن وک ربخ همش رش مکح ۷ ی داب ولوا حات بونا و ها

 ه رث ولرت و بول وا هد م دعا اض قاغا ۰ هل ا ف فرشم ale وداع 7 ید وا

 ه رام ندنیفرط هلغملق هتس ازآ لایت تاج و اف فسف هدقدلو لوصو

 دف راتفرت و تولرا رجا و سول یدک هدنبعلاةهفرط بولوا عقاو



۱ Ae 3 1 ۱ 0 ۱۳ 0 0. 0“ 5 1 ا ۳ ۳9 ایت e ۳ 

 فرا لناعع کی ۳۳۹
 ممم ےس ی ی مہ ہہ یری مہ ہہ ممم ر ریہ یم ہمہ رہ رہ ری مر ممم م ح ح

 1 . یدلق ا روحهم ندم ماي رو رامبالا ل والرمع توق رج زو

 را یرورط تراقعلاک تراقالا هدتنطاس روما e ضرع ] مه کیمز دید

 1 قماق داععا هغ ندنش یدنک نالوا رابرپش نغلوا دورشم هداژ ندسا

 ۱ كن وردنآ للا ی وا ص سم رخ رات . ردشش |هعلاطمناس و د 1 شلکد ا

 | دوحوم هروک هتباورو یفیدلریدشقص هدهطق رب ناق هلوبناتسا

 ییا هکمشود لخد یو یادش شهدم ثاهاشداب یرلتعم

 راظتسا هلاح هح 2 ههعلق و رارف هب ( هفوتعد ) سل دب یصاع

 ینظفاحم و هرصاح ی یصاعییارههال وص و هاروا كراکدن وادخ«رلیدتا

 كنجهواص قره هش هدرلصاع « یدتبا راجا همیاست یهعلق هلقلجا

 ۱99 ۱ و لباق هلنا تونب هست و رک لس هتنزاروآ

 . ید ردتنا مادعا 1 رحم E TE هوش هدرازوس هبأا.شرد

 ۱ هدکنب راحینکمور مطر نالوا لخدعذ هدلالتخاو ( : ) ۷۸۰-۱۳۸۰١

 ۱۳ و ادات ینیدنک هلا ہداذآ یتسملسا هے

 و یساقا هرم نورد رامز نالوا ییعاب ی ء رللا هددرص ید و

 تب ازاع اور رک نا اد هع و نک رظن

 هغه اق تاوقح 22 لر ندهاکودرا اشاع یتساشح رج هد رظنم

 هاش واطرب نالوا صالح هاتمح زكى ندنقعل كسزرایروسر و ناماشاپ

 5 ردتدنس هباک> سرلح راب هدوب . نکا شمراب وق هد راههتهف یرهقاب

 مک ردود ییزات « شع مونشم ناو وح وب ۳

 یرانآ هلیرللا یدنک هتیرردپ كرلمدا ندا ناصعنالعا رار هلیدالوا

 کا هدة شما ذ ما ی سا راحاب یسهلمح دردیایما یر لما كاله

 ا دارا هدعاطا مدع تومریسوک كلزستقفش
EE 13 9  

 یدردو هتردب ینو وردا هردص ندو .شعا ن سا انف رادمزاع
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 oV د زات هلا تب یجو واص

 هنیرازوک هدکنا .یدٌسا هصوت یلدا تازاع راحود ےک هواش

 E E مورخ لد رصإ رو طرف .یدلر دک ود هک رق

 کیدا راتخا یثرو ی دواص یعودح كراش راکدت وادخ

 لاما نی هدفارطا تملاراشمرایرهش رکاب تقفش مدعو تدشو شعب

 تون یرلبآ نددصتم كمر و ت ربع سرد رز هرلنل وا یحاص لاقاو

 ندل وا ی ج د وانصح هاهح و ینیدل وا ناس ه دن راق و هلدبزب اب لغوا رک

 ه دنساعط)م نع كجا ۳ ی دار یرددن وحو ینادماط فر یر

 يو ثهاشدا هب ونا ندواو سا لافعا ی.ردب هلتهح ینیدنل و

 هد رم اب اراک ریو یاب ی ۰ روس وا رطاخ دراو یا نا تلخ

 عقاولاق . رویدیا اا یو هدناررحم ینیدزاب اوج هشیرد كنا و

 ل را هک هل وا م وام oon 1 هما ۳۸ ییدزاب هدب زاب یراغ راکدت وادخ

3 ۰ al a 
 ی ۰۰ ی م فس مظع هر رد بو 5 لس ا رافت هد رابا ۹2 حح را

  ۳۶هک سهل وا ا هلک غار و تاب م 1 و کرک هدتد] و لوصو اتش مق

 تك شام رق لنسایح هد درو نالو 0 یه رق و ردذم زال لوا رفس قف هل

 رهم مغرا 9 B E ند اس د ۹ ب ءا راد رب> ندتلاوحا نسماک توقع)

 ب
 رشت رها اهر ڪڪ U تلد سوال 5 Ce کو EN 3 وا "یردو یردابررش

۰ 
 اس

 نسددنا مالعا ا او نالر 2 مو ترا ات اة افغ ندنساح
 1 2 ت یق

 .- هبردا مانع ۲ ۸۷ 2 لولا لا وا ]زر ره

 منا رف ٠إ هدا وج ی” در 22 تاب ی دواس اد رب اب

 0 ند نولوا در ES J6 زادنفا  | توت ایت تب توقع

 4.5 رد اع توردو ۹ راک ” یسضق ی : نّوحلاوحا ك

 3زاکدنوادخت نددراخ وش [۰...یدنلف لا هد لوک
 نیک ی قطع كدیز اب ی.ادرف و یمهمش هدنفح یجهواص یردل وا

 ۰ + ۳ ۰ ی ۰

 ۰ ردهحر اب روف ك هدا وح اد ۰ رولاشالک | ییددل وا

 د ا



 ۱۹ یا لا و ی ی
 ۱ :هاخالا کاهش دا لالتخا كکب یحءواص] كب نر
AE۱ یر قلزرسدوشخ رب ندنفررط اصا یشراق ههحو  

 ارا یعسط هدلالتخاو نالوا هنسهحقح وح ارز .ردک رک هسل وا

 هم 4 :

 اهد دیز اب هدازهش . .رویروس 2 رشف e [یدیا راو ییمرب

 نی هواص نولو یلو 1 ییدکید ز رول AL نکیا هدا یردب

 توقع یردار ید ندا انا کد ردّسا اما

 : رولشالک | ن هدنسعا ق حا هد ین

۱ 

 (۱۴۸-۷۸۸) یلاشرا كناشاب ندلاررخ س یطبض كاکنالم

 کیدردنوک کیا هعق د ون ا ر نالک هنشاب ارم هه

 هنس زونه « تاذ وب (hs زوک هدر 45 ل ونام لغوا ینکیا

 وال هنشاب اوو (یعءواض,) ناموا ماع ەر ود

 راکدنوادخ ‹رصف یردب . یدلا تربع سرد « یدلوا همم ندلاح

  لئوتامم ) هدلاح ینیدلوا یضار هععلو هدام هياس انداع كنزا

 ینلقجوح ویو یدتبا قلقج وج یک دادرتساوعزن ندرلولناځع یزوریس

 دلوت همیخو مات او طار بناب ناتوطزوب هفض ههبلاک قترا

 ,یدلوابجوم یسک ندا e نالوامسج هاکتراحترب كردبا
 Es oT رخ هاتف و ندنركف و ثالث ونام4 )کر

 مظعاردص هلا هلک وقر و هاتسعطق ۳ تام یا ولت اتم ی و

 هکلبو چوا كنتوق ۱ TANE یاشاپ نیدلاربخ

 ندرهش تیرف رب یدیا ر ولس ینکج هيم هديا تمواقم هه وقر هدایز اهد

 یزاغ «روطا ربع | هدهسادلبا ست را ین هسا زب 1 کز

 ندشدلوا لدهداس ردق كجددا باج ینضع ن دی نت
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 o4“ یلاحرا و - اشاب ندلارمخ
 ی به مہم ہر ہم ر رر ر ر یر بس ر ی ی ر س س س س س س س س لم س ی س ی سس سس صحیح

 ندلا راساد ولکیدو ینسااب بوناص قو ی راو ا

 اسوا . یدعا لوو  یدبا شعپا قلراک ادف ۳ قمرات روق

 لمونجندیا تموکعت یارحا هداروا طقف یک 9
 هانپ و اجتلا نوجما لئونامه . یدتبا یراشبظ یاق یا هدسنرپ ر

 هاشدا وب . یدلیا تعحارم هباروا . یدیا یراکد وادخ هاکرد نحنا

 ه لاق: نصر یک كامروک یتسعا تلاخدو تا 9

 تیانج و مرج و فطات هللا لاشتسا یتحسد وا ندشدلوا رهظم

 یسعرا لوبق نسح كردبا شنزرمم و باتع زار یوط ندنسهعقاو
 كلام همممض هدیرهش كساس طقف + یدلبا هداعا هسایاب هاتسهبص و

 ( ۱۳۸۷ سیام ) . یدناف هنامق

 اشا نیدلاربخ مظعا ار تقاصعتم یطض كنراوحو كالس

 ترابع ندتقفومو رفظ هل لس ر كردیا لاحم را ( هد۷۸۸ ناضەر )

 نادناموفر واهام هد رح نف تاذو . یدر و هع اخ هراز و رودنالوا

 رحسم ەنەم د م واع و و تسایسو تلود روما رمب دن و

 ¢ لرلح هزف 6 یدنفا لبلخ ۵ E نکا تارمس نوطالف تاد

 كج هلی هدننامز یزاغ نامع . یدبا روهشم ود لبلخ هرق ییرادناح
 هر هس و رب هاسر ومام ناع هدساحر وا ع نکا یسضاق كس زا هر ی

 ا ..یدلوت هدنلود ناکه دی عا هتنس ۵ یرهلوا لو
1 3 ۱ ۰ 

 هدلاح و ۰ یخ وا نا هب رادبص ( هد ۷۰ ( د اهد و رکسعضاق

 هدس ۸ هما اشا نیدلاربخ . ردمظعا زو تالا كن هباع تو

 رکسعضاقیم ودخم .یدلبا تمدخ زاربا هلتناقح «هللادع لاک هدماقمو

 لوماتسا قرهبلوانعت فلخ هنسیدنک هاداونع قا (اشا ) یدنفا ]9

 اشا دلا یدشملدیا نا ا ندەلاعو رامظعا ردص ردف هحف

bi.ات  

TAAجد  

۳۸۳ 

 سکس

2 

E 

a ad 

۳,۳ 



 E 1 و ۳ e نه ناو بم - هاچ فاز
 4 ۰ ٤

 ا یخ کی ی

 1 لقت هکیزا كنشعل ( ها لا اس ( هلق اةژ .ردهدنسهصق هج کی ینافو

 ۱ بارخ ةي ًارخۇمو یتکیدادیا نود هددرخ رم هداروا تونل وا

 ا ارو ون زاب ییغادل وا

 حفوم هحیح رات هد دهل رامتعا یدحوم كن هعاد رز اتم یرح یی

 لدرصع رب هزوک هتساور SAK اشا ندلاربخ :ندهجا زا رات

E ERSیه  SNAGهلة ریبادتوتیور یس  

 دوسا نیدلا ءالعو ندنسابرقا یلانادا خم یسیدنک . یداک هلوصح

 : یا نت دات

 یدوسانالاءالع نوکرب اار ها ناخروا یعودخ یزاغ نا

 ۱۳ ۱۱۵ اار و اعز یزاخ ناخروا هددرص ییدتا ترایز

 ا ار رولس یلەنع رش ماکحا نوح ا ك یو یاب هاب | قح

 کودتا نوع 8 وا a 5 یر ندزک هساط ودمزال

 : یدیا ما نوعل اخر 1 ه دن دلاءالمع درد شعد

 ندقفرطر کر 79 توفذصا و امد (E كیاشابن دلار مح

 هاا ( رازال ) یرللارق را غلبو برص هدندفرط رکید ماف رلیلهینوق

 ا ا و زارق هالتسا ییاع یابوروا د الاب ( نامشس )

 هسر ر لر دیار وهط هدنابادور یر کبد هدل وطانایدح رب كم هاب كیا

 س

 مد دیا هعل اطم یرا یرا یرلبو ندنعیدل وا یظاس را

 ی را# متوت - یا مناءرق

 مت هننرزوا ضاعنا ییدقارب هدنل وطان | لر ود قوحلس مور

 ردق رصع قحرب یرادانامع « یمهم كا < e كا كرلتموكح نديا
 ا نامرق نالوا ناحافا رب هدردق ددل وا ناطش یتدبآ لاغشا

 AS اش ۱



۰ 

 e 0 اق ا

 سا نیاقعا د و :هنلع وات ید

EN : 

 قردلا ینمان (فوصرون) بودیا ادتعا ندکلشرا ( نام ق )
 انا .ردلغوا ثاذ رب ندیا تابا هسالا اباب خش

 0 ندلاء " نالوا یه داب یشرب :ثلبتتم ډک گو وحاس مور ندیا

9 2 2 ۳ 
 ف هنتمدح ندلا ۸۶ هلاراشم 6 2 ل 6 ر ههر وډ هدسامز

 6۱ یس رمه ردا باسک ۱ یهحو تاشو

 رهظم هغار وخ ارم دره ها ا e ج هلکعا ج

CEY ANS CE 3 

 هننکنلفاص كنفوص یاداموق مود کفش ۶ یتجا نا

 ندوب کک 6 ا AES LL هنس هعلق دا ار

 هب کف اس هرابزلالح ال ا ی رل د صو عاسا نر هدافیتشالاب

  a TEE eنت ا ۲
N ۳9 نت ما نالوا ED | رلظ ةت م SE 

 6 شما < نشه دس E ندددل واقف وم هاتف ییادنام وق

 ط.ض كف یطزوت هدندلاءالع ناطاس یک

 نام رفا یداماد كردبا دوالع هدس ( هدر ال ) هنسهبلق HE ییدتا

 .ردش؟ا لاخدا هتنام هقوحاس یاصا یناذوب هلهج وو و ناسخا 3

 د ودر 3 ها هدس را اضح گاتهرا تدم ر نام رق

 2 . قدتی دودح عیسوت هدنراوج كانمرا كي دم و
 نیدلا نعهلبا نیدلاثاع ند رمودح ك دلاءالاعء یدیامدا رب ناطش

 تاقو هدارواو ش>اق هک رف E نادل اع ب وشاود هلساغ وع ٽس و

 ر هينا قرود ردنلغوار تنسدلا ر 1

 هدتققح كردبا ( ۱۹۲ ) داعقا هب قوحاس ن هدهس وق ین ی رم رم

TEAوا  



0 1 EAT 
FPF YO. ۳ اف 1 Ta A Pp ۹هم ۷  

 ET ]یو ۱ ۲

۳ 
 ۳ u ey EA “رات ا ۲

 ۰ ۱ ی لس

 (مناور ۲ یررو ید ناخاقب یاخ ل لوغم طقف 9 طض یرهش

 ۲ دادرتتسا یهبنوق 9 ات یب رخ هدمهو یی رس رس , مه هاسهطسا و

 1  هدشر نس . . یدراو لعوا ر . یلدا د و :دکبشب تک دم . یدلبا

 . هفمردلناح بترو ر ,دیایوا یاداخو تم وحح نامرف . یدل وا لصاو

 1 هاتم و هد رلو رص وا ۰ یدلو : دوش هدک انمزاشا ول شاو ِ یدشلاح

 ددع نوا كرا !N E هس وق ندنیدل وا ضرقنم راقوحاس

 ۱ یاونع اک ا یدل فایر ن وام فا وط

 . . یدقاط ییما (ندلارد ) ب نالوا تقل هر هلن اع وو

 ج )یدلاق یلغوا ییا هدنمان ( ناملس ) و (یشحب) هدننافو

 راکدنوادخ دام . یدالشاب هغملوب هدنېلع رلدنابع قرهلوا ثراو

 ا ندلارالع یمومن كب ىن هدنتنطاس ناوا
 ۳ ۱ ۱۱۱ ءرزوا ییدلروک هدیراقو . یدبا لخت ثکب دوو

 یتموصخ نالوا هرلناخ یاق فرش و هدلاح یيدل دا داماد ههاشداب

 . یدل وا 7 شهدم كهاشداب . یدمهدنا ناکست

 ا « شمذا ینسانق كرل ( یخا ) یزاغ راکدن وادخ
 فو یتحو EES هدنقح ىلعوا نامرف طقفو مرمت

 د E ز لهما نوح ارش N ET ,ةط

 دریک ردق هنسامز :لوا دا هل ر وههط لوکس نام ر هتشا 3

 هاحو صرح هحینلک هلالتخاو ماف . ردراع ندنو تاعوقو تاحیفص

 لبح ندیا طبر دك هبهنامع نارادمکح كب نیدلاءالع یحاص

 نیدلاربخ مظعا رب Do یدارا یطلاسو عون ره نوح اقم ربق ینهطاعم و

 نالوا فاخ هاشا نیدلارخو یسهئسم كب یحهواص «یلاحم راكناشاب

 ۴۳۰۰(۰) هفض [۱]

۱ 
1 

: 
8 

 ا

 ا5
 ٣
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 a یهب زاحم هسوقو یایق تنملن امرق

 . یدرورشرابحت هناا زالوا نعمامروت هر ۳
 ( یبرضح ) یب كنتمشع ( ییراغامص ) یدردغای راربخ ه لوطا |

 یریهش رادرس كنبراهحوک ( یسولوا ) و كب ییعرب یلغوا یابد

 لصالاو یتراتشع ( دوغروط ) ( رادواح ) و یب ( كرابم)

 ولکیدن و هلا رصشق و دشح و عح ی لاو e رانا كنىلوطان |

 ی ردقو توف كن زاغراکدنوادخ و .یدلبا تعجا مردف هرلولب ص ژ

 هسراردیا داره حعلص رک ا . مرضاح کنج شب هتشیا ا
 شاوص . ردقوح مرکسع نوسلوادج . مربا و

 دزت هلنرافس کب ىلع یلغوا قنا هلبربخ [ .ملاق یرک ندشاضوا]

 و ی لوف یریفس هبلاراشم رایرهش . یدّسا مانعا ا

 هقافا یمالتسا روت بودا داهح و انع هدنلو ند هدمدصقم 1

 یبرلناعاخ دلراروالد ناشلاح اليس هدنروغوانید .ردکعا رم

 هدكما عفر ندنرزوا رلناماسم یت رتضم كنغاب ناملیا امغب و ترا

 هداعا یریفسس هلیباوج [ نهلوا یاعحا قلوا حلص .ردرک ۱ یا

 ۰ ید
 هل رکسع لبا ءو ر لکت باشان شاتر وم یی رلکب لیامور یزاغ دا

 یرادناح دیدجردص ید یسیدنک ؟ یک یبدلیا صا یتسلک هبیلوطات

 . رایدشلرب هدنسووا ( ههانرک ) دریک ندو رفتد هبا اش

 یدیاراو یه واعم زر تفت ردق ۲۰۰۰ هدنتفافر اشاب شاتر وه

 شم میدن وا هملقوت فسخ تا اقا که دهاعم تخ وم و هاو

 ندنرط( قوقر ) یاطلس صم هدد یخ
 اصوصخ و ایادهتمش ذ ماطر هلباهمانص ل ر راد همارتحاو لب عاول

 . یدلک رفسر الماس یراحنلق شلدیا راضحا نوجما داهجو



۸ e 
EN. 
TCE  لناعع يب بار ANE 

 یی ےک ےہ و رب اا ایا ےس ےل تا بس صا ےس سس حرم ےس ےس ا جی س ےس ی ی یس ےس ییا ےس س کہا

  ههاقمرلنا ندخدلوا ضرقنم كارتا هلالس . یدورو تس كرة ون

Eنس  ES Aها راکدن و وادخ یم  

 الواو دحتم هاردلنامرق كنيدنكو

 اداع . یدنل درب ) 3 نامرف ) نددورو كرمقس رصم .. یدیا

 تامدقم طو كردبا هرواشم دّعع ۰ ؛ ,یذلوا نامش

 1و9 از . یدردنوک سفس نوعا رافغتساو افعتسا راهظاو راذتعا

 تج 0 نامخحم و فشک یرادتم در هسزلو ا اعف هسرولوا

 ىلع یلعوا قلای) هدهعفدو . هو ها جا تاسر هرول ؟ ک او

 ناکرا هلروشم دّقع هد راغ زاکدن وادخ .یزلبا اما ا ( كب

Eوا هماقم وز ونه اشا لع مظعاردص عید ایر ر كىس  

 دوهع HE ig EES E E 5 RE 9 ندشدل وا

 یتغارباب ناصع ادرکم و نادونوا ییربص قوقح نکیا شا ناو

 هلا ناصع هدر هدییا . نمهلوا ترفغمو وفع هتمعن رفاکرب ناربدلاق

 اغزو هزح قوقخ . ردششر ندا رادهخر یهماعع تو

 ۱ ی[ مقیم هتلدعم ناش لاهاو رخت هدنصالختسا

 , تیاعرهللعوانامرف ] بورعاح یریفس ندنشدلوا یرادف رط برج ماد

 . یدلسا روصقرب چم» ندزشرط نوجا تناص یتسومانو ضرعو

 ۱۵2 له وسع بوان تصرف یرمهجوت هارغ یییدنک کو لاح

 ۱ أ یکردبا ناعا یاوعد «هاضرمت ءزمتکلغ كردبا
 داع هتناعا ییدلبارارکتو هنناع و دهع كنا قترا . یدلباقلانف لباقم

 ا هرکس هتزفاوا معقد برقع ىك ردلکد راح

 ا 1 و نالوا ءدنلو كأ رمشن هقافا یعالسا رون

 هللا لسم قداهج یت رضم ثانغاب ناملیا امغیوتراغ ین راناعاخ ثاسملسم

 1 د



 ا ا و 1

e هز هدول hs كعا عفد ا a 

 ندکس ۰ ۰۰ كردنا هملق و رایت ا هداعا یریقس رەد

 رک اعهدنلغوا:نامزف . یدتا.ر هلی هک هل

 یدنا رضاح هدنسدووا هس وق هاب راقفتمو .

 ىدا رارکت دنس ےل و ٩
 هنانوا زوب یره ندا حالصا ینلاح كنلیامود کک

 كعود زسهحیش .دلدلکر دقهبار وب هلباهبرکسعتافلکت ةاطر بوغا را

 .. ردلکد ندر روک را او

 :ردکد نود ندرکعل .نامعلا یرکسع ل را

 هسق و . تا اد اه تفت هدزمتعرو لم نالوا ها |

 .يدشمروط نصا نوجا كنج ل
 یحابا ( بوقلاق هعایا هدنسەمخ « كرهلتدح ) راکد وادخ

 هنادم : ردشبداوا منام هبازغ ماقا هرادنامرق م ! هبوس نآیذه
 .ردطونم ههبهلا هدارا تعزهو ترمز . نوا كالروالد .نوسلو

 . رولوا یللب هداروا

 هر ر رطو یدراقح یریفس یدید

 ات نهسعت هدنسهب راحت هرب وف یسهب را هس و

 < كب نابلب « اشاب هجشراص « كب بوقعب هدازش -- حانج عاص
 ."یرکسع للوطاناو « رلکب ناحتسو سا

 لب رص «كب هحاوخ « كب رورف « كب دیزیاپ حانج لود

E 8ف  

 هدنسهق را رلب راّوس.یزان راکدنوادخ هژرلیراوس ل ته

 اشا شاترو+ ,a طاشحا دوخاپ رادمد



 EU ۳ LA یح رات یناعع یب ِ a ۱۲۳ سس اب |
 س س س س س س س س ی ی س م ی ی س س س رج س ی س س س س را

 ا ارا نالوعوقو امدعب هست وتشا
 وا هحانج غاص هروک هنفج ةلوعوقو هديا مورایو لوطانا كنهب راحم

 هدزکم هدرایرحکی . ردشلدیا لوق یسهصت كنبرکسع تهج
 کارولو مظعا ردص هدتبوغ كناو هدننهقرارلنا هاشداپقرهل وب

 طاح هلرلرادحیللس و یهاسو یراوس مظتنم نوسلوا هسرولوایسکناه
 . یدیا رولوا

 ۳۲۱ غو ر هدسزوح ماظن كکي ندلاءالغت ینامرف

 كب (كرت)یرلنادناموق یرلیراوس راتاو قاسراو -- حانج غاص

 قوقع راعام یرانادناموق ؛رلدوغروط هلرانکرت--خانجلوص

 ۱ .یرلکب
 :"كب ندلاءالع تاذلاب - یک یم
 . . یدلوا عقاو ندحانج عاص و هدنفرط رایلنامرق تکرح كلبا

 دیزباب . یدیروب هنیرزوا ( زمجانج لوص )كب دیزاب یهدنسشراقو

 اک رح هنس رز وا یدنک تنیشددآرهلک هسدز یرد هلتعرس

 یدلا ی ا « یدسا راس ییسلروس هدعاسم هشعا مو لباقمو

 كه زا .یدربک هنجما:یدنکوبهنیرزوا نمشد یکریداب هلیرکبع
 ۱۳ اروم ندتسهقرا کی دیزناپ [رظن ؛هتنايرج ز رط

 تقفوم . یدقارب هدنجا ناق ین رلفص ادعا دلرهبیرو هنیزک رم
 ندنکیدتا كلارتشا هبرح هدرلحانج رکید بولاق لوکشم تقو قوح

 و و ۳ )۳

 .یدنلا رلربسا «یدتبا رارف كب نیدلاءالع « یدلوا رامودات نمشد

 هعتماوهممنغ لاوما رنک ۱ ءیدلدبا تاکیربتضرع هیزاغ راکدنوادخ

  هدهراح وو یدنلوا كرت هدزاب نالوا رفظو حتف ا همظع

 ۱ (مریدای)هنیدنک هد یک یالوط ندتعرسو تدش 4
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 ُط جوار قرهل وا هعفد كلبا هد هباشاب شاط رو . یدلر و یقل

 یدادیا هبجوت (ثاکیرلکب ) هلیا (تدازو)و یناونع ( ریذو
 طقف و هرصاح یراصح (هنوق) راکدنوادخ بقاعتم ی فو

 یبراقج هناوا مادعا هسرونلا ویتسماملاینرب رە ندنسلاها تکلج
 یرلتکرحهدلوب وب افالخ كنولپرص جاقرب نکشُما نالعا هیودرا

 نصف جز درج یا کا

 كب ولب رص جاقرب هلهح ووب نرلحمرات .یدلیا تساس یارجا هیرزوا

 د دنسهعل اطم ییدابا جاتا یتسهب رام نادم هوص وو هرخ لا یمادعا

 در هر ج تولوا .E و لاح تققح هدهسروسل و

 واوخو ناقلاب هیدصقم قمراقحب تورو نیل )

 تالبصف یدل وایرتا داحا ر نالوعوفوندنق رط یرانامسرخ كلام

 ۱ .ردتج هلوا نابتسم ندهنا

 ۱ ن دلاءالاع .یدمام وه هنس هحات هس وف ردقنو ۲ یزاغ راکدن وادخ

 ۱ یسهعیرک كراكدنوادخو یعرح بوبالک | یی دوا مّوشم كي كنهحش

 0 تاذلاب هلکعا اعدتسا ی وفع تواژدنوک هبیاشدا 4 همخ ی( هسه)

 لوالاک يرش هنو هاشالو نامرفو ومع هلطرش كعوا لا بو

 :ارعاو ناکزا هل هدنوصو ك نداد : یا
 هل نیم هنکح هما لوس هاصع "یداو اهدر هدنسههحا وه 3

 ۸ یدبلاوا ما ندوت کا یا رس

 هل رلس داقهتم و تب روما هدهلع تلود یتمحاص وشا كماخ هسه

 . ردلم وا دع یسهلحادم تابا

 ك شا طض یەنوق توم و توت

 تدس ا O یلخر هنشاب كتلودو ندا دادتما رلنامز قوح

 ۱ یدردک نولوا عفدنم یسهلباغ و نی و نامرق نالوا



 ر م م ص م سی رک س س س ص س س س س س ی س

 ۱۳۳ ید قوس هب هشت ۵ یو یزاغ راکد وادخ

 هب هعادتحارتساو حلصر یتعضوو لاح كتلود طقف یداک ههسور

 0 اغ یی ۸

 ناب وف ندنفرط (برص ) هدهعفدو یحالص قفا ندشبدنوا دعاسم

 (E E رارف و لاتر وا هب ب نوح ام تاحسو دالاب اق هنط رو 2

 هاب ورا یس لوا تک ج هتفد داغ ییا مور لوا دارم

 هدلاح کلوا هددت وسغ E5 یتحارتساو هافر كنل وطانا لاک

 هاساکرا دشت ٹا هاداع تم وکح نالک هلوص> تقف وم او قلا

 هغاحنسشب ییلوطانا هرزوا قهلواهظفاح هلشال تکلم :رادا لوصا
 یتموکح نامرک نالوا دزاب هدازش یسلاوردف هتف ول وا بودنآمش

 -ندنغح هلاقف لحام 2۳م جم یوکب لیادور ها-تفاقر یا ها

 راصم روس هلا كلام کیدا اورا ت هب راتسو هیاشاب شال روع

 م رشاو ها شان روم رکید ( یرطان هطضا یثاب وص ینتموکح

 ۱ یک فاو کی زورق ندمان یارصا ینغاجتس

 لوطوف هدیتسلاوح YS ( عااو هدنایاد-> و ( كب هج وف )یاب

 كج هع هب لبا مور 0 درک ندو . یدسا هجوت ګا

 REE ا نیل کی ناکرا قحهلاق هد | وط انا دل رک و

 یعی ی اب اب یلیامود ) اشاپ هجراص « كب یخ هداز اشاپ شاطروم
 «كب باحتسم « (یناب اب یلوطانا ) نابالاب كج ها ( ینادناموق هداس
 اشا < تکی « نیهاش یلغوا ساباپ ( نادناموق یرجیکی ) یشاب نابکس
 .یدیا تراىع و او



 یسهب راع تلص لها 7 هنملع ران امع

 یالیفسا ناتسراغاد - یا واغم اح ل وط اه رم ی-همح)هه وص وق

 دکر ح یضوط هلامش ندارواو هکسالس ندنزاغو دفس رج

 یرعوط هفرش نداروا و هفوص ء شم « تاما 6 هل رپ ا

 یسک هتنسرادا لیا ردقءزاخرو دلا کک

 ر كوص ندشدالوا بعد یسارخو وجا تام راغلب و برص ناقلاب

 ی رلکدلس ین رلکج هسهروک تنواعم ر ندایوروا هرروا قلوا تنش

 یلاع نی هللا راشنامع داحالاب رلنلهتسو هان موف یی و ها

 هدنسهراح نامرف نالوا نا افا نه را را

 یرلملشابهراغو امغع تعونع و سما قالخ كسب واعم بر

 لوا داع اراد رعت انام فوق ل
 ما ل هو لصاح ۳ وس هه ب مه یر اس دات هات ندنفرط

 ع یفل ی ,r ا دل رانا امع تقمشح روا دهس ر وب دنا ناس ی راکدایا

 مس ز هه 1 یدادرتسا كعقاوم یرلفدراقح نالا و

 . ردراکشا یفج همهلوا
 لا و . یدنتشود یخ ر ینرق هداحا و رکدوادخ دارم

 1 ا رول وا ناس [ هد ۳۳۵ هف ] هدیرافو الوا

 لار اب اب ( وا ) 1 ( شاغارد نطنطس ) یسر وفات ندا

 ۰ هال وا هر هس رح تازاضحتسا قدا هفاعا دن نشل را

 . یدلشاب

 اشابنیهاش الال هدنسهنس ۷۸٩( -۱۳۷۸) ی لوا ندو اهد

NE نگر ۱ 



۱ 
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 ردق ۲۵۰۰۰ اشاب شات روج نالوا نیست ی, رلکب یلیا مور هنیر

OY FES (وقتروو ) یود هنسو نکیا هرزوا تدوع هلا همسغ لاوما 
 ۱۱۱۵ ا اع ندنرکسع برص یهدنسادناموق رازال و

 ۷ 2 1 تو «هافداعت هد ( هحیل وط ) هدهتسوت هب وک زر

 قا و دېش « وح ینعبر چوا كلزعوق قرهيارغوا هنیفصاپ رب نکیا
 و هروک هتباور تربلح باک . یدلوا صالخ یردف كسشب

 ۰ شلوا قفوم هدارف هلبا لاح جوک و هیراوس ردق كيب اشاپ شات

RE E E IERو شمامهدیا دادما  AS۱ ینعل  

 ا بولوا اله کسب شب نوا ندرکسع كب یعرکی

  نامشسیلارف راغلب یدصقم كرلولب مص هسیا « ره .ردشلوب صالخ
 . رایدلوا قفوم هداک ا . یدیا كعا قاحتلا هللا

 ا كتوم ونشا راکدیوادخ دارم

 ك اوو یادونرا ارخؤمو ییلطض .كناتسزاغلب
 دنا وا ناس E بودا دو رفسو تشل زر مسح یک قمردلا

 كر هدلوطانا یهلا راشم یاشاب هرکص ندنسهبراحم هبنوق هرزوا
 ثح هلک ندن راک نامرف یتحو ناخوراص ءاشدنم < ندا 6 كردیا

Eهدهسیدا ناما هتغ>هنلوا دست یامع یودرا هلا هن واعم  

 رویریدنشود ادج یتسیدنک یقافا كنیرالارق رافلبو هنسوبو پرص
 هلباشاغارد نیطتطسف ینادناموق لیدنتسوک هبلا یوم اذه عم .یدبا

 قلارا وب ك ( ناخ جارس ) نالوا ییر كنیراراتات (جوروا )
 ا تمدخ ضرع لاحد هبهبنس تنطلس تمیات

 ینیدنلوا ناب هدیراقوب و یدریو رارق اعط هببراحم . یدلیا نون

E 1 

۰ 
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 رج رج

 هرهشکی ندنامرف هرکص لس عا ن فو
 هدیوص كنراهدازهمش لوا لد را ه هبراحج رب كوس ردك

 قلوا كلام اهد ههحوزر ردنا هدافتسا ندوب هدسیدنک و ثمر و9

 ما ییطصمو ۰ ناملس ریما « لرغطرا كدیزیاب مریدلس هدازمش نوما
 ند زوج وا كتر وطاریعا لوساتساو . یدردتسا تبس ینغحوح چ وا

ECهتفه وا كرديا دقع كه 2 هد تو و 0 و  

 Cw RS لشبط. یا ر 9۰

 داشاو تعاطا ی ا ةن N وا

ES eیردپعاق ىج ۱ ی زا ده  

 ههبراح: هداک ۱ كرهک کل نماملس یوادغ كنامشس لارو را

 «یدر وقالطا شيا هدندتهجوا هحل و هداراعشا نوح اینم مضاح

 هاتهح وب ۰ یدتساراهطا ی وادع هغحا ندقحا قترا ناماس هکنوح

 نوجا عنم یتداحشا كنیرلت وه نامشس ها رازال ی نمشد و

 قرهلوارومام كب یشخم هداز اشاپشات روو هلبا اشاپ ىلع مظعا ردص

 رازاغوب قاط رب ردق هبهرتساس ند ( قاوقلاج ) لرکسع ۳۰۶
E.اعاد هلرکبسع ردق مهد في یی مدک دار  

 هداشاب ىلع هدد رص کیدا طض ف ( یداوار ) قرهنل و هدورلیا

 .یدلیاربخست ی (ءونرط) و ( ینمش ) رورلاب ندن ( درد ردان )

 راوحو ( قجرازاپ) و( هحلزوق) هنیرزوا یطض كنیداوارپ
 . دل وا 0 است هدعفا وم

 تب زهض هطاار دشع ر 1 هحور هل رصف < راکدنوادخ دام

 تافاصم دقع « شمشداب هلی رلکب هرد راسو لغوا نامرف شا

 ند ربعم یوساک ندنغیدلوا شمال اق علامرب و هب ییا مور كردأ



 ےس

 ت رات یلناتع یکی ۳۷۳
 ی

 لابقتسالا لحال ES هدمظخعاردص E هبه ردا هایار و رص

 یردپ ماق كنیزا راکدنوادخو یلارق راغلب . یدیا ا هباروا

 یيدتسا نصح ه رزوا كعا هب رحم اهد رب ینعلاطو تم نامشس

 ما و ( عقاو هددودح بردو مظعار دص هنملع ( ۳ (

 وومام ( كبناغوط ) نوحما منم ىقاحتلا هلرلراغلب كنولپ رص هدهعقوم

 یشالت بحوم دنراکدنوادخ یسازوا و 11 . یدلوا

 ا ام كلارق راسنلب ىك رح تاذلاب هتهج وا هلغلوا

 یالعا ر رس یا هدنهوء> یوفع ندغیدلوا نشّعصه كب اد

 نامتس و یدنا اح احر هیاشاب ىلع هرزوا كما ا هدیراکدن وادخ

 كەن زج E یو ا( هرتسلس ) « یدل زدن وک ه یهاشداب دزب

 . یدلوا ىلاع وفع رهظم اب تاس هلطتارش یساطعا لاحرد

 راصح هتح ) ندنعدا وا ن ا تاد وع هلاارس قوحرب ا ناغ وط

 ردص و یس هما 2 رلنا لىاّقم 2 ( دارع زازه

 . یدلردلس هنامشس لارق ندنفرط مظعا

 ل ت لش ) هک دل رب و تصخر هتندوع 3

 هداعا یرلرمسا هاباقلاب هداشاب یلعو یدلشاب هکمریو تناتم هبهعلق هللا

 لات شا زرولع رارکت لاتقو ترح را هننرزوا كنو . ىدا

 (هنولپ) ( هونرط) كرديا تکرح هلبا ودرا اشاب یلع ندنغیدلوا
 طخ هلتاقحلم یرلربش مان ( ناقهرتوط ) ( قجسور ) ( یوتشز )
 قوا لصاو عراق لوك هاسودرا لمکت هرکص ندک دلیا

 هداحتلا قحا اح :راح . یدلبا قسضتو رصح هجوبا ییامشس لارق

 ماست طرشو دق الب رار هلسمل اع هللاراشم لارق نایالک ۱ یغیدلوا

 هنرلقج وجو هنمرح هلسیدنک هروک هتیاور هلرلخ رات ضعب .یدلوا
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 ی ی م هم ممم حس حج ل

 e ا وا شلوا , جلسات تره روا نفک

 e نانل وب a هد -.هلز وطد وخاپ ۴

 اق هدهعفدو دادمان "یزاغ نالوا لئام هتم رم هدایز ندقلراوخحوخ

 هرس دارا نوحسمرادا یحی EE ی بح 6 یدتسا وفع یزد

 ناتسراغلب ,ناوخما كی یک هک تالل ا و

 یدلبا صدر هل رج 5 ه ی نع وط لد ع وص تا عح ID EE oS 2 تاتو

۱۳۹۰ ۷۹۱) ۰ 

 هدهلف هرزوا یجهلیروک هدننامز دیزیاب مربدایب نامشیس لارق
 هدکل رکسع لبا لویق یمالسا یلغوا یجنکیاو لتق ارخّومو سح

 ۰ یدععل وا نا ل واع هب وسما ص كردبا ۳ 9
 ر

۳۹ 2 ۳ 4 ۰ 

 کرقل صام تام قد یہا ری وب هو ص و

 روک ذمهجورب ك (نامشس) نالواقفتم ء (داذال) یلارق برص

 هدهاتقفوم ( هحلب وط ) هقشبندقدلوارثأتم ندنساوا روهقمو بولغم
 نم واقم لیدش هدشبا رفت دارم یزاغ د

 ی ( که - تور داح ) تور تن 9 یرغل حو

 ۱۶۳,۰۰۰ لاحرد اشاب ىلع مظعا روت تو نوجا طض

 2 ردیا مانعا یاشاب ۷ هلا ك ی هوا اشا شانروع هل ره

 سنا :یتسااهاو بیر و طیض ری هلق ارت
 هسدزب لوا داص ه نکس یح هدیا روم رفو

 ا هدندتس ولغم و رازال . رلبدسا قاحالا هب هماک هوقو

 هتاور رو قلدورا « كسره « هنسو بودا فرص ی وف هحمال وا

 قاطربو داتعا هنیراهبرکسعتنواعم كراناو یقافتا هلب رلکب قالفا هروک



 ۰ ۰  ۰ 1 ا
 E 1 ۳ 1 خ ۰ ۳ 4

 نی وا 5 0

 سس ۲ ی را لناغع یکی .

 هرز ۷

 O FY ۸ یراکدت وادخ دا ردیا لوف :هدنراز واک نج اب ور وا

 6آ نأ ردقلوا هدناسح رازال . یدتسا ثمنا وح هدهعطق

 نوا هل للوساتسا توروس ردقهتتراورحا ات كل وطانایراکرت

 . یدیا رد مکجهدیا سالخ
 «یدر وص روطشو هد یزاغراکدن وادخ نک :اهده ری اع هلى راقفتم راز ال

 5 ۱ ۲ یسصرفو هنهاتوک «کببوقعب هلبادیزیاب هدازهش ندلوطانا

 هدیراقوب و باج یه واعم تک دار دم ءنیدیا «اشتسم « ناخوراص

 هارلراتات هاناشاغارد ناطق یسنرپ لیدتسوک هرزوآ یتیدنا وا نارب
 یتواعم هدکرانوب ندننیدلوا شّملا هیهباح هوا هدینسنرپ جور وا

 ندبا تدوغ ندزاخبناح هلباجح یادا قلارا وا و شلدیالاصحتسا

 هدیدرسهع نالوا شاوا رهظم هترمشو تصرب هدنس هنامع رکاسعو

 نالوع وقو .یدا لا هنندزن وعد هصاخاب هدکب سوئروا یحاح

 بویلدیا یسراحم نادم ندننیدلوا زا زوق هدهبرح تارک اذم
 كسالس دوخای قمریدشقههدار وا دار هاشلک, هدنزاغوب (نامها) نمشد

 جاعزابوریدلاص یحنقآ هنیرلهقرا هلردیاهجوت هنتهج ( زوریس ) هلی

 هسرارتیا یرغوط هزوریس و « رادراو هسراربلک یرغوط هکینالس و
 هنمشدتروصو هدهسایدانشود یرلتهح قماع ی راکواددهتعلموک

 راظتنا کا قرهلوا كرت ندنفجهلوا كعد تناج ةئارا مونرب یراق
 . یدلربو رارف هغماقح هب یرح نا کد

 ینجدازاپرانا هلهجو عقاو رارق هلبا هعمتج وق وشا لوا دارم
 وقامو سقعت یهسوشییدمش ندک هناتهاهکلاتحا هاتکرح ندنرزوا
 كنتکر حقرهشا یرلغاط كسکوم بوک-ند (دنبردولوص) هدنراوج
 هووقا ندلاءالع کهدنسهرا لیدتسوک هلا وقاص وک ینحوا



iوی را را ار اس ی لا اتم ام ال منبت  

 Vo ریفس هللا یزاغ راکدنوادخ
 ےہ ی یخ

 كناشاب نیدلاءالع یزدارب كتیزاغ ناروا هووا وا ۱ 3
 هدنتع نع هرزواقلوا هلع نلولپرص ینیم هالا كەز وک اتنا راض

 نالوا نوغرو كب هدسهووا نیدلاءالع . یدیا لحجم ینددروف ودرا

 هاتعربسو 2 ر درو و تح E هنبرکسع

 تلصاوم ( هیدن ) قهدنسهرادانطیطمق هارد
 ندارو . یدلدقآ رللاب«رلغای ندرلهرفس «یدل» i راتفاض . یدلوا

 هلا E هوواو - هد ( هووا ولوا ) هد هل وم یح رب 0 رح

 یسهس رح ناک راو درا ەدە یصييدل ر واهد هل ومر .ردءدنسهراهق الاب

 را هلراوس رق قرف كی سونروا.یاس یر نا یا

 ردقهرارولوادام .یداشل اتدوع هل بسا چاقر كردار حا تنم

 ر ه(د وطه رف) ندیدم هلو ی زا كمشد رونه هدلاح ییداک

 اطاس) نالوا هطقن عفت ملا هدنسیق رش بوج كن هغنالاپو هدنقرش كنا

 رومأمهنیاس یتکیدلیا برح نالعا كنلارقپرص هدناوصوه ( یەت

 ي

 یربندیآ چوا . زکسدوییدیا لاها و ریخات نوا هل س ریقس
 طقف . یدید . 1هشاوص هشاوسو كه تک ی

 هزنامعو قعوق هلاح رب درتم هل رلءالک وللتم وب یهاشداب یسیقیقح تبرومأم
 كرفس هاشداب . یدیا قمالک | ین یاس هر 9 تعضو ثنسودرآ

 كر هلک هضغ ندنسهدافا وش

 ی هاب اح یناوج تاکیرازوسكنس بهر دا وا
۱ 

 مت 1 لی 1 :
 1 زکسرر وکهدقدل واراز و راک ح یار ګو دوق . زلوا لا وز هب جلب

 ندنتهو تشهذلرکسعتاذو 1 یدنرید زک ینهاکو د را هبیجلیا "ید

 هان و راهظا ك هدەسلدقر



 یخ دات یئامع یی " ۳۷۹
 یی یس سا ےہ مم ص م مص م ی حج حرم رر حج حج حس حس

 ۰ 5 طو توف اک ٠ ینامع ج E ریس

 E صوص ا لء .ردلثم وا كنوب یرگشل كزلارق اما

 رامرات رلیراوسوا زکلا ىع 2 هکر درلو زی راوسحاسمو
 ب ےک

 . ردا

 ٠ نناصاوناکرا هام ابو د رط یسیدنک ءارهنلتدح راکدنوادخ هلکعد

 سون وروا یا الوا هدساح یدلیا دقع برح سلحرب هلآ بالج

 : طخ #

 بودا هلاقم لصت هلا رانو ! سونروا یجاح س راکدنوادخ

 .غجەر ۱3 یاد كس الوا كدروك كنج قوحت نس ؟ردناعا كنج

 ۳ کعت هتیالوا یهاشداب طا لوا كا سونروا یاح

  ELEفر هل <
 تهاشداترصح ور 50 وقسون روا  سونەروا

 ادام وق رد رداد قدح E هز وس ههفاشلاب هدر وضح

 . رولس العا ندهل زع.دقا ETS وا نمشدو یک

 .روطوا كب یحاح -- راکدنوادخ

 ح اط هات هدف

SEGهد رل برا قوح كي لا یانع كلاود قح ن هج  

 5 ساق هرلذا كنجوب اما . ميلوا بلاغ هدنبنک او مدنلوب
 Ey لکوک بودیا ق واتا . ردلوسر تنسهدکما هرواشم

 3 : اباطخ هون روا یراغ هنی هرکصا دک دید

 فاع كنب رلر وس رالیاو نب ینس هکردنامز ی اح : سو روا

 د ینراکفاوقالخآوراوطاو بادا كرلنو و E E دع حال ر

7 
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 VY هسرح تا هد صو درا
E 

Eہک .روشارب قلوا ےس لام ت  
 . هیوس هّما

 نک OA BA رکشت ماقم سوت روا

 نادس ال وا ودا 1 هب ىلا قح هک روماک 1 ۹ اوقف وش

 . هل وا راشحا یسانم كعفوم حلوا هرام و . هلراو ههبراخ

 هج هوا ندس فر ط مز ارت زد نیم التشاب ید و ۲

 رلر د یلهامشاس هر وډ ناعرو . رولوابرصك قمزوب یولیرصهسرونل وا

 درا هلا نمشد ناقح نادفص لمارواط لقد - رد رز اچ و
r.روا نمرات نیفوم ریدر نولعاب  

 یمامردالب وطاهدر وكما شیروب هن رلرزوا هدقدل وا تم یراتعح

 .یدیدزکسرولیب زغدنفاهدلاحره هنب ردوب مرکف كزکلوق .رولوالباق
 هسر ول وا رجس زار هدارو قطن e | یراغ

 راتخا ی یمادت لح ندښدلوا را ندتنوف کھ

 و
 ا هوا یرفط و زوف باتسا كردیا ادب فوقو هتفک و

 تسبت هزعابنرت یدنک یا بویلوا عبات هننالپ كنمشد الات كل

 ملات ثنضارا توراو ناف نیم یاد هب هب ر را نادم اس

 لصاو هبه راع ناد مل وا ندنمشد ًامیار ءیمزوب یال كنا هلرو ری دا

 تنادنام وف رب كوس كا ى E دل وب هزابور تور ر دکب د ی رکسعقرهلوا

 یزتراکد وادخ ی ندیو هساهب یه . زورو یر یراس رت نر

 ىجا هدرانا : یدروص یرارکف کد یک هلا شا شاط دوو

 هدیزیاب مریداس یزاغ دارص ندنرلکدتبا قیدسصت یار كسونروآ
 : هلا تاطخ هجو

  T32لعوا  jeثا ر دە 3



 . ردیزوس كسونروا زکلوق زوس س مریدلبب
 I كار كتنس نوحا هدامو ؛اشاب ىلع س راکدنوادخ

 . مرویدیا لوق یتسهعلاطم كکلوق سونروا - اشاب ىلع

  هدنرب نادم یاعتهللاءاشنا . ردهلبیوب هدمهعلاطم من ] هاشداب هح د

 كج هل رب داس ندنس هصالاخ كتر وشم هد هبا ص او نوسلوا تک وا

 ۱ .یدلبانامرف ويد[ نوسانل و رضاح یس هاه هدف وق ر هل وان العا هس راو هن

 ا ا اا تكي) هلبا سونروا یحاخ یقاغ
 ۲ قد هنل واتکر ح هلا هدا ردقزویو یراوس كولب جاقر ند لوا

 ید نمشد . یدلدا هظفاحع یرللو عاط واو طظ یرادننرد

 ا ا لاسرا رف یعرکی هرزوا قلا ربسا ندرلمن مع
 هلآ هار سوروا .یدشود هترزوا كلا نیزرم2لوا یربخ

  یهدتعم هدیرفن زوقط نالک ندنسهقرا كناو فلت یالک هنیرزوا

Eههاشداب بولتوط یر مد یرد هدرز 9 ۳ دکر ابا كاله  . 

۳ ۱ 

 هرق) كردبا تکرح یرضوط هلامش نواه یودرا نوک یسترا

 .هرق هتک رح هلامش ندارواو ههووناموق س هوقهرق ندقوم (هوط

 (هوشهر) یراموروح وا (سولهروا) قرهقارب هدسغ بونج یغاط

 كجوک نالیند یساواروم برص ایو اواروم قرش رورلاب ندنراوج

 1 ۱ یدنل وا تلصاوم هنفرط غاص ثكنباح اواروم

 كرديا مه ه هقرف ىلا هدارو یتسودرا یزاغ راکدنوادخ

 روح اواروم هدلاح یندنل وا داشک راملع هل راقامسم و هدشاب هم ز

 ۱ . یدین رات وش ا

 مردم :E ینکیا - یسهقرف اشاپ ىلع مظعاردص ین رب



 ۳/۹ ۱ 3 یرغوط هله وص وڏ

3 
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 یج درد -- یسهقرف (اشاننابع) كب هنا یجاحوا س یسەقرف دیزیاب

 اشاب هشراص یب - یف و اشاب شان روم هعب تو ۶

 . یدیا یسهقرف راکدنوادخ دارم تاذلاب یحنتلا - یسهقرف

 (نالک ) رورلادعب یرهن ندیربوک ی هدنراوج هحبتشال رتهقرف

 رب نالوا رشن رونه هدنلوصو هنس رف ( شنو ) هدنسراقوب زار

 ندشلدل وا شا نامت نالیوک ءس رف یس غ مو وا

 یوکو شلزاب نامرفرب هنیرزوا هحولربمد ها هرزوا قلوا تاقاکم

 ندسهرف شو ۰ شا شملق فام. ندد رم« تل

 نمد ندا راصش شوو ودر و دالر ا دوش
 برقت هنسارحم هوصوق هدنراوج هتشرپ نالوا یهاکعانجا كنسودرا
 ۰ یدل دیا

 بودیافذک هلسوا یزاغسوروا حاح نالواهدنادش» «یتمشد
 کنج ناه هلاراتم مدنکیدسا .تامرواعم ضارغ ۱

 نوعزوب رکعت ناطباضو اما هدهسیا شبا ۶۱ ۱ ٩

 لاحرد . رلیدنلوت تار یتسلعت ههنرا كهراحم هليا ناب یهدلوا ق

 باحصتسا یحاق ر ندمادخ صاوخ هلا درزاب یعودح راکدنوادخ

 كمروک یادم قحهلوا هبرام قرهشالوط یوباه یودراو هاردبا

 هدقدقاب هنهاکودرا نمشد بوقبح هنسهن غاط تسکوپ رب هلسهنام
 ا واو

 ردقو ا هدام تدم هلیرامروک یفیذلوا مک ا

 ده تاعیتسا نمشد یفرط ص كبەووا
 ی

 ںارطضاو نزح 2 ر دا نا FIRS را ا یوح ۱

۱ 

 [۱] ۰ ردشمرتسوک]

 ۰ تا ردح ىلع یساغا لوق ڪ یه ر ع نادم ه وص وق ۱۱|
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 EF (هووا یس و ) كرلبان مع کسا ( هد ۱ را رام
 تولوآ یحسع ردو یار و هدن وط ورم ۱۰۰ یادم هود ود

 ۱راه: زا یرلعافترا ندنفرط نهو رک امرا اجت ندنرو

 هم سر ی تم رسم ۳۰

 .یدیاقحهاسوا هدارو یرل:وب وا ترح نالوا ىلناق كب ا

 o 8 ندسودرا نهقفتم هج دوج وم یسودرا لناعع

 سا .یدنلوا دقع اهد سا یکیارب زاد 4 E BE قمی ه

 هج هاو بووق هی رلبا یرلفص ودرا یرلهود یسلخ كناسورو

 تشهد هتنادبم یرلفص یراوس نمشد هاسهرظنم قرهبای ربسرب یلئاح
 رلیدتسا ضرع ی عطش لا

 ۳۰ ار انس هدناب او ےک یزاغ ناد واد
 :ےہدی اض ع هات اطا هنس ران ون اه سما ی دن دز اب

 ییا نادناخ قح*باج ردت هب ول کم ردیا نط هوش هدیابوت

 د ود ص ثكعا 2 ولس هراهاح هلو یدمش e ها ردقلوا ۱

 صدقا ..ا رخفو لکوت هقح ترضح تناعاو دادما ینکمزال قلوا

 ۰ .E ENG هدا تعحارص هتساحور كتىرلترضح

 هدوحو دوحو هتکوک ی ده وفا هسرولوا هک ینمشد 3 ۳

REEردکیم اشداب ما ہدل ا ههس .ردنا بل وا ی ودان یل لامع  

 ا داتا لع یدلیا در یتسهصن هودو هاو
 ۱ , کیت

 زانکلادهاح ینلا املاای] مدیا لاق هلدرمش فحیعم هحیکو -

 بد و ترصن هتاف. یدقح یسهعیرک تیا [نتفانااو

 رود هدیوادا و احلم یتفلعل كقح نانج ندشیدل وا هد هيلا تشم
 ۱۳ ٩ ءدارا تب مردیا نط ردلء زا كمك هتسهقرا



 IANA لوا ندەمدا ص« 1 :
1 
 مر یی سما یی ےس مس ےل ےہ س رم سرم سرج ج رج ےس یی رس مج ی ےس ےس ےک ی

 ا رد ۶ نس ی با hE بس زاکدن وادخ

 یرلپدنک نمروک رروک ییزاوس زهخ رود

 راز و یز رح ماظن هر دیام و وح درد | مص مز هرزوا قمحاقو رکروا

 رک نامرف هنب مریداص

 كیاما هصالخ . یدنلو کف و هدیزاع سوروا . یدد

 روا ر وادخ دام هاعل وا ثاعا موه هفحا ندقسحا راد و

 ۱ یداىعاط a « یدتا ناسحنس]

 یرلطعب «شمامدر و ر و سلح دقع هدب رل س رب ناقفتم

 دات ید تفت ی E ND ندنتلک ارق ها

 لهسردیا موج ر هدنهاع كرکفوب ( اتویرتساق یحروج )

 ینموګهجک کمد .رولوب صالخندیاک مازهنا ربو راجاقندزیلارلکرت
 : یدبا سشمردتا دارت

 کیدلوا ادس نامودر فشک تاغ هلباراکزور رب دیدش هحیک وا

 هقشبإ ندنهدلاف هدنما تاماط اع تولوا شهر وک EEE ؟ ةا

 ا هحیک . یذنا شلاق هدنلا نانودو ز و هد هرن امع کا

 عرضت هقح بانج بوق هتلذم نمز ىزا یود یزان راکدن واد

 هدهجا یاصم و مرر معو مهسدتاتاسان کل زملس یماا ندنزو

 . نالوا قلال هک هسنابر مارک ناش 2 ا كاضر فالخ

 هک یناک دب یادعا یالب یم . لاق ناسحا « اشیا يا: تو
 اخ نوعا در: ردشلوا كرا هسرزوا رلناما

eلق نارقى هددمش دعوا تودنا رم  
 قرهغا زوم اب بفاصتم یهنطرف [۱] « یدلف راس و ۳ ود

 : یا می اض یاس

 SA هداز قالوص ENA U E الح - ی  رات یدنفا هللا ر < ۱۱۱



= er. و ۱ 
 ی اب ۳

 __ك تی جی

 یزاغ راکدن وادخ تداہش و رفظ - یسهراحم نادبم هوصوق یجمرم

 كنناعش یسهنس یح [۱] ۱۳۸۹ كنیدع دالمو ۷۹۱ كرم

 هللاربخ زکلایو یستریا رازاب یحنهب نوا اذک كنناریزحو یجندردنوا

 ( سوتسغا ۲۷ ) یحدرد كنناضمر هروک هنیدلادعس هجاوخ هلبدنقا

ETE۳ ۱ یس راب رح ماظن هدنسشراق ی رک اک نیمصاح نف رط  

 کوب ندنغیدلوا ( مضعما ناعش رمش طساوا ) یحرات همانحتف . ىدا

 . رولکمزال قعلوا تباعر

 (ولیل) زتولوپ < هتسوب « راغلب « برص « راج « خالوا ناقفتم
 موقنار قوو )ینکبو هدزکيم رازال لارق بولوا ترادع ندرادون را

 نمشد .یدیا هدحانج لوص ( وتر وی ) یلارق هسوب و هدحانج غاص
 9 اکبر یتسرا ءاوفاو ماعا سرت یرکسع طاتحا

 . یدیا شما هیت
 زد ص یتوقیزاغ راکدوادخ : یدبا هللوش هدسرح ماظن ی نامع

 TE هاسو یلوق وق یسیدنک پوریا هطاستحا هلراحانج و

 «هدزکم هرزوا قلوا اشاپ شانرومت هدنلوص « مظعاردص هدنغاصو

 لوطانا یلج بوقعیو غاص هایرکسع یلیامور لوصالایبع یلحدیزیاب

 «یلومطق «نامرف هدس وقی ! وطانا .یدبا روش و هدحانحلوصهام وق

 هدنمرابوط یدیا یس ءواءم رکاسع نابمرک « هکت « دیح « اشنام
 ندهفاسم هدنسهزا یرلهرص یر یو هنسەرا کام هلا حانج ییا

 :یدیاشع وب هدنسادناموق یشابیجحبوط مان (ردح) و شع وق ههفاسم
 ك وانولاک یسهن- ۱۳۸۸ وک البا تنم رحیم هی رم هنس ۷۹۱ [1]

 :مرمیسهنس (۷۹۱) دوك ذم هدلاحو و هنر هنسینمی هوك ى جرب زونوا

 . زدفداصم هننوک یجرب كنسیات نولاک يس هنس ۸۹ بوک یجنکیا



 AT قطن هوص وق کالوا دا 1
 ےہ ر ہر ہہ ہہ یہی ہہ ہہ یہ ہہ ہہ ہہ وہ س رےہ ہہ ہہ ہہ حر ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہی یی

 غاص بولیریا هزکیم هلراحانج رارکت هدراحانج هللا زکر
 ےہ رم مم م م م م م م م س ی

 یرکسع :بنع. هلمنادنام رق اغا درکو .یرک تبع لا

 رومأم هظفاحم كحانج وب سونروا یزاغ هاب رلکولب یهاس دوجومو

 كحانج و نولیرو اشابهشراص قرهلوانواعم هبیلح بوقعی .یدّتیا

 هک ءاشبع نالوا مدتسادناموق.نیئاب وضقما لب او
 هحانح عاص بونلق نات طاتحا هدررب هراحانج ییا .یدا شرو

 هدهحانج لوصو كب هزمح و كب ناسلب هجا هليا یرکسع بع
 ندنو . یدبا رافمالق نمت طاتحا یک و نا 8
 رف ۱۰۰۰ هلبا یتسم لغوا دخ ندرانالوا هام هدف ۲ قوا هو

 ینطصمیلغوا دیزپاب مریدلس هدحقوا رف كسب رکیدو هلوقغاصجقوآ

 هببرحناکرا ودرا سونروا یجاح .یدیاشار, و هلوف لوص هليایاج
 .یدنا روشوب هدنراکدنوادخ تفت مات
Eعادو هر هلح یزاغ راکدن هادخ یدنلقایا 6 یدنالت  

 ! ردینوک تربغ.نوکوب ! رایزاغ ] ًاباطخ هنیرکسع بوقاب هدنتر وص
 ردنامز هجو . ردم د كالدیم « نامز كلرا ء یسرص تسخ زا

 عياش هناهخخ ندرس ید یدک ۶ ردبا رخ فاع نانا

 اک ا هاد ص كح هديا ۳ ی هاش تار ناس لاو

 قحهلوارفظم هدنسهووا هوصوف وش نەز کین .راید و

 یک فول یغوط هنیرایرحما ناتسراح هل زکغاحنس یاش

 ناو « كج همدا فیفوت یسودرا نمشد ر جچسه هاش نانو

 ههللاةک یالعا هدنلیا مور نوت هلغ رب ییئاش Ra لاصحتس

 یدبا هکزکسمزملس هدهسلوا نوزوا ناسنا رع . ردق-هلوا

 یالعا .ردناشلامظعهنلا قحا قابو ماد رولوب انف «رتیب تقاع . ردلگ
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 اشنا

 یحرات ینامع یی - ۳۸
 ر ر م م ی ی ری یی. یر مر مر رج ی ی س ۔ اصح

 تدا و ناش نادە وش هتشيا هراناتسا قلوب تنح هلا ۳۹۳۹

 ا .زکیربتک ركن ار به هلآ من رلیزاغ.رویروط قبحا
 [ [۰]1..زکسلیا تلوصو موج ككرهید هلا هل

 رخ )۰ ردفلت ك یرلتاور كنخروم هدنقح یوق نافرط
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 یسودرانمشد هدشاب محم .یبعا لتم نوا ار ظن هنخم رات اطع .یدیا

 ۱۳۱۱ نواوا هدنرلدداد ۰۰,۰۲۰ یراوسو هذاس

 لا « رور وک یک لاخ ضاس رب یهدنتسوا رخص هرق رب هلتسن

eیسهدوجوم توق نب نفرطهد وب « هحیناک د (رلز وا ة)ندنس هر | 

 E رللنامع یسودراناقفتم هدهسیا شمامهنآواسرتسد هنامولعم هدنق
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 هدودرا كرذيا نام سوھ ۲۰ رو م ی رادقم 1 ناب وط

 راذال یلارق پرصو یتنیدلوا دوجوم یتلخ دازاپ ۰ کلا
 چ یداوس تی رقد رفت 6 ۰و os ۳ ره ینجاو رب هدنسادناموق

 ع.داوتضسنانوا ا ااو .رلیوسییغیدنل وب

 ۳ ۱۳۵9 همه لفاال هدبسودرا ناّقفتم E هب هس اع

 شکیا هد رلددار 29 ید وح وم

 هروک هتیاور ا ( رلزواق ) ندنرلب رح ناکرا نالا - همداصم

 2 ا :هدشعالخاب ندفرط ییاره هدنامز نع هموح
 ۱ شلاق هدیروصر رسرارفو هل وکسشم تدم لوط یسهحش هجا

 روید رفهتسوب ندا ادنام وق هح اح لوص هةم تامو تا
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 Ao یح هب راع نا ده وص وڈ

 ای ی یہ یس یس ےس ںی ی یم یس

 شم روکسوپ ینحانج غاص یکهدشادناموق .دیزباب مرداس رانا
 شفروق ئ رک لارو رو دم نی رسکمع نما 0

 هناشف وم و عفا هب ع صف هدصا یادتنا هد رلحانج عاص «شهاق

 دیزياب مریذلس طقف نشعروکسو هدو یزجاج لوص « وا لا

 عفان هرالنامع یهبرح لاوحا هاسهصخش تباهمو تراهم یدنکا
 تیرفظم هلروص وشو تا حالصاو لیدعت هد ر وص ثاح هش ود

 دشمرتس وک هج وتو لبم هلل ناټغ

 تا ضعلو هنن ر۱[۱] و E > ناکرا برم

 را هحور هب رام زو

 - ( یرکسع یهخرج ) ندیا افا قتسەفظو قلجوا .
 نادس هلغملشاب کنج هیثراق یشراق الوا - یدیا تراغ ندرازادنآ
 هضرعت كرلبلک مبق هدوک هدرح وبشا . ردشا احا ی هبرام

 ضق یرارف برح سلع نانلوا نام هدیراقوب تیاوروب - یرلملشاپ

 رگ تاعطف ناقفتم ںولوا عفاو ندنف رط هسامع ۳ رو دیا

 نوت )باش لو یا را هظفاحم یترلهبرکسع عضاوم

 لاش رابرحنکی نالیا لکت یطخ یجنرب ا با ( یاد

 یزک م هلیحانج غاص كنمشد بوک یروص (پال) هلتکرح یرغوط
 ندیراوسو هدا هلزجانج غاص هدانناوب . یدلبا تلوص و موم هنرزوا

 شوب ندامخ یجب . یدرویدبا هظفاح یترلعقوم زمطابتحا لکشتم
 تاذلابو ندیا لیکسذت ینعخ یجنکیا دازع رك رع لاحرد لح نالاق

 یزلبا یر a یراوس نا اا تح: یزاف راکدن وادی

 ندیا موم هش رک م هابحانج غاص نمشد . یدلبا الما هلتکر ح

 ۱۸۹۰ دارغلب - ی.هراح نادم هوصوق - +.ووقدبم ناوو ۱ |

 ۳6 : رک اش ۸. ران
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 ۱ e روبحم هتعجر قرهمهلوا قفوم كب بوقعب هلا راشم

 1 . یدلآ تسضو رب یوهواز هلزحانج .غابص بولیرق یرغوط

 بودیا ارجا ضرعت لباقمر لاحرد ندنحانج غاصو زکیم هدنمشد
 ۱ «یدیروب هتسدشراف رجاح لوصو ر نالیرف ی عو ط هب یک

 ۱ اخ لوص درلنو هت هداساو . یدلشاب هب هبض رعل تاکرح هاندش

 ا ما طاح ی رامقوم یسمومع طاتجا هلا

 ۳۱ وا نینرکرم یترح ما ظن ننامع اونم یرکاسع
 طخ < تور 1 ندنرر .یرلحانح لناغع < قلوا لخاد ہہی و

 .ناشبرپ ا لب راهقرا یربا یریا یو ر هو قمرا تور ی رح

 .ملاح ۱ اد زعیرخ طخ هدلاح و . یدروتسیا كعا

 . یدرونشوب هدتعضوو

 ارابزاع سون رواو راکدنوادخ نوجا قلوب هراحرب هلاح لکشم وش

 قرهلا یخ یحنکیا كحانج غاص نانلوب هدنسادناموق ديراب مرداس

 ا لاو .نرلیدتبا هیوقت یحانج لوصو رک یم
 رو وا طخ e رعاتج لوص 1 و تج كا ندو

 ي فو يئروللوب لتوق دا هلجاوا شغا کشت
 :ELEN یدابا هلاقم هلدش هنحانح عاص 3 بز رز ف

 EY قرهشال وط ها حانج لوص هل یعوط هر وح

 بودا ارحا ( هب راحندنعاص و < ندای یمشد ) هم رب وح رب

 حاج عاص ناقفتم نالو E f هسرزوا یرلطخ یئاعع هلدش

 نکیآ هدقع وا هعفأ دم لد4مح ه رانا و یسجود هنسهف را كم : کیت

 كانسهض رعتم یاوف نمشد هاهح و وش قرهللوا مو هلدش هدندةقرآ
`. 
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 E ر توق کا
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 ر ءاساد ت صو یزح وا

 E EES یاوق ناقفتم زمسم وک لار |

 کما موش هللدتش هتمشد و تکرح هلنعرس لاک ی تو

 كةت .یدلشاب هت رعت « ۳ هد زجحانحلوصو زک لارا و و

 ِ E قفح زونه طقف ۰. یدرولشالک | شاو شاو یتح هل واه

 5 اح «هتسح را یراخانح یرلزک س, . یدنوطرو هغلوروب نشد

 رو و ا اا 0 RD EN هسقعل یرلنا هدراب راغ

 (ناژول) ۰ یدر وب دیا بعلت یریا ی ربا | لوق چواوب كردياماسقلا هح وا

 <« سون روا هلبا د راب مریداس یراندیا رارفوتعجر یرغوط هتیراغوب

 هکنوح . یدرلشما, افا هلقح ییراهفظو رایراوس هدهبراحم وب

 سقعل ینمشد مسق رب ندا رارف هقرف سه قره وا مسه هر هو رف چرا

 ید هدنفرط یر تكنیوص /( بال ( اطابتحا هدر رلءداس .یدزون دیا

 هظفاح یتعحر طح نم هام ت وک اما مقوم دخا د دم هح لوص

 هحیش هلن نهضاش رک اےس ید لتعم هدر

 طف و اک الع ا رور وط هو ها وحا

 ( ہد رع) د ¢ EE (هشو) ین و هنعسه یناح بال

 تقع فرط عاص كس رم ( اخیلش ) ہدنم س یجنح وا ر رل ءاط

 مسن هلهجو ویو شا رارف یرعوط هتماقتسا ( هچ و ورتم ) كردپا
 ردشمسا هنفرط رالنامع اعط) رفظ

Eرا ی راز لار نوار( لی یال)  
 یداعتم یه راح E نالوا تققح نراقمو شلوا فلت



 نود

 کردیا اشا e یرات رضح راکدن وادخ ی زاغ

 دیگ 9 5 5
S2و یوم  

 :دبورح

 قا قرهلاق هربندرب صخیش مان [۱] (خوولسیوا شولم)
 ینداهش هنر ییدلبا عرضت ندقح هاکراب لوا نوک رب دلراکدن وادخ

 احورع بولوا فلت رازال لارف هرو هتاورر ردشهردتازارحا

 رم ۰

 . ردشلدیا مادعا هدارااب هکلدیا تسدرد

 .یدعلهجیم هلت داش كلو ادا رم زکلاب یت رفظم و یسهب راح هوصوق

 ۱۳2.۲ نالاغوف ید ردق هب (للتوشروق) یغیدلوا حورح كنیردپ
 قانحا یوقعب هدازش یثادنرق الردیا سولج هدرا نادم دزاب
 ىلج بوقعب ځرات رب . یدروس هکل رب هتیرفظم وا کما فلتو

 رخ هتسیدنک ود OE ادب نکردبا تشعا ید

 ۲۱۰۱ ۱ تالاب هدکدرک هنغاتوا دا رم ن ولک هلتعرس ءرولیردنوک
 , رد یدلوا قاحا

 تربغ نرکوب ! ریزاغ] و نانوا ناس هدراقو مرتب دش

 اا e ا ا ل ناتلغاب وک
 ا ا غوا هللا یرکسع نمشد زکلوف ! مهاشدای» سونروا

 رد ی رب همرولب نسل هراوب كروي نظ ییشیدچ#
 شعد « رتسبا تمزوب ینماظتنا كنیرافص هلتهج وب . ردجوک قعاط
 ساوا ش 2۲۱ سما آیت راما قوا مای راغ وا هرکصتدقدلا تصخرو

 1 (r هدعبو ا ۱ هب یرل:ا ی ز زر هاسحانح عاص ج ا اوم

 ضرعت هتخاس ااا هدتنادب نوجا كللا ناشیرب یرلت | هلتلوصو

 6 زاغ هدوب و ییدلبا بلج هنر رز وا یافت ر ارخ ومو

 شولیم ) هدرا مات e كنغلروطاربعا م ور داریک ود قود ۱۱

 ؛« رود 3 و ول, : و را
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 سونروا هدر رلګ رات TT تکی سوئروا

 ۱ رب تیاور سلنا شیخ .ندتعحرو موم هاف كم وح ص كب
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 1 ۰ روبدیا ن
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 دیش هدهب رام وب هداغا ناتسم یرادفاحتس كدنهش راکدن وادخ

AE O DE A۷ برص. شا هدنسهفاسم تاس مراي كندا مەتر " 

 هک رارید هدف یدال كرف رک ی
 هلا عج یترباک او ناکرا رازال یلارق پرص لوا نوک رب ندهبراجحم

 نالوا یداماد هدساور یوا ندږلنو ردا ل ۱

 احملت یغیدنلوت هدهضخ راح هلرلل ع ج وولس وا شولم )

 رکشت ] شولیم هد [ ما هم هنب هدهسک دنا فا ا
 بورو یاوج [ رولیهدیا تاسا یمتفادص هبراحم کنیداپ «مردیا

 السا[: الاله واه یودواهدننروتس را و

 هل و 3 رش لاح همه کک ہ۹ تاض و رعم ههاشدا كرد الوش

 هاک- ل ۳ 9 اب طط راک رب هادیح بودا رارصا هدلوف

 دا دش ی زا سا "یزاغ 7 ییدازک ک نکرولوا سوت مدو

 : A € ET هصاخ ها صاف هسو ر ر دلم NE aE نود رو كدر اب مر دلم .رلرد

7 ۰ ۴ 0 . 2 ۳ ۰ | 0 
 هدهسا رخ فا ناس هج هلب وب هدد دام رو ید زاب e ناماس ینا جرج

 1 ۱ ماکنه تاب ملاراشم دم نکردبا تج ندج داش كنا و (اغرو)

 هس اع و یک دل دلتا دش ناف اط جولی وا شول م هدهب رام

 ۱ هام ا احتلا هلو م یودرا و وہشا یحرا یاب محنم [۱]

 اوا ۳ هدقدا وا هج وته مروا لوا هلو اه باکرو ینکیدلیالو ۱ 5 ةدهااتسا

 ا بور وس زو هر اکر راو مزوس یم هب رات رطح راکدنوادخ ا دای رف

 ھهز ینا د القاص هدنجما تذکر و شا رودص یاعنذا کی د مرت سا كا هد افا

 1 . رو زاب ین دعا دل وا شمرو | ندنگب وک یهاشداب هل رحذخ دولا



 ید وبا
 حسی

 حس

 ی Ty ۱ ات ام 6 مسام نانل وا لوف ندفرط

 ۳ شدی هدنوب اهر وضح دل رکو و رعد رک کنند راس ادت دو

 یشعا فلت یهاشداب هدخیدنل وا لوق ككردبا ناس یتیدل وا یاضورعم

 نالبذا ندنف رط هسامع نیحروم و یدل وا حسخ هلهح و رب چه

 تاعتندندصقم یصقت كناخومرش دلوتم ندتفک لتف وشا تیاور

 ز منه هراح هدنندامش هلراکدنوادخ دارم ] ی یتکیدابا

 قیص هاحانج کیدتبا ادناموق دیزیاب مر دا, یودخ یدیاشماملینازق
 هلکعا قش هب کیا یا قرهلوا لخاد 4طخ نمشد نان و هدماظزر

 :یدلواوح رارال یلارق برص هدقلاراو و یدل وا ناشر رل ول رص

 فلت برطادعم هدزوا قلوا یماقتنا دلراکدنوادخ دارم کلا حا

 لها هدنلارق هت ول یدتا وجر ودرا کیا ۳9 7 یدلدیا

 هاب و ز وا قمار قطا ی رفظم نالوا نشملنا زف ن دف رط تاص

 . رد یدلبا لاسرا

 شات ناوخ هلحالس هدنرامنا هحلسا یناربس لوسناتسا ثاشولسم

 هب یهاشدایروضح هرکص ندنیانجوشا .دویزاید راک داب دل وا دوخ وش

 E el یعب رلش واح اطاتحا هس رلقتل وق كياد ثلحهر 5

 تو رشم ادهعم . ردشما ما وډ ردق هرلتقو نه و شنوا تداع

 :یدیارل شریک لیا جس )و هب واه روضح هاس تل ود لاحر ردق هر و ريحا

 انا تی یک ار ولە دا هطواع ی ۶ رلحلف هجا تار رات لجو

 شم رم :IE م نامر E ENT هروص>

 . یدنل وا تح هدرلراح یغاشا یدل وا

 قلوا دمع) نوشرا 0٠) ( ندیرب هدنسه رام نادم ه وص وو

 ندرایرج یی ولم یر چوآ نالیدا زکر هړزو نر 0 راس ی هجا وا نادا زکر درروآ
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 ES ا اع یلدا فاتیرکیدو شات
 هعماح ی رلکد ر دتا اشلا هدهسور یشحن ثمر دش . ردنلح ندا

 تام هازوا تایم و نیل زا رو شوا: لقا

 نما ا یو

 نالتیأب هرکص ندنسمات كنهبلع تلود:نیسهراخ نادیم ورق
 هسک رک و یا و تاسح كتلود كرك. بولوا یسهبراحم ناد تا

 یطسونورق هلتهح یتیدردتناط هیا ند زا هبایوروا یرللنامءقترا

 هود ياع كرام یامع لاش وا . رب ندتسهچیطع عیاقو

 .ردهماراذکحارخ نوتسب ینکلم هرازالو نمأت ےک لیامور

 رایدیلوا شمشیلاج هفراعم و میانص هدزارب هرکص ندنوب ریسلنامع

 هح و و سم راقبح ندلا کلاغ ىا ر A باستا

 .هعطق ییامور نالیالکشت هعفادم طخ چاقرب بونا كرهلکودرلناق

 . یدیا زمتک ندلا
 یدضعا لامعتسا بوط هنفد كلل رالنامع ده راو ۰.

 ی

 یار قرهلسوط هحل وطانا اوا كم وح سم راکدن وادخ

 ندنناتسل . مو نه اراش: نوشا یمادوا ت
 هرزوا قلف نالعا هسک ره نوت وقوا هتاف رو ذم نالبرذزاپ

 قروه وا نىضتم ی هدام ت تو نوا شلر دن وک هنسضاق هش ورب

 ا نال ینما ج رخ ها 4ل ضاق هلا یعوم ۱ ندع هنب

 ۳ ۳ اهد یلاع نامرفر هح ربا

 كاللا كلام مهالالق » ىنحلا ءامسا هلو نلغالادرک دن اا ] رد وب 4۵ انحتف

 ناسفط زو ی م ۰۰. ی دق یش لک لع: با ۰ هاش نو

 ۲۰۹۳۰ ص . دلع "- اغوول 1

 سره
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 Bar ا 2 هو ءا سوق فو ؟ ىست ر ارازاب یجدرد نوا كننابمش یبهنسر

 م انتا 059ا هب هب راغ بتوتلف ايهم لات فوفص هدارع "هکر فم هلا

 0 کل توتاوا 29 هلفعلوا هظحالم قیومت اع و ندناج ادعا
 كب ( ناتاپ ها) ندناج و ؛ ید.انلو هرزوا تافغ بوة رللوغدرق
 یرالید رارب رفت < وا کیا بوتقوط هنلوارق درب زانخ لوا یک نابژ ریش

aولغاب ی 1 هک زا خوام اکر هکیدا تر هزاع ترغم هل | لشاب نالدتب  

 مالسا ۰ نکرهم بازخا هکیدنلا رمخ هرکصن دقدنلق ر بن وگن تور ھوا
 EE رطاح داش ناب مات رکرو AP کر اد نوخیش هس 2

 ریا اقوا هل و ۳ ورد زر رازبح نالا بورجاق هللا هحیک
 ندنا . دیزیاب لغوا هدغاص بوللیق عورش هفوفص بیئرت ( عولطلادعب )

 ی نابلب هجا و كب سونروا و اشاب شاترع یسکب رلکب یبا مور یغاشا
 یثابوص باحت-م . كم ین . ك ی.ددع [۱۱] نیهاشالالو نالب هحروطو

 یدنشوق كنامرق .اشاب هحوراص یکی لوطاتا < كب توت لغوا هدل وص

 كن هتناو لت رلیهایسنایمرکو ی هدا E واشتمودبج و یاومطقو هلن رکل
 توریک ههارسبلق 0 ور هددنح وب اع E توروط و ی 8 یاو

 اھم بودا لب هکمروتک نم-اص شیاهمدقء اشابلع رظنال ريزو

 :لغواقلب «لغوا یال E هدزک وا ) اغا دم یساغا یر و یدا
 ا وکلا قالقا , لغوا دیول « یلارق هتسوب

 ءرلی دابالاتق بولک هتک > شودرب مینو شو نھ هاج بول را هتحانح یوا

 عنم یردد لوخبش (ندنمشد) بولاص تا هیادم اشاب ىلع مظعا زو الوا

 هدقدقارب هع وناع باکر بوک ن اب كنم لکرو نالوا یرالوارق بودنا

 E هشاوص ندلوعو غاص بویاشاب همارخ هللا ز رتها رفظ و تف مالعا

 بولو روهظ همترودو همش ءواق نداکیره بولت راکت و بوم بوتلشاب
 کیشمارق مو هنولاع باق هدناکش هلغ یماع کت یالا كرفاك سصالارخآ

 كنادعابزح یرقهقلامجر راک شرو ۳ ۹ ركع ناخمر دل ملغوا
aقحبل و راش شا ىلتق كنا تولبقاط هنانس دو یبغواىالو بو و هد  

 ییدلبا تافو- ( هد ۲۷۲۰ دوخاب ۷۷۲ ) هخوا كنهاش ا۷لال [۱

 ییدلبا دوحو زارا هدهب رام وبشا هدلاح ینیدلوا ندنتاور كرل راب ۳

 شعر لاصشا ندنک رلکب یبا مور هدلاحو . رویال شالا ندنامرف و

 کیلا: شع هم وا لییعت هنر كنا اكا شات روع و



TOA ITT 

 Ar ی ایم سا یراق ا
 ی یس م ی یس ر

 یادعاو روصنم تلود بولوا ناشیرب و قرفتم ندنتوطس كلغ دا
 هوا سوق نرو ۱۹۱ نابعش طظسا واین ارت رحم 4 رلیدل وا روهق۰ ترضحب

 نوا كنامش ها الو : یلش یک وا ندامرو رثا

 كب سون روا یجاح یزاغ e دلو عوقو یستربا رازاب یحدرد
 ییدنلو هدندز دیز اب مر داس هدحانح عاص هلهح ویاور كرل ران

Eهض رعل و موخ نا اب هنعوت هدحانج و انما او ناکرا  

 هدنسادناموق كب بوقعیو کودبا شملدیا راضحاو رومام حانج وشا
 ندنشدلوادقر هدنامرفر اد هنکیدتناموش هل وا كرمانج لوصنالوا
 ها هح یيدسا تعحر قرهممهل وا قفوم هدموح هلاراشم کنوحو

 غاص یهدنسادناموق دیزیاب مری دلیپ بولی ری دشع هلبا توکس تهجوب

 ینمشد هرکص ندکدتیا هیوقت یزجانج لوص هلزکیم یوق حانج
 تولیدنآفات رازال لارفو یتیدلوا رفطو ز وف لئاب كردبا روح هتعحر

 بورشاش ادعا هافملوا هیارا هتمشد اقلعت هنجو: قارنم كن سهک

 یجتلم یو حورح كلدعس دیش . رولشالک | ینیداوا ناشیرپو قرفتم

 ناشهدفدنا وا مالک لق هنتحش ینلدبا دهش ندنفرط موولیوا شولیم

 ضعب هدینامع ےرات هللاخ ضرف یجهدیا رادللخ یتتطلس و تلود

 ییدل وا هدکلک هک و د هلافر هقشب ابو هدکل رد با توکساب عباقو

 زاربهکلپ لردبا ( چىلىق لاد) شولبم ندنیدلوا تبثم هاسهدیدع لاثما

 هدکب یوا شا دببش ییزاف . رطدنوادخ توی و
 كنمسقر مقاولاق . ردنمحم و ضرفر كحهلدبا داعتسا ندتققح

 توقع هلهح و ینح هنل وا نر ندامرف ج ردم هدس | تروص

 EES ك ت وقل موح ص شاد رف هد هماکنه وب « یانحا كسلاح

 كراکدنوادخ دارم تادر نوت ونک «....نراروئم توت تودیآ

 ۰ راہ وه دی هب ا را هد رخا ز رط هدی داش
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N E N A 
 نجوا ت

 نایاس ۳ جرح هصاح هاسضاق هس ور نام رط دن اب مر دل

DTSمتاد هده هوا سوق ییاعت لار دقت | ید نام رف د  

 نا داف ناطلس مای اب تانلادرشو a تابحا دعاس ۳ دی لد رفظ و وه ته نالوا

 ٤ لاک قاقا EN احر تدا ؛سرز وا هق رش هعقتاو یرلکدر مزد + باط

 ب و تولغم بولوا لخاد هقا_طز نودرک قات را ندناتق ا ادرج

 ااا ال مس تواسک ىا كنراضع تارلتاب
 هرزوا طاشن و ج جرف بو ول وط لود تو هال تشک یاد یر صلف

 ی هلا هابح ر داب رفاک رب ر فور .ےم ږلکغ د ثالس وق شول م A هک ادیا

 زو E ES تانح بودا تزاخا هت ر تلیارع ود مدل ٩۱  ن 0 سه

 واود رکاب یرو دم بعل دلک- | اع دتسا راو و هرز و ها كمروس

 1 ی یدولا مز ج SS OE هدانا ییدلوا نراقم هترل-و الود

  تودالاقتا ید كب توقع عوج سه ماد رق جداره ھول ۰۱۵۲ تاو وا

 ا A OEE كلبا لاسرا نوجا قوا دف نرلروتم توت

 انامع ز ا یاش ندا ۳ وه هدنسهب زاح نادرم ه وص و ق

 ES اعرب مرح مان یرللعوا 0 هن وک وب یک یا ت تار اف

 6 ع ناخ دج ناطاس تیاه هدیا هدا لاقسنا هدالوا نددالوا

 دیر وک هدنساسا یتحارس هر د وص و هدیروع Ah ی E وشا

 فرط هاسلدن | ادها هملاراشم رایرهش ند دف زط هرو Ê نالو

KE aشب ترصن یاول وشا . 3 رک ید وم  : 

 هدنسهزوم یرکسع دلاونا هدسرایو ررح (دبحوتهلک ) هنیززوا یناطا

 یزان مدناطکش ها قاحنس ر داف هتنامز ثلاث ماس نالیدبا ریش

 Ei ك.رو هک هنعاحنس تم | ی ی سا ی سورابر راب

 صفا ین رکیدکب كسخ روم هدنقح یرلفاحنس ین اعع ندنع دل وا هاشم

 r [. رولشالک ا هدهاکن و ینیدل وایر راع ندا طخ و وپسیمهفاک رس اور

 | تعح اض [ هرل هنص یقاعتءو ۲۲ ] هدراقو هدنفح رلغاحن ۲1
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 ۔ص زره

 ۰ یرلر وطاربعا سناربب و رل وار رص هل | مر دلش جن اا اد

FE PEI 

 رارایدنف ے١ -- یرلهلئ.مندلا ناهرب یضاق س یاصیتساووحم كکولم فلاوط

 ا ۰ هعلقو نام هولك ۰ یضارقنا كتموکح یومطیق

 سس ا البا كل وماتسا .زع رح رفس تالا هد زکد ق سس قلن اصروق

 ۰ ۱ هحریم ۰ RLS هن ات سرا غلب و ناتسراح ۰ هنس ول ۰ قالغا

 تیلص لها مر 7

 3 فاقد یسهب راح کی - (۷۹۷) یسهمصاح ىج: کیا تالو ناتا

 - بقاعتم ییقفوم - درزاب تبرفظ و همداص« - ( ۷۹۸4 ) یسهبراحم نادم

 3 جاودزا هل بئر برص < زلنیق[ هباتسراحم - یجماتت یه راح نوش

 ا رصیق - یمهریصاح یحنحوا گالوتاتسا . دیزناب هدنراصح یلوطانا

 ۲ تنواعم ندا وروا هل وامه روطاربعإ ۹ Fg i a - ناژ لا
€ 

1 

۹ 

 - یناحوتف هدایورواو هدنلوطانا كناشاب شاطروع



 رو رہا حب
 نیف رط م قا ء واح 4:-- هب راحت نادم ه رقنا دز اب هلا روع 1 روع

 ا هرکصا دهب راح ا یسەبراعو همدا( ےم دابا ق وح هت ب رح ماظن فو

 ۰ ناد او كار وع OE كمر لس « درا هلروع

 اهاستاز

 هغد كليا هدننام هسنامعناطالس قرءهدق | یتاق كردار رب مولظم
 « راقلئام رهف هدایز ندعبار دانم هلا اس ناطاس زواي بودا سولج

 رنو ٤ شعا قوش هنسهفاک كر راهاشداب هکمرتسوک راقلاشک روک

 دنسب راع لوکس «شلوا رهظم هنناونع (ناطلس) هعفدتالءا هدننات

 ندسارخو وخ یتلود بونلراب یک مردلس قزهلوا رفظو زرد 9

 هوا بولم هدن سهام .هرقا ید ل و و
 روغ تا هلا قوس ردق هضارقا ل
 تطاس توو یر ندزعراهاخداب كلا

 هرکص ندیزاغ ناخروا هلسسهرص قلاشکروشکو یحندرد هرات

 : رد ىس

 دف داروع و زووا (۷۹۱) هدنسولح 0 دا و هد ۲۱

 هدنشاب ترد قرق(۸+م) هدننافو هدفا ها

 تناما هنسهبرت نارنج دوم خش دک و "الوا یمن . ید

 هتمانوله هه-ور هلهجو یتصو ارخوم نکیا شعلوا نفد هاش

 ۲ ردشادنا ی را ها هعلد و د دنسهب رز هد رق عماح ب

 لور علا 6 لژوک .ینام < یلدرهخ یمرت د لا



 اف رت 4 اے مج  A rیر . siلس 5 کک ۳ ۰
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 ی لناعع ی ۳۹۸

 ءردا اقلا 3 هطر دس رحب یئامش «لماه یشقاب «یللاقص لا #

 Ee روم.« بهم < لکه .هلایوف < 0 ندنساباب

 ۳ دنک زکلاب « مظعتم و رورغم هاسانعم مات كنسهک روو ماظ

PEEL fهاس بار ۱  E : ES۳ < زعا هرواشم هلا  

 وقفوا بولوا لهاح یک یردب را ین ید ره ی ایمصت و

 ۰ یدیانام رهف ر هدرله رام «اهد ر "هدنطلرو طبص هل رکسع < رازاب

 هک | ناتنخ ندنسه:دق یکجیچ كنەسورب رک هما و

 اطر ' هلا حتف ورود لمکت و هب رک ت ایا ا هدیرز و ۳ شم رلبا

 7 یراص ۲ رک نالوا ر رج ) رلمسلط J و هعدا

 5 هدن هب هج ۳ ترو یدک هدرلهب را نولوا ىالوق

 ۱ هفت ار رکداب یتمقو هکرونلوا فسا . ردظوفخ

 زاکم حب 2۸ ظ وقح و دسه زوم هسورب تن وب : lT هد وس 9

 ۱ AY دلو هدنلجا د

 اه رطف تابوهوم » نکردنا ث 2 ندزمهاشداب و كب لاک قمان

 ام ه رظن تدحر هداعل اق وف ۰ قو نمد کم هر چسه ندسداذجا

 زواتیرنک او ردیاحمجرت هتالالدتسا یناحونس هدلاح ره ندشیدلوا

eرش « لاقسا تع سس ۰ یدراقح ےک ندنققح كرل اس  

 . ردمزل

 "هلاحا هدصقم یرەلوا ندنسهااح صاوخ رجا ترم < مت

 لاج توو نالوا مزال هناسرت یارجاو رارق ذاا اهد « زا ردا

 یدرولوب شلوا ماتخ نورقم یا ارجا نکرولوا نظ شماعا

 وا نط لاح 5 کدشملوا لصاو ههحردر هدنیدت تار

 i یدروسروک ندنایو رج یداع كا هدن رظن روما تنامطم

 ار واع یراہشا تشهد هدتهح رکید نامر ییدتک هنح وارب
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 بت ی تاو م
 ہہی ہی یا ی اس

 یيداباتاصا ندندشیا E ینح هب وو وط مردی هتشل او

 هتسیشزاف هسردبا روهطنمشدرب هدد ر یه هدندالح ناهحقر و 3

 حالا ۶ وامام اراب لا ۰۰۰۰ قدرا یسدنک لوا ندنربخ

 یلاح رب ضیرعت رادم هقش ندنرمذع هلسهمقو كب بوق ی رام

 ۱1 رد -« راشمامهلوب

 (مریدلع) هدننامز یردپ اهدیالوطاددش و تعرس و 7

 هسدقمبرح كدنومنحیس یلارق راع هقشطاق . یدیا رک ل

 لوبناتسا کیدتیاب رقتهبیلویکینهلرلناول مپ ابوروا نوتب ندیا كارتشا
 هدو يلا ندلوشاتا الر نیم را ها رک

 تعرس هحردوت . یدشت و یک مر زا ی هلسودرا هدر

 هزوذکعا تربح راخود یابدا شاقوس زعامز ماطتنا هدنکرحو

 . ردازس هغلوا تربع .سردزت

 بقعل ینمشد نالوا مزمم هدنسه رام نادم هوصوو لوا دی ز اب ۱

 ندنفرط نییگیرس ودع رب كنیردپ هدهرص ینیدلوا لوغشم هللا
 هبا حورح لرهشبتب یک مریدلرب هلفلا رخ یتیداوا رادهشرج
 قرهلوا فلخ هتیرد اور وه فو لاس را قااراواو یدلس هشیروک

 ی تعس هده را ۳

 رب هدزوس یتنطلس هحاف « یشیا تلا هدنروضح یف كنسردب

 بوشعبنالوا .ییردار هناکی نوعا امام رو د

 فانا لاو قم کهن رفت کتب رد[ ۲]بودباقانح | یسیدنک ی یلح

 كالا نفد ههر یدو ادا هدهسورپ راک دن وادخ ا

 SOE كرو ا هرزوا

 ۹٣۲ص! داج اغروب [۲] ۱۶ ۹ص ۲داج یخرات كبلات قما ۱1



۰ ۱ 
 ا TE دی تم رخ نی  r 0مرا

 ۱7۱ ۰ یی یا یی

 قلوا نوناق ر ندتفرط رانا هاتبارس هنفالخا نددیزیاب «سح ای و

۳ 

 کی

۰ 

 جرد هلس هنسهماننوناق ثموحم اف یتح و یدلدیا یقلت هرزوا

 ۲۰:یدیا یلح رب مات هدنسیداو یران ناخروا یلح بوقعی . ید وا

 ا كنلح ترق هدنخمراونلا جات نیدلادعس هجاوخ

 . دویدیا کلم مایا هلبا ناب یتیدلوبعوقو هلیرارقو یار كود
 - هرزوا قلوا اتتسم ناش الال - تلود ناکرا هدنامزوا هک ولاح

 یار دلرلنا لکد بوقمب ندنراقدلوا كلام هتفلنوغزوب قالخا یکوب
 ندهسلاح نارق ینیدلوا هلس یرلربخ ندنوحم قعلوا فلت اب ارقو

 هوصوق هله « شعازق یهموم تب بوقمب هراحیف .روللشالکا
 راحود هاس ید زاب یئادرف رلهفراخ ]47 نادسم

 یسلوا بب- هنلتق كکب یوا یردارب « دیزیاب . یدشما تريح
 "کهدیواق بلج < یتتعاحش « یتقال < یتیارد هدهعفد وب یکشعا زا
 ع كج تمکح دلا باقر لا یسیراذخ دادعتسا
 ۱9 دیو وا یتقالخا بیاصم كج هلبروک دیتا یا قانخا ییلج

 ا را رب بسا دز اجر نا
 ا ضارفناووحم یتلودو لتق ییریرب هدکنیراقجوح یدنک

 .یدلوالام ءوسرب هنفالخاو بجوم یهحبترب مخویک كعا قوس
 ۱۳ دارفا يما يانا كاكا ءورکم وتشاد

 at یردار رکنوح . یدیا رولسهلوا شرتسم دیزباب ندنعیدملاق

 بان هدیاخروا سنرب نالوا یعودح كنو « شعا تافو ندقوح

 ۰ :ردارب تاحرب كراکدنوادخ دا « مولعما یییدل وا هدهر ںولوا

 نددالوا كکرا هداشاب نیدلاءالعیردارب ثنسزاغناخ روا « دوج ومربغ



 9 ۱۳ امام تاد )درب مر

 كن هينا "هناعدیزیاب مریداسب هنیرزوا یتانج ۱۳۸۵ ندشیداوامورح
 . یدشلاق یادفر 51

 هدهسرلکم زالقعلوا دیدح هدوحوم تادهاعم نوت لوصالايلع

 بوم اط یالواقم نانلوا لوق ندقرط موحص دش یرد دیزاب

 کنوح . یدتسیا چ دقع راهلواسقم هب کی ندنکی نيد

 نات رج و مالسا ندرانوب «یدلکد یل ا راسا ا ی

 كمروتک هلاح رب طوبیم اهد هتلود یی راراع كنیرللاوا عبات هتد

 س

 ارسلا ثعا نوصت یاو ناکرا یدک هک ا ا نوحجا

 : یوردنا سیلی هاشداب  هداز نده یک الون

 رب لوس هدنلاع هقشلوپ 17 كنا وح یلالقتسا عونره هصالخ

 یک كیلج هدیوب ندنیدلوا یسعطق یورر "| كمر تک هلوصح ل لد

 .[۱] یدروتک هلوصح زبح هدنسهباش یرلوزاپ نالوا
 همورضرا ندهییاماو هرقا ه.قرط اش لس

 ندا جاودزا هلاطلس هسه یسهررشم و ا ت

 بودیا لاخدا هتنادمی.هعس REH ی ولم فا وط راسو لغوا نامرق

 شک هلاح رب طوع ههنا بلا . دال و
 . یدآ

 راحت نا ره « حلسم نامزره ندنشدلوا هاشدایرب رادنید كب

 ف هه ردا ندهسو ر ها فولو راز ا تفورهو هدنلاح

 یهدنسودرا . یدبا راشوو EE قر هرم تارف ندهبوط

 بّدیا مکا یارجا هاینوق لسکت كرهک تغاطاو رو 9

 كي ودرا ار ژ . یدا نال یساجردوت ردو ءا یل رۇ

 NA را ۱ نص ۱۸ 2 مرا - اغرو ۱۱ )

 ۲۳ رک اش .رات

 



 رز ج شو ام 2 ۱ ادم ات ۳ ۱ 3 3 ۳ ا 5 زا
 یخ رات یناعع کن 5 ۰ 4 ۰۲

 ۱۲ لا اس و تعارز هدعقاوم ندیا قداصت هتهاکرذک

 ندقآزواو عروس لا هل هیادنپ جووا رب رکسعو زاکررضرتپ هيهعست
 ۱۳۱ ۱ هتلخیرفدلوا هدسب اشا :بورتسوکهرا

 یک یاغ نانع بولوا یوق ردق یرللوق هدیرکف كمردلس
ِ 

 نادم هدهسدج | عضو نواق ردق یزاغ ناخروا هحوف و كاسوم

 ۱۳۱۱ ون و ررو رلددارا هدنسهجرد نوناق هدمراح
 2 درا تیر فاش وک

 نالو عوقو هارو+ یتطلس ندا ماود هس چوا نوا ثمر راس

 را و ارا تا هرزوا قلوا اتلس یسهراحم هرقا
 ۱ 4 E ها ان وطس و تکوش دسر و كلم حسوب و

  SA Aهتسراو نددودح تومار را ییط دودح رب |

 كنسسلح چ یم ودحج 2 ئد رم كما ف و رصآ هارب د کلنز ۱

 تام رو اا یر وطارع هک سنا رم  eهر جت کد

 یور زارب  Eكما تبرح هلکنا ل کد ۳

 افازوا هد یهمالسا تيار داحالاب لكنا یتح « قلوا ۰ ۳۰۹

 عاف هلرهمهدیا لمح لوبناتسا هنغلاشکروشک نابعابط رلغاطو ردیا

 ا ندقدلوا داع هتسیدنک فرش نالوا بصن ه یناث ناخ دمت

 |( کلیو) زلاق هدنجمامظع نارحرب ردقةنس شعلایللا هدهبلع تلود

 نقع هک راح هن . یدرولوا رهظم ه رافر هدنروصرب یونعمو ۳

 ۱ . یدلوا بولغم هسروعورم کو

 33 سط دودح ر هنکلاع یهدلوطات | رار هاتسولح

 ی یضارا یهدلآ رللسنازب و ( كولم فئاوط ) رلکر و رلدجاو

 PEA هن اک كانا وطان | "الوا كا كر :دیاقاح او مض هب هسامع كلام



4 

 هل

 ییہ ں ل | ےہ ہے حس ہں و

 2 ,e تاد د زاب 0
 ہہی یے ی س س ی ی ی ر س کم ی م ی

 “ئ و اب هدر راپ ا ۶ ار كةس ولج هشلا و : ید را وا ۱

 رفت شهلا تقاصتم یم رقم لوکس (۰۵۷۹۸ ۰ ۱۳۹۰ )
 ار رهقس ك5 و وک یهمانحتف هعطق رب هاب | | ماه

 افا 5 Ae هد ز اب مرز دلم هللا ىلع لک وتم ساع هفاخ هد همانا وح

 یدنل وا ليڪ هلا ي ناونع رگ

 ندنفرطلوا دا ویزاغناخروا هدننآ اشنم كب نودیرف ادعم

 ا ا س ) همملاراشم هدرلهمان نالیر دیو مرا و

 . ردلمالدو وا هدر ییدل رب و

 اعا نامر 2 نا ش 1 ) یداخبلا نیدلا سم حش

 شلریدتیاجوزت هلسهعرک «شعازفینهجوت كدي زاب بولوا ندنساملع
 سبد ی هدنتک نع هرفس کناه كهاشداب ا

 جاتا یمسر ین الا جاف هد راس واخ هرح الا نا د ا

 اا

 ناطاس هدنردتیا لامعتسا ےرات لوا كا هدهبنانع تاکوکسم

 . رددی زا

 هاتس ولج دیر اب مر دلم ۱ در ول هّسا ور كر اتخلا فلاح

 ااو هب اشا شات روع و اه هد رادص اشا ىلع یلرادناح رار

 ثاعقا وم نابع وا طرض رونه و هب هخف اع ید وذح كتهح وا و الععا

 نالوا یسههاس تیرومام یب سوروا یجاح یزاغ و ر ومام هاو

 راج ینتلایا ندو و اشاپ تکی ییوکسا تاقحلم عمو نیست هزوربس -

 ۷ ص ۲ رج ۱۱



Er EFINITION۳9 3 ا  ن ۱  iب رکو ناو ۳  
ET U. 9 3 a: ۸ ۱ 

 نیش ی یخ رات لناع کی 4 هر ۹ ۰ ِ
rnن ۰ رم ری ی کسی: یی ی جی رم حر ی شی صحیح  

 هال ًارخؤم كب زوریف .رذشا ضیوفت هکیزوریف ردق هنیدودح
 یدیا شلوا یکب رلکب

 لود روما هلسهل تهافسو ترشع یدیزاب مرردلس راح رات

 یس ر پرص یسهجوز هدبس اکوب و ینکیدلک هنیراهجرد هع ونوا
 هباکحو لقن یغیدلوا اشاپ ىلع یلرادناج مظعاردص هلبا ( ارءهولوا )

 لوکس (یلغوا قسلب) نافتسا یلغوا كرازالی وسد پرمء ایوک .روبدیا

 کیدا طض ییرلفرط ناتسبرص اشاب شاترو ج بقاعتم یتسهبراحم
 یه رطاح یهدنلاقتسا كناتسد رص هاسوطسدس رز كن هماع تل ودهده رص

 0 ییدلیا كیربت یالوط ندهعقاو تیرفظم یهاشداب وەر وک

 كرودنا دنن EE هوش یعریدالس و دوم لامکا هدمرح

 هد و قلا ى رلەعلق ( C10 ط2 تالنح FDI هردنمس ) مه

 کفطا»نوحا كلالوغعم هلترمشعو شع نوحتارف ندقلانکروشک

 ۱ و اکدولاح و نسح و ا یر ر وناهج هتتفر

 یکیدایا مش وزت ههاشدابیارءوبل وا اپل اراشم یسهریشنه نالوا «یسهناکی

 عقاولایف .روبلیوس ینکیدلریو كرلهعلقوب هدیدتقا هاریخو [۱] روزا
 و واال هتناو نيج كن( ارهولوا ) دیزاب

 یرانالغ واهمحس و یرا زق لزوک لا ندنسنج ییاره یتحو شل الامعتسا

 تارکسمدیزیاب هدهسیاشخد (یرانالغوا .۱) هرلنوبو شلا هنیارس

 رکنوح . یدبا لکد قیوشت را كن (ادهولوا ) ک امها هللامعتسا

 | کردییالوط ندنوب یتح . یدیاالتم هرخ برش یبیدنک هخوا اهد
 | داش كشوخ رس ] ( یردپ كناشاب یع مظعاردص )لبلخ ءرق ی رادناح

 .یدباشجادر یتداهش یهدهتسمرب نک کیا هدازش وند [ رداکد لوشم

 2 اغاهج ۔ یاج بتاک 1



 3 ۰ ۵ یس هلگسم ترژع 0 دب رب اب مرت دلس

 حرم سم سم حج یی حج حج جم حس سنج یہ ہری یی

 : زار هب رس هاش شع ماد .E ی ندور هلا ارەولوا کلاحا /

 AI سفن رصح هلعف

 ندنغیدل واهر اع ناضالسیاوشم ديراب مر داس هدنسهاتسم ترمشع

 هبهحنلک هناخ دیزیاب مریداسایوک ] [۱] هکرید یحی رات یدنفا هاربخ هلثحم
 ترش هنا رضس نک نطالس نالوا ترا

 نالیپای هدنسارحم كج هاب هکوبلاح روناوا نظ یک شمام لوا عقاو كما

 هژراروفکت رام یقرهلوا هدکلدر ك لناتیم ۱ ٩
 هرهجلک یاس هسیدنک و شهوت هدر نخ هک لا راز

 هدنسار هتلام كنسزاغ ناخروا كلذك . ردشملینوص نیز هلاس ها

 رکد هدرا یرلکدلیا قوذ لصن هدنتمج ههو نالیروق

 یرلیدنک كمارک نیطالس اشاح مدار ندقمزای یرانو . ردشعلوا

 2 رات الا ردلکد كعد یرلکدتیا یهانم باکترا نکیا یهانو سما
 . رد [ ردضارتعا ءرلتدیا هنهادم رسا و هدقمزاب

 ناو و امدصت ف [۲] هدنرا هک دا سم مرتح رب

 هلسس تهافسو ترشع مر دل نالوا سوسومو ناحرخو «دیدح

eو صرلخروم . یدا شملشاب کما ا ها5 تج  

 یسلرپ پ رص نالوا شعوط عقومر, كجوس هذوباه مرح هب هاش
 نح گنادیزاب ناطلس بوک ۰ رلرزتسبا قاب هانرظن یرنا كنارهونل وا

 هبرارصا كنانوجما ینیدمقنح ندنزوس «یدا التم هدایز كب هللاخو

 كناتفجفو" تهافس تانسا هدا ۶ هلان تا ۱

 لزوک الا كکلاع قرهلوا ككراو نداق . ردشغا تقفاوم هنرشکت
 .. ها !تیهدننا و هدزانب « یراراومشم كا تبار

 . ۱۵۲ ص ۱ دلج - قورافلاوا غرات [۲] - ۵۷ ص ه دلج ۱1

 جی جی +

e eیک و ی کک  

 2 را



۰۹ 

 ۱ عا )ارس یدلشاب هععلا هبا ربت یرلیسف كا كنهعتما «یرازادمات

 صخشرب كب ببس اکو . ردشعا لکشت تقووا , ی ول.( یرلنالغوا

 یک رانا اعقاو نوجا تلود یانب . نمهلوا یرغوط تلمرتسوک

 ۱ ۷ e هک هام 1 ِ یساسآ ها 9 هب زو مالعاص

 حک ندنرارا ن 7 ید یخرح .نیلدا هاتسا هنعارب وط

 ری هتالوو رهشرب «ههلحمرب « هیارسرقالخا ءوس نوجا

 اكو لا ] هرعصتدق دید . یدیا شملشاب نر ندف رطه

 ءوسو هورکم لا رولس هلبرتسوک اغا لع مظعا ردص قرەلوا بیس

 . نالغواو زق 31 ک هارخ ::یدبا هدنماقم فو رم داسا هدقالحا

 ۱ هناکب یار یدنک .هدهیاس وب هکنوح . یدشلوا قایا كوا هدنعدم

 نوک ی یلاح وب كيارحاماقم .یدرلسهراتر وقف ندیم انشا هو ده

 رک دلراتقفوم « ارلهراحم . یدرلرولاق یرک ندلاتما اک ۱ ناکرا
 راذل وصح ه همسشنغ لاوما : I ی راخدا لاوما قوح كب

 گل تادا یدا اد یتهامس ی یدروبدیا ماصلا تصانم

0 

 یتا ید یرللاتما هوس كنارجا ماقم یک یفیدلوا دعاسم هنعو ره

 ی رال وا اود هدردو هلراتعا ساسا . یدرویدیا قوس ردق هطارفا

Aكقلخ هداتز كا هغر ندقدلوا اود هسا عر ماکح نالوا  

 یلناصخ كنبداذجا اساسا دیزپاب ناطلس . یدروبلوا بلاح قح ی دایرف

 وره یرانآ باح ولعو قیاساش قح . یداکد مورح ندسهلاع

 "هزوب ینقالخا كنج «یهافس ر I رداص ندنسدنک

 . رد [ یا شماشار دارطا هدنناکرح

 زدی قوس هدایز اهد هنرمشع یئیدلوا التم .یمریدلس هتقطا

 ی

e ۳ 



 ۷ یس ەلگسم ترذع : دی ز اب مر دل : 1

 ییہ یہ ری ی ی یی مي حس ی س بیس جايي ی ی م س م ی ی ی س یم س دم یی

 هدامسنسحیامس» ۱] را ار یہ بولوا اشا لع (ظعاردض

 یکم یومو اعووشن ناتساک خون و ام نکن کا ها

 نادتحاص بصاو تحالم ناضل ار ۶ ینریذغ ؛رط یوبو لدماد

 تفاطل تیاهنو لاخ نسشخ.تباغ ] و «هرهح رب راکن و هر ز

 هاش سشسع رات ٹكباراوءاوا کس ا فرعا ولد ] نالوا هدلادتعاو

 ها لوا نکس لا ندکلم شد ] یرولوا ت ی یاب

 نا نکشلوا ا نوقح نوک اق رو عبطم هنیزوس

 اشا ىلع ا هرکس داتا تم ندنعب دا وا [ شا وط نود

 یدلوا لئام هومشو تادلو كلام هروضح شيعو هروحفو قس

 مزال هنطالس هتسیدنک كرها منم ندرخ برش یهاشداب هاتهح

 .ردداهح و داقتعاوباق صولخ 1 ود سوما ظفحو تلادع نالوا

 لوا هدول | هلبا نانصع یک نماد نالوا ثولم هلذابع قوقح

 کار دنوی ا مونا رش انا )یو نوا
 كيرح هموئشم تالسم وا یعریدلس دلرهملبوس رازوس یللوب . ردلفاک,

 هرز وا یالبوست یی 1 SEI رد رو ورد ید

 لوغشم هل رشعو یتیم ا ضب وه کا ی ود روما مرداس

 داضا تک رح طح هت راد : یلاح تکا

 باکترا هنکیداسالا هدراضاق « شمشود هنسهقرا و وی بودیا

 , بول | مس رز ندرلاوعد نر وا یرح ثاهاشداب «شلو وف هاشت زاو

 ۱ یخار ندرابضاق < رلندا دایرف نداکتراو ۳ «شملشاب هور حج
۳ 

 ندنرلقدلوا تراقح راحود هکدتا تباکش همضعا رزو « رلنالوا

 -"شاب داوح نا 2 را - ۰٩ ص - هداز قالوص- یاح بتاک [۱]

 سا ہوم هست ۱۳۵ نا



۳ 

 آي ههاشدات بونطوط یلاهاو رکتسع تيا
  ندنراضاقیلوطاناو ییامور هلکعا نیس ینیدلواتح نراقمكنهعقاو

 ۱ ۱ لول سنج دما هعاترت هدرپشکب یردق ناکس
 ۲ هاتساهاشاب لع هدزارب داسفو طظ وب ءدرهاظ طقف « شارونب هدارا
 | یامدن تومهدنا 0 ا ندنفوخ كمرتدلس هلخعلوا

 ارلضاق هلدعو هلا ۲۰,۰۰۰ ههسمک ر یشح ندهاشداب

 . كرهرک هتفاق حاس « برع « شا هیصوت یتسلوب هراج رب هنصالخ

 بیس بویتسیا تزاجا هکمتک هلوسناتسا لوخدلاب هبیهاشداپ روضح
 دو ونک کک دع رو نوجا هاشداب هدقدن وا لاوس یت نع

 ا تلادع یارجا هرکص ندقدتوا قارخا راضاقو
 ا هم اولا توغو لوتقم هدنرظن

 دقعو ید هلحقو ۵ هرلتخ و قماقارب لح هاشت را و

  كردیا سر ها شب یعرکی هدکم هتمسق مسرو ۱۲ هخاکن
 ۳ تاک هدراهحو .ردشعا مات نسمرادا تماکع
 ا ا ی رشع هلبزاب لصاما . ردندتارامشا هداز

 ا ا ارا منبت با ىلح بیاک هن مدتمض ناس
E 

 اشنا ییرش دعم نالیند ( عماح ولوا ) مولاو عقاو هدهسورب "
 لا (نطاس ریما ) یراخیلادم نیدلاسمش یداماد نکرربدتبا

 وک 07 كعماخ هدم ما یرلکدرک لع تا انا

 هرواحمرب هدلوب وش هدنرلهرا هدشمروص هخ شود ردسراو یاصقترم

 E : شما نایرج



A یار و ۳ Ee EOE I E و DAE O Os ۰ 1 5 O OL e CLE N CAE 
۱ 

 4 ۹ یس له E 2 دب زباب مرد

 لاکا هدوا.« ردراو یروصف ر زکلاب ردلزوک کک -* جش

 ؟ یروصف تم

 نوجا یلوا هک مع ههاشداب هد تر
 صاوخو هل سو E هبار وا ا 4هسل وا ا هب احم ترد

 . رولوا هبانشا هتب اتش

 اه رو یهانم دید زا وح ی EE تب حماح سد مر دام

 IES راح

 نالوا تس قحا .ردسلف كنموم اد ۷ دا زالوا تس قح ٩ تكانموم اد تا ها <

 یادافا ون كيش 1 رد شما LEE و هب ون یرهل وا هستم مر دلم

 . ردتفد بلاح ندنکی دنا هارا یهحور تلاح یهدنامزوا

 «كهاشداب 4 هد وا هسراو روس 2 كج هلایوس هدیاب و ندزهرطا

 یسهصوصح . لاوحا قحهلا هتفد.رظن هدانز ا و

 هغ دل وا تمدح ییدسا هنتلمو تل ودو هه رشي تعه بولوا

 كالح OL E ردو EE EE نوا لدتا ماود كمر دلسو

 تاش کر هر AA تلاوت یتموکحرت ییدتا هزادا هل رالا یک

 هج رک هجناک هباشاپ یلع مظعاردص . ردسسه را دناهج تربغ رب یک

 كرار وتاراد ردنا تمدخ هنس وه و اوه نالوا تاور ثمر دام

 روما هدهسدا رومشم هل رلهحیماک | نالغواو زفو هلقلوا یعرنج

 ندتل هد ناک را ردق هن وک وب . ید سهام و هدهکلم و ةا

pe CE RG 

1 

1 

1 
۳۲ 

۳ 
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1 
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3 
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1 



 یخرات یلناعع کی و

 یروطاربعا سنارب و رل وب رص هللا دن زاب مرت یاس

 7 ا اسا یتسولج درناب ناطلس دیدج رار مش

 نوجاقمافار ,تفو هنراوکتفک كنودرا هدنقحلتق كنلح بوقعب
 لع و صا ی رامتکر دقههنسوب هدکناشاب تکیو ندو كکی زورف

 ییرلندمم شوک ( ءوط هرق ) تاذلاب كردیا اا هدنرادص ناسا
 ی (نیدو) كب رورف . یدلبا ۱ ۳ رلبلن مع و ا و طض

 بورک هبهتسون یحد اشا ی یدک هقالفا 2 ندکدایا تف

 .یدتا سر HE یرلت وام نال وع وفو ه دو هل رلت وب

 رک كتاب رض . یدیا رونو هدنویاه ېک ار هدمظعاردص

 ا نکته هدر وهم 2 هونص ه یلالقتاو

 هطاتحاو مزح هدعاق یمتک .یرلیا اهد هدنقح:تلم ر زورغم یک

 ۱۱ تالوا فلت هدن برا هوصوق ندنکیدروک بلا
 هلا ( للعوا قلب هدنمرلح رات ) نافتسا یرامودحم ( یلعوا سال )

 هرزوا قلوا یرادمکج بز راذکهبزج ی ( جوورازال قوو )

 ۱۱ لوکس هلهجو یجلروک هدا ارخومو نایت

 هدناوررپ ) نیعمدادقمر, هدتجاحنیجو جور ین (ادهول وا) روهشم
 ۱0 تاموق تاذلاب هربا و .یب رلکج هری و رکبسع ٩ ءوم هو

 هش ناقلاب ه رکهتدقدب وق هلک رو وب . راتع ONE ںورردتا

 ندیا ماش هللاعرا كلوا دار و یدلاق یشیا قترا هدنسهریزج

 ۱۱ اف الا ربا جان ةفوم هدتمدات دلرالنامرق
 ح . یدلیا هبح وب

 ناژ ینشب راتخا و قد كکی گه هاص یلعوا كلوا دا رص

pa EF; 
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 یراقدلوا سوح يود و ر لغوا كعواواهلا

 هلتعجارح هضیرعاب هدیزیاب بانج یرهلوب یلوب رب ندنسهماد یارس
 دوجوم هدسنازب ناخ مریدلس .رلیدتناقافا فیلکت هدنملع یراردب

 ندهن ردا برا و ده و ا به

 یحنشب ) هلبرقت هلوسناتسا كرهک ندنرانامروا قجدارغلپو تکارخ
 هللا یوم یلغوا رکید ی ( لئونام ) یلغوا هبا: ( غولوا هلاپ ناژ

 ی(؟اطتوردنا )و لادا هل ییدناونا تفت لا

 لوا ل یا ناش یتنعب هلا راس رخ و و

 رد ههعود ی كراراغلب نالوا یزلظفا خو ی

 احتلا هد زاب وک هب ل وطاب ا نددمیمو رارف نی ج هاساش#۶

 « شعازق ینهجوت كموحم راکدنوادخ غؤلواهلاپناژ هدنرلکدتا

 شعراا هدتطلس ینلاقص یاس ء شلدیا ادم هرهص تبارق هلکنا

 فکشن ورد | ینودخ واح رییس:داعاهتسیدنک كدج اتو تخ ندنشل دل وا رس

 هدهعردییساطعا ندنفرظیدنک كولا كندنوو ۰ 2۰ ۶ یابد

 ۱۰۰ نو هس یافته داس و یزاوسهدن اپ لو اک

 ییذنکو یتفج هلق هدامآ هنوناه سما یرانزون د مدردق

 دیدن نولکهب یاش دا ناتا هس یم و ی هلاقد دشت ی
 دارد دياب ندنکبینآ دبنت و دو فتو

 یتسکناهندنرالغوا ك (غولوا هلاب ناز هلبمازعا رومأم رب هلوساتسا
 كنيردپ هلبرلما حسجرت (ییونامه)یتاخ كر هری دنیا لا سی راکدتسیا
 قماملغار نوح هد(ثانوردن | )ون رادمکح يا هدنلا یاب
 «یعاط روف <« یرولس « یلکرا ندنکلم یرد قردلوا راج هرز وا

 (۷۵۷ ۱۳۵۰) ۰ یداروس ناسحا یرانهج يرهم هود و تاسالو



 ۳ ۱ لعد 1

2 

 هی رک ۴ اش یرب یتاروطاربعایرش امور هجوق هاتهحوب

 یسیجنرب بولیرآ هبییا هرزواقلوا عقاومضعب ردقکنالس ندیلکرا
  هلاراشمهنب هدرسحنکیا هدلئ نامه یلغوا"هلبا غولوا هلاب ناز راتنا

 . دیزاب . یدلاق هدکنوزدنا روطا ربعا قباسو یلغوا رکید كراتخا

 تم وکضیانجا اکرتشم هتشيا . ردش ۱ تد وع هب هن ردا هرکصندس رتوب

 .اتداع غولوا هلاپ لئونامه ینکیا هل غولوا هلاب ناژ یحنشب ندا

  یتفص یرومامررب عبا هنیرما هدنجاحنیحو یم ر ثاتهلع تا ود
EAN۱ ۱  

 فراصم ا ینیدنالشاب هتساشنآ هدهنردا دیزناب مریداس

 Ee هسورب دوخای قمالوا راب هتلود هنیزخ نوجا یسهاثنا

 كح وك یراقدلوا كلام هناک هدنل وطانا دلرلمور را كمما فتو

 هدهاعمبجومرو یدریو رارفهطض رهشالا تراعندتروهم ر

 كج هیدیاتبشآ نوجا یطیضدلرهشوب رصبق هلیا نافتسایسنرپ برص
 بولوا مقاو هدیدودح و (۱۳۹۱) .یدن وا توعد هرس

 مشت روق ندنمهارفنطع هح ارالنامع هدنسهباس قافلا كتکیندبا
 ییدلیا افا هتنادناموق هدنفح یمیلست كلرهش غولوا هلاب ناز . یدب

 هتکر حیرلیدنک هنن هدنهبلع یراتکلام یدک هوا رس یاشلت

 هدیزیاب مریدلس هلا طبض یرهش اربجلئونامه هلاناژ قرهلوا روح
 اشا ا یشاسدنسملوا طض هلنا موم هلرهش :نلیدتبا حلت

 «یدبا (اشآ دالف) یگدف مات .یدلیا همسآ ( ربا ) یمسا
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 و 1

 بامور م لو ازا

 لام اون وحم ,(هلقحم .تاعوکع) یا یا تار

 ءوق وهدنفررط اسا راتقفوم یرلکدتا زارحا هدایوروا كرلمانامع

 ( هد۱۱۳ هغ ) هديراقوت . یدیا ر رویدک را ار هلا تاحوتف نالو

Eینحوا ندنسّس رف راءفوحاس ین نا كولم فلا وط زوعط نالوا رد  

 ناخ وراص « ندیا ینعب یستلاقابو شا وح راکدنوادخدامو ناخووا
 لآ رانو ینامرق .یدباشلاق یرلتراما نامرق «هکن «ناسرک «امانم

 هداشتسالاب نان ام را كم راغ راکدت وادخ تولوا یسر را «یسلیز ۷

aزا رفا ماعو قاها د وس £2 هنملع اح ها راکدب وادخ هلا | سا  

 هدرلولپ رصو موردرکصندطیض یرهشالا كمر طقف رابدلوآ ماق

 یسیدوای لج كرلنا یر ور وک هدهسورب هعفدرپ قرهلوا هدنتعم
 ۱ رخ جاتا ی_رلملعاط یک

 ین نکلا هنرزوا ییاقتنا را اّمع هارهشال ا هد ۷۵۵ -- ۵

 برض .هیهاشداپ مای هطخو کس . یدتا تلاخد همردلس كم یسعا

 لاتا اترا قره وا ,تموکح رقم درب هومر هوا

 ندو طظ ندا 9 O ور هلک لما و فاق وا ندا

 ا وک هل راىتعا قاحیس نت ۵ تر هب هم مع هرادا هبیروط

 هیدن قا هح ون هل رغط را هوا لغو :

 هلتهافسو اظ هدسهعطق وا تو ناخ وراص ندنس | اپ ۱

 قلواراوج مه یفرملا ادص ندکب هاشرضح یغوا ناج وراص دوشم



e EE
 

 _ دات ینانع کی ین یر
 و ممستو له ههسور ك رصحو ضخ نا ىسەر8ەلسسانم

 . یدلیا:اطعا هنا( ماس رها هدازش ینسهرادا هعطت

 ا ت ارارف سالا یربما ارو ۰: هحنلک هیاشتنم
 مخ هي ەي مع كلاغو لاغشا هدساروا هاغل وا س شعا احلا هدر دیزاب

 . یدلدیا قاحلاو

 ۱ ر نار دوو یومطسق رکلاب مدام
 * هسورب در اب ندنغیدلوا IRE تاکرحو شک شف

 0 : یدلبا تد وع

JELو هروک اور "الان ندرت رات اوروا تاک,  

 شمردروایرقاسبوردنوک رکسعزارب وقیاق ردو رب شعلا هدرلنامز و

 ءدنتسپات : هبام تحت نک کردیا راما یدف هدهسورب دنزاب مریداس

 اغ تکی ( ندا ءالع - یلع) یلغوا نامرق یک یلیا دیم ناشوب
 نامرقو عم یتسودزا دیزیاب هلکعا دادمتسا و تیاکش ندنسادعت و

 . یدریو رارق هطض ی (هکت) الوا قماقارب لح هقاها هللغوا

 (ینکیا)كب بوقبب یریما اروا نکردیا تک رح ندنوی ( نامرک )و
 یایاده قاط رب هات e ,هظم [۳]بولوا یردارب معاق دلدیزیاب

 ابو یناش ۳۹ کیدی رس وا ؟ هنلغ وا نامرو هدک دلک هن واه روضج اتش

 فوت یتسیدنک هلیذاخما هلو یکیدلک چک نوجا. لابقتسا یهاشداپ

 نالوا یرزو كنناث بوقمب هروک هتیاور .یدتیاعز ندندب یراماو

 هدنسهعلق هلاصساو فقوترارب هاسباوت تاک, بوقعی هد ( كب راصح )
 3 E . یدلوا سح

 ۳۶۷) ص هدنراقو [۲] - ۱۰ ص دا ییامع ران [۱]



5 5 ۳ . ۲ 4 NS Te AAG FA e EONS 

 ض 1 هام و ب ااا  o ۱شا :

 ییہ ہہ سم رہے یی ا د ےس ےہ یر س ر سسس یر ہی کہی

Abهدلغوا هک و ۳ ا هسد ورح لب 1 »۳  

 نیزسقلدقا ناق HE ا را رو دلرهکر وا ندنساس تدش ثاهاشدا

 کب زورق نرتسوک ناقل راز هدننهج نیا یرهلوآ تا 9

 ۱ . یدنل وا شک

 مزدا [۱] ۰ ید شک مامر نال کک
 تلوص كهاشداب كب نیدلاءالع هح دبا تکرح هیاروا ندنامرک

 یدصقم . یدلبا رارف هرلغعاط كره ود هشمالطاب یدوا نت

 هر هس رح قلاقد در اب .یدیا كل هکلب و كمکح هیاروا یینامعیودر

 هم وط قرهقار 0 لعاطیمشد ندنغیدل وا رواکنح رب فقار

 داصح ےس وم د 5 و 2 2 بود هب ( هسوق ا

 هدیزازب و یراقدمهقح هرشط ندنراوقروق رال هين وق ندسدا وا نام

 یسماهلوا شرحت هلام كنهسمک ندنف رط دیزناب هدلاح ییدابآ راز

 هسمنک و شلاق راهربخذ هر هدرب یه ندنبدنل وا هبشو صا ادیدن

 كوردن وک رخ هرهش هنلاراشم رار .یدنا شمالور و: ی و

 لوما قاززا هبودزا لوک هبنآ مک یه یواش را

 اهد هدنرناخ تدم یتلادع هلو ندنکیدلیا نالعا هلبا رللاللد ول

 هرکص. نده رج. یفوا نا ر تااذلع ناکنسشتوا نالوا شامروژ

 .رابدلشاب کما تخورفقازرابوقح ندهملق كره تاما هنیرابدنگ

 ملست ههاشداپ هدهماق ٤ یدتیا ران نج هفت لاو و

E OA(یاوتقا )و( هدر  

 لخاد هدیرلارو هلقحا هدیزاب یراوف یرارهش هدیدلاها یرارم

 هدقحا نوت نوت كب نیدلا ءالع . یدل وا نقاط فرمهت هام

 ۰ تعجاص (رلهفیصص یقاعتم ۳۱۰و ۲۹۷) ص هدراقو [۱]

 ہہ



 ۳ وا | شاعر ( نالوا LS هاب رامدا نوجا قمالاق

 Es دناع هدیزیاب فرط یرب كنيوص هنشراهج كرديا نامتسا

 اك یسلاوح اربا لیا شاط ) و ( ءدنرال )

 قدهلوا یلاو اشا شال روع (۱۳۹۱-۷۹) یدلریو لصف ههاتسم
 ۰ یدلل وا نیعت هاروا

 ی

 امرقوش «یدیل واشماهلوب هدنحامس یکوب بوسهلوب شوب دیزیاب
 2 ران عقاولاق .یدر ول وا عفدنم درو فایل روهط اهدر ىسەل اغ

 هدنهج ایوروا كملاراشم هد ( ۱۳۹۳ ) زکات ییا نار

 ندلا «یدلراص هتمواقم حالس یدلا تراسج هنب نیدلاءالع ندنهلو

 شیدنازقیت رلیدنک هلتران و امغی » .یدنتلب هدادرتسا کلا ینیدراقح

 تارمثح قوحر هنشاب ندنراتربشع داحفصو دوعروط « قاسراو

 س , ریساو تولفمیناشاب شان روم [۱] « هلا موج هیهرها كردبا عم

 ناتس راحم درا قلار را وب یدقارب هدنلا دیدم یهسورپ ا

 رشک هلاحرب كج هديا نویز هبیاځع فس یتساروا قرهلوا هدنتهج

 Ik یک مریداسهلبا می یهر ا ٹاک داو روا نکیا

 دب دم یهسورو طض یه رها كب ندلاءالع . یدلوا روح هک

 اشور 7 و یتل ود لنامع ادع قرهلا تراسح ناک 2

 ور نوحما لافشا یهاشدایو تنواعم هرللقالفا بولساق هنماهوا كجا
 . یدک ردو هنرلاحاس هم : :یدلراصت بک هاس هب یبا

 رس لا ادب فوفو هنسهفاک كنار وصتوشا دب ز اب

 الوا رفتم ند راغو هعلع قانح « یالو هنردا « ناتسراغلب هلا

 1 اق و كرك كمریدلس :یدشال وا هنب رلکتایغاطشیشک هلسودرا

 ۲ ص ۲ راح ییاع غرا ر لماک قما 1
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 ٤ اف ی کاک نیللءالع یینامرق
 یی رس حج د

 E تعرس ییدرتس و E E توق من ج دلرکو

 ندنغب دل وا هام د د ها ح هدانر یر ادا . یدلشا تلج یقتفد رظن ثاکب

 کید رتس وکو اک | تعاخ هنسیدنک «هملخحت ییاشاپ شانروم ینیدی وق هسمح

 ا دداطلس روضح كردنا ۳ > انا , یالوط نایب دات

 شم یاعو ع رم 3 هلا راذکو روس ل EE ۶# وفع كن رلتعانشو

 ۳۳ ه یابا ۳ 0 هضع یغیدلراص هاماو وقع نماد هلا ر ر

 ررکت دیزیاب . یدردنوک هبیهاشداب دزن اقفرت هبلا رام یاشابیو
 روض یاودفس بوشاپ هبف زط وقع هتیزو وا

 [ردحیلتوشقحا نالوا قيال هزس .قوب عفاش هزس قتدا ] هليا بلج
 اردنا تک رح هلسودرا یدرعنوم و هداعا و و

 رابحا کا هب راح یاو فداصت هسودرا نامرف هدنسضارا نامرک

 یاو متساوو یزانک نه ما.( یا )یادم

 ردقو یرندتلود روهظ . یدتیادادتما تعاس زووا ه راج .یدبا

 رفط و تیام . رونلس هاسد ردو راع ثالبا ندیا دادتما تدم

 عو دم یرامودحم هلا ندلاءالع هحوق هلکمسا هنفرط رلدلن امع

 یی ندلانالع ديراب لیدر ونک مروا ی
 هیهسو ر هدناب رالغوا رکید .یدتیاملسنهیاشاپ شاتر وو نالوا یاحمصخ

 . يدردن »اص هحاغار .یب ندا الع شاطدوت . یورو
 علت وا یا كمريدلس ندنسهلتسم تلص وشا اغروو راگراب

 ۵ وا هدهسرار و زای یک دعا a E یشات دوع a ىخۆ

 صوصخابو یملست هذا روم ا رسا هنلا یدنک ك

 كحاشدا هک - ناطلس هسه نابلو هدنحاکن تم كکب نیدلاءالخ

 ایهاظ دیزباب نوجا قمالوا فده هضنربترب ندنفرط - ردسد

 A را



 هر ری ی دیر تیمم مم ۱۳۳ یا لئاع یی نر

 كکب توقعي یردارب ثمر دلس و نا لها ندنتفک بلص

 سهظاتس ناخروم ندیا ناب ینیدلوا هایسهصوت كارما یعادعا
 ۱۳۱ و نم هاب اروع هدیتفک یاص كن دلاءالع
 ا یو تتدلامالع ب ننوت , ردراقم
 . زولیردنوک هل رناس اوور یک یرلاغوا هدوا یدل وا شمالوا

 ۳۳۱ با لات هه یدزفلوا ملست هات روم یاح مصخو
 ۲ كن اع و طقف . یدنلق ینافاخ كلا# هنمض ید نامرف هاسافو

 اغوا وتم ندتیدلدیروق کرک
 رلبد ر وط

 / ۲. مسی ملا میام ی2

 ۳و نالوا اكن هتيراپرارف وام تفلاوط هوم

 . یایاه کت ناخ دنرباب مر دل . یدبا شک هدر اب مروتوک

 كف ظبر هداحا یتسهمالسا "یلاها یلوطانا یا رم نهقوحیاس
 نالا تدوع ههنسور زوله هللا عفد ی اع:لاع زگ یی را

 هطالم « یر ء تاقوط  یاوبس هدهعفدو هلا راشم رایرهش

 . یدتشیا و ES e یضاق ) هدنراوج

 ِن دی ناکسا هددراقالغف :قالیاب کهدنراف رط یرصقو ساوس یضاقو

 مور ا زیکنج » .ێدبا تاذرب هقفو ٤ تّوسم هراشع

 دهساما و یر صدق یریالج نسح خش نال وا نعت هتل زا دمکح یا

 هدانتسا ندنرتف و لالتخا دا ر ویل وک قا اکیا نادم

 ا 2او ندنکبدکید زوک هنتموکح ناڪ رذآ هلا

 3 هناع رذا یسدنک ههبا عیدوت هک (اتترا) ندنساما راتاو



 ۱۹ ی: الس نیدلناهرب یضاق 9

 فا (اتترار هلا یعوم نالوا بقلم دامان ( رمتس هسوک ) 0

 کک یسیدنک لخالد کی ږلبا تموکحب :رادا ۱

 هدنسهنس (۱۷۵۳ = ۱۳۵۲ ) . یدا شملف رهن اع ( ترا

 O دنا را هام زا هدکنم و یاب 0 هرز وا یافو

 ندنعب دل وا یصقایا چ ےاقر ن دلاءالاع هدهسشل وا م لا ندلاءالع

 تم وجح او كردا هلس دلا ناه ر e) ُ ىسەدلاو

eنوت ااف هرادا کما تافو هدا  
 تفو ها رادم هدلوا دا رصع یضاق . یدلاق دل هلا یعوم نوس

 تاب یوالس ترد هدتک اروم شیدا ا

 کما قلزادنا فرح هیاظاس ناش هدیر هدهواو ر هابا هسامع

 ردق ۳۰,۰۰۰ ندنراتهح مط المو تاق وطو ساوس [۱] «۰ یدلشاپ

 . یدتا كرادن هل صاخشا حاسم

 نامش یر وک هاماعم هليو ندنسهجوق ناکرت ر دیزاب مر, دلاس

 روک ذم كردیا قوسرکسع هنیرزوا هد (۷۹۸ - ۱۳۹۵ ) یدمهدیآ

 هدهسیدلیا نصح هنحما یرلغاط طو رخ هدض ىدا طض یرهش

 سا یعی ( ردساب ) لوا ندندورو هباروا توس ES يلا

 ا كب ناغع رشم ەل مان ( قولبوا هرق ) ىسسۇم تكنسهلالس

 نالوا دما سایز یار یا
 راب مریداس طشا . یدتسیا كعا یلخ وے كح 8

 )۷٩۸( . یدلروک سدا ر, ندشدلوا شتف هزار

 ردتقم,هعع وط هدتعاطا تح ییراتمشد هدناع دز اب مرا

 هدیهالوا رار هلقلاق نون ندکعا قافتا هلسنرب رب یک كب ناغعنالوآ
 ك

 (۱۱۰)ص - راکداپ 1



1( ۹ 
 ۱۳۱۰ هامانز هلایموم یودخم یتموکح نیدلانامر
 ردقلاوذ كن دناعلانز یادعاو هوح و تتکلخ ده نبا

 ۱۶ ۱ ۷ اعا طدتتسا لرد وک هتدر كب ندلاربهن ییغوا

 نعآ كلرغطرا هداز, هتسلاوحو ساوس اعرو . ردعع وا قاعسا

 هدنلوصو هیاروا كروم ارز . ردیرغوط [۱] هکدویزای یفیدلوا
 دهش هدهب راحت ینیدمیهلروج ی> یدیار ونا و هدار وا هدا رس هلاراشم

 یدیا شلوا

  ۳۷ ۱ ۳ dieی ۰ .2

 ۱ ف اقا تو هرکص ندلاناهرب یضاق
 ۳5۶و ار 2م یرللغوا رایدنغسا . ىدا شک هنتراما رایدنفسا

 1 1۰۱ لرق هددیزبب رصع شا هنیرلالتسادی ینسمرادا
E Eلر ییا رو  DEهنی رلاعدا ا  

 یرلا دا تا روه هد ٩٩۰ ںولوا نءدالوا دل ون ادلاخ 9

 اعم یاو ءاشناملس نیدلاعاحشربما یلغوا 9 نی

 E مورونر 0 ینا كلوا E ن د ( ك لداع )

 دراقو هدهسبا دمو لداع هج رک تاذوب j ید ىلعوا كنو

 رضوان و اشننم دردر و او رمسواسحت هل وج ودل وا ناس

 دی رابلقالفا ءش:ا بلجیرومو تدح كلدیزاب مرردلس هلکعا هباه

 نددورو < درب موروتوک . یدیامم ها2 وا شا كيرح

 الی دنوک ندنف رطم رب داری و شل وا فلخ یلغوا Es لوا

 لردیاتک رح ندنرزوا ( یلروب ) و ( یلقارط ) یراوس كيب چاقرب
 ا - راخالا فئاص [۲] ۲۰۹ ص ۱ دلج باور و

 ۳ رس



 ی تاحوتف هدیاو زا 0

 ها رلن دعم رقاب او هدن را وک رس بثاسعتم 3 1 ۲ ا رک

 EWE ا یرلقا س (نوسماص)و (كاح) EE (قحم ا (

 ندا مالا لوو ںولوا ىلع وا تب امشس د وهعم یراح راغلب ىا

 هعفادمو هلباقم هبه امع a كب رایدضسا . یدلر و هر دیک

 ی د هزر عفاو هدنتم وکح یاس ندنشدلوا هدنوقتكح دیا

 رایرهش ندارواو احتلا هنننصح هماق (بونس) نالوا ندنرلاتسها كا

 وونهداغا كس رالغوا ند او اتن درا . یداغا ۰ لو ال تک

 و ه دهسلا 9 IER هفشارب ه رایدنمسا یعاوو هعلق هلمط رش

 راب لیقسا تاذلاب و را رف هند اح ( قرددادل ا یمملاراشم راسل رب

 0 ید احتلا هسدر رر هد وا خ ردا EY E هدکآ

 هتحا زد زا زوم لاو اغوا رايدنفسا و ایلیا شا

 ردو هنس راغ وب اا لدن وسماص ٤ زرا .دیزاب مر نت

 هناملسما هدازش یعودخم ینتموکح ؟رادا یومطسق ندشداوا کا
 : یدا شا میدوت

 هرز وا سر و و هتسامآ « یاکرا «نوسماص عرب ما ۱

 ( یس ) ( هبطالم ) ( خاک ) ناجتزرا هدنرلهنس ۱۳۹۷ و ۲

 هزلوا قالاو مش هبهنایع كلاعو طنش اس« او ۱
 ید روم هل وساتسا نال واهدساقتلم هطقش كن هعاعق او اب و ر وا ةر

 یدیا سا < رصاح یا یبا هطالم

 یرللغوا نامرق زعلوا طض صوعخ ابو وام فلارط هر

 ا ی الوطتدنابراحم ثاط ر هدهیدقلاف ندهبروا یرلمب

 ندیاروک دم هجور ندک وام فتا وطو رشلوا زا

 هدنناو يساحتلا هرو رانا كس رالغوا راپدنفسا «ناخ وراص « اّ

VALI ON a ی لای ترا iL OY e N و 



EEEیخ دات یینامع یب  RES 

 ۲۳۱2۰۲ ا و هاراراتات هرج الاب هراس باسا قجهلوارک ذ

 جاسا ىسەلۇم هعفو ترابسا دیر اب و یهوئشم برح ( ۵
۱ 

 1 و لا

a1  
 تاحوتفو تارحا هدراب مور

 قاناصر و - صد رج ناکرا كابا - یس اعنا هعات و نام ه ی و لک

 EE RRA رب اب

 ۱ ۱ دل وطاا 5S - ¥( درب مریدلم

 ۱۳۱ اس یرتظم یهدندزوا رالنامرق صوصخاب و

 وح كکولم فلاوط یکییدتبا نیمأت نوسلوا اتقوم ینسهناراکالمتسا
 دلو هدهمأت تارا هدهسامع كلام یهدل وطانا هلضارمهاو

 هلا مزج یخیدلوا دعاسم نامز هکموروب هتماع یرلسنرب ایوروا .

 ۱۳۲ ات ار تاعالصا هدکلا# ییدتبا طض هجیکی

 E Sk ثمر راس 1 اا کر هربد درب ند رطاراد

 , ملاراشمییلخ EE ییدلیاالتسا ندغیدلوا مولعم تع

 تأرج هاغط و ناصع و رول را و رضح هدنرارزوا ماده

 E ا یتلصخ وش كهاعداب» . یدرلسددیا

 هناح وتف sd تب وع ندرب 0 دلبا ۱۳ یدمش ندنکیدایا
 هر

 با قوب هاشداپ هسیا یتلخ كلام کیدتبا طضو رولبهدیا ترشام
 9 زره ج .یدبا را نداد ندنرارب قرهقر وقف هد رولس هک ن رای

 3 وک یهسور ۳ ورم نکردبا نم هدنامزقا یعریدلس

 ر هیلو ساک و اد ندر رم هع یانح هاسسود را ۳ یاس

 7 ٩ , يدنا نس ا
0 



Wy e 

 . iهب رخ روا 2
 ہہ ر ن ی ی ہی یہ ر ی ی ی ییہ ہری رہ ر ی ی یی < ھم م ہی e~ بی ا هه ی ی هر و پی رييس و ی و ست ی ی سي ی و

 . هعاق رب هدهنیزغا هلا اشنا ناما رو ریمعت یتسهعلق یلوسلک دیزاب
 هونجوا كد و تعا فر هتناعل لونا ر

 رک یارلما نالوا یت رب تار

 مالاعاص هنس وو اب و ر وا ها لوس اتسنا ۲ ند و و دا لاطباو

 اوروا کلاخا سدا قمردنوب دلا ی را

 اختر ا نیت ییتعحر طخایو تاکرطحاسارب هناحوتف قح هلوا هدنتیح

 هلهجو وب نلوساک . یدلوب هدهدنرکف كع ا 7

 ید ردتنار نالوح یرسده وا مدنسها رکن اه مک

 هرر وا قلوا د بل و رهظم ه دن لوس تسا نالشالک | و

 هک دو دس ی زاغوب هعاق قد ی واعم و دادما ثحهلک هبار وا

 هاراصح دف « هتساغنا كنهملق» یدشوپ ہد ا لا و ٩

 ا ) نالوعوقو هلرلانامرف « هني رفح اعیسوت كنامت < هس ربمعل

 . یدبا شلدبا نایت (اشاب هجوراص) نرتسوک راقلرارب هدنسهب را

 یویلک یکی یدلوا نادناموق هتسیر, رک ادع برع نامز لوا تادوب
 یرطا هدکنهسناوع نفس یمن زد دره

 هلاراشم یاشاب یم هدقو هتشيا .یدیا رزو رب لاش هغ بولوا

 ردععل وا دع ضرب e ع ر لاحر نالوا شعاط هح رات

 (لعربما ن لارو ویدا لیک میت ا
 نالوا قوس هلسادناموف یلعهرف هنسهطا (یهولق) نالوا شل مو

 ها ( اغود هجا ) نانو کک ٩1 نام ن
 هعفد ثالبا هب با مور هدنمیرحم نکر کر ییکیا [۱] .یدبا شل ردن

 هکنوح . ردخماغا موم هن-«طا و ولاة یعهرق هر ۲۱ ]

 انولوتا هطا کیدننا طی كنياءهرق .یدیاقو زعرلهنبفس هدننامز یزاغ ناگ

 .ردقیفحت جات .شعا هرق رادتمرب نالک هنلاحهطا هلیسملک> كرل وص "هدنل و



 و

E 0 e نع کب 
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 زی هه وا یزاغ ناخروا هلبا اشاب ناماس ندیا رورم

 ۱ الال نریدتا اشنا هنرح نافس هلصا ءاراکدن وادخ دارم (هد۳

 ۱ ندخراتوب ؛لیدیم 2 رات دلنمهنرحم تااشنا لادا هکرد اشاپ نیهاش

 یالتعا اتققح كن هسنامع هیرح کوش [۱] «.دولکمزال قغلوا رابتعا

 ۱ ی زکدقآ ید یلصابس نالوا مظعارا دم هنف سو ناش

 ۱3 ۰ رك اکار راک یرلکدتبا كرادت كرلکرت

 )راد و . ردشاوا 5 یزاتعت هتفادودح 5 ینا (قاناصر وف)

 یرالوباج یراکدلسهلوا ردتقمو راردیا موم هنیرزوا رار زج ضمب
 . یتعص وب یوم یخ .یدرلرلیا تدوع هنس 9 د رک ندارحا

 تاصروف) تزانع ندراک هحراب زوب جاق رب كر درون وک یرلیا اخذ
 كنلناصروق . ردشاوا عقاو یخد یتیدلاقلاج یزکد قا یر لا ود

 یک ینیداوا لوا ندنادبم هیرحم تایقرت یهدینامع ران یسیدام

 رلکرتو هدنحراخ ید وه ی هباع تل ود حد رب دور هرلهحرد و

 دود قاتا تروق ماج تولوا یثرب تب هلی راراتخا یدنک

 رومنم دلا هرکصتدقدرا و هر هج ر د ثاج هوا یو هارلاع ود همظعم

 رندر حدی رحم E کما لوف یهلع تلوق یی اب

 و ردشلدیا لاصبا لک هحرد

 یسه رصاح لا كالوس.تسا - رع رج رفس تال ا هد زرکد ۳ 1

 ا كل قترا "یرلتداما مالسا نانو هدنلحاس زکد قا

 هسلانهلع تلود « نا افس نالوب هدنلا رلنو هلعءاسو قاملاو مض
۱ ۰ ۳ ° 

 رگ ۱ هنمات یدنک ديراب مریدلم ندتخیدلوا شادبا لق

 ۲ ۵۱ — ۹ ص هناْهع 4 رحم رافسا [۱]
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 كمروشود ندنوف هلا قسحل یدفس رحم رازحو ممعت ا رجا

 هروک ذمربازج .یدلباعنم هدیجارخا هریخذءهرلاروا ندا وطانان وجا

 .یدیاروح هدقلا ندد رف احل : ندما وطانا ر ی راودل وا جاتح

 هدر زج رب ثح هل دا موش ندنفب دا وا هاشم هند نا هلم مع زلهطا و

 هرکص رضع تام ق ندم دلس قلا نیم

 قدضت هل ر وص وب ا تل وشود هدهط رایان وب نول وبات روطاره

 هری هراس ( سودر ) ( ین نو یا ی

 رانادونفلرب ینهعر داق هعطو شب لا (هزف س) قرهلشاپ ندعنم لاسو

 ااف هوجو كيدنو هدراخشراتوا . ردشنا قوس واسط سا

 0 زر کک كرت هدا او و رو

 دن یتا مدو لکی ارپ هوا مواسم سر توش كاتدا
 دا و لاا ا و مالاسا هلس نوحا هل ود تاب را

 . یدا لو

 تطاس راونا رشت زک د هلسهطساو اعا هرات ۱

 نددرق یی هنتهج راعو قالفاو هو هددرص ییدسا توطسا

 یسما ریونتو عیملت ییدج ریکلاع ریت هدنراغاط ناقلابو تایر

 مدل وا تیشت هب هم زال تاکرادت ءدیابو . یدلو تحلصمو لاح قفا

 ۳ سنازپ ) ندراتموکح نالوا عبات هنس تنعلس هددرمب

 یهبزجو یللاسرا هنواعم رک ابسع دهع ید وط ار
 هراحی .یدالب ابا ( سما ) هرص ییعده هب ویاه هتع مود و وقت < تا

 نر را هعس ی ؟ ین دا وا دربان لوا

 لوثم هدنلوسلک یک هعبنرب رقتفمو یداع كرهبمرتسوک ددر و عا

 هیت هلم اب E E رام كالیاو . یدلوا لات 3



 جی ی ی جهت لخت... یحیی ی تی

 و

14 

  CNیر ۱
 نر :ینامع هاکودرایدبا یک رو r رک ا عج ردنم هدر وک ذم

 E یتندلس كم رشو یردب تب ا . ید دعل وا منا دم هند وع

 «یکح كانلوسلک رک ذلارام .یدرومن و هدلومناتسا ( غولواهلاپ ناژ
 اجزا ا نا تاقتا یک (۷ءالا +۰ )و هملقر ندکی
 -۱موا) ا یسمردنوک هنفس شعلا یهغروموا نوزوا هزقاس

 ۱ ی رج كف رز ندنضارا ( كه ۲) ها یسهریزج ( زوسیرغا

 ۲ هنلاجرب روصح ندفار وا ابداع فال وساتسا هلدس تب راغوب 0 کو
 ت ی

 ۱ محو ثتواع اع «یدنوکروا ( یاژ) راتخا تاّعوصخ نر تام

  لقشاط ندجراخ طقف . یدشاب همکح یاب قردالکا یغنالوا

 | را هکلاتحاو ندنراتجهیالکا ینتشک میکحت رالناع هسراردیا
 ۳ ین یرهشو برخ .یرلاسبلک ضعب بارخ فرشم ندنیدلوا

 اا مده یتساسدلک لزوک چوا كلوبناتسا كردیا نالعا یکجهدیا

 :یدلیا لاسرا ( راهماندایرف «ایوروا ) اطاتحاو رمل یهعلق هلشاط

 هعفأدم ا ناب ین هعاق ید یر ندراهعلک یییدردباب هلرشاط وب

 [۱] ردهلق ند

 ساب تفت یررشو ییداسای هلدصتمه كب اشنا وشا د اب

 ۱  ثالئونام كلعوا نالوا هدمز ] ندنکیداس یقحهلوا هاب رلهعلق

 ۱ ۲ قر ناھ ی رافداب د ص ةا كمروک شلوبوا یترازوک کیا

 بیرت نوک ا نودبونلطات یدوا هاراتخا جردن وک ربخود

5۳۳ 

 تا تک :> ۳[ وتو

 !تهافیس «یتلع لوز یینیدل وا التم TA و فسا. « ندنسوفروقو
 دس

 درا ) روطار م | یر ندرت ا اکو هر وا هاب یا صاح ۱۱

 (رل زب لع س دةم ) را كنو كوس یر مت ۳ کره قرق نالوا هد رک اشنا

 »شع] یرلدبعم ( سویقوم زرع ) نالوا یرثا ثنیطنط- داوس هدیرپ وا



 یا 0

 N هناهاش تاقسلکت اک | هل زارق داروطارعا ۹

 اع وا هاسیسانم فعض دا وا راحود قردل و۲ یسهحش تانشحتف و

 «هنسهمهج و ٽو اا او ونتح بوساشيا هرزواقلوا هجوژ ها يا

 ییدلیا شارفتسا قرهلوا نوتفم هنسهبا راکهوش راتفرو هیادن ول روط

 ا SAK نام وق ىنکلا9 ىز وطار ا نور رط

 (۱۳۹۱) [۱] یدتا لاحرا قرهبالقوق

 شعلوا باا قردلوا دهعلو ۰ یرثدهنس-رکس نوا لک وام#

 قرف نور ناذیتسا الب هل | رخ یافت وا
 یک | ی یرصنق جا <« یدلک هل وساتسا

 ی رافد یا رس یدلوا لیس ندنرارف وب كلت رام

 ندن کد لسا هدرادرومام ز ما هنر

 ےشخ ز زا ربا هد( di ا ) .یدایغوا هرمشمش ی ىنسەل ی الوط

 هام راتاو تراے وااو دو رفت لا

 كعا لصفو لح یر راح لاصمو هعفاو یواعد كانماسم ندک

 هدر لدن تاخاو ندن کیو ۱ دی رک ندسافلس. فرط رط یررَوا

 e نذدنغج هنلف اشنا فا رشەماح هدر نوحا تداع

 حا وک ةد راوجو جراخ یتموکح رقم هدنلاح یدر و بلط یتقفاوم

 هب زحو لوف یتعبا یا ۳۷ و یدداو ینفح هل وا طض امام كنانعق و

 یک: ره فلیاوج یقیدزاب روطاربفا ج ی
 سه اده عم ید ۲ رک SE هال وا داره بو وا هعا

 شعب [۳] .یدروباوح كرها اما هد رکف لوک هدنش ف

 :یدیاشعوافذکت یکعتی سهل مالسا هدر هر رو هاو

 ۲۸۲ ص.۲۰ دلح - یحرات ربا ساب - و ول [۱]

 ۲۹: ص ۲ دلج س اذک [۲]
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  E EOEو 1777
 ا و 1 ۳ 7 ۲

  TINیح ران لنامع يب  ( asا ۷ ۳ 73 مھ 0
  8ار تاون + م ۳۷|

 ہے پے ر ر ر ر ر سس ر ر ر س ر ر ی ی س اس  E “E OE ASEی

 نوع یر وطاریعا قرش امور دیزیاب بانج نامل ا تقفاوم باوج
 ا وقار هدنجما شتا هللا ناق یناهتروا پوبراح ندنسهط#ن ره هدنامز

 هاسادناموف یدنک یسحرب ء یدتا میسقت هحوا یتسودروا نوجا

 ۲ یرلهصقیرایوک ندیاقداصت هنیرذکعر . یدلوالخاد هتیالوهنردا

 ا + هردآ ندنرولس لومناتساو ندنلحاد هرم . یدقای یدق

 | یرلناسنا ییدروک . یدروتک هلاح هارخرب «یدمارب راوبدرب اعاق

 یتسوه كاروا بودیآق رس هب ! وطاتا یرلنو .یدتا ربسا «یدن وط
 ۱ ۶ ٩ هلاخمرمداح ادا ى بش لوساتسا .یدهلاحهدسرت

 ر هدنسشراق رهشو . یدلبا ماود هنسیدب لاحون هکیدلیا ( هطاحا )
5. 

  تلوتاتسا (۱۳۹۱) . یدتکهنناحوتف لاش قرهقارب یسهقرف دصرت
 ی رلجما .یدلاق یکسوب اتداعیلاها قرەلوا عطقنمیارباخم هلج راخ
  ,یدلاق یرلترح ورد رکید هدب رللا همش ندکملسهلا سه و كمکح

  هرزوا ییدلروک El هدرلهقرف رکید ییدلیا قیرغ كد زاب

 . یدتسا ی هسرزوا هتسو و « قالفا « راج

 مس مس ۰ ۳۳ ۳

 | هح رىم او لا هرات راغاب .ناتسراح .هلسول «یالنا

 كرت هقرف رب حورمشم هجورب هدنکوا لوبناتسا دیزیاب مریدلس
 یتسهلواعنامكنالقانمنالوا هلبالخادو جاعزا زدنوکو هجیک یرامورو
 مسقتلاب هرلهف رف ماطر د كىس همت VEE ندکدتا صا هاب دش

 ا یا تکرح هطض كناتسراحم هلا ناتسراغلب ءهنسوب «قالفا

 كس ره وط 2 روم ام هتالتسا هعط# رر یر سه كرلهف رف وب

 ثهاشداب .یدرتساقء اب ین ام هدی ران و ندنفیدل وا راوج مه هل رل لامع



 NR راخالواو را
 سس ۱)س-بپسبپ-

 هنامز الو یاباوف كن لا بانک ۱ نت
 اساو اوروا هرتدرب نده لوس ات

 هالا اسا و حتف یرلمءافاو تاعطق ا 0, تور دلاق یر ود را

 هتندتادعاس ندوات سر .یداک اب هدنناسح هوا و

 نت قم سنارم شک لب کو کک ر هنباصعاو قو رعو

 قالا ردجعم هب هان اّقم هاکد ی اقم هواه یودرا هخ دشاقاز وا

 هر یلاهار وغ «روقو هدر یسهنلم ر E عیحش 9 ود

 نالوا قوس یرلیا قرهلوا مسقنم هرللوق ددعتم نا تک

 هتنس تلاوت ىرگە هدننسالاوخ كوشات کد لاو

 کیا كنهنوط دکنوح . یدراروبلوا تبوعص راحود هدراهعطق وب

 ندسوصه وط یتعاخش یرب ندهعدقهنمزا ما وفا و للمنانآ و هدف رط

 كنج هنطو تربغ نالوا یسهللصا تقلخ كناست ساقفاقو شما

 لوا لا( راک ر یسا نوه )یک یاد و و یروا

 هدماوقا دلوتم ندندالج مخت وا ندنرلقدلوا شجاص بوک | ءرلاروب

 کک هه زا کک ۱ هظفام ردق هتفو وا ی رلهللصا هیام

 نالوا نوتفم هارو تا و جالس هو لوغشم هلشان اب وح

 روپشم مان ناار «ششماک ۱ نون هلس ءراولامور هک -رالقالفا وراراک
 لکد ندجلف یراهرک-ص ءشماماکید ردقلوا کل شد « رو

 هل زار تاح وتف و تامدخ قال ابو كوس یارارصن ن.د ا ۸3

 هاب راغاط هلوص كناتسرص ت ردرا شملنهدا هظفاخ ی لر

 اسالسینامدوا كناسناولسنا 7
 ب
 د دنس ۹ض وح هن وط تاو ددنسهرا ا

 دانتسا هب همکحیتسم هعلق ایو یوق منام کیا ینفرط کیا بولوا نک اس

 كب دلردیا هستهنک و ا رالنامع ایوآ ا | نایک ر دق

۲ 



f.ین لنا  

 ا شما زارحا عقومرب یک شما رومأم کا دس ینهارهاش
 | اوب هعطقو ندنبدلوا نیم هرالناّمع هدایز ندنادغب « قالفا

 1 ورم لیدر ۱۳۹۸۳-۱۱۸ )و هدسامز ( هحریم - 1هح رم )

 نامر لخ ر ندنآ نادغ هدلاح ییدلوا فده هنس زح لادن

 .ههمداصم ون هدنرلهنس (۰۱66۷-۱۵۰6) هدننامز نافتسا وسو هرکص

 . لوسب »ندرلسنرپ قوح رب نديا مکح هقالفاو نادغ, .یدلوا راحود
 تمواقم هز هل معو تدش تاد کیا هش نالوا رهظم « هساونع

 هقفَتم لام هدنفیدنح برص هرزوا ییدلوا ناس هدیراقو .یدرلشا

 یرلتموکح (جالوآ) رالقالفا <« رللهنسوب « راراجم « رللبرص یب

e)ندفدل وا ناشر  هعق د كلبا هدسامز (اسسابزدناسک  e. 

 ۲62۵۷۳۸۲ ) یدبار سادیا طبر ههزح ندنفرط هلع تلود رلرافلب

 ندفرط ر کلم (۱هحرم ) هلایوم نا وا ناعل یسرپ قالفا

 (یوتشر) ندشدقار هددیده تح رللنامع ندفرط رکید ناتسزاحم

 هل رللناتعنالوا شعاطبض ینسهمیم مقاومهنوطی ؟ (ندو) (هرغسلس)

  ء)رلکرتو قارب مع یتوادع دلراراح . فا نوا دور ۸

 |( نوللک ایوالسدالو) ىلارق اولو نوجما قملسروق ندنرش

 ندفرطربو .یدلبا داحا هلراتامنال وا E زونه قاقتالاب

 0 هرکسع رد ( لغوا سال - رازال ) ارق برص

 ایا هدننمض لاغشا هدیلوطانا یدیزناب مریداس ندفرط رکیدو

E PS0د واج هوعص وق نکل  

 | «اسادناموق كب زوریف [۱] ( هد ۱۳۹۰-۷۹۲) ینمی هرکص (۱۳۸۹ )

 كلوا نوناک یسهنس ۱۳۸۹ یو یجنرم ثمر یسهنش ۷۹۲ [۱]

| 
 .ردنا یداصت ۳ ذه گم



A3 511 ۳ 

Shi At 

 رر ممم م م م یر ریس ر ر ی جرج یی یی سر تای اساس i 1 ےب ےب ےس ر ھارا یا آر ید سی رح سس یس ےس نس ی ی ی ید یس ےس مم جن جی یی ی

 ها ؟هچریم - تاحوتف - هدیلیا مور

 كردا رو يه هقالفا ندهن وط طب ما دیر ی (ندو) توف نان وا قوس

 كمر دلس 5 1 هح 7 ندشدل وان شعار راو تراخ بودا لوباح یل اخ

 ربمآ .داتستف هارصقو ندنسافا لوفعم هلبا دوام: تا ا
 ERLE O 5 لر

 هتسود و وا ( دابا نرف ) لر هخب نده وط بولا تا ندا املا

 . .یدلیا رابجا کمک هتعاطا قلخو یدای ی یک یصعوط زر

۰ 

 ندنفرط(اشاب)ز ورف نانلوب هدنسلاوح نیدویرلنق او كن (| هحریم)

 رلن و هدقدنل وا قوس ر E هنیرروا هاغعلوا ضرع ههاشدا ترضح

 1هح رم .یدتسا طض ی زا وح 0 کف هب یشراق ناو

 دوق ۳1 رب ل هدهسلا شمقبح هر هلن اقم هاکرا دن 9 اس ندرلراح

 تعاطا ههاشداب هلملاسرا رخ هکیزورف دلرهسهروتک تقاط هنسهیهاق

 کما ضرع ینغیداوا یضار هبهلءاعم ولردره بورپدایب ینتکجهدیا
 ییدمش اب رقت ی عب شور (۵۰۰) هرکسو یننبهسور و وفع یعرج
 یو مادعا یتسهعت طقفو كمريو وکریو غلمرب ردق (ارل ۱۱۰۰ )

 نکا لاعداد او تام برج نالماو

 :٩۹ - ۱۳۹۱ [۱] یدلاضما هدهاعم ر هرزوا قماملساب هدعماحو

 عا هب هماع تلود 2 هنسه رغلوق نیلرب ندم رات و قالفا

 كارتشا هنسهب رام لوکس ) هحریم) هللا یوم .یدرم هنلاح هزات

 ناخ دو شءشراق هدهساغ وع 9 اد ر اب ۳ 1 رخّومو ما

 طب ر هد | a رد نون هوا

 ادب RS ا راح E را هلا نف ر طف

 داحا هت دک سن ر - هذلارق و نقی ا هدن کف یو

 ۸۸۱ ص ۳ باح



E 2:۳۲۳  

 ET هکر لید تیا میظنن 0۳ قافلا رب ا هدف رط ا كما

 یک یرامامهدیا قوم هنن گو یر تب لد (آ هج رم ( هلا لا رگ

 0 هترزوا همانفاها وشا (۱۳۹۵) ید وا ج رد هدام رب مهم

 هب راحت وبشا و (۱۳۹۰) ی روهظ یتکالف ل ن

 1 يجو یتلدنل وا ناسهدعاشا زار رارف کل (۱هحرم ) بفواعتم

 هدتلاح ع امجا یسودرا ندنعیدل وا موج وا رکن .ندنف رط غ

 راجا هتعجر یرقهف یسودرا كدیزپاب هدننهتس ۱۳۵ هت هلفعلوت

 تاعیاص ر ولیاص ی رطاخ رهاکح ی وط هب هن وط ضودرا کما

 عاتتما نداطعا زا یهب زج هد ( هح رم )لو یزلیار وص یر ها

 ۱ . یدالیا

 ۱ ۱ نامرف هدافتسالاب ندنسعو هدلیامور و ءدنتهجقالفا كام رب دل

 هاا لوطا رارکت مریدلس هاغمنقایا هس كب نیدلا ءالع یلغوا

 ضارها راحود ینتموهعح نامرف هایحو ییدناوا نا هدیراقوت

 ۲ هک ههردا هنب هرکص ندنو ۰ یدلبا بلص ین دلا ءالع و

 AES ناتسراغلب کاذب اند و

 العاب ) و هنهاکر کحات كن هتسول هدو هحینلک هب هق رف نربک هب هتسون

 كرا هنسوب لارج راج رب هدهسیدام هلوا قفوم هذوفت ردق هب ( انج

1777715777۳ 

 روهشم هیهقرف وب . یدنلوا منم مالتساو نيق | هلکمشرپا هنیدادما

 یدا رویدا ادناموق اشاب

 لوخد ردق هب (ایمریس ) هدنوف نالوا قوس هنملع ناتسراحت

 شمشتوط هبهبراع هد ( جولوا یا ) (۷۹۵ -۱۳۹۲ ) كردیا

 ارخّوم هدهسدتبا طبض ی (اووشام) و ( زوممالاق ) لوقرب رکیدو
 .ردشلواروحم هتمجر همنامعرک اسع هافعلوا دادرتسا ندنفرط راراحم



 TT یادعا كنامشیس - یلعیض كنعالقهن وط
 سم حسی ےہ ہے ی یی ی

 نال وعوقو هنماع ا را ق وشا كدنزاب مر داس

 هرکض هنس زوسرد مام اراعا ندر وب ها .

 ییدمش لسد دهاعم (یونسر) قح هل وان راس هدنص وصح لع هدش 0

 ردق هند دهاعم وا ا ا او یدودح ناتسراح

 . ید رويدا لدس عطقنال یدودح ناتسراخ

 و هلهجو یا وا نام هدرلبراف و هحل وا مالک ل اس هناتسراغاب

 د دم کد و لوا ندنسهراع لاش هوصوف یمدق ر تكنهعطق

 ه هبناجع كلام و شناس هدنسشراق قاع ی هقراب هرکص ندنآ

 نادم: هب هعفدوب هد (۱۷۵۹۵ - ۱۳۹۲ ) .یدا شمنللف هوالعو مخ

 -اغلت یرب ندننامز یزاغ راکدنوادخ موحم . یدلق دا هب رام

 مهم لا یک ( هرتسلس) لوک ) « (نیدو) « (یوتشد) كناتسر

 لار داغلب . یداشعلوت هدکغا تمواقم توسهلوا طض یفارب

 . یدنل هه بوبعل وا ض EE و کا م اف هن (نامشیس)

 هرم دام روده م ید وا ی نصح هنس ع5 وک 1

 یانئاو سا تمواقم تدم لح ر ندن رک ۱

 ی یسلو صالح روک تن واعمو دادما ا هدتم وام

 احلا هنهاک و د را اشا ىلع مضعا ردص رار هللعوا ٤ یدعای یو

 ی راشع ون وا هلا اد نت زا CN a ى

 0 نیا | رس وا شه لب ۳ ردنزوک هنهلف ییمنکیا

 ارحوم کما لوق یعالسا دنا, ینیکیا ( رد
 رورف هدندو . ا ناعل هنتموکح ( نوسماص ) كرها حفر

 هس رد د وع ج یر دیا هحیتس رس كن راظفاحم و ماست 4

 ناتسرافلب هک روک هلا هد (مرنساس) هرکه ندو ۲

۲۸: TI 

E LEE EE O EA EOS OTA U e RI ORARTO EOLA ON EE eرا  

= OS ا 

۳ Fas 



 نو -ج <  eh Ui RY EL u ST TOT >Y aمن ۳۲
  ۳ 5iف ا ۹

 ج منت ق اا 7۵. ناو

 یخ لنامع یی ۰۳
 رخ عج ی یی را حریم رم یخ حر عج دا دم حس سس حر ح حس حج حر صحیح هی ےس

 بن كلام قره وا یط ندسهطبرخ اوروا یدودح وک

 ۰ یدل و ها قاطاو دمو ر ۱

 ه رطاخحم "یعاد و رمعم ه دد دعح یکلعیدنک یطض كن اتس راغل

 هلوط هسزاوا جبه یزب (دنومسکی س ) یارق راج نروک یغیدلوا
 ه رح لالعا هاتنواعم یاعدتسا ندفارطا نوحا دص و درط ندنبو

 ار ندنفررط دز اب مرر دل رمقس ییدردنوک مرزوآ قم

 هللايوم رمقس دد د رص یلدنلوا لوف هد اخ اود رو ۳ هاب |

 هدکدلبا ح اضناساینغدنن وا الستسا هلقحهن كناتسرافلب ندنفرط یلارق

 درلت وب ز ۲ نسب ندا ناب ینا اوبد هلغمراب مر راس

[aaنن رخ :یدا نت ,>نالاعا تون 3 هدول و ا تلعق  
 4 ۳ - ست ۰ * 2

 نمقس دیر اب هروک هتتیاور ]1[ لی وب ول E تردام هنکرادت

 هن املس داپ یتسلدار مسلح هډهسورب ب رد ول AE ملایم وم

 4 شا ا

 ا وشا ( وول ) هلایوم یر رج یحرا ( رم ساب )

 فارطا ی رص لوساتسا و را E ینمانعا

 كيینوآ ارا 3 دتا دادتساو ا ندا 2

 بلط ی وام تسد كر رپ نابتسرخ هد (دنومسُ یس ) ینلخ
jا ۶ £ 201  

 ۹ شمامهل | باوج ۹ یسوررا لدار ی كل رلب و و شعا

 ندنفیدلوا شلوا باستعاق هنکجهمهدیا لمحت رخ راب هجزکلاب

 یمعا لصاح فالتنارب هلا دب زاب مر راس نوسل !واهسرولو وا هل ر وص هە مه

 | راجا هتمجر یزمهقرف رب هدنراوج یلوبکین كجوک هلواو بیوصت
 7 . و 7 ۱ یتغح هلوادر راحود ی حاص قح هل وعوف وند رط ندنکیدلبا

 ۲5 اج س وول [۱]



 نا برح 0 یربغ راح هد زاید زن 1 ۹

 ہے ر ییہ ای میم یے حج هی ہین بدهم یہی دی هست یی ہں ہہ یی حریم ی م ہر رک یا

 E N یهفلات طلاسو عونه ككردیا دیما

 ناذلویءدنسهباح تحنو ییدت.ا طض ءانت هبس یناهیلمرب ناموا

 هریفس ییدردنوک ینسروص یننیدلوا قح کو د ا
 لاک دیر اب بانج هغ دا ضرع هدیزباب یرازوسو یفس , یدتا سا

 لامالام هلباهعونتمهحیاسا بوتوطندللا عاتسالادعب یرازوس هلتنوکس

 موقح هلیاباسا e «شمروتوک هيدر ادرب

 باب مان ی یا س لارو هور وا كو (۱۳4۳) .رددعد [ ا

 هلموم ر هدول (۱۳۹4) بودیا تعجارص هب ( وجان وب ) یحشزوقط
 اور وا هده سادسا توعد ه هراح هنماع زاکرت یراناتسرح نوش

 ندنشدل وا عا باغ ناسنا و تور یوح رب هلا هشهدم تاب راح

 هاسهطساو ريغ ر هلراش یجتتلا یلارق هسلارف . یدو یر

 هرلندیا كارتشاهبهیاید ُهيراحم هلیرلوزرا یدنک هسزلواچسه هلتعجام

 هنسیدنک دیزاپ E ییلحو . یدتبا احر یتسمال دبا تمام

 هدنساسلک (رپنس) و طبض ینالاتبا هرکصندک دتبا طبض یناتسراحم

 تقبقح فالخ یغیدلوا شمزای د دینکحءهربدب فالو ن ااوح

 یراروشس ا مثاط ر هنرزوا كو . یدتا راعشا قدهلوا

 [۰)۱۳۹۵]۱یدلشابهلتکر ح هنسهب راح بلص لها بوناحالس بولت |

 ۳۰-۳۰۷: ص ۲۰ دلج - یخرات رپپما ساب [۱]



 تلص لها هنملع رللت ۳۳

۰ 7 

 [۱] 6۷۵۷ -۱۳۵۹۵) یتهریصا# ىع لوباتا

 ا خى )الارق رام هلا درزاب مری دلس

 فرط ییا ره ندنکیدلک هلاح رب باتتجالامنتم هبراسح رب هدنسهرا

 نرک همام تحن لوا هنس کیارب لارق . یدیا شملشاب هغملرضاح

 زاد هاهجو ینیدنلوا ناس هدیراقوب زار ی ( | هج رم ) یسنرقالفا
 ودق هلراش یجنلا یلارق هسنارف یتدادمتسا هزاوا یکیتیدلا هقافتا
 یهب راح وش لردردن وک راربغس ردق هرلرب قازوا لاو یدتیا لاضبا

 ارب ز . یدلوا قفوم هداک أ یدشالاح هتع وق هنلکش یساغوع نیدر

 . یدیا روکروا ۱۵ باتو تدنش كن | « ندنسهثهدم دوف كلدب ز اب

 ی م هس رح تاکر راد صف .یدروسل ون هدهب رکسع تاکرادت هدم ر دل

 هدقدنلاربخ هلسهطساو راس وساح شاطر ییدسا راعشا هدن ومسج یس

 ا ا لوسنتسا قجهلاق هدنسهقرا لوا ندنرفس ناتسراج

 نامرفو ممدآ یمن اقوس رکسع اوا نامه دیزاب نوحما كمزا

 ۱ . یدلبا نالعاو رشت ههسامع كلام یالایا

 یرلیضاق مه-ورح كالام مالکلاو لئاضفاانواعم « ملک او ةاتضاا رخ اف

 هنس رل رضح الع و لح فح RE وش هدقدلوا لصاو هر مش ر مکحو

  لسو هن رل رش E دا دنا یر هلع ییطصم دم اسا رورسو ااا

 1 وبشا بودا دادمتسا ندنسجا منع هلایطر ما یادواو ماظع راب راهح و

 هینشود مقاو SL كاوالامسر هام ندآسهروپشم روم تالاف هدنخترو لاس
 س ۲ ست 2

 ۱۳ هم ۱۳۹6 یلوک یر كمورح ید.هنس ۷۹۲ [۱]

 ۰ ردفداعم هنا وا



 یاناطیش كنروطارمع | ا
 ری سنہ ہں ھے ہری ےہ ےس ہری ی دہ ےہ ا ےہ م ف م سرر ی م ی ی مر

 یرلاغا ماتم لاع هاکرد نام اغ ه ماظع یارز و 2 4 نده ردا رصتلاراد هدنن و ۱

 ۱ءعز و یک یالاو یاب رب ساسو E تن یسەف اط رک

 (كا لبس یف اودهاحو ) ۰ اا اس هغ اط واک و کو یهایس مو ورایشاب یرحو

 یادتا هکر اد دیما ۱ ۰ یدلوا عقاو مع وب اه هح ول هن رزوا يرش هن طنط ق و د

 ماکح هدد سو ر £ کالاغ 3 ۱ 1اھ NE LN لوا دوعسبم ی ناهسا 3 دو

 تعایسرب ۱۳ هدقدل و | لصاو موباه مقر عقول ا ل اع

 لورت نانا وا راّهحا هرزوا ی دنا وا همش مدقا نده توغعا یار و 0 زن

 هک ك ثز> مزاول 1 ی . زسا ریصق الکسا دا هع واع یودرا رف ۳

 | رب رخت ۰ ۰ ۰ مه و دش ربا روصقس ی دش# و ها نالعا همش رب ا ه مه شا

 | هل ردا ماقع ۷ LDS 4:2 ٩۷ رش لداوایف

 قر کک وطا هونج هدد رار مرک

 O رط E هصصو .یدتنا طب ( یراصحیرولس )

 1 . یدلوا زادنا رک هنلحاوس هطلغ نولقوص 2 لوساتسا

 دما رو ئ لع وط ها هلا هسک وق كم ر دل دد ربعق

 رهشنلاح هو وص هنلکشند دهان را E یشاهحم دا عاعسا یتعیدا وا

 هدنسل اوج هر وم و هدنف رط ثسالسو راح € ب رص € راغل « قالفا

 هبهعلق ریارب هادادمتسا ندرلناتسرخ نانلوب هدنرهطا زکد قاو

 یدزاب هنلارق راعو . یدلبا هوالع رلهعلقو رلجر نوا ماکحتسا

 ی ی مالاعا 0 ا هح | ثامالساهاشدای] هد هاو

 نالوا هبحسم ناطالس هاکتح .روبدیا هرصاحم ی راصحبولوا هک |

 باح ا «توخا یاضتقم ؛ردسماور تری دا ہاکی هنطاطق هداب

 .تسهدیا موج ندقف رطلوا هب هم الاسا كالا ید نس هکر دلوا توس

 [۷].یدشمزاب ود [.راهلک زاو ندادوسو بولک قلنقشاشهران | 6 ]اپ

  Aهداز قالوص یاغاهح ی بتا 4 2



 هرصاح ی رش لا رد یدلک هنکب وا لوساتخا هاسودرا مر ړل

 لاحت ی لاف د روفکت» . یدلشاب هک ود یهملق هلراپوط كردبا

 هدب واه یودرا هدماکنه ۳1 یییدلاق هدام رو و ڪاڪ ںولوا

 ا ا اوو هتق هدتسدرا یرک اسع ىيا مود ن

 یالفا هرق ¥[ RE ردو ۳۰,۰۰۰ الا رف 44شب ۲ ]

 عفاو حسا ( ییعامربا لدح ) هل ره ( هطلوا ) كرهلک ندنرز وا

 و رط و یره هوط ( ؟ ندنسهحا:زنامور )
 ر

 0 0ا راک ااا ییدروک هلا هدنزاوخ هحفو

 یطتض كلوماتسا مریدلس هحنلا یربخ یندلوا هدکک هتیدادما

 هلا هم تع رسو توقاب یر راقم نا وا تا هاب | قبلعت بی

 تانمشد هدیراراوح ( هون رط ) و (هوورات EI رلغاط نا2لاب

 هاسودرا هرکصزد e هب یر هک ی زن | وین ها ۳ فا

 4 یدناط هنسو و وا نوت نم

 ۱3۱ تب ا و راغ ركع نالتند ینقا وشا

 رفت كم ق ر هدنراوج ( راصح هجالا ) یی ( ماوشورف )

 اراب مرا . یدا رلشمروف وصوب لفرط ییا هدلاح یراقدلوا

 بیا ییرکسع « یدنارواط یکشمامنا ادیب فوقو هبهلبح ویشا
 دیس هه

 هدیمسق د ۰ یدّسا قوس یعوط هش د یف را لر هديا مع

 ردراو هدنشرات یدنفامارمخ زکلایتیاورو [۲15۲- هدازقالوص ۱
 i FOS یدنفا هللا رمخ را ۳۰۰: راک داف LS ص هو دلج

 ۲۰2۰-۱ صاح ۱۰۰,۰۰۰ مالسا هاشم ۱۳۰,۰۰۰ » ةداز قالوص

 ۱9:۰۰ ۰ ندهسنارف كلاب طقف . روید نیم كم ۸۰,۰۰۰ نترامال

 لها FB هسدورو ىح دزاپ یلک ندنطاقن اس كنايوروا و هنس ک واسم
 1 بس

 3 ۰ رد راکشا ینحهمهل وا اشا ند ۱ ۵۲ لا كرياص

3 



 ۶۰:۳۹ یامدقم یسهبهراج لر

 همش راح هلنمشد ت وق نت یدیا شموَشلا هدد زل

 ه دد رص یتیدنل | ندنف رط یسهر رفم ترش اد 1 بوشاپ

 توف کیا ۳ دارهشود هس رز وا رلب ول هلن وق ی هدمرب دلم

 ۱ E یدا ل | ناشیر و وح تولآ ذآ

)۷۵۹۵ ۰-۱۳۹۹ E E 

 كدا هدب ع یترا یا دم 4 داب رو ییددرابوق كناتس راح

O OD NT 

E ITا ا ترا ته ا  

 قوحر . یداوا رهظم هلو نسح ند رظا (لزاش می ( لارق

e E Eا€ Connétabلاشرام ى  

Marche-Boucicoutو  de Bar—Enguerrande de Coucy161111  ] 

 ان وغرو نالا یتاونع]ءم» Sans Pu رخ ۇم.رايدلراصهساص السی و

 . یدلدا با ایسر هنسهفاک Nevers ود تب وقف ( ییعوا ثاسهف ود

 Jean 6 ۷۵11116 لا ربما هلی اراب ود سلف هاتفص ر وا شم هت دک درا

tremouillc guiام  deدوج وم كران وب .یدتا نعت ی نزاع  

 Coute palatin هدهداس 0 یدیاهداسو یرا وسردق (۱۰:۰۰۰) یتعم

Robertدچ ناز یحح و وا و نا تب وف وا ۷۲ جىل ها و  

 رادقم رب و 122۵۵0۵ تنوق Burgrave de هام

 6 رحوسا «ع عرومس کول «دنامالف هقشب ندران و ویر اهلا وش كون و

 رلابرلاغ رادقمر را ولکیدن و مدیا لا هدیساص لها زلنا

 مانعاو قوس راس ود هیرازومام ل ا هدر ودر وا

E NO 



4 

 ا ا ندقالفا هبا هحربمو ندانولود لصاملا . یدلیا

 رور وک موم هدهبلمح تر وص هد ( لیوان ) روطارعا و یدلک

 اع لکت ورو دنا دغو ینفجهنریشاش یر الط

 یلنامع یاتسراحو ندسرخح یوساتسا ءقرهدو وا ینالتخا و قاش

 ۳ رک ااو رفا مادا نوجا صبا ندسالتسا

 ا اد ) هدنزوع یسهنس (۷۹۸ - ۱۳۹٩ ) عاجا لحم

 ا ا راخ هدروک دم رهث دنومس* یس لارق .یدیا

 ۱ رم هدیزیاب مریدلم «لارق .یدیار و ریدتیا عاهجا

 یراهلاوشبر هدهسیدتبانامرد یر کف اما لوبق ی یفادت برح
 2 وعود بوروطوا هدهاکودرا یرلیدنک هلسهطسا و ( یسوت )

 ا را س رلکدلک هرزوا كعا هیراحم کلب لکو نوحا

 ۱۳ اوو روا - اوسرخ ) هلتسودرا لونقلابب یرکفاو

 | ی .مهوط هدنسراقو زار كن( وق روم ) رهانبا یناشا هڪ وب

 هدیروصر اف ندقرط راغلب مان (50201001۲ - ریمسارتسا ) و زوم

 ا o ا طض ی (نیدو) ناشلوا هعقادم

 ۱۳۳ نمک ییلوصو اراراح لزيت رفا ليسا

 كلا رفراحم e هدنرزوا رلزاو د ص یراکدتاقسطت هتیراند

 یهملق ی همامع ن هظفام راناتسرخ ناناوب هدرهت هسرزوا ی وصو

 ۱ ۱ اسالم یسهفاک ككرانوت رلیدتنا زابجا همللست

 ۹1۰ رایدلوا ل لماو هتکوا یلوکش هد (۷۹۹ ۱۳۵۲ لولیا ۱۲ )
 ا ج را ردت هللا یرازاوید لوک یرېن هنوط

 هدمان و تر وص اردد یرلهاک ودرا هلا هعونتم قازراو هحلسا

AFF (و) ا ۳ دالح ۳ و غ.رات - ویمار 
ER: 



E:باع تاب 0 9 3 ا  Eیه ر 0 فل ۳  

 یرلهشحاف اطر قوز وب یزاراوشم و قالخ اهدنطاب و تک بر ۱
 
 نوبوبیئره هدنرلکوا رمک رپ هنفرط غاص كره . یدبا رویروتک

 راراغاب ءرالیرمع «رلبا ( نادوا اسا ولسنا ز الو و
 هاباسو قارطا ندنکیدلتلا تراغوامش دسر

 ندیا عرح بولک ہد عقم صلح ینرایدنک هسیا لاکا . یدنود

 رانا نابغا فو اذا ردقل وا:هنیرایذتک ]را را
 [۱] یدرازولوا شنا زره

 هتهحوا كنممشد _بولوا عقوم رب مکحتسم هدح ران وا وک

 هدهسا شعا باتش هدادما ك سون روا یحاح هدقدنلا ربخ یخرعت

 ندنایزاغ نامحشو هسامع رک اسع ضخیم دا هماقو شمامهعش هاتف و 1

 نمشد . یدیا چو هدقع وا هعفادم هایسهطسا و ( كب ناغوط ) "

 ندنشیدلوا دوجوم قرا هربضاح هدنزلیدنک هوا

 هل سهطسا و رات ون دلردنااشتا نا وند سم قوحر هدند ؟ واهعلق رل ی ارق |

 كرة زاو ندمرمهاحم هدنمشد .. یدلهحزاب رر یا ال

 هرق قەل روسنارف . ید حجر یلوشا ( 6
 هر ادندفرط رپ ( راهغرداق ) نلایرلاغو (ندنغاس د وط ) هو

 كن لوکیهدد راسو رابلقالفا ءرلنالا «راراعورولیا لک یاطاعا]

۱ 
 شمشود هس راکش یرلد و ( ناغوط ) هج وو یدّتسا تدشل هم وح ۱
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 ح

 یترابدنک رازسنارف .یدیاروسلوب شمشا رب هدنادیمرب كوسبهدنرایغاشا "
 ییارشابنوغروب ین (هلیراهحناک | نویگروب ) بویم هديا هاففاحم هعا
 هنکج هش یکم ریدلبب كدیزباب هدكب ناغوط [۲] .یدیالوغشم هلکمجا

 ۲:۰۳ نص ییامع ۸ .رات چت نت رامال ۱ ]

 ۸۲ ض ۳۰ لک .ودمارو لس وال ۲۷
1 
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 ا ا هک وق هلسوف هحالوا ندشیدلوا ناما
 أ العا . یدیا رو هلاح هغقارب تقو

 یرلکدتسا نط هدد وطانا زونه .یدنا رو رغم هرات رک" ناو ات و

 ترا-ج کمک هایبندزاغوب یتحكلکه زی دزوالکد دیزیاب] هدنقح مرا
 ندیاسقعت ی ودراو هدکمحما بارش كره زوک یلادتعابوبد [نمهدیا

 یودرواو ندنرایدنک بلص لها .یدبا هدقلواتسوا تلا هلرلهشحاف

 یمارحا فشک هک ا اینا ردقل واندنکح همهلک هنیرلرز وا كسا

 ردقلسیتلا كنه لامع كسهزرفم یراوس گر لکدر دن و دم

 وقسو لاشرام و دعانا ها هربخ ییدردن وک ؟ ربا دهنغب دنل و هد هفاتسم

 ناحبهیک وب قرهلوا عناق ۱ نیا قد قم

 7 ۰ ی رلقالوف یالوطندنرلکدتیارشت یهمیاش نما
NTEتعاطا مدع هدنراودرا . یدیا شما هل تر  > 

 یرالناع راو . یدبا یسهحش قالخا زرط كرانو قلقشیراق

 نالکمز ال یسلذبا دشت هدهب راحم رب لباذ ردقل وا

 e 2 فاك او فارطا هدرلشیروه و هغع ای هلس یطاتحا طس كا

 E جم .یدراروعا لزب هنسذاحا هطاتحا رم ادب هدهاکودرا هدهب و ۱

 [ زرانوط یا هدنرزوآ زع راقارم هسشود هرب امس هبق ] راهلاوش

 : هتسهح رد داوص تكتمظعو روع: یدرارودا تراسج ردف کید

 ةى وب درزا مریدلس لصا هک وبلاح ..ئدزاشمراو

 هدامور هدنش | هرزوا قمالوا رورعو تمظعرب لوس , كىو ارارتغا

Eرولس هب د [مکچه رب دپفالویو توا هم اوح هدنسا رحم  

 [۱] ۰ یدیا
 ۳۲۹ص ۱ دل سصحاح - ۱۰۳ ص ۲ الج یحرات كيدو - وراد [۱]

1 0 



 ۳ سنا یا او ۳ ۳ و
 با 11 ثكسلص ۱ دالا

 رسا له جا < یدا روش و مداد ۱م لوساتسا مد دال هج وق :

 ددقوب . یدلا ربخ لوا نوک یلا ندنرللوصو «یلوبکی یتکرح
Ra rهدن ان وط روسحو هتسملس هشاس یکرابشت | هقعاص  

 اک وال وساتسامرب داس . یداردتقم ه هعفادم یهعلفنامرر ردق وب

 هد وب ۳ لا هاس و درا هح وق هان اه داع قراخ تعرسر « یدقایی ر لقسم +

 ا وساتسا E یا كل هد را شهدم وش 6 یدشس هنکوا وک

 سر دتصاا قمر هنسابر را شحم اق قوس ص رمصع یسهدام ماه هن لو ی

  . Eندرلنامر وا یلک او نلاق كیاتسراغل مر دلس ِ

 نشۈراباكرەمرنوك ى راهرونام هرازسنارفو را

 نالوا روم و ۱ نرو ۶ رورغم هننردقو توف . یدا

 تامدصالراب مع نالوا یسیراوسفشح كهاشداب یسودرا تیاص لها

 ك.نانوط ) نالسرا , رابداسهبالک | حنا یییاطلس برق هاب رهق (

 رابحاهرارف كرل ىلنامع یم ودر | نمشد یدر و دیاهعقادم یاری الا

 لا هدهسدآ شمالک | یشیا هاب | لوعد رقو ) هل و ) چاقو ییدلیا

 ی دیتا کیر و 5 یک هطقن ندنف ر طه واكند و وار نعو کد

 طاسبو ترمشعو 0 ی هدا زلصا كا رض ماع تفووا هتشا

 ا ا تنوق . یدلراص هحالس قره الرف ندسل و وهل

 شی از | راستح یسلشاب هه رام هدرا یادتا ثكنسراوس "0

 تروصدارلنآو یتکیدلباه رام هه وو كرادنامع .یدتاوررا یتسلاق

 هد ار راع ددعلم ىك قعارواط لا هر وب هنس هسعل

 ماظتنمربغ كوادناع ( دنوسک یم ) یلارقداحم نالوا شهرک وآ دوو

 ی اف هللاقلاب یراق هنرلر را دشا نالوا حاسم اف و ففخ و



 ۱ ا A 13 اور توت

 ۱۳ ترتیب
 ا ا لورو کف ثالارف ( نیو ود ناز لارتما ) هلنا

 وو لاش رام) هلا( اون راد ی ہلف) ياه وق هسنارف

 هلا ما هلا یس وق ودرس ندا یر ا رکف ی یرطدتووک یک در

 | هاتهحیرافدل واریغم یتانندنشدل واشلا ی راارا و راکفا ك رانا هلباطخ

 ۱ السا ندهد ام كنسیراوس هننارف و رايدلا مک
 ۱ اه یزاوسمرتحوا هد راختفا عقومو ینغج هلاقیر 31

SEیدناشقل | ندنفر ط یاشزیدنارف هاب رازوسو < رایدتا  

 / [۱] ۰ یدلدیا لو

 تامولعم ندنوف «ندنلاح ثمشد هح دیا برش نوک مرداس

 | یزاغ هدزوا كعا ارحا فاشکتسا « قلا (لد) لوصالالع هلبا

 ۱ ت حروف 9 لر ونک رسا ۱ زود رک کو سو روآ یحاح

 یورو و زا همر داد یک یا ودرا ر شورخ ارد هدنفارطا

 ۱ هدایزندهل ی کوا ینیدلواهنیلاح كکب (ناغوط) هدنل ویکی هاشداپ
 ا توقع ندا نمشد رم لترك هانوا هلردبا قام

 ید < هنفح همهلوا یر راک كنهسمک ث تاب قا لا

 . هتلودن 7 یتآرج ون ؟یم نمر د EGE یا او

 . راکردینح هلآ وا عنم اعم و یح هم -ه ریس و تایر تو هتسلپ وس

 . قلکارق ا لوا ن راما TT ام رب ال ندید و

 ی 8 ہس هنوا/طا مر دلم ی ۲ کنان 7 Ba تبع رس هدهجک ر

 ا لوکس هدانتسالاپ ندتملط كنهحک بوس ۳

 ۱۰۳ يص اذک - راکدای - یامع خ.رات - ازقوا ]7



a.ی  
 یر مس مهم ما

 اہ I دوخایو CE N [۱] یدردلاص

 هتسشراق ینهعلقا لود کما تاع یه
 یاد, رردک | یدعر تنامش « راو سرة وف . یدراو 9

 2 ها تھم

 02 ناو

 هاشداب (ڭ ناغوط) ناللو دنا هىو ه دق د ریش اح هن د کیاهد

 یدلاق توریشاش را یا هدیروص وب كس راعش کک

 ترضح بوشوا ندنعو یسهمالنح قالوف ىش ییدتشلا ادهعم

 ناهندنتیباوا هدنتعروط بودنا رارکت یاد ها

 كم ناغوط . یدلشاب هاد "ةلباقم كروزر a یراود هعلق

 هدلاح یرلقدلو هدشراق هدها شدا ترضح و هدنرزوا 3 هعلق

 دارک و نان رهن هنوط هارک مشد یربدهتنه ییار

eهدادمآ كهاشدان هدهنیا هدکآ قیض و رس  
 یرلکدمروحزوب نداس هدنمواقم راق لر

 هدیعیدنل و ددهفاک هحرد یرلدرمخذو مک یر د د کلی هعلاق ی

eالا یرالوا نوع تیا یرلت رخ ماشداب ا  

 [۲] .یدلیا تدوع ههاک ودرا

eTتوو لاع رب .لاحراد یراعقلا قاش ناو  

 هتسرزوا ,یرلتقفوم ثاخنوک شعب تنیرابزاولت ارد

 نایاتش یسهعلاطم و دارل را ضعب شاو كندنبا تحدم دما [۱ ]

 كاهاشداپ نالوا طاع هللا یلوق ویقو ناکدنب مهاطرب ارز . س لو

 . یدیا رول هلاربخ رانانا هلراکب ندندعات هلت هرطخ رب نانغا وا
 س ہ۹٦ ص ١ لج س یخ رات كب ےسار دما القن ند(لصف۰) 1

 ٦۲ ص - هداز قالوصو



O و ۲ ii 
 ها ۲

 نت 6 ۱

. 
 نا r هنيرلتناما د یرلهظفاحم ,EN دهع

 . ندحلف "للماک هج زيدا و رسوما یهننامع یارتسا [۱] رد ۰

f 

 حس ی ام

 لص) تك هاشحو طوش درزاب مر دلم طوف . رلیدتک ردق هو ابا

 ر نانلوا نایب هديتنا ینکیدلکمزال
 وا الاعا ك 5 رلت ون هاى | هعحافر

 اد

 ( ۷۹۸ = ۱۳۹۹ ) یس راک میا ریم لوکی

 راساورو تقعشح ندشدل وا فاتح تل E و دم نوا نت

 . كدلبا افتک | هلا لش ینا هجورب یرادقم یرلکدایا

 یوق بیلص لا ۱ فوق لتا
 یوار ]رفت فاز | رفت

 دارو SIN ۰۰۰ ۲16116۲ راه ۰

A2۳919 تک ۱۳۰  

BD TR EINE OSرلاهو صاح  

 ۱۳و Ds ۱۰۹۵ ساق ین O ۱۱ هر

IIIT ۱ و ی یا عکس تا WFT 
 و یشا N نر نی

FETS 
e 

U geیدتفا هللارمخ  

 ۴: ص ۲ دلج رود رفت ك یرادقم همولطم يار ہا|سیوال [۱]



EE ROقاره فر.فح  

 حانح لوص نکس حانح عاص

 LON یخ EE عایسا و راب رجیکی ر یا نوا

 نامرق - اشاپ شانروع یب راکب لیامور-اشاپ ی ءمظعا
 رب «ناخروط:د# یراکب + ووتام-اشاب زوریف کک

 یلوطاتا راک: یهاط كب شاط زا تاب "

 یرلرهاپس یرلپهاب- ابوروا

 ۳ و ید

EOE 15 ۶  

 حانح لوص ٍ و حانح اص

 رایه اس را رجیکی رله ایس رل ولر رص

 ا و ار نو که ءرلرادحیا ا

 3 ی رحب 3

 هاب وب یر ماظن 2 ردىا تباعر من ها رج ددعاق a دی

 نوک یکم ور رو تامر فا هاتنا فاسا ۳ وادتم ردقهنس رم
 هرات رصیهدنک و اهن وشا هدنسودراو شمردشلرپ ههنرپ هد

 عضوم ) هدلاح و .یدیا شعا هست هنسشراق نشد ناللو هد هد ووا و

 نمشد کو .یدیا دعاسم ك E هنعضوم نمشد ( یسلرا ع

 یراواف ر تاک درہ هحرف نالوا
 طخ كنودرا هج وف واف وب ددرس هجم همداصم رب یلناق هدهسیدیا زا ۱ 1



 هتل ب > ۲

 و را اقا روت
 سر طی خل lh EE یا 1

 2 ی زا او

 2 : .ددووا یریدنک 2 ۰ ندو . یدل نیت ن

 یراق وب ندعاشا و بسانتم 37 ها رص لصاح هه وح 8

 عح ز

 رد کج هروتک هلوصح را رب عفان اهد ندتعرس رب قجهلوبعوقو
 .هگود هبهنوط بوریدنیا یسهبرض مریدایب رب هنیرامصخ دیزیاب
 هدنسهملق لوکس هک وصخ اب . ىدا لومأم كب هح دعاوق برح نف

 4 ندیرم هوط ندشدل و هدنلاح هعفادم الاح ناغوط نامرپق

 یدیا رويدا لیکشت هڪ ر رم ك نوجا نمشد هعاف و هدرب

 ۱۳ 1 هوا ندفرط رب بلاص لا هصالخ

 ربغ ندكعا هرا نوجا اوب صالخ ندالب بادرک یرلقدلوا

 راح ود ندنعب دل وا روصح هامس ود را دب رب a هراهس زدف رط

 دو للیدس كيرح ماظن هدهمداعم 0 ا قو یرلهراح رب

eلود هلنایرج تماقتسا یره هنوط .نمهناواروست 2  
 ندن راقوط عاص ارل ر وشدقلاق هتعحر هلماقتسا لیدس ییغوط

 دوج وم هده وق 2 یک یرالوا راحود هنشت | ناي كرلىلناع

 یلواوحم اب ںولوا ن کری تی هتعضو یرلفدلا ندنعیدل وا

 [۱] ۰ 1 قو یرلد راح ۶ هقشب ندکعا هلع زارحا ايو

 وا هجوتم هنتوق دیزپاب مرر دلیپ هد رح مات بیلص لها
 . یدبا هدتعضو 4 هاب راتعا

 یسهعلق مر هاک ود را

f ۶ی ب 
 رت را ارف دف



 حانح عاص E E O LCR کم ۵ .O TT ea حاج لوص

 ۸ و وقزال (و)لارق ایرتشا ب اینو ارم اب 1هحرم لقالفا

 ی سا ام وق یار 1 کن

 رل راجم هراس ورلحال وا

 طح مد

 ی ورد ناز ناسا رابود , شرامالود ,اوت راد وة یس و لام

ER EEE SERE 
E ONا  

5 

x> 

 ۷۹۸ رفص ۱۱ -- لولا ۲۸ درا تیرفظم و همداحم
 سس

 یجنرب هروک هنیرلناسب ك ( رازواق ) لارنج هللا صاح خروم
 و ره هان فا حج بسه هدیروط فی و ناشر هدزمطخ

 نرو اکا هنفراص «یرع هم نا سا و

 SRT ا هترروا وک یا ی هدنعخ و نشد

ges Eقد فر زدحبلف یبردق (.تسش هو  
~~ 

 قرهتا هنیدزوا یرلهرص یرحکی نانلو دیک یتکیا یسفا]

 روح هور احامر هدنسهقرا ناجا نشا E ی خا
۳ 

 نالوا شلاق ندنردفو توق کما موج لدن ترد رل زہد ا رف :یدلیا

 ثام رب و ماظتا هنس رله رص نالبرو و قمر دل ا سه رادقم ر 7  هنن رلنا

 ققار تفو هبل وضو كتراهداس را ندا تا رر دا

 *اوزوب الماک زمطخ یحشرب یدرابدلوا شعا فقوت تاحدمرب نوح

 ۹ نوسان یرلا تسلاغ زارحا ندنعبدا و



7۳۳ 9 i FIK ۳ ر ےک "e ما 22 

NONE NE a ai AES 9 ۰ 4 , ۳ 

 ی رات تاع کی 9.
 ر ر ر س ی یس یس سس ری ہیر م یی سم حد حد حج

 2 a ) 2 لاشرام ) هلا ( ن یوود ناژ لاشرام )
 ا ا ا ترقفوم تلیاو اعر هننرامش و زاطخا

ARب ا ا 5  ⁄ 

 شاندوع هللایلح یاععم هدازہش یهدزجانجلوص رلزسنارف ناو

 ۱۳۱ او ظفر و تر یرغوط هتماقساراهاس ناو

 هطخ ینحوا ترابع ندهصاخ هک انا شیب قرفقا وقف

aEو  eدا عراق تولیرلبا هدایز كب ندنراطخ  

O TE ۳ 

 یدیا هجا تن وق شهدم ول هدم رب داس 2 ظعا نادنام وف

 یار صوت تفووا فا ۱ یدیا روبرو هم ہل تاتم هقشب ه 2

 تو و زاب ریس نالوا تمظع ر 3 اوس ره دا هدنسهط رز وا اوا GF اف و

 توو هل کم ود هتسراب راوس نمشد هاغمالک | یکیدنتشا ثكحتو

 رسنارف و موم مک نرم هدییدنک قردلوا د دنلا یحلق و یدقا رب

 كوا هلرهبا ندهرد کیا قسحا نو و ولط هو ثتس وفا

 عار اخ لوص توبمهلیرتسوک هدسرت یر راق وب و نالل و و ددو رط

 یحنح وا هد وقت نالوا شل 2 هما نامروا هدر ر اسلا یامنم

 هموح ناب ندن رلو رط عاص یرازسنارف نالوا شرلدا ردق هدطخ

 ق رهل وط بول رد ی رابرآ وس نداتعحر هداشاب هح راص نکا شیت

 شلورو دما قوف هدي رلیدنک ی کی راناومح اادندنکیدتاموم هد وا

 هدنروصر مظتنم ربع و هتعح ر «یدلاق زحاع ندتمواقم رل مسلارف نال وا

 طخ ندنسهقرا لرانوب اشاب هځراص . یدلشاب هنماغاط ه یرب هیت وا

 یرافدایپراح روک ذم هجورب هدندفرط نایو ییدلبا عطق یراتعجر



i aîی  

  Eیه رام نادیء 9

 هوش یر E هدنمسق رب و راسا مسفر 3 فلت یمسور هاتهح

 دهنر ریس كران, ۱« یی تر رول زارا ناو د

 ( نیوود ناز لا رفا ) ندرلزسنارف هدارو .یدلیا اقلا قلقشیراق

 . ردراشمشود ریسا ( یو ر ) ( یسوفلاشرام ) ( رایود یراه )
 کیا ؛كتسودرا راح لر رک ی رلکدلک اتش ر یر

 رارف هد ( مووقزال ) هلا ( اهحرم ) یلقالفا نانلوب هدنحاج

 یس كوما ین لارق جووفزال هدنرتا نمان )۰ ریخت

 ( رود یدنا تعحر هدر هر راک ی ی هدنتسم ندشدل وا یتمشد

 ا ا راغ) یر وکلا اشالاب و روا تانراهطا ی

 ر وشدلاح هتمواقم هنسهمداصم یادش كراشاعع ( ىللس ود توق )

 ۱۳۲۰۰۰ رە ل ر رنا رو نا وت هدنلاح تعجر او

 دحر یری رک ج و "رای هیضرمآ لا ها

 هرص یراکدروشود قلقش راق هدهنسهزا یطخ راهاسس و راجا

 ردق هناوب و نالؤب هدنلوص كا كنحانج غاص زمطخ ینحوآ

 ترمه لغوا كنتولغم ینارک همام هوصوف ناما دارتشا هه را

 هلتکرح همریوح و ناي رب ییدتیا ارجا 2 وورازال نافتسا یوسو

 . یدلوا قفوم هلاصحتسا هعطق هحش

 هنجوت هرانلنامع یرفظم یتکرح كحموورازال نخزوم ا

 ناشسرخ ر هب كتیمظع تبلاق رب یرلدداقا قند ول ۱ هر

 یسرایدتکا نورا :نوسلوا هلنا نا یدکی

 ندنسمالدیا فداصت هلس همامما ر هدلو و هد نم راځ را یرافدمهل

 ردا دتسف

 شاوا وع الماک مدهقرف یهدنسادناموف دنومس و



1 EEدف شا  
1 

tor 
eکد ہم فتو  

 ںولوا هاق و ندفلت هاسهطسا و یتسود قر هلاراشم ندنشهدآ وا

 .ردشملسر وکقرهب ۴ ناحهنساجن ودها س سودرو كيدو نانا و هد هب وط

 د | یراقوا لنامع الماح ینحاق رب ندنساتفر هلا لارق اغود وب
NSهلش رط لوساتسا ندع 1 هب وط 1 هتسدنق | هبوط  

 ا و یراسنرب زمارف قوح رب . ردشمتک ردق هیاحالاد

  تامهم و تاودا اک كلص لها . یدلاق یدلیرم- هدب رح نادم

 . یدشود هتسهالاغدب كدنرباب باج ییلرغاو

 توق ) یرادتمه كلا نداشا یرلکدلیا مانتغا همالسا اع »

 ثكع ع ونصم ندشوک و نوتلا كناذوب . یدیا یساشا ل (سرد وه ود

 تنغاتوا .یدنا یا موج و اا ضحم ندیانییزت ینغاتوا و یرلشاط

 شل را کا كردا ےدمو ثح رارد و رود ناخروم هدشن» رعت

 تایی و یتفادلوا هدنلکش هراد رب اتداع بوتالباق هللا سلطا لشب

 ۴۱۱و قرف ندنرلیارس نارادمکحءدنهوصخ تجارتسا و

 ۳۱ e ردهدکجا

 باک هادا هللارمخ و یح E هاير و كە رام

 نا وب هد زمطخ یح ر ۱ رظن هعدنآ وا لالدتسا ندنرلتاور هد كدلح

 بویلوا ی راتب ولغم رب یتجرالرکسع یهدنسادناموق اشاپ هشراص
 رد نمد رلنوب و ینیداوا تمجر رب یمج شعلوا بیئرت هوا
 د رل رص کو ندودر وب هح وا IO هس رز وا یتسهلک

 حک كس فرق ناللو هد هد راک ع و هدرل: رص O ؟رک ردو

 وص و ندزهرط عاص ارق ب رمد نالو هد زهأنح عاص و ندک ها

 فرط لوص هدراهاس نالوا روتسم هدنحما نامروا هدز؛رط

 ۸۳1 ص ۴ لج و ول [۱]



 یس# 5
 رس تری رس مری ر رت رے ہہ ےہ ییہ یہ یہ ی ہہ یہ ییہ ہہی ر ییہ جسم

 اه شر سم ی
 نوما قلا هنیراعتا ناب ندنرط یکیا و كوا یمشد كردبا تکرح
 لوق یک تشک رب نراعم هتفقح یبا نالب و یا 9

 زا كا رو گهر ا یاد

 ندلاوحا رد اليد یتساسا نالبو ببر یلوارهظم هتقفوم قوح

 او ا نا اداموف هرسعو شود رب ا و

 ردتفک رب مولعم هجرل وا نمرود نا یهمداصم

 عهو..۰ه یا ۳۰,۰۰ هدراز و راک نادس وشا مر ذاب یزاغ

 یو EE وا هدنسهب رام د وص وق ۱1 ] هددب دتا حياض کس

 E و E نە ندلالحمضا ر

 ۰ . ردنسه زاج یجنکیا زمشدیای یریثدتل ود ر رگ

 e نا یس هب رام د وص وق دا ه رادا كس زاغ راکدنوادخ

 نهب راح نو هسر ول وا ساق درک یراهبراسح هوصوق و
0 

 هدد وص ۽ د ۱ ورق رده د اه رد د هل ن EL وڪ وڌ ندي راد هم ضی#

 هک ونلاح ید دیا هعاحهم هر یسهفاک . حد دشت ادا OE یدو ون

 ا
 گداز و هىلاوش عسحشو نختم كا ثااب ور وا و

 راع و یر راف دا

 ل ولیا TA هب راح یدا یحص زی هبا مالغتنا نسمح 9 تاج

 یدشل وعوفو هد ۸ ا N هم 3 ۱ ۳۵ 7

 ارز ردراو هل شل ا گو هدب راګ رات ر و یجنزفا وا [۲

 لیک. نودا فداصت هیات ربع ۱۶۰ دون ٩
 لولبا ۲۸ كنرتررحم كنرف ندنغیدلوا رفص ۱۱ هدنخراب همانحتفو عراك و

oN۰ روہاک ه رظاخ کیدل دا 5 ي  



ced 
 دی ر س ی س ر ر س ر ی ےس س سس ںی س سس

 راذکو تشک یهیراح نادم یزان مربدلبب هدرفظو زوف یادرف

 هدیارت شارف قرهلوا نوخ ٌهدولا ییهمالسا ناعجش هحنوب .یدتیا
 . ند(دوحار) ثسلص لهاو یدمهل | e تۇ

 ۱ هد رفت نسعودر نکشعا ناعو دهعنوحما هظف ی رلتابخ ی

 ۲ رفآ كم یراقدلزاغوب هنارادغ هدنکوا یزوک دلزمرادعب هکلبو

 | نوا هر لباقم هب هسن اع نکات ره ( كح وا هدتناور رب ی (

 ۱ یتسفابهسرزوا یساحر كتلود ناکراو مادعا ی ره ۱۰,۰۰۰ هبراتعا

  شلووک لا كراو كنارسا ونشا . یدتیا مش هنارغو واقع

  ییدلدا تفح رب رسا ییارهو شعالغا هنر رب هلرلرالوب ناوحو

  عولط ماقسا ak sl مادعا ی را ضعرو بلص یرلسخءب هدلاح

 .روناسد دما ماود ردق هیدنکیا قرهلشاب ندسمش

 ees یئادقرا ترد یمرکب ها ( روهود قود ندا رسا

 1 بونارواطیللقع هدا هج رم .رلیدلو صالخ هدنلباقم ةاحت هبدف نر ولف

 1 ا زا لوکس منش ابو وا ناوجوت روزه .یدحاقهدتیاد كيهب راح

 روت كبر ندیرلهدازلصا ار وابو نرو مر وتو 0 و

 ردزو وا هلا یوم .یدنل وا وفع اتم e ) 5 هدلش )

 / -یدبا ش ۲۱ مان یاه ۱. هلقم راب ی فاکس کنن راسا ل

 ناس ناژ _ ( ننوغرو وذ قود ) هلبا (ر ؟ رب ه داش ) همای وم

 لا رفراح :رابشلدا نسخ هتنهلق لوک هلاوش ترد یعرکیو - رو

 ۳۶ ۵ قآ هرکض ندقدلاق زار هدلوماتسا ( دنومسف یس

 ور لحاس ینارسا یراقدلا رالنامع 2 ندنک وا: یلوسلک هاش رط



 ی 2 فود 2 CO ا خمس اد ر نال ۳ تب
 سم سل ۔ ۔ یھ رر ر یں یری ی ی سس ہے

 ) r 0 ی ییرایسا )هی از زی تنور
 )وه 9 وه ES ںاج لارف هدهسرلیدعاب هلارق وید

 هننطو هرروا قلو هراب نوجا صاح كنا رسا قرهاشاب هات

 ییدلوا هدکمرو همان هناعا کدو « یدرتسوک لاسمتسا هدندوع

 ندراب یشدلا ندیرللارف سیر و هلا رف یهفود كس یادی. یونس

 ین راده كرللارق هملارا مو ییوتلا ۲۰۰,۰۰۰ یییدابوط لصاحاو

 تجاقا کدو رب هدهنورب راتو بیدا صلح ناو

 دلا هالا روا و ندقلزاسخا (یسوقود) توقف را

 ندرلب و .یدرلشعا تافو هلرلدوعوم لحا هدب را.ضع) اف ندد راب

 هکیدنو یرهلنروق ( یومهرت موماک ) هليا ( وقسو لاشرام ) زکلا
 لا رسا هدازلصا وشا ثمر داس E ید وا مانعا

 -ناژ اوربی )ارخوم بولوایس ر كنلص لها زمسنارف نک ردیا هداعا

sans 06۲نالوا یسهدارگ :تلراس ندا لارقو نالا یاونع ( ]  

 همېاعبوغاج هنیروضح ی( سرود ود تنوق) یسهفود اسوعروپ
 رک ۱.مرذیا هداعا اکس رم نالوار اد کج هل راص هحالس اهدرب

 نوحا هراحم هلنوف ناتسرخ نوت بولحالس هسراو تسومات

 صالخ هعفدو . مر دا فاکتور ااوحا 0۳ 7 یک هعرزوا

 یب هداکب و أفا تقو وا یمارادتنم ثاکیدلیوس یال وط ندکفیدل وا

 , یدید [۱] ث ایر ول وا ی راضحا رفطو ناشر

 نیهاش هدر لوا ندصبحرت كراتوب و هتناس دلم راحت رات

 كن ی غز ٩,۰۰۰ یجنیهاش ۷,۰۰۰ بودیا بیترت یسهحنلک | یو

 سوال تسنرآ ۲۷-۲۰۹ ص۷ لس یاع وات
 ۸۳۷ اح



<> 

 ر و ۳ 2 اب و هل EEE ا رز ییدسا قوس

 هالا ا .یدیانرتع هلراهمساط لومعم ندامنرک

 .شعارلشاوا ناربح

 هنیرلسن رپ اسا «ههناهاش هسورحم تلاع یمظع حتف وشا دیزیاب

 هتناخ راناو هنسارما برعو محو قارعو یاطاس مو نالعا

 رهبدعو هاسهطساو راریفسهنادناخ ددعتم ندبا تموکح هدناتنمراو

 یدک یا شعلا هتساطلس صم زکلا . یدساریشب داردردب و 7

 . یدشعا رتظو روف یشس

 یداساو فلاح یراهع» ضع هات رعت نالوا ر E هدوراق و

 ك رد وس یر وص ةا لالو ها

E LERهمدقم « تودا تقس ھند نا اما اهن و یار نا  
 BS رلیدمر دجآ ز و ۳ LE ىو چرا هکب TET نال وا شو ۹

 ی رلدلک ندهرز ین رلت دب ES رقعم نیذعل ندناقل او ۷ رسشا هب ا

 نا رادمات دنزرف نالوا هدلوق غاص هدانا و ...رایلیت روحهم ندندرک
 روع كب جوتلام كب زورمغ کب رلکب ىلا مءر اشاپ ىلع مظعا زو هلبا هاش
 دن سادناموق نایاب ما روطاوتشا نالوا هدن-هاثم یر زو کالارت كب شاب

 1 یک ا 0 حر رد al رلمارعوا هنس رز وا نشد هدایژ عزا

 رلغورشاب اب ید تن را زاد مس ۰ رلد دارت یدهو رستم 4یءط

 ۱ ا لگا دک هک را اح ینیدل وا و یجائح ۳۹ کالا 2 نالو 0

 سا

 بدنك هناورب تو نا 3 جی یکی اجر یک لارق هدن راکدن رو هللا مو

 ال ءا ءدل وق لوص هدن> و . یدردلاص هترزوا رنا ایا یک رروا هش

 شاپ شات روع یی 3 O ا لاط ی لاصح وک دنزرف
 تو رادان ءاصا هام اب لک صهاط .رمشیا . ناخرط دمج ی رلکب نامرق

 رل: دکر اشاب ا توروکسوت هب ورک یع و ءو ر وئسم لار ۶ راع نت رصت
a 

 فید .رابدتسا وا و 2 ت رش رلکب ما صعب ہد و ۳ 2

 9 و یا ترود راذک هنب حح وح A ر صحم ینیدل و | نول ةمو



 - ر 3

 یوهدر ۳ 0 2 ۳ ( هاب رکیل هد ز ر هدایز نا ب 1 و كا 31

 نوزور E ا زالوا هدندزن :شعا دصرت« هتصرف بودا نیک دا

 یعالسا لها بودا فک هنسود وح ود E: E RS 1۹ هحنل وا

 هخل وات يرنک ۱ كن رک ادع یاح لوطا ,ندمالسا رگشا
 ی “ ۰ 2 5 ۰ ۰

 ترصت هولا قرهل ءا طول هرلذا E E ندنرلقدلوا شویهرزو

 کلا ۳ ید وا قف وم E هرز وا توت نیک هن هحن شد ربا £ راعش

 نانه ر نانعو ناک و ,تشد»نادف رظ هما وا موم ی

 : یدشربا هقوع جوا هلا مات لاعتشا لاتف ا . یدناشاب هب ر ځو برح

 ةن هوط یمشد مرکتشا نودا رابتخا یرارف و ساهبش لارق تیام

 : تویلبا قرفتمو تولذم و ی ی هک یرلدا وا ص الخ ۰ یدربق بووق "ر داق

 تم ه دا رح و 9 .یدلسروق نالسهک هللا رق هنباح هوا كار

 للاب هللاقم یخد هن رلناوا E د رلیدل وا راوخمر و لوتقەو راک, اح و

 مس I نوجا یرلتدلوا تادع قحتسم تولز و اما هد دعا

 EN SGA EES منهج یا ) هلی ارادا

 1 لوک تر وب ا و لیعست هساع هنس ربا رفص روش 1

 ناو هرم 2 و [۱] هروک هنیراعشا كندکلذف .

 مریداسهدهمانباوج یتیدزاب ل( دم لا لع لکوتم ندهسابع یافلخ

 ا أ صصخح (مور 3 وا ناطلاس ۱( هس ر 09 رم دیر

 ریما و كب هت رل دک و هنراماظع دادحا ر 9 ون کنوج

 EE ) نا ( هرن اع ناز تام اراعا ندح رات و و ا

 ۲ ق

 E فک ن دلاءاللع یینامرف ] و هدنناع وق و لو یا

 هد رمعم تالا E ONS هاهح و یلدا وا ا د دا

 هراکدن وادج EP تاک 9 هدا وج همان درزاب هد وقر ناطاس

 دیزناب یاطلس ناونع لصا هدهسیا شد ( نده

 اب : RD ۱ صد ۱ع ره رب لف ۱ |



 »حج ات نام یی ۳

 ردندنتایاور رلخش رات ینیدلوا

 دی زات هدیراصح ی وطاتا - لهأت هل تار یا A هن !تس راج

 نوک وا ا هرکص ندتیرفظم یلوکس ديراب مر دل

 1 ا و ىزا سور وا اخ ةدمب یدردتا تحارتسا ردق
 جام و فده هتسراتوطسو تکوش ییراتهج لامث یتمسقرب ثاتسودرا

 یک ییدتیا قوس هب ( هیایرتسا ) و ( Sم۲صم امرمس ) هرزوا كما

 (۳انواب واته)و طض هدر ( هحفورتم ) نالو هدنرزوایرهما واص

 ۱ ندامز و 1 یدنلاربسا قلح ردق ۱۹,۰۰۰ نداردواو قارحا ی ره

 1 نقآ یاتسراحم رلدنامع تدم رب نوزوا ردق رصع وا اراتعا

 هنو كب سونروا یجاح . رلیدسا هاکن:الوج و نادىم هتیرلالتساو

 ندارواو طض ی (قنرووزا) كردا ر هاتعرمس ندنهح

 یسهدیدش تموم كن ( | هج رم ( ناخدوووو بوک هنتهج قالفا

 هد (ا هج رم)و ۳ ارت یه وط لرد ر و تاعیاض یخ هرز وا

 [1] ( ۲۳۹۰ )) یدک ینسهقرآ كن رج
 طض ین رلاکلا هروم و ایلاست فاعتم یی رفظم یک هاشداب

 دات ییدلبا Oy هر هم زالرییادن آر لک هه ردا هدننمض ریخسآ و

 ها هلو رفط كىر (ىلغواقىلب) نافتسا ىلغوا كرازالیلارق برص

 نالوا روهشم هللا ناو نسخ هداصلاقوف بودیا بیرت رلیدسه

 1 ۸۸۲ ۸۳۸ ص ۴ باج_ ومارو سوال تسنرا ۱۱1
۳ 
 چ



 ییدردنوک هلیزاس و E تیم یواا و یس ریش

 رب رس تادصخر نواهیاک اخ لوصاو لوصو هروک ۵ 2

 هداعآ نظم نریقس ب یدلوا لوف نرف یار تار
 اب تولوا ۳ هغلا و اقر .نادا سا ۰ . یدلدیا

 داز اشاب شاتروح بوشالوط ندهسورب 0 ندبل

 هد تک الو ت ابا هجوق ها سهطساو تب ین

 PE رفندنل و یا هج وو هد سل دنس ا طرض ف ( هاش )

 ( ودود ) لند رکنا اط مشو كردیا هجون هنفرط یزاغوب

 رها غانا هڅو یس رد وک هک )ندرت

 (رادحلزوک- راصحهلزوک ) زمکیدید (یراصح یلوطانا) مز الا
 یو ر سل رد یعودرا قرار او هدنسه رو ( راصح ) ابو

 قاتوا) موبلا بولوا عقاو هدنرزوا یمهبت یراصجلوطانا سو

 .یدردر وق عات وا هب هم ر فعل یسد رام ‹ ك احهزاغوب نالسد (یدهس

 هوست هلرمش تسد هرزوا قلوا قاتوا كنه ( ۱۳۹۵ ۷۹۸ )

 ینیدنلو هدهبت وب هروک هلاتحا بلغاو . رولیروک ن الا ییدلوا
 هتنیدنا وااشناهدنامزردق هدهسیدر دتااشنا یراصحروک ذم هدرانامژ

 روس روتر لعمر هز راش را یاد هک لدار

 نوجا تاق وسه یلیام ور ندا وطان | «ندنساشناز رط ءندنبا | كنعقوم

 یشراق هیلبامور كنساروب هلتهج شیدلوا قازوا كب یربعم یلوساک

 هدنماقم ( یر وک رس ) ر ادعو نک را ساو ا شاوسو

 . رویلشالک | یدل
 ۵۲ص. ۵ دلحخ - یحرات یدنءا هلا رخ ۱ |



 ۱ < را 2 ی 2 ا ۱
1 

۱ 
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 قن هرو توقار یو هم ردسک قرهّقلاق ندهسور كمر دلس 3

 ا A N HAS که کو زاغو ًاسقعت یسهرذ 9

 راح ۳ هاروا . یدا تسشم و ت رح رب هلفغلا لع ندنراغن

 :U نو ز هدساش رژ یر شمش ۳ E E . ) یلارق 3

5 Re 

۳ 

 نو هنیدنک لهيب رص < شاوا وح نوتب نوتب یتموکح ناتسراغلب
 كتءرص ندننیدلواشمردنس ین (۱ه> رم ) یسنرب قالفا ءشمردک |

 ۰ ۲۱1 وکن .یدتسیاكمرب داس ینکیدلکهغ ولواهلاب 0 3
 كرصق هدماکنه یو2 یرغوط ههسنامع كلام كسلصلها یني لوا

E 9 كملاراشم ندقاروا نالیدیا هدلاو تادعاسم  

 لارف هلیحو شدن واناس صوصخابو یدلوا لخدعذ هدنشیا قاتا 1

 ۱ اردبا را رف اقر ندمراع نادس ( دنومسوین) . ٩
 مولعم هدتنواعم ییدلبا زارا لرصق هدنرومم ندلوسناتسا بوشالوط "-. . 

 اتر رهلواوفغ هدنرظن دیزاب بانخ ہد و تولوا ۲ 8

 یا عزن و ذخا ندا یتتاب هرزواقلوا بیدأت لامثوکرب هنسیدنک

 ۲۱ و یهدافتسا ندناتنیوطسو تدش مریدلم اناذ .یدیاشنروق ۳
 . یتالاصتا نالوا هلبا اسا كرامورو كيرغ یدبا تقلخ زاتعرب رولس 1

HE A EA TEAL ۱یراصح یلوطانا مولا هدنمض  

 ۱ هدكلوسناتسا بولشاب هنت ااشنا [۱] ( كراصح هلوک ) زمکیدید و
 ندنسهبرا لوکل یساشنا كراضحب وبدا رلرات ضعبو هکاذف [۰]

 . روییدبا نایب ینغیدلوا لوا 13

1 

a 



 هداعلاقوف رهش روطارعیدایا راعشا هزوطار ا

 هد زاسنامع راک ها ادا رمعت هڪ | راد ار ا

 E 6 ییدلس هان لک اب 3 روح هدننانام ه رصاح

 ك ا ¢ ا رح E كدادما یبدلبا ا امدةم

 كمر دل هلتهح یرلقدملوا ث ام 2 یعوزل زونه رللن اع

 ندزمنم BoE ك © یعل هوا هده لار اشم ات أ در یتفلکت

 لومناتسا هلسود ران وجا در وقت یوق ییدابادلرت ها ل وا

 NS اشا لع راداح (دوالایداح۷۵۹۸) .یدر وزارف هکع ر و هنماع

 صوصحابو ی رمظمهباح وتف لوس كا كن هلع تل ودتاذوت .یدرونآ وت

 جاتا یفوس هنماع مالسا كتسنا مصت ماع نوت یهشآ هنطبض ثاوماتسا

 یتسلاها كلام نالوا رنیستو حتف ربیدنوبا كا كلیدمشو ینکج هلیا

 قمردنصیا ها هزعدن ی رلتوت نورد ا هني رلټ واق هماعتلود

 ندنرابدنک یبرکف لالتخاو ماو ظوحلم یعوفو هدلخاد هاتهحو و

 هیرایدنک یلوبناتسا رللاپوروا لیمکتو كمریدتبا عفرو باس ًابلک
 ندن رلک دا یک عنامو درا زواش و ریخیستال عت# هات رامان امع

 هلتهج یراقجهربدلا هزوک ینلراک ادف عون ره نوحسهظفاحم كن[
 كلیدمش ندششت ر هلو تكحهاسهدیا دلو هرضم جات هرخ الاب

 فوخ ییالوا راحود قلارا و كسرو ل ۱
 تلطزاسما ضب ندنرلیدنک . بولی ردنوک راس ر ا

 هجا یرازوسوب كنمظعاردص مری دلسب [۱] ۰ یدلیا ضرع یتسلدیا
 ضع هلا هتساتس تاش كردنا فطلت ها هنر تدح « یداکبد

 هد راح هلسادناخ غولو واهلا یعب ں سا زیپ حج رتلاپ لوا كلام هنازاستما

  ARرم هتناق ۰



E 

 دل (ناژ ) یبهداز ردارب كالئونامه رصبقویسنرپ یرولسو یدشرک
 ۰. یدر و كير 5 شل هشنا هد ید ر ۶

 01 ) رصیق راذکحارخ - ناژ یکی هلا لوا رصف

 ا ا مریدلس هدزوا ییدلروک هدیراقوب زارب
 كنيردب نکرونلو هدهاشداب درو هدهسورپ غولواهلاب ا نا

 ۱ هب یرصق ید تولک هلوساتسا هاردنا رارف نداروا هتیرز وا یافو

 اتداع یلوبناتسا هلکعا بلج یتدخ كهاشداب لاحو و شمروطوا

 رصد . یدنا شا ( هطاحا ) هدهجردر كج هاسههد هدنلاح ه مصاح

 تعجارص «(دنوسقیس) یلارق رام لوا ندنسهبراح یلوکی
 ا کا مرا گنا روا دمهجور هدمرکص و

 كبر هبهلتسم هدهععور ندیا روهط هحییکی یک ییدلبا لیست یر ورم

 ۳ ر . یدلبا باضغآ یهاشداب ارم و رکید

 ندنسولج لئونام« رصق [1] هروک هتیاور الق ند ( سەژنارف ) و
 نالو هددب راب هبا ج یسیدنکو رود وس یزردارب E زار

 كنتهج رادراوو (نافتسا ) یوسد برص هله زاو یحاقرب ندراسنرپ

Tvertko A TEES1 یردار ل( سەزاغارد) و لغوا ك (  

 |( سامام لوپ ) یننرړپ ( ایزاومانوم - سورواد یه ) و نططسف

 هدیهاشداپ ر وضح (سامام) . یدا ناک وإ دز هدژوریس هلا

 ۸] هجدیاهباکع ینکیدایا طض هاحالس اربج ك ( رودوتت ) یر ندندالب
 عور هتطاسقوقح لاحوب ندن راقدلوا راذکهبزجو هدهبامح یرلبدنک

 1 كسوردیا و ید) وا بجحوم يتدح كمر ړل هلغلوا كعد ضرعت

 1 ٣٤۰ ص ۱ لح صاح [۱]



 ہے نم ینہ تی مہ ہہی ہہہی۔ ےہ یے ا ر

 ۳ دیزاب هلب روطاربعا سنازب

 یهاشداب هدنملع رود و هدافتسالاب ندنو ی یرولتش ةداز

 یعریدلس ردق کا فلت تاذلاب یرودونت یح یدهللشف هکدهللتف

 کلک که( لئونامهب ال دف ایا اهر

 نایلئاب لوا ندنسهمراح یلوکیت هنیرزوا قانغزیقوش نالوا منم

 EE E ی | د رکا ناسمهلل هحش ىرەت دەس ىلا و

 ندقملوا فلت نده رضاح ا و طحف رال رش .یدتسا صا همظعا

 انع هرکصو هراوکتفک یلزیک یلزک هدنفح قلوا ملست هرلکر هسا

 ندنعیدل وا مدار ناطش "ناز سنرب هلایعوم ۰ E ا وک

 تخیسیدنک هلام اک | هدافتسالاب ندنسهجوز لاوحا كمر دام

 تكلئونامه روطاریعا مولا و یسهحیمع هسرونل وا سالجا هیر وطاربع |

 ههاشداب هدهلس وف هحال وا هدنم وزلو هدنحاح ن> هقشب نداها یادهعت

 راس هلا (یرولس) یک ییدتیا فیلکت ینکجهدیا تنواعم ضرع
 نوع کسا كمالسا لرمه راک مداوم یک

 بودیا سیسأت همکح هلا یضاقو ماما کاو عماحر و صیصخت هلح رب
 كرهلك هب هن ردا هدهنعم تاقوا و یمر و شفا هفود ۱۰,۰۰۰ یونس

 .[۱ ]یدلیا فلکت یفح هل وا تبدوسع لامور هب هک وار رصد

 دس (یرولس) < یدروت قفاوم كهم نا و

 یدیا یسیجتدرد ككرلعماج نالوا سیسأت هدلویناتسا عماج وپشا 1

 .ردن دهي رات تاباورهاج ینیدلسدبای هدننامزناملس ند همای یافلخ یسجترب

 درزاب هد هسروديا ناب یتفیدلوا یمماج برع یهدهطاغ كعماح ویشا را راب

 نالوا ثح ع وضوم ندنفیدلوا هدنلا رلواکیدوو هونج یتهح هطلغ هدننامز

 یساواعماج یهدلح اسو هدنلاصتا درکو هدنراوح نیسهلکسا یخیک رم كعماج

 ۰ زدا وم ام
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 < قفارب زکلابهلیرهش لوبناتسا یتاروطارپعا سنازیب بولا ندللا
 ندننحهلوا یالوق كعا طض هحالوق بوراص ىلا ندزکد «نددرق

  جنشا روطارعا قوتم ی یر وطاریم هعا تخم . یدتسا لوس یتلکت

 | (ید.ایلعوا كلعوا كوس کنوح) یسققشح ثراو كعغول واهلاب ناز

 کج ندنک و ا لوماتسا یتسودرا هسردنا لز هار یسرب

 یتفیلکت كه أشداب قحا یرره رب حاص لح تعاب . یدّسا

 تک الف رب نوح |یتعفنم و رطاخ الت ونامه دلرهاس ییغدلوا فهوتم هلوف

 هنمماست هرلکرت لرهش هلهج و ینیدنلوا رک.ذ ًافناو یرلکجهمعا لوف

 ۱ ۱۰,۰۰۰ (ناژ سنر) هد اکتیو ۰ یکیراقدنا وب هدرازوس هدردق

 هدییغلد وب هرز وا روت یضوط واتا اب کم لناعع ردو

 یخو ا هالکشم نوش نوس یشا .ندنشدلآ رخ رص

 نزلوا ا كهاشداب نوحا كعا هدلا هن هدنامزر دعاسم

 قملوادلرت ۳ و هروم هنسیدنک مرتاخماب هالاناژ سنربنالوا ییکب

 | از نوتب یغلروطارپیا سنازیب نالوا ترابع ندتخاب هرزوا
 ا یدردشلرارق هلکنا نسما كرت هنیدنک راز

 هرزواكعا دادمتسا هدنماع E بوفار هداروا یّلعوا هاسهحورو 0 و

 .یدّتسا E هدونجو انام لا« هزار ولف « نالنم «هسلارف هج کلا

 [۱]رودیاهاکح هدنروصرب هقشب یفالتنا زرط وشا وبول خروم
 ا هلراونا بان هلجزاو نمراخ را

3 
۱ 

 تر رز وج هه رتنا كناشاب ن مضعا ردص E E تیم یسهرص ۶و

 ند طض اس یر دل هلا ناس ی ر ذاح ماطر نانل وا ناس هد راق وب

 ر وطا ریعا کی یحو یا ندنسهص وصح AE یسمردتا 1 ۹۹

 ی را ربا یاب ۱۱ ۱۳ ۱



 دا یعجارع یا ۱ ۱ رولا میل
 ر ےہ ا م ںیہ ےس ےہ جی 3

4 

 هقش ندهب ده ییدردنوک ندقحا هد وب و کیدا هده قلاب نوا ولع

 سا هک ا ! رمسعاطا ههاشدا > E ثالبد وف وقل اخ ههو دل وا

 راتاو ور ی REE هصوت ه رصف ناف رط هلاراشم ردص نوجا

 زواجن رب شلدیا هنصخش كموح رع اشاب لع هبیرغوط ندیرغوط
 نامو کد هدرا كب لک یماب یصوصحو . ر

 قوذ هدیسارغوا هبرتفا رب هلبوب كناشاپ یلع هسرلاق هزب » نکرد
 ر کهسا وا ار ( وةنمییدلوا راحود هحل اھا ه.تالاتنا هب افص و

 هدنسدرا یعاو ےک لیا ی وز ییداب ۱ لش دك وک ف

 لیدنوقوقلاخ ًاناذ رولسهلل وا مکح هد وا شملا ندرلهناسفا ندیا نارود

 ضع ر ندنسامز آ رظن 9 نا درام صعع جشن نوا

 یدخامر هقشا نداع ومسم نالک ه نغا ندا ۳ نعلوا

 راکمزال قلوا هلیواو [۱] . . یدبا قو

 ۳/۱۲ هو ندایوروا هاب ون امت روطارعا

 زکلا و روب كب ندرالابور وا لئونامهب قیاس روطارعا

 Boucicaut) وقس و ) نالوازد رالارممآ لوس هلال رع هليا ودر هسا رف

 لوساتسا نالبزا هدنتلا تراقحو تلازر قرەلارخ ييدلبا برق ڭا

 هبا زادا كنه زوشلا لا ات و یدل رس وص هسراناح تكنرامور

 قوحر هرزوا كا قالعتقا E راعآو Arbaletier رو ز و

 قلا ماقتا لوکس یسهفاک كراو . ین
 . یدنا شلوا تالا را تشهد ماتقتسا 9 هدیررا ورد هرز وا

 NY ص۲ E ییامع را 3ا نو ۱۳9۹

 ۳و ات غرا

 یر ر ر س س س سس س ںی س س م رم یم سس س ےس سب ایمی ی سيد ا



 ۱۳۹ ترا RIS < تک این TON ROY تا
۲ ۳ 1 0 ۷ / 

 م ےہ حرص صحیح جت س م سس یم م یس م م ص

 مسومن ندنکج هلمهل ( وقسوب ) قحا یعاقتنا یلفرشوش رازسنارف
 «شمرناط یکلع مداوب . یدیاراروش رضاح هل هرات 3 قرهل وا

 هام « شعامولسد فا بسک عالطا هنناداعو قالخا مورو كر

 | «دننامز لوادام <«شلعا یره هحالخ ی رب اعم « نادناموقر

 یزیهرب لوس ۱۳۵۷ شلوا رفاسم ردق یا وا هدنیارس كناو

 121۶ تلودتمدخ هدیتجاسحهلوادامم «شمر هد وبناتسا

 ندشداوا رلس الو رامور یدرد كن زاغ راکدنوادخ طقف «شع و وا

 ۲ مر داسهدهدننامز ی راسایل وکم شمامروک سسانمییمادختتسا كن وقسوب

 . رهظم هننافتلا «شعازقینهجوت «شع) ادیب رات دا۶ یصوصخ هلبادیباب
 كمامهلک ددق هلوسناسا یساغ ودو وقسوب لاشرام .یدیا [۱] شلوا

 ا ۰ راتو هل قانح ىدا قداصت هالکعم لبخ نوجما
 هدنک وا یلوسلک هلسهغرداق ىلا Al 1V\ حاسما هدماکند یيدتسا

 هب (هطاهجز وب سودو ) هلد وء ورک و یدلبا هبلعزا رحا «یدشبراح

 : ez كيدو .ددرص ييدرو نزود یح هییدنک كردک

 قاشا ینصت هعلنادناموف موم كلاشرام هدسلح ر نالوعوفو «یدشل رب

 تالکتمالبو تکرح نداروا ینوک یستریا .یدنلبق قیدصت هلی ادا
 یا لاشرام رامور . یدنلوا تاصاوم هنکوا هطلغ هدنوک رب زا
 روطاربعا 2 اتخا كوو . رلیدّتسا لوق یک هتش هتشرفر ناچ

  كکلرضف ء یدلو هدرانابحا ک١ ندشدنل و هدلوساتسا لک وام

 ۱ ی هوا تولوا تاکرا هراهنفس یرکاسع رستارفو روظاریعا

 نر تا فال هدنقح اج هبدف ك( سەروەت تنوق ) ۱1

 ۰ یدا شه اک هل وات ا



 ۰:۷ ۱ یک او هد ندهسنارف رف هزوطاربعا
 تیم یی ہیں ی جی تم حج سس حس حس حس خم

 انی یاناوبح < تیرخت ییهملحاس كلام هاردک هنیراوج ا یتحو

 .رلیدمهلوا قفوم هطبض یدیمزا هدهسرایدتیا فالتا ینالک هنیرلکواو

 کک ) عاعجالاب رلبلناثع نوجا تمنام هلاوحا یک وب

 99 !ینیدل | وقسو .یدلهحش هلتقفوم مدع یرلموح ¿ نالوعوقو

 هنس هعاق ۸ 9 (  ا ندتفو ارو تد وع هلوساتسا هلا اشاو

 د ول رز ۰ یدیا شکر ر وه هنتفاق ر ۱ هدب رلهللاوتش سودر کیدا موح

 رف 9 لنامع ردق كم رک ندا عاّمجا هدنراوج ییسهعلق

 ارخوم طقف . یدتبا هاسم هترامشح هءرق كراو هوا

 رم اوا روح هتعحر هدرلنو هدهمداصم نالوعوقو

 رک بولبوق رلبیرح و ىلاجو رلحاغا اطر هنفارطا

 یتهح 9 نوصم AN اده عم یدمد دیا ما ود هم و وه سو

ESNیسهفاک ك راظفاحم تولوا قف وم هنطسض كردیا موخ هلآ  

 هنس ر هصالح 5 ید وا ت اعراض می SD یداروک ندحلق

 لک و شفاللق یوا. ید تا رخت یار
 (ن ار 3 جلا هلا لئونامه) كنا هاب اوج ندشدل وا شمر و هدناعلاض

 ه درهح یرالعا ارمان دو روحا یتمالس و تب هشت یر کل

 مه هدد وع قرهنل وب هدرلدع و مت اک را و هد درله صول

 AES هنس هب اه رز كنا هو رکشت هل راش یا ۲ یلارق هسزارف ۱

 هد (ناژ)و یدتناتکرح هبهسنارف لسا ود زسنارف لئونام« نوخا
 [۱] ۰ یدلاق هدل وساتسا قرهل وا روطاربفا

 هلس هج ور هح را وه( هطرایسا-نومودهسال ) ه دد ر وم (لئ وام )

 نسح 9 هدنآ وضو و كردار هداروا یلعوا

 «تعحايص 4: ۱ 9



 4 ےن وا وک
 ۳4 : ۳ Wipe 5 2 Eg ET 3 7 ی هاو یینامع 5 یب :

 ےک چه ۱ ۱
 3 نیو 3

 E ۱ ندتیزمت ا ةو « هار ولف ٤ توروک لوق

 | لاریزح ۳) هدنتاضاوم هسراپ ندارواو نالم ( ۰ FA قوت
# 

(N°هنو تع هه ردن ول نداروب ۲ یدل والوف هاب اراد و هر دد  

 : هتیراهلاوش سودر ییقا وم ضعب كد هروم ١) ۰ 4 ۱ طاش) هدنند وعهسراب

 ۱ . یدلا یتربخ یییدادیا لام
 کی اوح و دک هسرهلاوش سودز كتعو : ها وم ه زوم دی رب اب

: ۰ ۳ ۱ 9 ۳ ۰۱ 
 وسد هر وم عام هنغا دل و یل ومس ی هر هاو دم رلمور

 ا ؛یدردنوک ربخ و ودونه ) یردار هر وطاریعاو

 شو و ینغح هنا ون هرز وا و حص هاب دل (I بو ول وا

 نوجادرط ندهروم یرلهلاوشو حسحعت یومس رب یتیدپای قرهلوب
 2 (رود ۳۱۰ مو یدساناس یکج هدناتنواعمهدهلرک e ا

 هدنملع یسددهاعمو هل هام ن نال ونع ووو هر هلا وس كأ یسهعس

 هدس راّقح هل وا عا ه رمان اعع هسزعا د دهعضه دیاش هتشیند رافدنل وب

 ۲۰ اف هدعفوم رب لکشم (رودونت ) ..رابدتا 1

 | راهلاوشاذهعم .یدلیا نا قاخ هلرلنع هرزوا قماعاص ی رلهطق

 و هارو أ هل "یلاعا ندفرط رکید رللنامع ندفرط رب

 5 او دو هم قره یهراب یراکدر و ندنرلقدالک | ین رلقح هلو ا

 . چیههدایوروا یربندهنسییا هحیناک ۰( لئونامه ) روطاریعا . رایدتبا

 ی رلحاص ءهکوا ینااقصقا «یدجما «یدب لوبلوب .یدمهروک ,شیارب
 تاح هدایوروا . یدناکا هدر یه یقرهدازوا یرغوط « هب هق را

 تعقنمو رخ بحوم اهد دوحو زارا هل مزه هر اي رمس رس

 [۱]. یذقج هلو نوحما تدوع هنتعاب هد ۱:۰۲ ندنغیدلوا

 ۱۳۶ - ۳۳ ) ص٩۲ دلح در یحرات رثا یاب )



 a ا E طاست ڭى وقس و لا -

eاعدتسا تنواعمو هباح ندایوروا و هسنارف ر ۰  

 دا داب هح ره هعف د ول .یدمددیا مته لب E >هابوروا هدنمض :

 یرهش و طقف . یدیا شعا ممعت . وا ندوبا طض كلوب اتا

 U لکد ندایوروا ll تنواعم هروطاریعا نوح ا صاحت

 هدنسمزادا نوع لیوط هدواو رولت ولو نا

 . یدروسش و ترابع ندراناب ت رول یافت نال

 هدلوبناتسا دیزیاب مریدلب هرزوا ینیدنوا نایب هدیدافوب زار |
 سا ید E A نیت ماما و یضاق و انا عماح رب

 هرروا قمرایوف هدنامز ر یا سه هطب ر هجارخ یناروطاریعاو"

 یهدبل وطاناولبا مور :هرکصندقدلغاب هبایلسا قوم رب یلووطاری 1
 نوا دروع هعقو تاشو وشا :ینتدما و لسا
 سوم روم هرزوا كاا ا ی رل وب هل وا هتیح ییدلوبعوقو

 هديا ر كم رب

 (۱۳۹۰-۷۹۹) یاحوتفهدابهروآو لوطانا كالا شل

 كتل وطانا .یدیا شقا تدوعزونه ندنرفس نا را
 ی هدایور وا هش ندکد لدا ر ومام هتف ڭدالب عفاو هدنف شو نا

 یسا ا بوج ثس امع یاب وروا « سا همه شود هدساح وتف

 ین وصف هرق هدنسهنس ۷۹۸ . ردشع رو ها ودرا رب ¥ ها(

 رال ادعا ناطلس یمراج دادمب هلن تتسو

 هرز وا كجا احلا ۵ صم لر دیا درب ی رلذط و ندنملطو رش كر و

 ندن راکدمهروک تب اخ و هر اهر مھ یرللومأم هدهسرلیدتا رارف. هماش



9 1۷ ۹ 
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 ۳ رمعه یم ریداسو تعجارم بول هنوباه باکد یدکیا ره
 برات 5 حق كنسلاوح ناحت زراو هطالم بودا گی رحم هنماع

 هور نویاه غاتوا هما یرفس ناتیرع لاحرد .رلیدایا بیعرت

 2 روع 254تا هب هس و نا زاصخ بنا و یدلیر وف هنسد و وا

 ندشدلو شمتک هنتهج قاف ندنرزوا اساقفاف لوا نامز لبخ

 (هد۷۹۸ناعن) نداق وطو یدمهل و نادم هغمشا معوا هکنا هعفدوب

 یندلوآ ندنع اوت هرقن | كردنانابعت یناشاپ شاط روم هدنساننا تدوع

Eاه رسا ۳ راقوط ) نالوا ن ا  

 pe و لخاد یسهس ۹
 ( هدنراد) ( كيرويد ) ( یتسهب ) ( خاک ) ( همطالم ) نالوا هدنف رممت
 یدلیا هلاوح هنتمه كناشاب شان رو٣ ینحتف كعقاوم یک ( تدوبیاب )

 1 ییحر و یدلدىا لاحدا هر هس ام دروح هدیرلار وا ها سهطسا و كا

 یر تارف نالوا یسعسط دود كرلبلامور هلن | رم رل صع

E Eهددن زام ر دلم نکردیا جوک هل ربع اش ان رو کاو  

 “صاح .یدا شعل و ود هنت رز وأ یسدددعتم دال كىاتسنا و

  aراه ی 3 گور ۳
 عماح ر هد( ه رفدرف ) یهار (یسوف) ندا تنامخ لاء ةو

 هادعدق هضاص ر همر دلس نالوا لوغشم هلتراظن هننا اشنا فرش

 رای ریش یک انا اتو دم یتخدلوا یی راکشو دص كنبات لاوب

 هدهسر و دیا ا ینکیدایا حرص ر ردا تر 4: يح وا هلاراشم

 ۷۹۸-۸۰۰ كرەبتا ثحم الصا ندنوعدو سایاپ یکوب خم راوتلاجات
 گن ندنفرط معادل و کو E یراهنس

 هسر ول وا هل ر وص هن ه ۱ رونزا یفدن و هدیاح وتف هدن رلف رط هر وم و

 ی یعوط هب ونجح ۳ ندهب ردا هاس ودرا مر داس نوسل وا



 2:۳۱ تاحوت+ هداب وروا

 یترارهش هسللشاب كنالاست كرهروک تمواقم زا في بوفرا و

 ( سارطاب ) (هکمود) (هلاحرت) ( رهشکی -اسیرال) کو
 -نوتیز) رورلاب ندندیع (لیومرن) روهشم هلا طض ی ( هلاتح )

 بیرو رخل ین (هننا) (یسوف) ( سیرقول ) ( سیرود) (امال -
 یساجا) هلرکسع ۵۰,۰۰۶ هررزا تلعا طب یو

 بوقمی .یدلبا رومأم (کب بوقعب) هداز اشاپ زوریف هلکب ( سونروا
 كردیا رود یتهج برع ردق هنس ولج یابّنم كەر زج مے كب
 هدکب سشوار وا یاحاو طس یتهخ ( لور

 امعب هاا طضو هرصاسح ی ( شوغرا ) نالوا یزکیم كەر وم

 یسال اها تراتع ندس وه Woe SLC AS EY رو ) یدابا

 :.یدلدبا ناکسا راراانو نکرت هارو ال
 دار هلکه هس و ر ندنکیدما تاج هد را چیه ۳۳ هحیناک هدب ز اب

 هده ر یدل وبهدناتسناب وهل ارام یار

 ماطر نالوا یابوروا یک یتدلوا سرنسد هتمتغو لام قوحرب

 هن راعدتسا لوف ی زارق لر وک كا یر ا

 . یدیا رارویدیا عده
 یابوروا و عبا هراز وطاریعا شر هدح رات وا ناتسلاب و

 یرارادتقا هتمواسقم داراهقودو . یدبا هدنسهرادا راهفود ماطر

 یرلکدتسا تسبا ضرع هلا لاقتسا یر دل یراضءب ندنعلد وا

 بوناغواهنس هبرض مری دلا هدراناشنقلاف هتمواقم قرهلوا تج رثا یک

 . یدیا رولوا رهفو وج



 | هایناحوتف یلوطانا كناشاب شانر ویت نان وانایب هدی راقوب هفت کن
 لوس یرلیلنامع ن ایا ردق هنسهضوح تارف تكندودح هباع ت

 او هدن رللوح مک یاسا کنوخ . یدیا رویدیا بیر را

RSET۳۰ ۱ ااغ ناتسدنه هلردبا لكشت یتموکح 8  

 لصا لاو یاتغح هلا ناتسکرتو ناربا لمکو یهعطق هساتف میان

 : یر ید ییتطلسر وب تكلا# EIS و۱ هلربرخ وج هل زک ددر

 ۰ یتموکحرو هسرزوایطض ندنفرطرللتاعع تكناتتح رک. هلماناتسنم را

 : یکی یک مرد یکی رو: یر قردلوا دودح مه E تّنطاس
 شاک هب

e 

 1 یرلکرت لصا كن رازوح رص ۳ جاش تكتنهاشداب لوغم

 يلمع شک هلاح زلم شارو یلصا هد هدنسادام وف دز اب نادلسو

 . یدیاروش و یرلکرت
E: : ۱ ۱ ۱ 

 5 ماطر 4. اشحوو یشحو فرص یر ج شهدم ییا

 ۳2 تلضف طقف ندمم هسنلاب یرکید ء كلام هناحور لئاضف

 . كنتوق یراتعم نالوا ندلست نيع بولوا یزک زار ند.شحو

 ۱ . یدیالکد دسب ندلاّحا یسمشیراح
 ۱ ۱۱ 9 ۱ یراعنمو لا كسرار بش هلتراتامرهق اسا

 وال ناخ رکج نالوا نج مان یک ینیدلوا مولعم یناشزم كتارف

 كافر هج وف هدرروا یویرب ییتشهد . ردل وهم يلا هدک ر وچ

 ا یرازوک نالراپ یک كد شو شا نیر نیل رب مافع ینکوا



 زارا, نوا یسملس هرتسوت هر تمالع هداهنآ یر
 یتیدل وا نولم هللا ناق یرللا ی | اا ورو هباکح نالیدبا ا

 ا اءار وام اا طقسم .شک ا نر و نکات (V1) ا

 كروم نالوا دف زر ا ت ردس هصق |

 تعیبط هردان قیقدت و بحفت نایاش هدایز اهد یسهناحور, یفاصوا
 هله « نموس چه یر لهحیلک | داو تولوا هات 6 ر

 ققح و 5 ۲ . یاهم < زعاظح ندایر ء ندعودو حر 1

 و ینلادتعاو تناکم هله دتګ هلي رل دن «هدنرلتولحمرح «ردیازییم ر

 تاسحر یرارف ط2 6 را توجع ر ندشرب ییدرب و اره هسا رج ]

Aeنی رلهحناک | «نالغوا یراق رو وس كب ىققىقح « رلیااس  

 كتمسط كلام هفالخا تناتمو یدک « ردا تاتتحا نییرلد ۲ و تره 1

 تعاحیش و تقال تارا. یدبا تا را دنا و
 لهاح ید فیطات هلسافاک مو رده یت رهمو تدح و 1

 راب ترف ك ندراز سام ال وط «ندتطش هله فقا و هناساسهلاح یلدا وا

 دز راتموکح یدل وا را وحیمه هاسهطسا و یسهفخ نیرومام . یدیایهادرب

 تنسلاها «هتن وقف «هنسوه كراعماندم «هتس را رسا 9 زرط

 E . یدردنا ادس فوق و هنسهعط تاک چ ثكنضارا « هفالخا

 ندراهنا « رلیاریدقت بولبب یهبرکسع مقاوم لهدا لا هلک هنکل

 هب یراوس هدنتباسا تاک ریاست یکتا هدافتسا هايح و

 هوا نه د دریّهح :AE ها ناهد هل رادقم هرحد ی قم

 ( نینتسوز ) هحنلک هام واق . یدپا روسدبا لاصحتسسا تامولعم
 یناحوروینامدج یدیاشع|مظننرلن وناق « هراراتانیک ( رازسلوژ) و
1 

 شیک كي )ار 0 رر 8 قوخ ل نکا



 ی و زا اف یا را
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  ۱ Véیرات ینامع یی ۱

 هکنوح یدتا هیوستو هیدات هدینید نالوا هتعسط روم وشراق هلئاذف

 ۰ شکاا قالوح هد و لاب وط مہ هدساور رب و لا وط حا اج م

 , نکردیا ندر e هدنف و راقلاوبا خراب ك یار مرتنح اعم

 تلود لاعر . دادینتشرلا نوره هغ( كناضر ماما ترضح ]

 ارعشلا خف . كدلا مصن هخایر همالع . کالا ماظن رورشم یژارفارس

 هج رک هے رج ( درسشم"ینعع سوط ) نالوا یوتحم ینرلرام كني.سودرف
 ۱۳۲ سا یرانم ی سارخ مو ا رام ینیدشوق هنترایز گالبا داروع
 یعب یرتا كملم وا . رد ءةد نایاش هدایز كب صوص# مارتحاو ناعر

 هدر داروع و رمنیل هامات رظن یرلتشح ونانل وا رابتخا هنما تققح و تلبضف

 ۱۱ 2۲ کنلروع-):هسرمنیدما قت اسا اک ۱ ردق هیغاشا ندعاب

 ۰ رولس هلوا حاضیاو لح قوح زا یزغل تب رب ران نالوا راعشت رپمت

 یرلکدتازارا كى هبمالسا یدهاحم كلا هلا اهورا ی هع رش ماکحا

 ا اا ا اع نکرووط هدرع نادم رلهنوع یلاع ۳
 aT رلقایآ یهبهلا هم رص و ET هروغخ و قسف

 شعقیح لند رغیح ملسموبا . یدنا را |نممأت ینباغت و مکحت كعت> اصف « رلشل |

 هناح هحرکس زو هاتو یساعدا كا عاحرا هنلصا تها روما نالوا

 دوحو نالوا توام هلا داب ید یرلا داروع . یدا ن a ندقمق
 ۱ یساوعدكعا هیاقو ندداسفا یرلیکروس هزات قماتس هلا ناق یهیمالسا تلم

 ۱ او ککمتم دصام دوخاب هدنس ؛لصا تل وقم یا AE رس رهن

 ۶ تم هنیظ ورب لوبقم لا دنء تب دن ردلکد هدتسمات وا انتم هلالاصحتما

 لرک .یيما سانل . ردود غا داقتعا هد ول لوفشم هاا كیاسناو

 ۱ هط و لیرمق ردق و هکر دقو همش یدرودبا اعدا ینموزل ینعاقس < رو روک

 كق ال نوحشداوا دقتعم هلك لنا باوص نکل . ردشعا اطخ هدناقنا
 . ردلکد ترش "یعاد

 E نکل رداکد روما مظانو ردم یکت رایان نویلوات .رومت
A SCSاف هکنوح , ردحلصم . ردلکد ید ت زج زکلاب ی وک  

 ااو ء یدا روینلو هحوتم هنایضف |۶ اد یزو ن ا E ف 9 عاص ۳7

 یدودع تكي همش 7 طو ۰ ردشااق ITA ل CT لاعفا هح هوا

 .ردیا رب وصت روک كب ود [ ص ەدا اعا یت ولع كن دصقم



 Vo هض راع« تایسا 8 كرم ه را دن زاب روع

 ییہ ی ی ییہ میم امم امن یت یں اب اصمم صمم م ور ےس ے ی یہی یی یی ییہ و ہہم

 نالک یرعوط هب رع بودیا روهط ندنتهج ( دق رمس ) هتشيا
 اسد ر ن ملوا .یدا مدآ ر هدلاح و روج لا وط

 نکدوتلوتهدنرااحاس یره غ )رو درد طضیاس را «ینارا

 مولظمایو دورطم ندنقرط دیزپ ابهر دام هدنسهنس(۸۰ ۱2-2 ۰۱)ییعل

 ینی ینومطسق زمکیدید كولم فّلاوط یی راسنرپ قوخ رب
 استلا هنهاکودرا روج: كنيرلکب کت « اشتم < ناسرک «رایدتتسا

 تلاخد هنسهیاج تح روج « كنيروطاربعا سنار » یتحو یرلما

 کیدا طخ یهو هز داد صوصخ ابو و

 كاته وکنم و تلادعیاعدتسا هلتعح ا یعهروع ن رهاط-ن دلارهط)

 یهمداصم 5 د ا موق کیا قترا ی ضر یغیدنل وا بضع

 نوعام کب E هدنهاکودرا را . یدیا رواق یروبج

 یلاقص « ینحاص خب E او رک ییک هناکنح ر ناباتس وا

 هدونهسناک هنکب ندا ءزونزابوف رادو دلت
 هلهو رودیا نازاماح هدنرزوا پا نوجا باخ ےک ترازو

 یاعدتسا هدلاح یرلف دا واقده هن را رمشحم و كراراتاتیسارفسمور

 نالوا هرزوا ثكعا روهظ هدنسودرا زوج .یدروایا تنواعم تسد

 دادغب ندا رارف ندنسهناشح و رهق لر هددیزاب اهر اف
 لنوو هرفو OS ی ( یرالح دا ) ام

 توعد هنیدنک ینالب كردا تاجو هام یلاثماو فس ولە رۋ یریما

 .یدیا رويدا

 ند واط و رهفو یدنل و هد رلتعح | س اع الم ال وا هدب زاب روم



 ۱ ق یو درط كفو و هایا یریالح دما ندا رارف

 e > تدور هرازوس نياوب مر دل . یدلیا بلط هلراهفاخاو دی.د

 E یدا یلاح هفر كرلتدبا اجل 21۱ هفرط ییا یھ هات و یدر و

LEL۱ هددزاب «هتشحوو تزد هک تب رکسعر وج فر بم ۳  

KEYت چو یرارزا ترح كنسهفاکو هما تعاطا و ماظتسا ۹۹  

 3  شمدودوق ....» كدیزاب (دوب یدرونووک هوا هد وم زا

 ۱ مزاذک هعل اطم ان تکم و نالو ها روک ک اهد نرو كود 1

 3 اع ی 4س9 ول كم ةخ ەد وقر وف ی علت ات زود یدل وا

 ي كرا یمرازاتت لوجو مع كيدا
 | هعززوارک کا .ررضاح هبهب را هدر كەسراقلاق 0 یک راک

 ۳ ۱ ا نوسلوا لشو هللا هتل قالط هژراهج وز ءلهسرک
REAیراح هدبقح مرلهجوز من هثلث قالط هني -مهسراحاق  | 

 هرلندیا تعس ااکس 9۳ تا او دراناملبتم عالم نوتلقا

 : هلتحل رو یدتیا ج 9 لر وس قاط دابر اهدو هدنل و «نوسل وا

 ۱ تم

 2 ئدنا لکد ند راش لک نوجا دزاب نا اط س ra كرزوغ »

 یکتلاب:یدلوا شال ماقتنا.ند ۲ هاسهلباقم یهدلو وا هده اب ناطلس طتف

 1 رله راحت هداز ند موم دارلرمکن اح . یدردنازق هب ونعم هماغ رب هرو

 هلا صا هاب وا هنعاشداب لناعع ول ؛ نوجا روع نالوا شا حتف رثرب .شعازاق

 كدت زنا طقف ء e قوح و < زدن نم 9 ۳ زما و

 یروہ فال وا نوجا ینجهبثقاب .هتیرب E درلکو ب موتش ینیدنال وق
 هتدح هدالا موتش و دیزیاب ناطلس . ید مو و هسم ک تح هر رود

 هن ره نکل یدتسا كا مادعا یرلرب رس EEE داروع . یدمددا هبلغ

 هدا شرا یهاشداب یقردلوا هن یهلا مات نوسلوا هسرولوا هدنامز هپ ه ء هداح

 الت ز ( یراج ما ) یداماد ندتما مظاعا نایمروط یرک ندقم-لاح
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 4V یاتق کود ی دارو
 مس س س س س سس جم جبر سس س س س س س س حج جرج حدود یخ س ی یی سد س اب اھم ہہ ر ررر ررر ی ر جی یس سس جب ےس رم یس س س س دن 3

 هل ر رت دد ییا ه 9 ۰ ۳ دا وا نام ارا کاردغ 2 هل وا ) یراق

 یاوح یاد زباب کا قو یا 2 ندحراخ مدت را قدس نوا

 كاد «تراقحرم یر هد تكناوجح و هلا هرول هدوع ۰ یدلنا روهظ ۲

 هلیسهد و> وه و زا را ی و .یدا یفاک نوجا كفو وا لا

 [۱] « یدلیا زواج هب هبنایع كلام
 هسا وس هلزواح ی صد ودح اد AW) 2 ۰ سوتسعا۲۳) روم

 هر و رصاح شه دم 0 نا جا دل وا ناعم ك هیلق : ی دا ۵ راحت

 :یالوا دوم هملست تقاع كردي تمواقم ردق لو و

 قرهف وصد را نم یردیرد «یدفاب میل دتا یا ها هدار وا

 كمر راس .یدلبا فلت هلهجوو بوردروا هلقار وطو هتشی رارزوا

 )۳ ى یا هدول . یدروس و ه دسا وس لرغطرا ییعوا دوس

 هدکا هد یهلج وص د رش هل رهب هد هل وساتسادر اپ مر دل ه دام ز ون

 ثال رغط را یغواو 4 ی ور یا

 هنس رز وا روع ناه هلا لر 0 ۱ وساتسا یدلا رخ رح یغلت

 . ید راتم ك ر ۷ ثال او دن اف ساوت وسا . ید 9

 ۳ نالوا 7 زا ۱ و نا 0 ه دغا دق د رو هر روا لآ اوه زا ر

 SEAS بور ول ۳ هعالت وا هدرازبح 4 فطل ی.رانوو ناب وح

 ید اح لا وف قروهر و وا لا جانار ناالاص هیاس هدی رز وا اح هر ر

 یوهو یاهو هناتس رم تشبعم كنابوج هلکمروک ندقازوا مردار
EEAقرەلوا رح شل 8  

 ۱ ۱ aE نامع .E تا ا ۱۱ |

 هطالمو ناو ارومام ندنفرط دینا اشاب شاتر وع ها

 ین راک لیا تد و كر هديا یهو ر هرلارواداروع ه دو ا هن رلف رص

 ٩۲ ص ۲ دلج . رو زاب هدرا كب لاک قما الف ندافصااذضور



 0 رک بم لو

 نیت لناعع ی ۰:۷۸
 حر رسم مهم مضصتح حس تخم ست رو صدها گهر حس دیس سرخ ری سس حس حس خم

 ۵9۷ دلرکج4 « یدنای نام ..! لاح نابوج هرب لاح

 ۱۳۳ ارت یک او « یدلوا یمکلغوا یک لرغزا

E SE MET۱  
 ۱ بوسعا فلت یا روج هد 4هسلا شملو هدسا وس هد : جوقلام

a SSهدولب رایدنک هدنش . هاب وس  a a۱  

 كروع ردقت ره هلارادمو شمردنوک همریدلس نوجا حلص ینا بوید

 ۱ یسهالباف الاصا هدهسا ن شا ضع ههاشداب هلا هغلاسم ۹-۳ ؟وو توف

 بوشوا
 | «كسروبهزکب هتک رواو شقروق ندروع الاغ نس !كیجوقلام -

 اقا رخ ین ندلاع لاوحا ًاصوصخ ىد تماو یهللا دابع هوب

 زار ر وطه رزوا بور دلوط هرار وقح یر ESR رلناغفو دایرف

 كاما هاصم نوجا ےن ہلا ماظرب یک روع ناایا كاله هلکع روا
A b7 E 

 هدنحرا یدنقا ارح یکیدم لیوسزوس هقشب کب جوقلام ككرهبد

 [ ۳ ] . رو زاب

 بوئکمر هاذ نالوا یطفاحم هطالم E ندلاق ساوس روم

 ا ارح ٠ ىدا فلكت یتملست كنهبلق :هلاشرا
 ارحا هدهداروا اع یغیدای هدساوس دار تیام > هیاروا هایسودرا

 . یدلبا اطعا هب (یردناب نامع هرق ) یب یلنوق قا ینسهرادا سا و

 . بوتکم رب نوزوآ هدیزیاب مرتدلس نکیا هدساوس اهد زوج »

 یو

ra ger ۲۳ 

۳۳ 

 ینئدلوا هدنماتم ی رد كمر دیس هاهح لا و نس هد ۲ قره زاب
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 | یس دد ک نولوا جردم رد دم یقوحرب رد ه دلاح

 ۲ را

CA Aگاه اسم  E 
 ۷ و یخ رات یدنوا هل ارمخ ۳1



 4%2۷ هر 9 ةا د زاب هلروع
 ے ر سر مس س سیر هه حسی حج حج حج حج حج دی حس سم

 شد راق ر e لو IEE کحهدک ردق هر رت نوحمآآ

 ی رع ات وشاو ا برق نوشرا زر هدوا هناشالقا

FEDر لر زار ام اه یسیدنک اذهعم تو واهل د جة م هضفاحم ینس وما ۹ ۱  

Eرک ا یرهوا روج هضک راعشا هایسههاس كاف  

 هدکف رط :ییا هش فسا »قلوا ت هه

 TS 1 وص قج لوا قيال

 E ا he ا E ردق وب و

 EONS E یغادل وا نوجما كمامر و نادىم هعلارا زاد تین

 نذکدد هللایذامعلا هداك | RE E یهذموند یادعا دی زیاب

 ؟ ۱دزکبرکشل كرس ردتناهمض تامل لادا و
 اه هی مر هحل وا 9 تاده نکیا راد قابعا

 | 0 وسل وا ۲ ۳2 نوح د راب وب ردرلهداز ناملسه# ناملسم

 تئارفو ا ك رص 5 و ندزمسولح 2 € EN كلركناهج

 هلص وصح . زم اق هاتشاد زمغد دل وا نااتسه مهر شال لو ٩ رص ندهبعخ

 هدزکیدنا:هزواشم هاتکلع یالقعو املع « رد ۲ دو

 هب دم اب ول م ر راس .ردشع د 0 ER هنا وج لاسرا 2و

 هب اف راع « رلبا وح هام زلم « رهضراعم هارور ت هدا وح ىيدزا

 تسارف باح ا یسهفاک كنالتسا مو ] هدناهم كردنا جرد راه انک

 قدع اب یشر وه e رر چه ۳ ردهاسأر ثكتاردو

 7 ي E ردبا منع هه راحو رملک ی رلیا تفود یه .زاعایو

 بوتکمر هناتسود ههاشداب رویت .یدبا شید [زرضاحهیهلناقم هللایلغ
 كانناطاس رصم نوجا لح كفالتخا یهدنرلب . یدردنوک اهذ

 یے یک کک ن کیپ کسے



 4 ۳ یرالح دما I یدزاب یس ا ا

 ع هلند رمس هعنقم لح دیزاب . یدلیا باط نما وا لوف هب هسا 3
1 ۱ 

u E۳۱  

 ارزو دید ک کگلاحا هرز وا اع لتف و ی رح كساوس
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 كروم همدا قشم ییدلبا رارف هنتهج هسور كناملس ريما هرکص
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 )نیما 2 ] هدیزیاب روج . یدیا رونیدوک دور و ربک نو

 ؟نکینشسا روح ین نوچ کلک ردق هرلاروب هلمرلودرا و رةحم

 . مدا نعت ۳ E AE یرس یثداق SEE و لاعفا

 یک هن هلرلرانات و ê ید وا هد هکفرط ك "ژل مس تقف وم میدل وا رهظم

 لثلاب هلباقم الصا ن طقف ء رولیا رد یزمفج هل وا راحود هرللاح

 ردکچ هدا تمرح ندزمرط ا و ماقم . کد یرادف رط

 و 2 ع هقحباج مهناراکساسنا "هلماعم یهدرکقح



 بوربدتبا لاقتنا هبیاف مع یزوس و شعد [ ردنوجما اغلا
 ارز . ونکمکح م نوجا ایند ] هلکمروک ینغیدلوا ردکم كدیزیاب
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 یاسا هج وف ید وا دەرد هی قح تاج كناسد

 هدرلخرات ود [ ؟ یدشرریو هدوک رب یک كنس هلبا لایوط رب یک
 لام رع هحا ص یاو یدح ك ر lT راورلتباور ر

 هتد دل وا قلفحت رب شر دوا ندفرط یراناپ هک هف رط بط نامزوا ندشدل وا

 . زدفو هش

 یسوم لدا ارسا هندو وا وزرا O رقیب در اب و

 نالیدبا یلح ییطصم هدهسیا یدتیا قفر هنیردپ تور دلوب ییاج
 هرس. مرکص نوک اقر ندراسا . ردشماب زر
 مرج هلقملشااک | ویلا بش هخهرحاق ید راب اغا زورف ندیرلاغا

 نادم هتیرارف كدیزاب .یدلدا مادعا هدزورفو هظفاحم هعا رسا

 ا رخ طاق ندظفاحنال دبا نوا كمافریو
 هد رلتحابس اب 1 ندنکیدل رو تحار هتل ؟ داردیا توعد یا

 سفق در هلهجو یسوزرا كمردلس هلع ییملدبا ناکتسا كرکو

 كتباور سي هدف دلو هدنلحاد نقف روغ تا 9 9

 . رددوا تّس «عاوحا

 ندک دنا بقعت ردق ههبنادم یاهلس رما هدازهش هاش دم ازم
 تا

 دا ) و یسلناشت كسلح یطصم هرم رح كد زی ابو ا هروخا

 نام رف نانو اوس راسا ت ردهنن نوا کسو یتع را ال

 (تلسرا) (کلق ) و ئارا هرکتشن ترانو ا ی
 ریم ر یدلبا ا رجا یراقلاف ناع هدد دن رالف رط ) یسهحکی لئارط )

E LE E 1 

 . یقهسدقم عفاومو ارحا یتحاضف عاوا ردیا طظ فە و رض
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 9 ٩ 8 یسهفاک بولاق ا وح هوولابو

 و جارات دک( یت 3 ) و ےلاخم

 (نامرق) هدلغوأا ما نسح ناطلس دارو 7 یک ییدتیا جاتح هرجا

 ۱ (اشتتم) هدهاش ريما . یدلو هدنراغو امغعت هدنرلتهج (دمح) ( <

 دزاب هدههاتوک Je . یدمر وط یرک ندنراغ ی راتهح ( ندیآ (

 و هد را كلش روس هدمرص ییدنلوت را ا

 كدر ابو | ے وزت»رکبوبا ار ریش یلعوا ثهاشتاربم نالوا یدالوا

 لوف ا وک یک ) اژد ول وا ( یمسل رب E یک رح

 )< E دعا دتا [۱] لاصا هنح وز ۵ رکصت دک ا

 (شاط نوتلا) ه رکصتدقدلاق هدههانوک ردق هامر راوه ۰ یار

 ۱ ا . یدلوا لوغشم هلا دالب مسقتو یدلک هب (یلزکد )

 2 ا 1 هلا وفع رظن یاریصع نالوا مقاو
2 ۰ ۱ 

 ۰ و E دلب وس E هک

 ۳ ۰ اوا نالوا كهلوسو هللا مالس ندتب راو هناملس ريما -
. 

 نامه . هد شمخ هتک هر نددمش ۰ یدل وب یر ارح سا

 )كردار ت 3۳ ندنل رگ دو

 (۸۰۵ لواایداج + ۲۳ لازونک ا) و همزا.ندارواو

 لتوق اهد هد, ةح یبدتا تاف و یر و كنا زد ویا وا ۱۱1
 1 ۱ 0 9 3 . ردرا و تیاوررب

[r]۱ .تمج) بی رخ رب تھ کلاغ هلع تل ود و رکص قدس رات رقنا  



 هلیرلکب هرد ضعب نالو هدیلوطانا ىلج دمت ۱
 Ee ا روش مو 1
 3 ۱ ی تولوا دادیم زادا .تلتن راهلاوش یودریرتدهنس۵۷ نم زا 3

 هاب رلعا در .یدتا فلکتیرامریو هی زجایو یی راما لوبقیمالسا ای
 و DS ENE وک ۵ ندن رلکدتا رارف راهملاوش ورادتبا ا

 ۱ .. قرهشاهشایو سنج یانسرخهدایز ند ۱۰,۶ ۰۶ و طضهرکصنده رصاح

 .ددرهش نایاغوا هنر مع كوص هدلوطانا كروم رمزا .یدلیا فلت

 رومأم هنطض دل ( زفاس) و ( یللدم ) یازربم دم یسدریس ندار وا

 نده رط ناملس ما هدازش هداننا یتیدلل و هد مرا روج : یزلیا

 ییهامهلک كن هدازهش «یدرونت ؟ راوی ده <یدلک ناضمر خش زا رب

 ام ترط ۰ لیا مور :یدر و فط

 ینعب یلاغع لا یسالاب راد هخیدلوا هلاحاو هجوت یراماو تموکح

 تدوع هنیدزن ریما قرهلاح لیز یرلکنا بولآ ینامرف یزحرف
 ۰ (ریدرک | ) ندارواو ( یلروب ولوا ) قرهقلاق ندرعمزا هدرو+ . یدّسا

 ناطلس ندنرلهدازهش یبدوسلاو تراغ هدینرلاروا هاتعنع هس رلفرط

 هراس کلا یو یاد همه رم
Eتولک ه ذکلر ج دات هک 8 ات وک اله كردیا تعارف  

 2 E e ۰نالواشملساب هدنسحا وت ی رصق و

  د وخای+ یدلکح یرعوط هساوس كردي اق وس NEE یراراتا هرف

 3 . یدلوب هداروا ینیلج یسوم هللا درزاب كلردلک د ( ا

 ندطدساوا كجر مریدلب ,یدبعشما تافو دیزاب هر

 9 , یرلص وصخ تانط هیواد ثهاشداب رو « یدبا هتسخ یر

 5  نیزارش دوس نیلام االومو فرغ ندلالالج نالوم نالوا ح
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 .ت ۶ 2 تم 4 ی ,ه

 ناو: ۵ ۳ ۹ 1 / 2 و کک یک هزم 4
 ی : 9 ۱ ۰ وا x 1 ۱ و ناف کایع یا ,E و ۳ ۹

 ia ا یهو ۱5۰۳ ترام ٩یدعارثأت تاوادم هدهسیدتانعت

 < رقم ےک ا ل ٩ مع یی ا ےک مف کک رج یار ےس ہے م ہم س م ص م ےہ س ححح

 Ey E Ny یافو د و 2k وب ین ۸۰ ۵ 1 ۲
1 9 

 ۱ هداعا 5۱ طلت رارکت هرکص .EN طض ماقلاب یعور كلام
 تم وحس ت زروا یا كلروع .ردشملعا و شعد [مدرتسا كجا : 29

 2 ا یلدا نفداقوم هدنرف یدقرم ناریطادومم دندش نیت 8

 3 ۳ ف اا :.نشعا ندنتلع ناقفخ دوخابو قاب بو لور

 تاغاشن امع نشود هک یر هقح هسامعل تکلم ¢ هنساغ وغ تسوب ا ۱

 . یدلکوروس ردق رانج ییامرهق هجوق ردک و لا ییدردتا 8 49 ُ

 یادعا هدءوصوق » نک ر دنا تح ندنناقو كمر دل كب لاک قمات

 نادم هلتمظع رب هرکص ندکدروک شلوا وح هدننوطس هر لود .
Eهڪ 55 لود هدلاح کیدا هات, رت ر هدرا  

E ا 2 2 1 ۲ 2 3 ۱ 

 سرد رب شهدم هن ف هب هنخل اف و ف كملاع قرف e ددا ا 3
 وار هرز وا لاح را هنر یا از 3

 كردیا فلطلت هليا نوتلاو تارهوحم ,ثاط رب هلا بلج هنیدزت یوم
 € دالر توطسو توق . كساس یراو كکیوذب ] و

 ۳ 7 ا ا N 1 ی انا تاتاسحا تكهاشداب ر ؟ کیدردتا رضس و و ۱

 ینو 2 هغلرادنکح یلوطالا یتسدنک نوید [ رردتبا هد ۱

 ۶ ۳ 7 یردابا هبصوت یتسهلوا نود هیهس ور هلهح و ضو ت کا ۱ 1

 1 زظ نلیدیا داسا ی ۲ رظن هنناکرح و صح « روح 3

 أ لوا تموتصخ نا رب .ندرط رادنایغ ندعو . ۲
 1 3 روم ۰ رارومروتک هر ۳۹ هدىلاتق یلدا كہلا ۱ هدهسر و زاب 5 1

۳ ۱ 

۳۹ 



 ندلا هدیتناسناو تک ازت و لاوحا و
 3 .ردلماعلوا ۳ 2

 ۳ ۳ ندقراطلالبجد دوسقا یار نوک ۲ ٩
 ندلوچ هلهرط هبسور بوردتبا لوق یالسا هایوروا رک

 رس بوک نارا کن نیم یکی زا دا
 بولوال اصاو هیاروا هد ۸۰۷ مرحم ۶6-۱ 9 ۱۰و یدتک هدنق

 .ناعش۱۷ 2۷:۰۵ EE ۱۵ و اروا 5 ۲ هندض كح هلخ
> 

 یدل تاو و E ادل وا هدنثای ۷١ دد۸ ۷

 یدررص ملع تلود هراز صر رل

 كرها یغاتا هع ون يرهن تازف اراشا ندنازراو ور

 1 تم یر رش 2 اکو همطالام نالوا ییا كنك ایا .شع سم

 (هنرصف ) هلیرابتعا یلایرج ینوص ( قاق وط ) بویلیا عزت ندهیرصم
 هلاط؛! هد « كیا ج هرزوا یدودح یالو هنطا كسلایا نامرفو

 < لبا هج وف « راکدنوادخ « اغم « یسهرق « ناخوراص « ندا « اشتنم

 یهتنمههاسو دفسرم كنرافاحتستاقوط «هساما «یلومطسق «یلوت

 دیزباب یتساکلا یلوطانا نالنید ابسا ثحوک ملا یدودح یتیداوا

 بول واطض ادتا قرط یلوسلک هددنسهعطقابوروا .ردشعا یخست

 راک « یزاغرو هبرعو « هغاط روفکت راک یک د

 ندنراعاط یروسمو ساوغرت رای ُه فک رف و هل وت ۱8 نا وخ

 بولشآ ندنالاب قرهلوا تف یرلهصق یلوبناب « دابا نرق «سودیآ
 دودح كنهلع تل ود هدایور وا هک هیوش یدىا شعلوا طض ناتسرالب

 هدننورد ناتسب رص هلبا ادب ندنصنم زکدهرق كنيرهن هنوط یسهحبحت
۳:14 
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 ۲ ی ف یب م TTI ANTES م رخ زا و + , ۳تا ناو 1 ۷

  هب هب دآ ابر « ی رپ هنش راهح نالوا یدودح تلر وطاریعا نوز رط

 مجهز 2
7 O E. C ۳ ۹ 

 ا ۷ ی

 e HA O نو

 شن ۱۳ درب نواوا ردف هراصح هردنمس نک

 E ا هلا یرلغاط نلد ناقلاق ندارواو ی رها اوارومو

 ۱۳ ع ندراقاتتم داول هيا هلاحرت ندتناسو

 -اریعامود نکیا شلوا اات ءزوح لخاد یخد ینافاضمو یربش

 : یی ن علوا هبح و ةمدار 4 کكیورتعنا) ی دم هتساعلا تسرر وط

 طقف ید وال رت هر وطار ق و رهل وا ن ندلسفو هد رلهحرمکح و کم

  یسحاوت و هلاصبا « هحیلم وک « هلاوق < لحاوس سورهنا و ی

 HE هدلیا مور یحی .یدا ی۔هحکګ دودح هنایع هسورح كلام

 ` یخ وطە غ نداروو هق وص ندس EEE هب وط ردق هتد

 لویناتسا اقرش « یزکد رلهطا ًابونج «ناتسنانوب و الاست قرهبریق
e 

  a anit Riین 2 [ ۱7۳۲-۳۳709۹۳

 2 و = 2

 رو زکد هرق المث هدلوطانا « یحاوس زکد هرقو یروس

 دودج هلع تل ود یلاج" هلساس سورواطو دشس رخ لحاوس ردق

Ep rT 

 ماملاىلع ةلدجلاو

 ۱۳۳۰ رفص ۱۹ یو ۱۳۲۷ یا نوناک ۲۳ یف

 ۳ ورحو یتلاقناب

 جراح



 راطخا

E 1لاوحا تلیاذد رب ایو هعمق و کناه سه نات ااا كد |  

 چرم ھر رظ نقل نوجا كما هنل و نی نآ a ہص وصح

 تشر ٣ یرەلوا داح شش هجربا هدنماتخ كرما ( لک سرهف ) یقحهل وا

 ردقجهلوا . ٠٠
 ری رت راشا  هقیص ماقرا کهدنآ ۲

 "یاساعقاوم NN لودح لیوح یدال م و EZ 2 رات ك 3

 داع هنرالباقم ییدمش هلا تاحالطصا ضعب - ۱8 قفل هددجو هعدق
 ۱ قانا رک ذ هالخدم 2۳۹- رر دافا ۲۰ لوح ۷

 °  راراهل ۳۵ زا هالساردقهب هیلع تود روهظ -۲/۸- یسهصالخ تحاس

 ما شم و 0۹ -رایلب ص

 یقلروطارپما سنازب ۰ ۸٩
E aNیاروطاربعا قرش - ۷۰ - قلیلنات و و یناروتاربعا قرش امور  

 E ی 1

 یطاطح او "لاوز تتغل ر وطارع | ۲

 .. یلز وطاربعا مود هرکس ننال و
 نور رط. ید درج تانغلروطا ربع | مور ۱ نوین د كناري -

 .ندنف رطرلء م هر کل وسات- أ 1 E د رە +: یر دوتا 3

EFرلف وحلس ےک  

 « هدیلوعان 2 ۱۱۵ مالتا لوتق ئر رع ی

 ۰ .رابق واسم هادی اد و

 یتنطلس مزراوخو ییریشع ( ییناعع ) ییناخ یاق
 اخ یاو رکدح - ۱۳۱۰ یبیاش ها زامزراوخب باران نا

 ۱ هاش نایلس ۳-۹
Oهاش ناعلس 7 یلوضو هبیلوطاا ٤ رخ ناخ فا  . 

۹ 
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 ۳۳ یک

 ااا ٠ س هل يبد بر ےس

 كا 8 رغاطر 1

 . كم نامع هللا لرفطرا و رقوحلس د 14

 ۱ را نآ یزاغ نایع کب قاحنس
 - هحالوق لب یتمرا  یسهلئ-م + اودزا . یک اکب

EVES2م دارامح هرق . نولامام ءا .یسهعق و هحرک | جد  

 اولم فالو ۱۱۲۳ یتاارجا ردق هنلالقح-ا ندنتراما كهاش نّءع 6

ESیرلروطارعا و ار مور هدن ر وهظ كل رللن مع _*  

 لرغطرا نا یراغ ناعع ده

 1۱۸۳ یهصوصخ لاوحا . یسهرادا زرط . یزاغ نع ۳
 یطض كبهور . تاعوقو بقاعتم یللالفع-۱ - ۱۸۵ - یو جای

 یزاغ نامع نا یزاغ ناخروا دهع
 ۱۹۹ یرلههلاطم قهدنفح ناخروا كنخروم  هناهاشتذن - ۵

 اهبرکسع تالیکعت كلما ۲۰۳  هکس تر دعا ع

AN Eاطوم رک اع یالیکس: یهاپسو 84  
RN ر یراتالغوا OE ARE E 

 ۱ ك .یرلهفظو . یرلتوق - ۲۱۲ - کول رادحفس

 ادنس درلیلناءعو تيار ۲۲۵ - ا . راشو رس - ۲۲۳۲ - هداعلاقوغ

 یناحوتف یزان ناخروا هد وطانا
 aa ةا . یطیض كننراوح و ىلا هحوق - ۰

 2۳4۲ یطیض کرم .لات رقو دكرلارو .یرلتیما كکسزا و ترا

 72 یضارما كن كن راما یه رق ندک وام فتا وط و ا ییراز + شاب

 تاح وتف هدنتهج یبا مور

 ٠ یرلروص هایوزوا دارللنیعو رلکر - ۷
 اصن هلیا مور اشا نال -۲65 - یجاودزا اا ارودوا سنار

 ۲ یرکدتا دقع دنرللنامع - ۲۶۹ - یطبض كدباوسلکو هبج ؟ یدک
 - رللتامع مدنسهرا لوساتساو ییوملک هليا هبج - ۲۲۳ - هدهاهم

 یدک لما هب یا مور اشاب نایلس هروک هن رامرات ىجا ضب ء هلص رل راک

 وا وار



 ۱ No ا دهع

 ۸1 اکر ا IEE E تو هدننامز و هاها تا - ۹

 . یابق ککولم فئاوط ۲۹۷ لود دودح هدننامز - ۲۹۲ - لود

 رابخا - ۸

 تاحوتف هداوروا

 ۱ ۰ هفوتعد ¢ هلاصتا < ناشک . هرقلعم , یزاغرو هلو , لرو ۷۱

 ۳۰۵ ع كتهلف .هحیکی ۰ هنحاموک ,هنردا - ۳۰۲ - یطیض کت سا اباب
 ۱ - یمافیقسا سم

 ۳ یسهفلتخ للم یر رج مچ “ناق

Eeےے24 - یرازوطارعاو ریس  O هو ٠ 

O E RT 

 ا كلبا e هدلبامور ۱

 1 ۳۱۸ - رلخالواو راغاب . رل «رلاباب لاد سیردق 7 ۷

 .یایض ك: ولك

 یس راح ب رح هنملع هینامع تاحوتف

  RNNقرش هنهملع نهاد ست ۱۳ ا تكناتس رپ ۳

 3 E رشت یا ةع ۳ E a A AE یه راح یا دنص ت ۰ ینیلص لا ۱

 r . یس سا كيا رغط ات ARE 4 هزوغار 3 یر یکی

 r اف یسدب راح یل دص ب رص

 ۱ ۲۳۳ تاعوتف هدنلبامور  وقتروق لەو ۱

 نومو ۰ دابآ خیرف لورو 0
 ۱۳ ر هنر .هلاوق . هعکسا ههاود ۳۶۳ د یطتض دازکحنا .كخهرف

 1 025 لر هردو تعانطا" كلارق طل تان ۹5 ی اطتص

 ۳ ندنلیا و WEN رک e راکه ناديا ول . یجاود زا كمر باس
 ۳۳ ۳۵۳-۰ - یرلحتف دلبیتشا ههوص :هیلر « رتساتم - ۳۵۰ > دالب قاراشا
 1 ۳ دلم | دی زاب مرب دل 2 ۳۵ + لداخا كك و ردن | ږلکب ا اا هل ر میق

 ۳ ۳۹۰ -یلاحرا تكناشات نندلاربخ د ضا کال ۳۵ ۰
 -"یسهرام هنوق - ۳۹۵ - یایف كنار
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 زت وغم ا VA ۳ ی هوصوق - ۹

 اکدن وادح تدایشو همداصم - ۳۸۵۰- یه راحم نادم هوصوق ی ر - 01

 ت

ls 2 ۳۱؟ دادن رکو اھ ندامرفو - یرود  

 3 لوا دارعنا (مرب دل ) لوادیزاب ناطلسدهع
 3 ۱۳۳ EU 6۰00۵ - .هاهاش تاذ 6

 ولی رسح ها مررلس 8۱۰ - مرتب داس هللا یراخ ریما خیش ۸*2 - اشا

 1 ۰ یرل رصق سنارب و

 تاح وتف هدنل وطاب |

 ۱ ۱۵ - یعض كدا . یلاصیتسا و وخ كکولم فئاوط - ۳

 قو.طفو رلرایدتفسا ۳۰ -اذکنامرق - ۱6 - یطبض كنهکتو اعتنم

 ارقنا كنتموکح

 تاح وتو تا ارحا هدلیامور

 . 130 5 قلناص روق < زمه رح ناکرا كلبا . نامل هاو - ۲۳

 .قالفا - ۸ یسد ر هاح یجب ر كلوناتسا « زع رح رفس كلبا هدزکد قا

9 

 ۰ 1 هحریم « التساو رلننقا هناتسراذلبو نات-راح , هرس و

 بلص لها هن هتلعرالنامع
 ۱۳۳ ۳۹ داغ یکتا لوساتسا 3

 27 - ی رصاح كن ویکی ندنفرط بیلص لها - 8۳ - یلامدقم

 | قوقنیفرط .یهبراحم نادی. یبویکی - 585 - مریدلس هدنک و یویکیت
 ۱9 ۲ ۲. ۲۰ جا هبراشو - +6۸ - تیرفظمو هعمداجم - 4

 دایوروا ءروطارعا 6 - رصبقراذکحا , - ۳ یس د . هاح یحنح وا

 - تاح وتف هدا وطات ! و ندا و رب E نت واعم

 روم هلبا دیزباب

 2 هب رام ن اتم هرقا 25 - دمای هللاروع + ۶۷۵ - رو - ۷۴۳

 برارم - 28۹6 - همداصم 2۸۸ - قرح ماظنو توق نفرط .. قلرضاح

 ۱ لن ۵۰۱ قدوع دارو . لاح زا داد زی اب :رلهدازهش هزگتم

 ۰ تل هد دود



 ه- ولم 7 ہںام دارم طب ترا هرم ى ا ا لص ممے
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 ا ی را# م نا

 _ِ_ِ الف هر آ ر رللابوروا هدنرنف رودو تنطلس هلصاف

 یطصم و لرغطرا « ییعضو كیاکدازمش هلنتبسانم نا ادب اب و

 - یلح د . یلح یسع . یلح یسوع : لوا ناخ ناملس ناطلس . رلیبلج

 ي ۳ هلن املس LL E شان یسیع ؛ هب راع ا رلیبلح یسیعو دم
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 . قالتا كن |

E" 

 یجات یسهب رام هره |

 زع رلنهشد و رابلابوروا هدنرف زود تل

 كنلوطانا هلشسانم یلاحترا كداب و یسهراحم نادم هرقآ



 یاموکح ناقلاب هدنرف رودو تنطلس "هلصاف 3
 سس جی ج س س س س س س سی میس سس رج ہہ ب م مس س س ر س م م م س یب ۳

 ۲۳ ۰ لود رك هنلا كنکیرب كنكەنوا.ىقاوم رک

 تاموکح نوک هیهینامع تسبات زونه . یدیا شنا لم همادهنا
 2لردبا ماد سا ی راتلالقتسا هدفالقا 3 ناتسراغلب 4 ناتسرص یعل

 كب هد هلع تل ود ندا کف هام FEN ترد یسهحش

 . رانوب هنیرزوایاحتراوتراسا كدي زباب نکر ولکمزال ق لوا مسقت رب موتشم

 2اد رط ندایوروا یرلکرت نوکر, یکی لارق راحم .ردندلاوحا ارس

  یللاوز وب هجناک هنغلروطارپا سنازب ناروط بویلسب الاح یررکف
 عاض كنتموکح نامع نالوا ییعسطمصخ یتمالسو تاحهدتموکح

 هدنفرظ هنس نوا ییدتبا ماود كئرتف «یدرولکمزال قمارا هدنلماک

 ۲۶ اد بوداافتک | هلراتشت كف قفوا قجهلوا ناب هدأ

 هد راق و زار اعفا و .رددناص وصخ ردنا درز یحعل هدسماعا ماقا

 كد هسذا رف هرز وا یتیدن و اناس لصق ر هد دلح ىج رب دل نر ییعل

  ناشالوط هدایور وا ردهنسيیاهدننمض یساعدتسا رکسعواحتلا هنسهبامح
 3 اگ 2

  اعل رسم هال | رخ ییمازما هرما نک ددباتدوعهتتکلم لو نامه روطاربع |

 ۱ MEA یتطالس كب رش هاسهب اعا كن رل رادف رط «یدلکهلوساتسا

IU۰ام 1 9 "ی ای  Nهلا یضاق نالیدا نعت هیاروا هوا «یدربشا ندلوبناتسا فاز ۱  e 

 ۱ هح وق نالک هراضتحا لاح ه رسد رب طرف . یدع وق چد یسراح

 هدلاج وب .یدیا زلروکقوح هدماقتنارب قجردقو یشراق هتل ودرپ

 هدزکامز رق لا « مدقم هتسزکس ینعب لوا زارب ندنلاحرا كدب زی

 هدلاحیرلقدشبراح هدیل ویکس؛هدهنراو كرهبیروب هزمهلعاپوروا نوتب تومور ی
 ۳ ۱ شتموکح لصالاو تسزاب «بورادا «رسودرا ارخّوم

 ۶ دهسا هللسمر مهم یکی رانا توکس رابتخا كلزمادعا هدنامز



 ۵ CC یر ون |-ترتفرودو ا 9

 ۴ ا لح را «هس هب اعا هس ع لاوحا ا فدا ا

Eزاغو ا ندنزاغو دنفس رح هل رلرابا شهدم كروم  

 نوت ن نانو هدنتهح اب ور وا یه ا اا ردو هنجا

 5 طاها ا 7 زاد هراموز هلا لن مع

 ا هدنسم زا تلف یا نالوا تقو رکا هدنامزر لکشم

 نطق امور "ان رورض و نامر ئاتلا: ::یدردن روا لک

 لا هدننمض هعفادم < ی رهحوتفم یضارا هد رللن مع « ی ر لىلا

 دلوبناتسا مقاولاف . یدلواروبحم هنلکشت داحا "هاتکرب هلکلرب

 دنفرط رامورو یینامع لحاس یتعی یتهج ابوروا نوت ردق هب ی وسلک

 یسهطا ر چیه 6 یدلس وط ها هارادند دصرت ر هداعلاقوف

 هروض هنتهج اوروا رابرت چیه 6 یدملعارب هدلاح ر رسهعقادم

 . یدملساص هل قلاقر تراک ی « یدمهلواقف وم

 یاد و ناب و وضد < نیا 2۲
 ندتح اب رصق « یدلوا یج وم لس رز هذهدتسارمش دل رص هل هح و

 ا یدحا و وا و لا نوجا نگو راب هت اب

 E باوح دق OEE د راب ها تل رهظم همسا صو لوق

 زم یعی یلنطلس قفر لک ون روطاربعا یدلا یر هقشب

 ی نعراح چاق رو دیا هس ەر زح مل یاژ شل ی نالوا

 كالا "نامل هداز دیزباب هرکنص كا و .ندقمرافخ نو

 مدلاقم تنواعم کا هدر وس یراوحو كال هاب رتا یللدهداس

 لوساتسا تودبا. طنض یکلم ها . یدسهبای شبا ر هقشب لدقلا

 سناب یسعسط مصخ كرل ولن امع نار دشقص يسد هنیرلوف

 ینیدمهای یث رب هقشب ندراش كف قفوا هلو ینلر وطارعا



 ییلت 1۳ ی هر شنا ۹

 ۱3 و هنا رب مهم E ناشر رد

 LT هد ٩:۱۰ یارق راح نالوا یردتقمو یرح كلا كرلنوب

 یا ۱ یدعاراه ندر هاس هتشز ا ندنغیدنل وا ناعل یر وطاریعا

 ۴ .یدمهلو تقو هکمشود یتتعفنم كنلم هلتواح هدکباسا ضم

 هداروا دو هحنلک هبهسنارف ناسهناسا الوا هنتکالف لوکس

 EY عفوم . .یدیا هدقع وطیتعام الح كلاح ر ماطرب ۳ ییدتسا اغ

 هح وب نالبرس هر هیراحلف لناعع هنسهج رلیدبا داصح هلا رط

 . یدمه وشود ۳1 ییماقتنا كياکدا رلصا

 ندنخیدلواتکلعرب راش هات رام فرص یر.ارو هحنلک ی ِ

 . یدروب دیا بقع یسەقىتل وب راح رب هبالاع تباغ

 ترتف كلهتس نواو تطل هلصاف قلیا زکس وشا هدلاح و
 ۱۳ اهدا هتمشدر. هقشبندنرلیدنک نع رلءدار بش مدننام]

 اتو نیدیا < نابمرک « ناخوراص « یومطسق یی كولم فئاوط

 یک ددیا فرصت هنیراتکلع یرللغوا نامرق دوهعم هلیرللغوا

 ندنرامشی راج یر رب هلدیزیابهالوا بولوا تقومكيمدوب هد رداوا
 .. یدا هتفوم هدافتسا ر نالیدا

 ضعب هداینودک ام لاش و هنسوب یلاحترا كادیزیاب مربداس ادهعم
 توسد) دنومسکس لارق هلجزا . یدلوا بس هنروهظ كناعوق و
 هلخادم هناعزانم کهدنسهرآ ( ج ووقنارب ) هليا ( جی وءرازال نافتسا

 یتما هدکی ردق هرات وا هاتفص ییا ر كناتسراحم نافتسا دردبا

 ئیلا مک هجونا یتساروا هلفرصت هنفجهصق ( دارغلب ) ناماوا

 هد دیزباب دالوا لیا مورو لوطا( هد ۱:۰6 سوتغا هه )

 هده رصینیدل وا یرلاوعد تسود یسرغوط اهد و ین دلش هلاح همست



 ۷ نازتف رود و تنطلس هلضاف
 ۳۳ ----»-د

 یرد 9 ینکیا » و بولغم ( ایوتسوا ) یلارق هنسو
 و <( ایوتسوا ) . یدبا شلوا تحاص « ههتسو « هنماقم

 ( اقر رس و البتسا یهتسوب راراجم هنس یستریا ندنعیدلوا یک

 دل وا شکست ییلت وق راع ر هداروا ردنا لاغْشا ییفوم میممأب

Pr.ه رقس و هد 2 ووشار) هللا (نافتسا) نالوا ىنەدنر دب  

 هد هار و (قارو) هدهتسو ناقتسا هد ۵ ی ا كارا

 یلح دم هدازمش هد ۱۵۰ . یدراروش وب هدرامف ومما (نیرتح وو)

 قوس ی یلح یسوم یردار کید هنملع ناملس ناطلس یردارت

 ٠ دما لوتق وسا هلع تلود ناسا ا 2

 هب لیاءورندلوطان | كرللنامع كزدیآ نالعا کید ف 6 و

 . یدتسیا راهنفس ندرلواکیدنو نوجما عنم ی رلرو رم
 هناصخ تابش لو هاش روطاربعا هدنرلادتسا (۸۰۹ -۱۰01)

 هدهتیدلیا تلط تنواعم ند را واکیدن و هد ع رلىلنامع ندا رارا

 د فک روطارعا ی غوط هشام روک دم هتنس ۲ یو

 ؛یدتکهیءروم نوا مکح ینعقوم كرودوت ینکیایردارو هارا

 د انا ردا مک ندنکی ینراوج (نولماسکح )
 . یدارا هراح هعفد ینرلالتسا قجهلوعوقو هدنتهج الاست هدیرلبا

 اک تل لعا رب و

 دداع اشا ضعب گردنارقس مەن ود ومش کس هد و

 (روو3) و شمامقح هلعف ندهوق لکت بلص لها هلو
 یحنکیا)روک ذم یمسا هدالاب هدهرام رب یلناق نالوبعوقو هدنراوج

 لاعحتسا یاس عقوم هد (ایوتسوا) شلوا ربساو بولغم (وقت رو

 هدهب ردا لوا ناملس ناطلس یل هدا انس ا ۱٤۰۸ . ردشمامهدیا

 هه



 ۳ ۱ سنا و یاموکح ناقلاب ۸
E E O ARS OEکا  

 ا ار تلت بولر هوا دو
 ا ا یرلکتا راز كنیزاغاطبلا یس یه

 ند(ردهدفالفا) وب لا رف هاتعح اسم مه TE رقس ر ی راح

 ندر سو : رلهداز نیس : هاردک لو اک نالوا ز ام مهم لا

 بلط هلس نافس ضعب ندتیروهج نوجا طض یتساروا هدافت سالاي
 تیاعر هربقس ندرلفدل وا موق ر راصاب هر هت كوروح رلنو .یدلیا

 اعتم ید دام | قح هلوعوفو هد رل اسس رخ 9 0 ندما ۰5۳

 . رثیدلعاب هیولتاط یشیا بولیوس ی راکجهدیا لسوت هیارجا ی احا
 كر هلک ربقس ر 9 هتموکح نع نداد نبع ( طاش ) هد 4

 ناییلادعپ یتکیدتبا السا یرلاروا هلعمحم یوق ینایع هدا نامور
 اشناولف رب ندیکی هداجالاد یتحو . یدتسیا ایرلاغ چاق رب ندکیدنو
 «یدل | باوجرب قوغصءداک وب هدهسل دلی وس هلس ی رلکدتا تعتاک |

 ا لارق راولکیدنویمب نانو کن وح یدل رشا ندا

 زونه ی( اراز ) نالوا یتختاپ كناحالاد ند ( سالسیدال) نالوا
 هلس ودرا رب هنهلع رالنامع دنومسکس هصالخ . یدشلا نوتاص

 هاب وب هسمک ره هدهسدروط یدنلیوس یربقس ینکیدتا راضحا

 .یدشما لکشتهدنسهناخاخ كنا ودراوب کنوح .یدعاساه ا

 یرلمشد بولوابارخ كيلاح كنهلعتل ود هدرلنامز وبا ذهعم

 هاناملس ناطاس « یلح دم هکنوج .یدرارواسهلسپ رادما كوس

 كجهدیا تمواقم هبالبتسا رب قجهلوبعوقو ندجراخو ر وش زاح
 ین اد ات نوناک ۱2۱۰ .یدیا رووروط بورق یر ر هدرکسع

 باغ لئونامه روطاربعا لوا هتفه يوا کیا ندنفالتا كناملس ناطاس

 ا تک وشو تمظع سنازبو هنیدادرتسا كمقاومییدتبا



 ۹ قیعضو كدیزبابدالوا - ترتف رود و تنطاس هلصاف

 هاریفس رب .ندشیدلوا یرافا هدنکمووک شيا ره زکلا 3 رون
 كرديا تحم ندنراهب رام ردارب یياویدشلاحهغع ربقشیق یرلولکیدنو

 یسدنک و ییکیدلک یامز یر ندلیامود یر یا

 اردو يراق رک بروو ندنکینسا

 احاناد و هتسون هدمرص و «یدتیا راطخا یهو اد د و

 3 ر ی س س س س س س س س ی س س س سیم ی

 در او هدهسیدل دنا رافسکت هب ولکیدن و هن هدزرط ناع هدندنتهج

 تاغا تک رح هرو هلکش ینحهلا كناعوقو بوسشانب هنفرط لوف 9

 .یدرو رارف هراظسا هرز وا

 ا و ا هلصاف ندا ماود هدایز نی

 دلرلولکیدنو هلرابلهتسوب « كراىلسنازب ؛ ككراراحمهدننامزمظع نارح و

 ید هد زنگ غ وب یراهدام تاشلا

 قیعضو كندالوا هلیتبسانم ىلاحترا داد زبابو یک الف هرقل

 : ید رلن وش

 هدنمومهساوس هللوصو لوطا كرومت - لرغطرا - ۷

 مولعم ینیدلوا هن هدنسهبراخم هرقنا -- یلچ ینطصم س ۲

 < یدنه ردو « یدلدیا یرحم هنیرزوا یساحر لهر بوبلوآ

 بولآ یمان ( نطضم همزود) ردوا جزو ت
 هلس کس ردنا تنطلس یارجا تدم رب هدهنرداو ثادحا راه

 . یدلوا فالتا ندنفرط نا دام هارح لایت ی برق



 ی وه و لوا ناخ ناملس ۱

 رار -یوهو لوا ناخ ناماس - ۳
 وش یک یفیدپاب هدیزراب اشاپ ىلع مظعا ردص . یدیا بولغم هیهیاسف

 ۱ قوذو هنیرالاح یکوب هدکنهدازهش لزوک ًاصخش «روسجو ر
 بحاص هل وا روابب ینولق بلجوعجش .یدیاشما تمدخ هسافصو
 لاحر دارهمرتسوک كاما طرف هترشع یک یساباب بولوا مدار لح

 هبنانعنیطاللس « یدیاهما هبلغ هنلئاضف هد یحماضف بویمردنج وک یتلود
 هنکیدلس ال اهدقاسرود هک راجه .یدرلیازارحا زاتمعقومرب هدننامم
 «نداشابلع روما سسر «ندنساباب «یدشودهتهافسو ترمشع نالیرلیا

 . یدناطاط هلوئکهدوب هلسهلب كنهروک «یدلا هنوع ندتلود ناکرا
 راباب یرلافص ماح «رلهحنلک | «ترشع هلسهدماج هک هدهج ردپ وا یتح

 هنر وعش .یدتیا برګ ییدوجوهاسهطساو یعامد «یس هدو .یدیا

 هه رداكسلح یسوم هلهجو یار رک دا زار .یدلک للخ

 کب سونروا یحاح یزاغ نالک هظاا ییدنک بوریو ربخ ین رقت
 الماک یلاقص هدکنساغا یرحکی .یدغوق نکیا هدلاع افص هدماح
 نادىم 2 ۳ رک تی رای | یک همتا شا رت 0 او

 سال - رازال ) « هلاراتمردص هج رتسوک شاب تس ولغم هدنسهب راح
 اا نس (یناخا یرمنکب) یثاب ناکسو ( لغوا
 هدنشابترد .یدلک هب هسور بودیا رارفهلبا |صاو ناکراضعب راسو
 یيدلس هوو Ea یسهربشمه هلا ىلج مساق یردار نالوا

 | نکرریک هیهسورب یرلرادشس ناطلسدح یدضح كروم بول | ینهنیز ی

 sy ند (هسادم) ERS هلشعم دوج ومهدهدا مس

 ك .زکلوامردپ متب] هلتجارم ءرصیقدلرهکهوباتسا



 ۱۱ ناب ا
 یر سیہ ر یر یی ی بی جی مر ہہ م ہہی یہ رہ ہہ ہہ مہ ےہ ہہ ہہم ہی ہہم م دد ا تیم یے ہی ہہ ہر ےہ

 ءع وهو لاح ر چھ اک بح وم هد ا امدعل . مکج هدیا

 مدرو یراتکلع شب یبدلوا فرم كنرت و
 هدرلهدافا یک [ردترابعندنوب هدماحر ندزس زکیدیااطعا اک یهنردا

 یقاوم ضعپ ردق هنسربزج هش هروم ندنراوج و كينالس بوللوب
 ید شو جور هاب زف یسهداز ردارب رعف [۱] « ىدا اطعا

 .یدتک هبهنرداقرهقارب هاش رط نیهر ییلج مساق هلبا ناطاس همطاف

 هم کک نوما رفت یدنالبوط هتفارطااملعو انشا دا
 هالوا نک ۱ یدابا سولج اسر رت لار تند . را

 هام اب هل رکسعیضاقو او کیعیاولعاو هک وااو مظعا ريزو ندنفبدلاق

 کتسو تکارف هطخن هنما و تعس هدهردا ندنفرط قلح و8

 .یدنلوا تر

 ف اطات ی (یلح یسوم) روع هسرزوا وا TT كدر اب

 هلساکلا یبا مور هلهجو ینیدنلوا نایب [۲] هدوراقو یک ییدایا

 ۳ او لاک لا"یسالاب یراماو تو د

 . یدیا شنا ناسحا هناملس ناطلس

 ناملس ناطاس هدلاح یربفدلل وا دای هلساونع ىلج دزاب دالوا

 ارغط قرهلوا هعفد ثالبا E8 شمردزای ود ( ریما ) هنناک وک

 هدرلنام رف ینیدزاب لی | یردب هکونلاح . ردشت الله

 5 ناملس هاش

ا رگ یک یورو داو 3 یاچ یو 22
ر اد صح «ءیدعا ز

 ه

 + دلج ونول - ۳ دلح -.سنوال تسل را ۲1

 تماس (0۰۰) ی ۱



 یلح یسع و - یسوم - ترتف رود ۱۳
 یی یی س ی یس ی ہی یم

 ا نا هرقن | هلیردب هرکصتدقدشیزاح هارلراتات هدنروصر

 كمردلب .یدر واوا ما رک او زانعارهظم هدندز رو .یدلوارسا

 ۱۳و شزاونو بیطت هللا هلله دعاوم « روم « هدنتافو

 هب هس و رب هل ر دي شعن بودا oreo هسور هلا ایادهو

 روا طمف و جاز رلادیدح و نشخ «یحاص ییطقمنع .یدیا نمود

 ؛نطوبحم « تدحم بحاصو عیحش هدنرابع عبار دارو مریدا و
 یک د وډ دنر هددنع قلخ . یداراقو بحاصو تدالح لامر

 دن را كح وک ك رنک هب هس ور . هدسد وع هدنفرمس كيا ندنخیدنناط

 ناش یتک رحو لاح كناملس ناطلس . یدلیا قاحتلا هىلح دمت

 هدهب ردا و هلع کا تفاع .یدشب راح هک ا لر هبمهدنآ قو هتنطلس

 ردکج هبروک هدا a . یدلبا تطلس نالعا

 ربع ەر وم یا دول یلچ یسع ۵ هر ۱ هرا اط EE س ی

 احتلاهبیسهرف اوا یسلاو هرکص ندنتک الف هر ۱۰. یدبا ردتقم
 بفاعتم ینلاح را ثكسردب ۰ درک هدزاقوا ردق هس رز تودا

 كناشاب شات رويت یحاف لیا مور نالنروق ندنراسا ندندزن روعت

 ENO »تلخ .نالعا كرەلك هبهس ور هاش واعم

 هل روطاریع | مور ادلقت ناو یدعاط یتسولح كد املس ناطلس

 تاب ) ندنرانادناخ لوس كسنازم . یدلبا مظنت همانقافتارب هحل 9

 زاغو ندهسور تاذوب . یدتیا جاودزا هله رک ك ( س رە نون

 ۳۵ هم « مهم یک شاروع « e ردقهنحا

 هس رخ یتل ود یاس ییدلوا ندنرلرامعم قرهلوا تل ۱1 هبیلج یسبع

 هرز وا ییبدنل وا ناس ءا ا روع . زدن ربح نایاش یسمشلاح



 ۳۳۳ یلح د# - و تاربف رود

 هه ی ی جهنم جم سس سس سس حس میسر ہہ ہہ ہہییں یہ ہہ سس ہمہ ہہ ۔ ہہ تصحیح

 یناشوا .نکردبا رارف ولم هدنسهیراخ راست

 .یدروک كباح ینسازج ثانیروصق كرهیدبا ح رج ايو لتق ندفرل
 ييدتا لاخشا ینس ونج نلخما سا ۵ سهام ینهسورب یلح یسد

 ییموطانا هرزوا قلوا دودح یدداو هراقس یلح دج هدد رګ

 هدهسدزاب ی رامخ ھه لبا مود هلردباقافنا ارح وم یحو ی رام

 هلن اف هط | اسا هنتدالو قح ندنغدلوا كوس ندردار یلح یدک

 .یدیاشعا در نول د [ردقلخاتسکر هدفنلکت ون كغج وح ر کا

 اعدا كد املس ناطلتس :نالوا یرار دار هاو لا هدسیننک کو
 ۰ ۱ مر 3 ب ن

 . یدعاط 6 یاکوس انس 5 ىج و دم

Eددا هرروا قلوا اتسم یلح مساق س یلچ  

 طاتحا و تعاحشو تناتمو 6 ذولقع ( هدنشاب ۱۵ ) یدیایح و 3

 ندنلاحترا كنیردپ . یدرونیدوک یک ش ملدا رها را

 هنسهطش صلخح تک و هطو و رم لوک ی ز رط کد گل

 کحوک كنيراردارب طقف .رولکمزال قلوا حودم كي هسیا صحت

 هل ود مسج بوشقلاق هنساغ وع تسوب ردق هر ۲۳۲ یبدل و

 رک هلف ج E ردب . یدیا هدود ص تا رخ ی هڪ رج

 .یدلربحاق هرلغاط هلسهطسا و دیزباب یوص یسهحاوخو اشا دز

 کیا ۳ هظفاحم یتهج وا « یدلو هدنرافرط هسوط و داق ول

 هدهسیدمروک ر رض رب هبیرغوط ندیرغوط ندنفرط روی یلجد#
 الب رب رولیاص یرطاخ تمواقم ییدرو ندشرط یر

 نوجا كلام صملخح ردو هلسملک> یضوط هق رش كروم ندنعب دل و



 ۳ س ی جاس س اس س تسمم

 3 رب کت نت ی ی 8

 ی نا ےس ےس ا

 2۳2 < رج هلراوس ردق كم ی ( یح ہرق ) ك E | تالوا

 ۳ ۱ لالو هدتعم هلبا هلازاشم هدکدتا رومآم کمکی لوت
 هرارف هتیرلفرط هسوط یاو هلغ هبیح هرق «اشاپ دیزیاب ردتقم و
 ار هههسور ساو شاو هدازهش شم :یدسا راحا

 دراب یدیا ا ك ۍرافرط هسورب . یدلک هیلو نوا

 هکیدتبا تکرح هنفرط داقوطو هساما قرهللواذلرت هسورپ هلسهصوت

 اوج نکیآ هقهساما . یدیا رونو هدربمزا هدروع هدرا وب

 ردقوب همش هدنفیداوا یت رثا كناشاب دیزیاب راتقفوم ینیدلوا لئان

 ررازا برح تراک كغج وحر نالوا هدنشاب شب نوا کنوح

 رد راک ینج هس ها هس رح تاس ر ‹ ىح هسهدیا ادناموق نوحا ه راح

 هایراوس رفت كسب ( هاشتلود هرق ) ندنرللارنج روم هدرلتقفوم وب
 ۳۳م یرکسع هدعرص یبدلبا تخناع هک رو تلخ

 : قدهلیروا ندنزوک هلقوارب یکیدتبا هدشک كنيللج هدتیاور رب
 تمساح ۳ زوا كماه رصاح ی ( راک ) یک ینیداوا

 ا یربش بو راقبح ندراسکب هد ی (یلغوادایق) کی

 و لاتبا) نکیا ءدتحارتسا زارب هدناقوط . یدلبا راجا هرارف

 د ( ءووا زوع ) هدینهژ رم رب شهدم ردق ۲۰۰۰ هلسادناموف

 ارفق ر اکرم 5 زاد (ن اوا aE ر ) وز و هو

 | كوك ) و قفوم هدرط هدیران | هلیرلعا هرصاحم یقرش راصح

 لصام او یدتیادصمت ند (دابا زاق ) هدقلخ ماطر نالواهدنسادناموق

 لب (دیزم) .نالیا ذاختا رقم یساوسبولوا یسیر یبهتچ دودیحرب
 ۱۳۲۲ هامرهف یتحو هدعماح هرکص «هدنراقافوس ناوت

 ۳ العاب تلق یرلراوود كنارواو ۶ هدنف رشعما ناطلس



 ۳ یلجد# - 3 ا رود

 ۳ تمواقم هدا راشضتا ین دقاب كاشژا دیر اب هدنسهرانم

 لا عاقا ۱9 اشا دیراب نر 5 یتلنامرهف و تعاحش

 قلارا ول + یدک هة اجا كوكا هرخالاپ و یدا | هنعم

 توعد ندنف رط روع < یلح ..یدشعا تافو دزاب مه 1 یر

 هتناورب . یدبا ,شمردن مک 7 راب قوص یل هنا رازتعا تل

 مرا رایرهش ۰ شمکجهدیا داماد هنیدنک ییلحدح روج هروک
 EOE تباحا هنر

 د وهعم ارت رزق رعوط درو امر هب رلعل وب و ا تاحا مدع

 هدنلوصو هنسحاوت یو و عفد ۳11 یدقسح هه هنی ىج هر ی

 پوایردنوکن دنقرط (:) یلغوای» NE ی
 ه دس 1 یدارواط یللقع اشاب دیزباب نکیا هرروا قملطصاب هدازهش

 هدتعل ون هدیریفسلرو+ هدندز یلحدم هدنرانامروب .یدلیا ناشیرب

 E ینابح د را ی یلاهم یتیدلوا راحود . یدبا

 رظنفرمص ندتعزع هنیدزن روج كرديا راذتعا و نایب هریفس ینغجهلاق
 غ دخ نکردیا تدوع هناتسرانات روک ذمهجورب روج .یدا شا

 هلدیزباب . یدلکج هنیراغاط لوب ( هدعرک ) هیات یهساماو داقوط
 كناملس ناطلس یددارب لوس نالوا عورمشم ثراو بقاعتم یلاحمرا

 : یدعاط یتطاس

 ندا دادتما ردق یازوقط بولغاب هلسراسا و هصالخ

 هدهتساما یلح دم « ەدەسو ر یاح یسع (هدنرود تل ياف (

 هاملاح را ادب زابو « یدتا سرک ا >ا هده ردا ناملس ن اطلس و

 <« یسع یدلشاب ( ترتفرود ) ندیا ماود ردق هنس ر نوا توناشاپ

 ناطلس یو رشم ثراو كتنطاس «یراردار كو راسلح دم و یسومو
 ص



 تامداصم هدنسهرا یسعو 1 ترف ۱۹

 (یرلاغوغتسوب) .یدلوا مقاو ناطاسلایلع جورخ بوى اط یاملس

 ناطلس هرکص «یلحیسع الوا هلهج وینج هلوا نایب هدین  .یدلشاب
 داره دیا فلت وت ناطلس ندیا تنطلسنالعا بقاعتم ینا و لاملس

 یرلاغوع تسو و ترتف بولشاب هتطاس یارحا E یلح رج

 . یدلو تیام

 تق كنیسیع -- هیراحم هدنسهرا رلیبلچ دمو یسیع

 كانیلجیسرع هرکص ندراتیقفوم نانلوا نایبهدیراقوب یلج دم
 ۱۳۱ ۰ یدسا یعاشا ندنراغاط (دعرک ) هززوا تلک ندنفس
 هجوتهبهسورب لکه اقاحتلاهنسیدنک كب بوقمب هدازاشایزوریف روپشم

 هلرلروفکت كنیزاغ ناع یرادج هدنراوج یعاط جسناموط كردیا

 كن یسع .یدشپراح هللا یلح یسع ( هدنلب یتمرا ) کیدلیا هبراح
 كناشاپشات روج هلته كکب بوقمب . یدروساوب شانروج هدتقافر
  رشفو یربمآ اروا هلردک هب یسهرق هلتعرس هدعب .یدتنا هنلغ هتنوق

 هرمسکلابو لاخدا هقافا یدنک ی( یثاب وص كب هنيا ) یسیاد كکب
 هلب رلهصوت امان (كکبهنبا) صوصخابو كن هبرکسع ناکرا هدنتلصاوم

 اا یسع یا مس هدرا ینتتموکح یلوطانا

 ۳۳۲ ۲ یدتا هر یروک دم فلک اداتتا هتتدالو وح
 هنب ( شات روع ) هلا راشم هدهمداصم رکید نالوعوقو هدنراوج

 سارو شلدیا فلت ندقرط یسهمدخ نکرذیا رارف .یدلوا بولغم
 . هدهردا ندنفرط ىلج دم -یلوا نوجا توطس راهظا- یعوطقم

 . لنامع كکب لاک قمان ( ۱٤۰۴۳ - ۸۰٩ ) ردشلردنوک هناملس ناطلس
 تی رادباکر شات روی هدهیراحم یانآ هروک هتیاور الق ندنراخرات



  Eبه را ه دان - ارس  xلتقك یسبیع ۱۷
 ی ہہر ےس رر یر ری ےس سس ا ا ر ےہ ی سس سس ہی جن ےس ےس س ن ی یی ی

 E و نار یا هلاراشم:« شلوا تا او
 هرب بوروآ هلرحتخ ندنسهقرا كشات روج رادباکر نکردیا رارف

 لد رخ سا هنگ دارو اوا هنسودرا یلح دمت و شمروشود

 یس ولغم وشا E یلح ی.دع ره و ردشعاتافو

 روطاربما نالوا یتفتم كرهک هلوبناتسا هلتعرس ند (هوولای) هنیرزوا
 تدر ناس ناطلس یردار كوس هده ردا ندارواو 5

 هک قات رک و ییا .تطلس نالعا هدهنوژ د

 یماظع ةَ كنيردپ هلا یلج یسوم یردارب ندکب بوقعی ینکیا
E LSE SIE 

 .یدتسا نفد هنص وصح نفدم

 یسع هلا ناملس ناطاس یب O ند شاد رف ترد 9

 ا ینومو دخ ىکا کد هلا افضو ن

 .رلیدیا هدقعل وب لوغشم هلا رک تایظنو تاسر هدهسو رب

 رم ور ندنالس ناطاتت یرداو رو
 هدرلمور قوح 1 یالوط ندننراسحنالوا ر ومشم نیک لا

 قاحتلاهتیدنک دلردبا نا هلا قامو دهع هرزوا قمار ا نت

 هدهنسلا ا ردق هب هسور نولو یره ۰ یوق ندنکیدلیا

 تمواقم روا بات هرم و كنلج دم و یدماجا یر لوق رمش قلخ

 هکناو اا. هتیدزن كیرایدنفسایتنرت نیومطسق هم رع ول

 موج هرلنوب هلسدا ردق ۳۰۰۰ یلح دم هدنراموح هیهرقن | داحالاب
 هح دا رارف هرم زا هدیسعو E هتک ك رایدشسا تودنا

 هدکب ناملس یربما هیردقلاوذ و كيربت ی یلج دم « یمن نامرق
 یرلقدلوا ردق ۱۰,۰۰۰ یسهفاک كردیا مش وزت هلا راشم ینس هم رک

 ۲ .: رگ اش وات



 یطعبض كه رقل | - دينج هليا ناملس ناطلس - ترتف ۱۸
 ی. ی ی ی ریه یخ یاس

 هدیرلیا كنيلج دم . رلیدتیا تکرح هنیرزوا یلح یسع هدلاح
 . یلجیبع «كولم فئاوط نایالک | یغج لوا مربم یالب رب هنیرایدنک

 ۱۳۱ اورام « ندا یسب رانو . یدتا قاقتا هلا

 .یدشتوط هبهب راح هلبایلح دمحم یرک اسع یلح یسعویرلکب اشتنم

 رهظم هییلغرب یلناش هدلوا هدلاح ینیدلوا زآ هبسنلاب یوق كنیلچ
 ۳ الا لاحد ضرع کا هتسهفرا یر هدرلکن .یدلوا

 طاستدارهلک هلروع بولیدیا را نکیا هدماج ( هاش رضح ) یترب

 ا ئادا فت بول ايق یصا رب دک
 4 یدتا م ده یجحاتفم کلاغ هدنس رقت كنلح ج مک توقع

 هکعا راذتعا ضرعهدکب دج لرمزا .یدنوا اما .دنتکلعیدنک

 یسع . یدابا اطعا هتسیدنک یتسهعلقیمزا «لاخدا هتقافتاو ونع یآ

 یندلواه «یدتارارفهنیرلغاط نامرق هدرازو راک ماکنه هحنلکهب یلح

 رب رکید «شلوا ناشیر و وح هداروا هروک هتاور .یدمهلوا ۷

 ا تولبردنوک یراوس ردق ۲۰۰ هتسهقدا ارت تاور

 .یدشلدیا فلت قرهل هه

 ی.رللوب كمزا یلوا ناملس بولک هیهسورب ًارفظم ىلج دم
 .ردنداا ییدردشت سس دنجنال وا رک ذ هدی دو یا

 هراهدازہش ندنغیدلوا قفامر قاف ءمدا ر قالع طقف وک ۰ 7

 دیا راباق هالک ر «ردیا تناها هرک 2 رشاتب یربآ یرا

 یطسص E ا ا

 ا ج مرکم ندکدلکح ندتساتس هنح یلح یسع

 هدنلاع افصو قوذ هدهنردا لاحو . یدلشاب ةەغعاوا تاهدلوطان|



 IN IT ام کا ید

 ییہ اس ی بی ی بر پس ی ی جیم ی ا رس یحیی حس ی سحر سی یہ یی ےس ےک س ےک ج سیا ی رج س س شم سس سحر حنا سی سا نیس سد وچ

 . یدلوا بجوم ینشالت « یدسا كر یتدح كهاشداب نارلوت

 ناطلس ینکلام ك ( كب روما ) ییدتبا درط ندربمزا كدیزبا
 كب دنج یتودح كنوب . یدیا شمریو هب ( یشابوص هرق ) ناملس
 هنا ترح نالعا کی روما ندا داتا رقم ی ۳656 - غ ولوئایا

 نوما قملسروف ندموش رب ظوحلم یعوفوو یدتسا طض یرهش

 ECOSOC درایو هناماس ناطاس

 هدلا هدینعفاوم را هسردیا تن واحم 5 هاشداب « یدتا

 ندف رک کیک ندا لوا مدا رب ناحافا دننج . ید

 را تو ا یلارا ۵. یدارا یلو یا

 ا هفد و ددو ار تحرک تن و
 . یدرک هنقافنا

 یدنج م «یدسا دز یتدحو ضغ كناعلس ناطلس رللاح و

 ا اا نوخا ید هنافر كل دک

 كا اج «كب بوقعی یلنامرک دخ یینامرق . یدتیا تکرح هنهلع

 هلدنج .رابدتیا تنواعم هلرکسع ۳۰۰۰۰ هدنح ندنفیدلوا یراقفتم

 دا هدعوونایا رفت. . یدبا راو رکسغ ردق ۵۰۰۰
 فوخ یدنح هدنرش هرلاروا ناملس ناطا « حد عضوم

 «یدتکهناملس دزن هج زکلاپ هلبا كرت یتسودرا كردیا التسا شاهو

 یدارف هبوب لدنج . یدنلوا وفع « یدناق هنغایا « یدتا تلاخد

 . یدّسا تەجر هدرلن [ هلنط یدل وا هلبح رب هدشیاو راقفتم نر

 لوغشم هی رلهحلک ۱ هو لخاد هغولوئایا تاعوقو الب هدناملس ناطلس

 . یدل وا

 هدلیا مور هداشاپ یلع مظعا ردص نانلوب هدندزن ناخ ناملس



 یرلدصقم .یدیا ES هلوطاا قرهلا ییهبرت 8 فونص و

 شخآ ههاشداب یرلوف تم واقم الب هسور . یدیا یطض ك.هرها

 یلح ES یدرکا وا یتکحیاب دنا ا e ندنغیدلوا

 ge اک یب ب وقعا ییناسرک نوجما هعفادمیه رقن [

 تنواعم هلرکسع ندنخیدالک | ینکجهسهدیا تمواقم هلتعم دوجوم
 بوتکم هبیلح هاسهطساو اغا رافلب و هجاوخ هنيا هدنقح یلدیا

۶ e ا 
 راد هنکح هلک هسدادما هدسه و یساعا رن یعگ وم هد ول < یدزاب

 هنسملکح هلا كرت یتعفوم .یدلهش اشاب ىلع مظعا ردص ییاوجیتیدزای

 2 و ددوا ۰ درک هب وقعل یناوح همر ود ييدتسا بار راد

 . یدلوا لخاد هرهش تمواقم الب مظعاردص هحنلکح

 یی و یلج دم هلن املس ناطلس

 یدعو «یداشمامهلا تام ولعم ندنسهاح تكمظعاردص یلحدح

 ادیبفوقو هبهلتسم هدنبرقت هبءرقن [نوجما تنواعم هکب بوقمی هلهجو
 هلزوک ینافص مزب هدرلهحیلپاق هدهسورب ناهلس ناطاس . یدتیا

 . یدیا شلاط هفک بوردتناموط هلا کجا ییافق « شعا بیئرت
 ۷ کما نافصاب یهسور هلمدا ردق ۸۰۰۰ یهدتصم یلح دج

 هدکیلک هلع نالنید ( یراکس یر ندنره هراقس كردیا

 اک ین سونروا یزاب کل[ نا ناملس ناطلس

 نکیا ام یلوا قفوم كنباح دم هدهمداصم قحهلوع وفو

 19 5 ندمح تروص . یدسا عاربحا هاحرت هس مضعا ردص

 ا رکف قجاق یاسا ۳ کهدنتیعم یلج دی وک

 ا یلارآ وب یدردوک بوتکم راش



N o ی ی ر itir a _ 1 ES GL — اس را 

 كمظعا ردص یرارف هبهسورو هنیدز ناملس نط كیاثا سابلا

 ضعب هداشاب دیزااب نالو هدندزت یلح . یدرو توقف هرات

 بویمهرردسک هنیزوک یکمش رک هبدیراح یلج . یدرتسوگ راتوعص

 (CAA ET ید تدوع و هب هساما هلش رط تاقوط

 هدنسهج رد تحاق « هغل راکهلح یدمروطشوب هدهساما یلح دم

 هب ردقلاود ندا س ا هد رافرط قرش اكن ەطا . یدلشاب هناششت

 E ۳ تیرهص ندشدل وا شعا جور هاب زىق ٹا ریما

 . یدیا شما طبر
 تاود اا ادو ..یدنا قاشا هللغوا| ن ۲

 یرلیا اهد یلح دم . یدیا تحاق رب زعلوا وفع ندنرظن هطش

 یک یخ
 روا هی هک )ندر نیل سو: یدک تا

 ف اد تاهدازپش «ههاننامع ۶ هتمالتسا ۸ یدک هه ۵

 . یدتیا قافلا هلرلولپرصو خالوا اط رب هدنروص ر قجهمشقاي

 ۲ یر زا ینعح « یدتا لهأت هل زف كن ( | هحربم ( یخ ال وا

 نامرهف كدزاب دالوا هلهحو ینیدنآ وا ناس هدراقو تاد وب

 . یدیا ندنرلناولم و

 هود رفح ین ود هام سهحش یفاشاع ثكهاشداب یلحیسوم هدازپمم

 هم ردشیراق یرلاروا و ور ندب ےک | قوس

 دفسرح .یدلوار وح هکرت ین ل وطان مناط ردوا ا

 دودعم ندناوذ راکزور ردات یسیدنک .یدک هب لا مور ندنزاغو
 ی ااقلا لرصق هدهب راح نالوبعوقو هدنراوج ستا ندشیدلوا

 ناملسناطاسیسه واعم رک اسع پ رص هتل الدنافتسا سۆ كن | هحص و



 یلحیسومهلهاشداب - نابل- ناطل-و ترف ۰۳ < ٠
 اجابت جم نم نم سس جیب

 . یدحاق « یدلوزو هدلاح اف <« یدلوا بولغم یسوم هحینک هنف رط

 تراعندتلادررب هب را وب .یدربک تقو هددر ؛رلخال وا «هد رلناقلاب

 رکید هحشروک تقفومزارب هدف رط ر هدهمداصمماکنه کنوح .یدیا

 ۱3 گر ردا یا فر
 رک كلكم «شع ود هنهاکتسدهخوح رب هب راح نادم یدیا رلبا اتا

 یدروبا وعوقو ارضا له هعاص ندل وص « هل وص ندعاص

 هب اي مس رس تابح ر هدر هدهب وا ۷ ی ندرارف یلح یس وم

 E ها هنب .یدیا شلک هبهن ردا هد ییلح ناملس ر

 یتک ر حو لاح كنب قر ندنهاکتعج ر یسوم هدلاح کیدتیا ماود هنسهیناوہش
 5 نوجا كىنلكو ن هتيرزوا و يولل تام دن

 یدلوا بجوم ییهموم تینونع ىلوصو هیهنردا كناملس ناطلس
 ۲ ۸ ۱2۰۸ لوابا ) . یدلدیا لاقتسا . یادت لس نج

 لوانیرشت ٩ ) . یدلشاب هتنماسیاها ًادج هعفدوب هللاراشم رایرهش
 فارواو دقع هدهاعم ر هلرلولکيدنوو طض یلونیراق هد 6 ۸

 . یدلیا طبر ههبهزج هفود ۱۹۰۰ یونس

 هنیررواو شماف یترازوک ترشع.یالب .ینیدلوا ثمهنم طقف

 یمراهراحنیمأت سس |كنل ود «یهنطرف نالوا هرزوا كلک یرغوط

 هداشاب یلع مظعاردص روهشم هبرادتقاو هلبح «رتمریدنونوا هنسیدنک
 زودن وک هحک كنسیدنک «یلاح را كنمظعار دص(۸۱۳)یدنا شمت ا لاحت را

 هدیولوا یلاحو . یدلوا موئشم كب هدنقح ناملس یلوا شوخ رس

 ییدتبا برق یتلود یدیا هدا صیصخ و رصح هتلود روما یتاقوا
 دز یتوطسو تکوش ۀکو ک هقشب ندکدلیا صالخ ندکالم ٌهطرو
 . یدیا رسههش یجهیلیا

۱ 

۱ 



 NE ۱ هلناملس ناطلس - ترتف
 سس یخ بر جسم بی یر بس شی سس سس ی دی بم

 فقرا كقاراب --- _یفصات ات ءداطلم

 نارا: یدنا هتکشا یر ودرا را اب هد ی
 اته لا نالوا قنال هتطأس ناش كنا نسل

 لاوحا « یدمهل وا یو هدهسدنل ون هدهاهاوخ رخ یایاصو ردیا

 كنج و هل فاصوا ییدلبا شع هتسیدنک كاتعسط یسهداومهات
 « سانشقح « مدقم « حیحش . یدلوا تجوم یالسا شاو شاو

 یدل وا مدآ ر تسودنو < سهاصتا « اظ نکیا تادر ها راک

 قم «هس داخ ینو یبا یک یه
 2 غ هر دوا وا لو هدافتسا ن

 روناشالک !ینج هلواه یسهحش كن همداصم ندشیدل واترمس هدنسهج رد

 هدنلاح دامحا هدننامزرب ییتدش لا كشق یسوم هققش ای . یدبا

 ۲ و و اار اره ندرزوا یرازو هو
 هدقدنالک ۱ هناخ ناملس یتیفک كب دم هداز لام . یدنروک
 یاظاش انالوعوق وهدیابود كکب سوت روا یجاحیزاغ «یدم ر و تما

 2 رج کرد
 [.همیا جاعزا ی هلفا «ردقوب یردقکما تنطلس یا اکب

 هکنوح - نایب ینسهفظو ینلاغا یرحکی . یدنلبشراق هلیزوس
 كناغا نسخ - یدیا شمالدا ثادحا ییلاغا یرحیکی هدح راب وا

 هلحاف یلاقص « یدلوا بجوم یبضع كنلح ناملس یتعجا

 خار نغلسح یسهفاک هلتعح | رم TE یا نا غا ت دنا

 « كب هجهرق هدناملس .یدک هنفرط یسوم ندنراقجهمهلاق هدنسهرادا

 هک یدلاق زکلاب هلرلکب جوروا هداز اشاب شا روع و كم لقم



 ینالتا كهاشداب - نایلسناطلس -ترتق
 سس <

 ۴ وشآ ( ۱۶۱۱ طاش ۱۳) .یدیا شمرک هیهردا یمصخ هدقلاراوب

 هیارمسندمامح بوتوط یهاشداپ نایمالک | زوس هللاح رکس تاذ چوا
 اف یا شملتاببهرصاحنارس هدیلج یسوم .رابدتیا لق

 هدهحنک 6 یدلک هنشاب یلقع كناملس ناطلس هجینلجآ زارب یامود
 یدصقم «یدقج ندنسوق هقرا كيارسهلقفر رفن چوآ ء یدغلوا

 بولآ داذما ندلئونامه روطاربعا نالوا قفتم-« كمتک هلوناتسا

 رادیوک ینیدلوا ےک هدلوب . یدیا كمزا یتسافق هادح « كنیسوم

 ندنفرطیسلاهان رتنوک ( یجوکود_رانکو د ) یدنناط ندنفرط

 مردم هدهسورب ( طاش ۱۳ ) .یدلدیا فلت ندنفرطرلقعم دوخایو
 قو یروصفر هقشا ند رشع كموحص .ردیوفدم هدنسهبرت دیزاب

 ا رمرر ردتقم یضرکسع یاطا < یھ . ییا

 هزادا یدیاهلوا ترشع یالب . یدنا قوصوم هام رکو لح ححش

 ."یدبا وک ینح هل | هلالقتسا د یلود

 مدنامز ر لکشم كب كهاشداب رر ردتقمو یحاص اکذو لقع

 اپا ینسهفیظو یفلاغا یرجسیکبینب كمردنج وکینسایما هنسهجننلچ
 ا شارت هروک هتاور رب اب و كمر دسك یللاقص كناغا نسح

 هدنقح یتعفنم یدنک ییایمالا خش یک سونروا یجاح" یراغ و

 هعطزمو لقع یک كملا رمقح تيس الب نشاق هنناضورعم نالوعوقو

 او «یلج دح هدازمثندنف رطیراس ر مایا قاطرب دلراتکر ح قفاوما
 ردلومام یلوا شلدیا عارتخا هرزوا قلوا صولخرب هنیدافحا كلنا

 لاا و كلل هلروص رر یمطاعا نالوا فلت هدلوو کنوح

 .ردقالخا زمکیدتبا ثراوت ندسنازبهنہک كما انئوحدم ین رابحاص

 . ندنتمدخ نالوا هتسفر كفراعمو مولع كنلح ناملس < صاح

" ۱۳۳ eo 



  eیجهدیا دانا كن یس بوم یالتا كياملس ن 2 0۵

 تودیاتمهلوا كلا هتفرعمو مولع قرت ندندافحا یزاغ نامع ا 3
 یحاص دلوم هکرت . زرد ردناملس ناطلس یدال هشاباسو دم هلقح

 دا نوفدم هدناتسرق كوس ی ءدنسهداج هکر کح هدهسور نولوا

 ناملسناطلس .یدیا یعاما ثكهاشداب وب ۳۹ صدر اب لوا یدنفان !اعلس

 اطء رعش یيدليوس هدام زا كوص . شمرولوا لوغشم هد رعش

 . رده کس طلاس یهدهردا ۰ رد

 ندقحا یعقومی هقبا وب و كاسم یجهدیاذاحا هرخالابكت یسوم »

 .یدنمهنل وب هدشنشت رب ۵ .یدیاروب رس وب
 ریلی یک ( قفتم هال و اد و ردارب هارک فیل ٩ ردو هامر وت

 هرزوا ساهو قوخ قرهمناط هلتفص فر ر ا امدعب هدد د

 هاتماقا هده ر داو N قلروطارع ار هدایوروا . یدبا یلعلو

 .یدشماوا نفد هنیزازمناماسناطلسهدیرلرکف كنا هرادا ییلوطان |

 هلستفص څا رب یرضوط هلامث هده و هبرغ هن هلسب هدایوروا ۰ یسوم
 یرلناصروق كراناو راولکیدنو زانروق هقشا ندو . یدنههلیررابا

 راولکیدنو کنوجح . یدنمهدیا لکت امرود ردتقم هدهنلع

 (اهحرم) یر قالفا . یدرافماما روصق هدتنواعم هد

 ضرعاماد هنسیدنک هد ( جم وهرازال نافتسا ) .یدیا قوام یر

 كنلح و هلسناتسراح و .یدبا شعلوب هد دح تبواعم هاتفا دص

 ناتسراحم ندنغیدلوا هدقمر وط ودیا اشاع هلرظنر هناراکفطا هنتاکر ج

 یس وم کو تساسنا فلاح ا حرت هنہلع تاموکح رکذلارام و

 یسوم ین روطاریعا سنارم كلا یدرولوا رضم هنسەقىت وب 43

 هلاراتعم هاهح و کج هر و و هد4هتسلدنل وت هدنماع ی

 [۱] « یدیا ردتقم رع 5 کره شف هلسر هدو ر وطا 3

  Eسک لک ۴۵۲



 اطہر نا ئر اسرع

 و مارر

 4صالخ

 یاهاكمظعا ردص - یدادرتسا دلص«ء دق دودح -رلهکا نانتسیا كلوروس

 . یموم لاحرا . هیعطق برام . قاغا هللا هراسو رصیق كنهیلج دمت _

 دل وات ما

 یهاتدا طقفو نایار هشبا E كابا هدنسولح ك یسوم

 . یدلوا قاب ی 7 ندیآا فلت یاس ناطلس یشادرفو

 (داا نالو ا ر ارو ندنسهب راح نادم دره e ندا

 ۳۲ ی رادارا < ینرلکلربد كسراضم ىح . یدالشاح هعا

 یخیدلوا هاشدایّب رداق هعاشا دیدن . یرا طبرو طض كنسدنک

 ۱۳۳ یدهمریو زو الصا هراهنهک .یدرتبیوک هدنوک ییا رب

 ور رک کل ینسهفاک هلتقادصمدع هنیراهاشداپ كرکو رارف ندهبراحم

 ۳ رک 1 اح را . یدشلاح هکمریدشتپ تل ودلاحر ندیکی .یدیا

 e حا فیر وید یسوم نوق « همشنی ندقلنابوج « لهاح « یا

8. 
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 ۳۷ رله لاتین ک او یو

 لاح ون 0 مدق هنسهفاک .یدر 4 روع « قداص یاد

 یراسورد نوع هر f ندن رللا ئ ءرلکک | <( رش ود ندر

 . یدتا باج

 بونارواط یلربص . یدیا زسربص هدردق ینیدلوا عیحش یسوم
 زما روهظ هلوم تاعوقو مماطرب یدیا هدیا بیقعت یتسهدعاق مش رد

 ىد رلاقنوصم نداک لا یا توک هدر ا ج ىا ھاو

 تاس ومنع هدردق نراسخ کنوح . یدریلسهدیا دا کید

 : کا یحاص

 ۳ ۰ سا 060ا یدنک هدزورس ننوترو ا

 ر اخ ا یدنا نکا عاتما نیک هه

 کای یدتسا دری وغد هلس هن ای ا اک ین هر ذو

 هغیروق شمش هنیرب چبلپ هنکوا تقو ینیدلا هنسهرفس نوچما هبرجت
 شعاقو یر چه .یدقح را روقاهد سو روا . یدروسی راد وت

 ندنشیدناقهنغل یم هاشداب «یدتا E «یدس هز وک یرلهنار وق ی

 [۱] « یدتیا هداعا هنکلکب . یدعا قلانفرب ندنتمرح هتس ا

 E هنااا كلور وس می و » هناطلم

 یلج لوا ناخ ناملس ناطاس ینمی یسکیا ندتتطاس بقر ترد
 .یدشلافیسومناطاس هابایلح دم هدنساغوغعتسوب هلکلدا وح یدع

 كما تو هدتهج اورواو درد )ارت هر
 یلج دم یردارب هرزوا كمامردتبا تئارقهبطخ و برض هک کس طظ

 تقر قلراکصولخ هنالوا هاشداب یغیدلوا شمرو رارق هوا هلبا

 ۱ دلج - قورافلاوا غرات 1



 نو اه تاذ - یسوم ناطلس - ترتق ۳۸
 سرم جی و ی ی ی ی ی یی ی ی جی دی س س س س س س س س ی س س س یس س س ی ی ی ی ی ا س

 ا. روسدا ناس رل رات سا نالا 0 ندکعا قل راکضغ هنس ولغم

  هتیردارب كت یسومناطلس یک ینیدلوا ناه «هلقع « هغطنم رلتیاوروب

 تایاور هسرولبشود هدینیدل وا ندرراکدای كحهرو زوس ر هلو

 ۱۳ و نوح .رولشالک ا ًاتعفد یتیدلوا زسساسا كن هعقاو
 مظعتم هدردق ینیدلوا روسح ۳ عطا وراپ 2 ندسلح دم

 هدهدرللنامع . ۳ کتاب :مدرخآ ز رط كداب ت اب

 اانالوا ءلوب انس « دونلوا تقد هدایز كم هکلکوسب ین ( هغلاخا )

 ناهع .یدرونل وا دع لوس هلبیرلهح وشود « یرادتقایتح «یلاحره

 داش رب هد و یزاع ناخروا هلا اشا ندلاءالع یرللعوا كنبراغ

 ا ا اتات ردقههحنل وا بسا یسوم :ردنالکعت اتتسمو

 تاسایخیدل واكلام هقالخا تناتم هدملکنو . یدعارارف ندنسهب رام

 کادیم هداویو . یدنالک | ینکیدلباقوفت اعط هتنراشادرق «یدتیا

HESرظن هنسجاق « دلرلسلح دمو یرلشادرف هاشدایو نرتسول ؟  

 یوطا ا«ر علوا رده ندقرط روم  یتعاحش وک < هاب رعت

 لصت هیلح دمج هدلاح یییدلوا شعلوا ضروف هد ار موکت

 ۱ هنیرول ونعوقو ندنفرط دم فلکتو + رولیبهللو هدفلکترپ هلون

 هاش كلکرت « هغللنامع یراتکرح كنيرلردارب ؟ ودیا لوتق لصن

 اهدنیدنکقحا یلصخر ثكحهدیا را مت یک یدادجاو رر وک هانم

 ب ال E « هتسمسر 2 ثاملس ناطلس هله . یدبا رول وب

 نالوعوقو هجربلا هتلآ رلقایا یتطلس فرش « هننرللاح قحهمشدای

 دم و یسیع .یدر وکړ اغم كب یلاقتسا كلود ؛ یدمهباط تاک

  یسوم . یدرارویدیا تکرح ندنرظن ٌهطق هبهخش تعفنم راسلج

 . .یدر وطیح ریس "الوا .یدمروتکهلس هنیرطاخ یرکفرب هلیوب ىلج



 حق نو ام نا یبوم نا و

 نام < 2 روح ههلخادم هشیا هلتفص دهعل و ا رک

 ندلاردب خش قجهنلوا ناب یتکر حو لاح هدغاشا زارب كنىسوم
 هب هح ور لاوحا یک هن یسعا بصن رگسعضاق EC فیوامس

 ۱ یا رو رس وک نفت دا وا 3

 سصراعشا قاباق هاش شادرف ما یيایدنفا كدا چ

 لما ] ردیا ریوصت هجهلیوش ییسوم ناطلس رکصتدقدرا هدنسهراد

 هذاعا یننکمو توف كما یوادن « قمردلاق هغایا یتطو لوا
 ههاتوک «هسورپ 6 ی اک مردف هدف رمس هشر دابا ا «تما

 اک هاب ا ا اع یا ی راما ات را

 < شنا رح و هسور كناملس نا ها لا ۴ یدا

 مهر لاو كل ا دج: یا شم

 O Se یا یتسوق خادم امآو

 ا ا ا سانعلا كوب ینا یا ی
 نت اس تانا مور «ندشستهفرا تسر ومهقح هشاب ند همح هل مردارب

 و EET 0 2 ۹ NEE و a ت
 قصل ,ES 4 دسر سلا «روو سحر ی وف هک رو قسصل

 ا كنىراردارب یموم . رولوا ترابع نک 0 عهدا ارحا

 کو لاح نان وا ناس هد او ر * یر و

 هتردع و اط E. ES ر وای 4۹ زاغ ا حالا خش ثكت یسوم ن "هاطاس

 ۵ )قوا دتص ةا ناطاس نالوا یهاشداب طقف « ردیا داسا

 نا ثالمر وعا هاش همشش ندقلنابوح«زسرملب ینیدل وا و را رم" ون وا
۱ ۹ r 

 هلهح ووب یلاحر هلايو ناعتر زو ةن ییسومنونفیمت یروکرب

 یغیدلوا شا صضحت هترامدا یدنک یتراناسحاو رف 8



 296 دادرسا - یمومناطلت -ترتف ۳.
 رب رد م سر ی دی ہہم مہم جرم سس تتر تر یی ح یه ررر < ررر ررر حس رنز رتن دسر حج در حجیم مسیح

 .یدنا یا یسومنوف اعفاو . راردیا قاراکص ولخ یلچدجم 4 هانا

 منا ر 7 ' ییغوط «یدبا قداص هلهجو یتیدن وا ناس ۳1 طه

 ۶۰ ها مدق هیارما تاربم نداباب یتسیدنک یتلیرضوط
 یدادرتسا دارم۶ دقد ودح

 هناتسب رص لاد دہن ینلارقبرص نامروط هدنزوس یسوم ناطلس
 هتعاطا «یدر داسی دح تور دک |نوی ون هلا رو «یدقسیدقابیورک

 ۳۱2 ی راهصف ( یربوک )و ( یداوارب ) ءرکص . یدایا لاخدا
 < لر ر ہد اهدکسالس نعهسهرادارصق .یدسا

 هدهنس رو ٠ یعقاوم هاب ادعام ند (نوسز - امال) و قسضتو

 ییدلس شید 2 9 ندوب ۰ یدّسا هداعا یدودح یهدسامز یر ذ

 . یدلشاب هفمراص ییوماتسا دارهبرو هسرزوا ( ونام ) رصف

 ندنیدل واهدساودا هرصاح یک ینیدلوا توق یاکرادقم هدنتعم طقف

 هد(۱6۱۱-۸۸۱6لولیا ۳ ) یدیا رویدک شا كب یتفک قسضتو رصح

 یسهدلوا هتسخ . E تیواقم هل دش « یدتا موم هدهیر

 وار . یدلبوط یتتناتم هحشالوا هعفد و لئونامه نالیدا تاور

 ۱ ا مدیره امس ضمب ییدسا قفداصت هدنراوجت

 هدید زن ز وطارب یاو هدد ر كس [۱] هرو ا هدهعلاطم هداع ز ول

 هنماع یسوم ناطلس روطا ربا یهدازش رب SU ناخروا نال وب

 هلوساتسا هلتسام ر هدس ( کرو ) نالو هدندزت یاج یسوم

 ۱ ۳۵۰ ص ۱ دلح ینامع غرات - اغرو [۰]

۱ 



 ۳۹ -ِ ردص و کالا دادرنسا
 ےہ ےہ ہر م سی مچ رس س س سس ہر ہہی ہہی ہہ ہہم ہر ررر مرے ےہ ےہ ہہی ہی مہم ہہ ہہ ہی

 هاتفص یارق امور هدانل تا ردش سه هد E < یدتا بلج

 عمج هدنقح یتعفن» قانابتسرخ هنی ناتسب مصنوتب هدهسروینل وب لوغشم
 قلوا تنم نارا درم ناظلس ملا و و

 روغ كب هاشدای و . یدیا هدقعلرضاح راهنطرف شهدم هرزوآ

 نط یحمدا ماحتقا یوکس انوک ره ندشیدلوا تاد رب روت 8
 نالوا تاغ یر ندسههس ۷۲ ار هلا یوم یدروشوا

 ا, یعیالوا لغوا كب یجهواس كناذ وب اغروب ] ناخروا هلاراشم

 هاب | نابالاب و ] رد زم مشینیدل وا یم ودر ڭا املس ناطلس : روتر

 ES وح .یدلواهمدقم هبهمداصمر هد غ نی نعکسالس رارب

 ی هنماع ی ادعا ندا عج هدنفار طا ك 2 يو

 هر و رصاح هده دلا دیدم < 7 طظرص یدعلق مات :r و دف )

 هتاخ ندنفرط یسماح كب ناخر وا اب هلکن وب یدل

 ی رز تا هدوا هلک لدا ماست هب ( یسوم ) قرهلوا قده

 ندنعن دقح یر او a رص ہو به راد شبا و ید و

 هرزوا قلوا تاج :راح رب اکویو روبلسب یفیدلوا دکل كنتاح

 . یدبا روشلاح هفعازق هیوا ندوا یولح دم

 ناھا یسوم :داطلس تک

 مهاربا مظعاردص هداز اشاب ىلع یرادناح یوتم نوفدم هدهنردا

 لخادتم یترومام . یدردنوک هلوساتسا هلتراقس یسوم ناطلس ییاشاپ

 هضح هلاق قداص هبهسامع تم ك 2 ا بلط یرلهب زج

 زور شیر عرب ES ی ندلت نام شا

 هلتفا دصمهاربا ینیدقارب هنعانیوا تا یکییدتسیا کنوج .یدلک



 دبشر تاچ اد ی ومناطاس و ترف ۳۷۲

 ۱ ؟داسع یئداق ههاشداب هدلاح یيدسا هارب نام کل a تمدخ

 ررط هزعروما یاسوررلنامز وص : یدلاق هدندزن روطارعا ذلردیا

 ا لونناتبا روطاریعا ..يدلوا هوم هدرخآ
 ٤ یدلوک یزوب ندساحتلا كمهارا ندنکیدکر روا ندنمنع تدش

 هتعجا صه یلحد2ج رلیدشلیوس «یدتاهطسا وی ار لدنما وس

 تعحام وهعسا و وبا لا نوما لوصو هب دصقم هدساح . رلب در و را رق

۱ 
 ترازو هدساشامهارا .یدشقلاق هب هب رحم اهدرب ییعلاط هدنفرط هتوا

 ییدنقا هللا لضف ی ان ہ رزنگک «یدوقلایبساب ءرعقسا لو

 ا :یدلدبا لصاح فالسا «یدددشوف هلوتاتسا
 :یدیارونشود روطاریا ود مردیادننهچ وبا هعدنک ندشیدلوا هاا

 ینتنطلس كرديا هبلغ هني ردارب یلج هکنوچ . یدلوا هلیوا عقاولایف
 . ئا شم اق ۹۶ عبا رب اتداع هدوطارپعا ردق هنتابح هک واعا

 . یدردتیا لسم هنفرط یلح دم هدییاصا رکید اشاپ مهاربا

 ۱9  وطاوعا یدک هلوساتسا هلرکسع زار یلح دج

 < یدیتلک | نوک وا < یدنلوا بسر رک ا <« یدسا

 .یدلک و دهاحاسهنف رطبوبا هلساغ ود روطاریعاهدرکسعردق ۰
 (کا) ترقه وتناتسا قرهلوا .تکرح هنتهج لیامور نوک یت درد

 یسوه ناطلس هاسهقفتم رک اسع یلح دمحم و روطاربعا هدعقوم مان

 تعحر .یدلوا بولغم A E هدهم ذا دم .یدشل وشراق ۳

 راس هلکب يشخم هداز ركىدم یلعوا ل اء ایم هدهمداصم وب .رلبدتا هلس

 یسوم ناطاس مع ر هنغانام رهف كسلاح رمو هت اخ تلیا صا ضع

 رلیدع ادلق هایب هوطخ رب ندنرارپ رلیهاسو یرجکی یهدندزآ



 0۳۳ 3 ولم یلج ڌم ترف

 هدهمداصمیاننا .رویدیا نیم ر دق ۷۰۰۰ یوق تنیسوم نم راخم رات

 یرکسع هدمحو یسدنک مه هلکمشود ندنناوح بوتلهداب ےک

 وشا . یدل وا روج هنعحر هب ی وطات | هی راک هوجو كيدو (

 .یدح و بضغ نالوا هروطاریعا كنیسوم ناطاس هنیرزوا تبیلاغ

 ہی یم د ےہ مع ی یحیی جوجه حج

 های( لئونامس ) و كعا صاع دارکت یوساتسا ی
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 9 نی

 ا

UG ۲ 9و یک اینم برص ناتسا هلاربشا زونه هرفس ههدقرط 
 ی

 ا
 (j 2 ٩

 >> هتملع ا حا ثاح هک ندنسهسسع تهح تغلدوراو ی دلایا ا ۰

 ند فرط یلح دم اا ا رلصاع . یدنا لوس اتا

 یسوم . و وج 5 دنج نابود هک 4 یرخوا )

 ی(تورب)و (ناولو ) و (قالاتسا ) و (لوقص) و (قاووسل ) یلح
 . یدیا شخرلبا ردق هب ( ووهچ ارپ ) یرارادشس و بیرخم و طض
 .تدملوط یناتسبرص یسوم طقف . یدلوا ملست هبیسوم كب هزه

 هقش ندنلارف برص و < روطاریما کنوح یدک درد هب هظف اح

 سوت روا 5 اج » .یدر وهل شد اک | هلسیاکرا قدنکو

 .ثب سون روا .یداتنا توت ER تاعلعت نالیردن وک ندنفرط

 < رترونارا هاسو نوجما قاحتلا نت E ییا مور هکیدروبد

 هسراوح لوساتسا .ردهدهلاح رو هدنلبامور ین مع یرارادمات رلود

 ندناب قرهقار ی = نوسقاب هرکسع نانلو هدنجراخ روس هحینقح

 مهنشوک نشه هفوسص نادنلکتا ناقلاب ::نوسل و ی

 ردقهب ه وص وق کت ندک دشل 7 هل راب رص هد شدن 3 وشک هشس

 هلتروص و هتشيا رلکجهلک یرلکب هلاحرتو یسیدنک هیاروا « نوسنیا

 .ناطاس ردق هتفووا قرهلوا هلضف . حول وا یا عج هىفاک هو

EE AE۳  



 یتکرح رارکت كنيبا> دم - ترتع ٤~

 TE هدشاط یحقا و یرلکب قاحنس E او

 یلج دم شيا ۲۱] « رول وا زمس هش هدلاح یه تشفوم  رلقح ه وا

 ا تکرح هدنسهرباد تاملعت ونشا نوجا هروصتم همداصم

 .یدبا لکشم یسمردن و دف اخر ا كنت ومل طس

 - قاشا هللا ہراس و رصیق كنيلج دم
 قالتا كهاشداب هرعطق هب راحم هلا یس وم

 )یکی د (نافتسا) هحنلک ههر واجتم تام وکح
 ۔دلوا 2ا براحم ها ناتسراحم هدکیدنو و شما طبض ی ا

 رحم ف ( یراوش 3 زکلا لکد «هد ۷۲ یاب و ق ۷۲ نب

 هلیجووب .یدیا شمربو هیاصلاب ی ( اودوب ) و (نیکش-ونسلود )
 ۱۳۳۲8 درر ندرا ولکیدنو مد و اراعا تن یبومناطلس

 ۱۳۱۶ هسدنک تحارتسا مایا :ندشدلوا مرسی

 نده وا نولو ماسلا یسهرای كنسلح دم طقف . یدیا روندیا نظ

 هقرطاپوروا هني ندنغیدلوا شاوطرکسع هدایز ند ۱۰,۰۰۰ ندير
 غولوثایا ككبدینج یلریمزا .یدربو رارق هغی اهد برن ورضوط

 * ءراو ىغيدلوا ءدکلبا بیرخ دا ییلوطانآ هلیا طض یو
 | هوا هلغملا ربخ یلج ینماق هدكکب بوقعی هداز كب زوریف یبیلاو

  كکب بوقمی ین هنیرزوا تاعلاطم ضیب و یدتیا عفد ینابق هل ران |

 ۱ Pees كن هلن اغ هسر ولیدیا لو بولوا هل وج یرلرا دف رط

۱ 
 ۹# تاذ 3# ۳ لوادلا نه یار اظن هنتياور

 E داج - قورافلاوا خراب ۱1

 ج صوتی پس



 ۳6  یرلتکرح هنپ اع یوم كنيرلقفتمو دم - ترتف

 ۳ نامل ۳۲ ۳۳۳ یردب معاق عفدلادعب ن فب ںوقعل

 هب ده | هسلا راو یساشا a نوتلا رده هدتفاضر ندقفاها

iیدلک هلونناتسا هن هدنرلادتنا (۱۵۱۳ نار زح ) ا . 

 فهزو . یدک هیاپوروا ( هدناریزح ۱۵) یدشیروک هلروطاریعا
 یربتتندنکر حو هلن یناومناطلس :یدتاذاحا تاک

 هدنرافرطب رفهرق هنیرزوا تراقح یرلکدروک هقشبندنو یدبا قوب

 هداز لاخسهسوک ء كب سونروا یحاح یزاغ نالکح هیاوزنا شوک

 ریپ کب هروم و ناس یریما هلاحرت «راکب ین یلغوا كلوب و دم
SOE aیخ  O۳۱۱ او زا  

 وا ارا ی یا قالا هتنرکسع دک
 ندنکیدیقاط لتدشندیسو«ناطلسهر ا ورهدىلارقپ رض. رثیدتا

 ك ج یلعوا لئاحم 1 شعا نج نا راتحا یفرط یلح دک هد وا

 هه ردا تالکشمالب هایش رطاسلکقرفو س وقر رادشس EN دنام وک

ES6 نهرح  E u 

 درط هنتماقتسا هلف كرديا هلغ کا قداعتلاب هن رادشم یس همناطاس

 مات ( درد یلوص ) .یدروسل و هدتهجوا هدیبوم ناطلس . ید

 درزاب هایرلعا هعفادم اشاب تکی هلبا كب هزمح یلغوا یلریمزا هدعفوم

 ےل ر ناطاسیدعا یزاعوب زانو : یدو فن

 ب 2 ) و ( هفوص ) و درط هنفرط هتوا كرلناقلاب ی رکسع

 یزو یکی هلبا نافتسا یلارق پرص و طض ی و 8

 هبونج كلردیا قاحتلا هب ىلج دم هد ( دوفکت روک هدنعرلم رات )

 (نایریوک ) و ( جاوشورق ) هلتکرح ًابقعت ی یسوم امنادو یرغوط

 السا و اقا ا لب رخ و لح اوا تس ووا هو



 یم.هب راحت دلوص هایلج د كن ی-وم اطلس - ترعف ۳۹
 ر ر س س س س ی. جی ی س

 ا ا تج یک هنفرط ىلج دمج نایتسرتبو
 ی ممم عی پی ا

 ۲ اا یدتب رد وقایص قرهللوا سقمت ,ادجب,یسوم

 ۱ زوع ع ) بولی رب دشقص هاقح هدعق وممأت (ینغواال ا.هووایبروماح)

 ن دلا ءااع تاصفوم o یدلشم وط هب هب رام هد ( ۸۱۷ - ۳

 ۱ یلح دم [۱] ردح مصم هدننامرف رب تكسلح دم یتیدلوا یسهووا

 هد کم | صا رکیدو هدحانج لوص كب سو رواو عاص رار هلرلب رص

 شان دو هلا كي دم یلغوا لئاخیم .یدلنلشاب هموم یدبا روشوت

 هاشداب (كب روما هد را رات ضعب ) كب سونروا رکید یلغوا كناشاب

 روسح یدیا رازویدبا عفد ییهمداصم هجامرهق بواوا هدنفرط
 رز و تربح هرالقع تمواقم یييدتسا زارا هاا ا ر هحرد تب یس وم د ت ِ مت ۳ 1 5 از مک

 اک ردق كس یدب قداص :دتعم . یدآ هدهحرد

 ۱۳۳ و ره رانا و برص الراو - یدشمالف هتک
 و > ا یرلیا كب E یداق هنر ر قردزوب

 یرحنکی ریتابن نکس ندیارارفیک ایا رکید هنفرطد# ىلج امدقم

 کلا دن ثوص توقخح عر كنک و اعآ ا ساعا

 بلح ةف رط تک E .یدتا راثحم ندنملطو رهف تهاشداب

 نسح بور وس تا یرلبا یسوم ناطاس نرو نک یغلدشىلاح هب هلاما و

 تا نت
 اشوف هم دادما EE یدر وشود یتسهلک كرةشىش 6 یدلهع وف اغا

 ون جلف ر هل وق عاص هذیرت دیو نک رسا وا هاسیر ندرات

 هدالرلیرحکی هحل وا روح کملکح یدلاق زحاع ندهعفادم . یدّسا

 ۱3۹ یا رتا هعمااط هدران كرك للخ هتنراتناثم

 هنتماقتسا (قالفا) هلبمدا زار, هدیسومناطلسو یدتنا هجوت هفرطوب
IRIE در 

 ندلاءالع ۾ 4E لیدنتسوک ها وقاص یسهووا یدلا ءالع [۱ |

 . یدیا یهاکر درا هدنتکرح هنهلع رلولب رص كناشاب



 میس جم سا ی یخی یی یر ی جا سی نخ دی ی

 ۳۷ a كن یس ہوم ناطاس ترف

 یهد رغم یزاوسرب ن :ردب وکهلتسادنام و اشا هح راص لا رذنا را 2

 EE E )۰ ۳0 قردل وا ح ودی هدقلفاسطا ر ییسدنش

 یدل وع و هدقلفاص» یو یدلدبا فلت ندنف رطرابراوس ۳ یس ومناطلس

 چپ ê ۱ ی ِ

 ناطلس . ی دلی الاش راندمد قدرا نالوا لصاح ندن وف كبش و دما 92 رج

 تو واله هه هسور یشعن .ردهنس وا طاس Sa ردا تی ی عن

 . یدلدیا نفد هنسهبر دیزیاب مری دلم یردب
 یموم و ناملس ناطلس نال وا یرلشاد رف «دح یلح هلهح وو هتشنا

 21 هده سور هدهب و هدهب ردا هر a 2 رهلیا هلغ كتر یلح یسع دا |

 رب نوا یعی یر ندنلاحرا كدیزاب مر دل «یدلاف یتنعاس بسور
 یاها "القتسم یلح ده .یدلو ماتخیرلاغ وعتنطلس ندیاماود رد ) د هبس

 هم و وه در 6 ا لاح تنظلس هح وف ەدەسإ داللشابهتنطاس

 یدل قمار اص

 او یک لوا جاتتسا ندنتاپراحم ناکدازہش وشا
 ی

 ڪک هم 7 نالک یر لب أ ها 1 رظد هنناکر ح و ۳  یعمحش
 ر

 تعاعحت كمل دج غ راحو وم : رذق و همش, د
2 9 : 1 ۰1 

 یس وم ناعلس هلمدا ردو ۰۰ هدهسا ناب زکب هد للام رهف ۶

 یا ووت نوجا اسد تنطلس ص وصخ اب TE رف ندنسشراق

 ر وب ووا دول وم گن (AEA 9 شاب هساحا تب ما ات تلا ود

 ۰ ِ با یو

 لوتقم و تولغم یلح لار هدیاب را وشا هم وح ردلکد

 فرص راها هنا راکشیاتس هب رول هر ہهدنقح یس وم سرخ ر وم ىدىل وا

 حدق ومد ی رلب ولغم برو حدم یهاشداب د دل ول وب كرلخر وم ؟ید رار دا

 هرلهاشدا یرلفدنل و هدننامز صوص ا ىلعو هی هرن امع نیطالس كجا
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 دز راکش ییدملوا ینر هقشب ندص ولخ ضرع



 لوا ناخ دن" ناطلس ۳۸ ۱
 میم رعیم ت ید ہت

 گلاس وو هسرژ واییلنح رخ تكت یوم ناطلس هصالخ

 . یدیا لکشم كب هدسهفطو طقف . یدتا لاقا هب ىلج دم

 ثکلاث قوح رب نالیدیا عیاض یر ندنسهتس ( ۸۰۵-۱8۰۲ )

 تم كل یهداعا كنسهعدق دودح هساع تموکحو یدادرتسا
 هطرو یتلودو اما هلقح یهفظو وب دمع ناطلس یلح هدهسدیا

 تاک یيدتا بقعت 4 ج۶ 9 ۵ .. یزلنا E ندلالاحمضا

 و 6 یان نالوا مادهنا لئامو احا هدتتطلس یهمیقس

 ؛ ی دنا



 تابراح هدلهح یدادرتسا ك صهع دق دودح

(Ao — A\ 1) ۱82۱ — (£17) 

 نا زا رہ کچالو یر ت او
 (I ہا ورک

) ۸۲۵ ۸ ( (NEN NEE) 

 ص زمم

 3 یر هل اغ د ےح ۶ ییغوا نامرق a یھ أم هل ر وطاریع | 1 هاها ثب تن وه

 یدلارد ج _ رلراغامه ,رلرایدنفسا < شا ةداعا هدبل وطات او یا مور

 یموکح SS یلح ییطصم دی زی اب دال وا ا س ىس هل اغ ناطلس هدد و

 اس د دوم كلا 5 رل واکیدنو ی رقس ناتسراح و خ الولو قالفا

 - یر وک دلوص كنیبلج س ییاقالم دارواءاربعا هلد# ناطلس - یی واخ

 یبسانم هليا EE روطارعا . هاهاش تبوه

 هڅ ع وطندد دیر وماحد ناطاسهن رز وا یلاح را كى ىس ومناطاس

 1 ]رد هو جو تام یا نا یدلبا سولح كر هلک هب هن ردا
۰ 

 . تعجاص (۳۰۹) هفیح هدندلح ىج ر كمر [۱ ]



>» 

eیوه - لوا ناخ دم  

 یتحوكنیبلچج یسومو یلج نایلس كنمراخروم یکسا یمدا نامز
 ۱ اح لخاد یترثتطلس كنلح ییطصم یرلکرابا بقلت وید همزود

 یسخیتعب زی راهاشداب هاب راتعا تطلس تب ون ناخد !رظن هن رلکدعا
 زدق هسرطدس .یدتنا سولح هدشاب ۰ ردسدح دب هدتقشح طقف

 نکیا جن ک كيو هدنشاب تردز و وا ه رکصزدقدل وا ت تنطلس نشنهبارم

 هدهحرد قحهلاق قلشو هدنسهرا یرلشاق « یو ر وا . یدلمالاح زا

 یسه را یرلز وم وا Se اس ا یلحاص 4راا یٰلشاف و

 < لتوف نالسرا « باب ,یموف لاتراق . نوروا یرللو شد

 .یدنآ تادرت لقل هتسخ «فرطو فطل یسهمو درظنم

 ماتلا هدندوح و « ىدا محشو ید تاغ لوا ناخد ناطلس
 3 . ۳ زا

 .ردشمل وب هدهمداصمیمرکب تاذلاب .شمراو یرتا هرای ردق قرق شلو
 تیاتم.« تم ومس « تناکم ولع یهاشدایو یرلخ روم لناعع و سنا رب

 هلا نا ینغیدلوا یحاص یقالحا AA تلاعف تۈ 5من

 هدعیدلوا رور ub تباث هدنغلتسودو رار وننل وی هدنساس طرف

 آرا ردار ا کا تقام یلاح را كنرد < طقف راوي ناس

 قحوح ر هدنشای شب نوا دقو یرلقدشقلاق هنسا وعاد تا

 نالو ضصودع صوصخاب كملا ناصع هشادرف كوس تا هدلح یییدل وا

 هتراسنرب برصو قالفا نوجا تنطلس رظنف رص ندک ولم فا وط

 نالواهدنزرط كعا قوس ه هلخادم هنیروما ثاتکلم یرلنا هلتعجاع

 قلوا قجوجرب یسیدنک یغوج كراروصق دلوتم ندتکرحو روط
 و هدهسلآ دا هتلود لاحرو ا ناو هدندز هدایز كلا هلت ساتم

 ص
 وا ادهعم . ناک هصحر هدهنشدنک ندەروقىمو مدا ود نح تچ

 س “> ۰ 2

 ندقدلشاب هتنطلسیافا هج زکلایو ًاسأر كر هلکح ندملاع ٌهن كردار



N: یا وان z 
 سم یں ی ہں ںی سر سی یں ےس س م سس r r ب۰

 و e ح دمو ۳ نایاش تکو ر یی تقع هک

 هنسپا هذخاؤم نایاشو حودقم ردقن یلاح ی هدنکل هدازېش هسالخ

 دغ یراختفا راس كراس امع+یشیدنک. هدیک رع ر رط سر

 یدس وا شمامرد وا ین رز تایل مساق 2 ئىد

 رولنيد هاشدایر یصمو كاب كاو زملديا دانسا روصفر جده هيد
 یرا وقروق قلوا یسلکتسیا تسؤایو كارشا هتطاس هرخالاب .یدیآ

 ۱ كن ردار : یدمهربگک زاو ندلاح وب یر رله اتقا

 : یذبا هدنشاب نش نوا هدروج هعقو بولوا یعنوک لا كس زاهق#

 هدنامز و روستبی و هعراصم ندنغدلوا هدر یمدمد یاوق

1 a اش و هنشار . ید رولسد ٤ یلج نا وله < ىج یعشروگ ی 

 . شمراراص دنلو یلقاحص همرص یراجوا هتیرزوا بوک هال

 حش نالوا ىسضاق كن یسوم ناطلس ىلا كلبا هدشولح

 دود دن .هداز ناخ نالوا "یرکشخرتر و هف را

 . یدلقط هنغادراح یودب هدوب کلاتحا . ردشلوا یتا یه
 د وهعم ندالالتخاو ماه هال اعفد یسهحرد تانتح یهو کیف اف هقع

 وقع هدهعفد ېه هن هدلاح یییدلهش هدنسهعفد ره کب د کی نامرق

 اا ندشدل وا كلام هعط تر ِ رونلسدرواشالک | هل

 خا E ت ودنا هلماعم هلا صاصتخا لاک هقلح ی رک

 هدهموم ت EEA ی بس چ ناس رح و مالا ۱ نادنکداذوس تب یلادعو

 هنفالخا مراکم ییلح کیا 9 2 ترا هاتف و زا حیج رت ۹ے زا رل

 و اوج ی یراهلاوش ناز نس ( سدف ییح . شمراذبا نا وتعم

 ناکسا هدمیلفا یناه | E هک او دک بوراقىح لد دس

 نوت ین وا ییفشم تا یعاحر 5 راناماس ر ران وا هسز ل ردیا



 یوه - لوا ناخد# 3
 یی س ره م م یم سسس ےس مس ممی مم یی مہ ہم

 kc هغلتام وليد . یدیا شد | مردیا وزرا هلع دوج وم

 ددد رص وا :دهسلکد یسجرب كا كنهنامعنطاللس هدیابوب هحنلک هنفوقو

 E یراردارب هکنوح . ردقو ههش چیه هنغیدلوا ندرلناش وب

 ا ياا القسم تب هرکصندقدلوا عفدنم ًالماک

 فئاوطو رلخالوا ؛رلولب رص «راراغلب هللا یروطاریعا سنارب ناروط

 یرلکب هود و ابروز ماطر همدروت ندکی هقشد نمی کد كولم

 ءاشدب وب هیرخم ردق ویو دعتسم كپ هیرخ اجراخو "الخاد یلودیانب
 یسهساس تراهم هروک هتناس دلنمرلخ رات نکیا ردتقمربغ هدصالوا

 دا ك1 ا اح تدم «یدتا ا هر وطار الاخرد هدنسهباس

 چ هشیاسا و نوکس تلود و ..یدلوا فتم قداص

 هلسسهاعا ] هدنلوق یرفس ییدردنوک كيرتا لجال كروطارعا

 نالوا هاا تادالوا  قداص هلهح مکیدتیا سولح هت مدادحا

 یمکج هللسپ تیمیمسو صولخ رب هدنقح هدعابح تدم یک وخ

 هیوطاریع يا مر SED کما نوع یک س کا هدصرف هو

aT 
 ا د ندشیداوا ,شعا تط لاصحت سا شواو

 هرق | ینفلتوسد كم الس و ییفاوم و < زر را TATA نشوور و

 هاهج و ددهاعمنالوعوقو هاا ناملسناعاس هد ۱4۰۳ بواعتم ا

 ضرار نانلو هد دز هدر وطار ېا .یدرو یک

 ,یدرتسوک هدعا اسم ەس رلتد وعهب هس ور كىال اطاسهمطاق هلا یلج مساق یتعب

 ضمب هلتهج یدلوا نیما نددم ناطلس قترا لئونامه اپا
 ناچ دم یل دالوا یدتا < ههروم هدننمض یسارجا تاحالاصا

 اك یاماکحتسا (نولماكم ) هلساضر كلوا
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 ¥ یوه - لوا ناخ . ړ#

 ہہ سہ یس س ہم ی ےک ہہم م یر م ےہ مری م می و ہم ےس ہر مے یو

 6 تاقالم داد. ناطاس یلح هدنل وساک ا روطارعا راتح

 هحنلک هس رلسن ر برص . یدلبا رتو , ماعط هح ر بار هدیرزوآ هقم

 .یدرلشل وا صاخ ګو یشادفرا حالاساب داع هلا اراشم رای رهتهدرلن و

e N ol ۰ af ۳ : 

 یلنامعر کھ ناتا وب هدسن اب [۱ | راءشالادعب ینایاورو اغروب خرو

 هدد# ناطلس هنسلاق هدار وایتح ٤ه وج هنا د قلناتسرخ ی ر

E O O 1نو دوس ( كدا لوو لد وعاط و دمای چ سل ر, شا هە دغا ا  ( 

 5 2 ۱ ۰ 2 2 پس ۳  ۱ ۰

 42 ۱ هی تكلاح و هدهسر ول و هدددافا 7 ول د شعلوا نفد اہل رهس اع

 تا رح روم مور تلو یک دلا ی ردو هنوک ون هد 4ب

 ر شعادلا ۰ نالوا ندان تانارخ و هطشم

 ناکا )داس رووا یح روک لعاشا کن ود

 ی” >> دزد هد ی 9 هل وس ےس ر / بوت ت ےس ر 2 25 ۱ و و او هرات

 نوح ES هللا ذاعم ] ا دو تاب لا 2 دا قیدلبا دع

 a ۳ . کک 3 € . : ۰ ۰
 نایق ےح تانح ۹س >- و 1 ر لدم ن 2 تل ود 2 مک دن اص نیو

 ر ددسقم ه درلح ر ات یدد 8 وت ۱ یم

 ا رح یدودح هسامع كلام ةد تد و یلح

 ناسا و نه هک 1 لوا هکنوح ۲ یا

 هلی راکب هردو هداعا یوهلامو هکلم تاعیاض ىد رسا کا نیما

 ا رګ رات ضعب ا رظن هطق فا ربم دن و رهق ی ولم فاول

 رو دیا اطعا یاوتع قا 9

 2 بلاسل وهدنلحا مس ہر ص دل کز رگ «دخ ناعلس ی ولح هصالبخ

 دل معق . یدنارواط یک یسخت رب ائداع هلیا كرت جرات N یعال
 ٹاس وسد هسایو كني راس ر راغلب و قالفاو ثكبد وو برص ی ؟ ی ربفم

 ۳۹ ی رو 0



 5 و ۲ ردقوب یلاخا ]ما مو رف دب نعو لوق ہدنسا رس

 U ا تلاسمو حلص نامزیه] هدر دوك 1 یدتا ایزو ۱ دلاق :
 تگ

| 

 ۶ راهناراکلاسم فلاکت كنيرب هو ىمك هب هباشپ رايد

 دید [] [ زکیلیوس هزکیراعوبتم یکجەیلیا لوق راختفالا عم
 الاصم هل هفاک ب ونک شوخ هلرات ا نوجا حالصا یهلخاد روماو

 05 ح اردن هدنقحهلخاد لا وحاو هنیدقع هموم

 یدلوا قفوم ههداعا هدهلس نیک یعدق رادتفاو تیک تت ود و

 ل ناطلس یلح یش راق هفعض یتیدلوا راحود ود عقاولاق

 قالالتخا ندا یلاوت هلص: الب یتطلس رود .یدیا ہھم كب یسهفطو

 . یدلاف تزابع نر

 اعاهدلیا مور و لوطا ردق هسهتس ۱۱۸ ند ۵
 ندلاردب خش « دنج « یلغوا نامرق .یدلوا لوغشم هاشیاسا

 رللل داغامص « فو هرف « لاک قالروط « ییطصم هجلکوروب
 غوا لزوک «یغوا ( لانبا) لنیا «یلغوا دابق « هاشتلود « یحءهرق

 99 ندیآ تسها تک ردق یسهلاع نیدلاردب خشو دینم یعارح

 نو « راج « خالوا و یخاد یک  ییغوا كوب كديزباب ) ییطصم

 وکو زانر وق .یدل وا ق فیض هد اس شا اش ی راخ ۳

 کاج الرا ء رادف نیو شاسا لس اه دو

 ء ربا هدهاعم دیدم هاسهطسا و یراریقسر هفت کم تىمام

 دتا ماود هد هیأت ین هب زج ردنا دیدح ین هع دق د ومع هدرلل دز وعا 3

 رالوعوقو هلا هراس لود كلوا ناخدمت ندنفیدنل | هنتلا هن اعا و

 ١ یدلاف نوصم ندضارفت تیروهح فایل ورک و هدنناب راح

 ۳۱۰۶۰ صاح (۱]



5 

 ۵ یدالواو تایقرت یهدننامز لوا ناخ د

 یلح یشراق هر هم دص لت و و ت رس نک ق یانب هتمبا

 :یدابا"تمواقم هلسد رطاف تردفو یساس یاهد ناخ دمج ناطل

 هنش راث یدنفا هلاریخ خ روم یرعش ر بولوا هدسهبرعش تعس
 ۰ ردقلا د

 ةدهتسدهل وا ءارنخا ددا تهاشداب و ED ز رط یلنامع
isمیل و هه  

 لی د اع مص تالح یلمح دل رلسلن امع هد مصحع ول . یدتسا قر داق

 .ر ولس هل وا هنگ یرف لدم یلح هلعماح لشي که هس رت راپ

 هلا ER ردر وهط رود كن هس ام تاسدا لوا ناع.دح 9

 هلتسهع رک كکی.( لوس ) لغوا ثاندلانیز ربما .نده ردقلاوذ یا

 مدتما تم یفطصم <« فسو « دو « دايه ۰. یە جاود

 ا تح للرد دحاو دوم و فسو ندرلنو ںولوا یلعوا ن

 ی 7 O : و
 هت زز ول هلکمنا مارو هنملع یردار هد ی طصم . یدتا تافو نداب

 : 1 / ا
 ثرا و ندسلاربم حج ودعم لوصا ث.مکح لس هراز وا ۰ ردشملکح لب

 ) IE ق وحلس ( یمسا ا یدا دود لاخ رب ۳ ) لس

 (۱۶۱8-۱:۱۸)شاسا ةداعاو تاحالصا هدیلوطابا

 یر رتاع منوف ر یلعرا هناا

 لوغشمهل سهل اغ یسومناطلس یردار هدلیامور دم ناطاس یلج

 دم یی نامرقنالوا نامغط و یی زارفالع هلباهدافتسا ندتصرف یه نک

 هر د رص اح هدابر ندشام 9 موحم ه هس ور نکا ییقتم ثاهاشداب ث



 ی ی بیر سی ی ص حج تم ی ی ی ی ریس e ی ی ی دن r جرج جی ی جی ی رو سس

5 OPE + 

eیس هل اغ نحو ییغوا نامرق  

 ورارا تراهمو تمام اشا ضوع یحاح طاح . 0

 ل هل رعت هنف رط یاب راکس كرر ندنکیدلیا هعقادم هلقح ی ره

 روت رودل وط توا هرلمغل اشا ضوع هدنخیدلشاب هتداشک و رفح

 ِ رحم یراوجو تالحم كب دم . یدسا فلت هدامود یراحیغل

 اغا جا كناشاب شاط روت بودک هنسهبرت دیزیاب مریدلس و
 1 رف هدزواقلا ینماقتنا [۷] كکب یلع یردب ییدلبیا فلتقرهصا
 أ | دد رص ییا ثیولت ای و قارحا ینماظع دیر اب هدتناور ر یدحا

 | ندهقرا ۶ یتکیدلر وتک می حل تا یسومناطلس هل راله واک

 اشو قوحر 7:3 انا هاب | یسدسد کهن دشیا هد ینکح هلک ته دان

۱ 

۱ 
3 

 ساناط نهر ندز EA ه دل و و . یدلبارارف یه یدتسا اتسا

 هد دقر و ردو وب ندنسولوا كنرالغ واناعع هر نس] تاذ نالمد

 4 رس رادتقا ود EES تم واقم صز هنسراثل وا هدیا ہح ہللا

A E1 ییسافف یر هل وا باوج ۹3 فرا یدک ا  

aنهاد غریمزا و یلعوا نامرف وشا لوا نا رج ناطلس.:  

 | اشا دیر اب مظعار وه دص 6 یدک نیل وسک هل وف ل نوجا مو د

 ۳ ؛دنک یک یکیدلہا عا سزا ن

 FN ( [ هتنکی) هل کر ح هنیرز وا نامرف وم ندوم رب

 0 ] یدنل هتسخ ه ذدع مح یيدابا د حرص لبا دعس و ) یر مس ا (

N۷ ا  ETتع>اص ( :۱۷ ) هفص  

 ادزن كب بوقعي هداز نایمر ؟ هدنماکنه ی هتسخ كعاشداب ۱

 ےکح فورعم رلکغد ( ځیش) و دوبش هلتفاذح نانلوب
 موم 3 0: ,یضرم-] هدک ددا هتاعم یهتبخ بوتلوا . بلج
 كهدقع ر نالوا رکباخ هدیرای رپش ریمض هدیحالع بودا نوک

 عواد تروصو ضص صحت رب بدرع هللا ناب | ینغیدل وا ی ها زا و



 N  یسهل اغ نامرق لوا لث دم

 و TT اشاب دیزاب هم وق الا ا ك رتلنام ره

 اضخ کبد یننامرق كردبا عارتخا هلبح رب اشاپ دیزیاب . یدللوا

 هن رایدنک هاقلخ یه ر راد ندنش دل وا هّتسج هاشداب . ید را نت

 نام یغیدل وا ۳ نوحا یلط حلصهسردیا تفاع 4 هداع ی یرقت

 ندنفج هللوب هدنش هسرولوعوق ویلاحش را دیاش و نغج هلوا وفع رهظم ها

 هدکب دم . یدربدلب ینکج هلبهدیا هدلا هلقلیالوق یتنطلس ریس
 ب داغ روصح کیف هبا یطصم لغوا هنکدلک رو

 د هدر رو یه با شی
 نیم قرهصاب لا | راد هنکجهعا لالتخاو ماق اهد ر كرهتسا

 «یدلوا ثناخهدندعاش ندرلاروا كعاشداهدهسدل واوفع رهظمب ودا

 (۱۱۵-۸۱۷) .یدلوا ناماو وفع رهظم هنو ناغط زارفا اع هس

 یسولوا نیجرکوکرب ندنوق هدقدلرا ندنوباه رو دم

 هم روک ینکیدتا راهظا راحعت كنیطصم یلغوا نروک یتفیدراقح

 هتشامدتا نم همغج هل را ندتفادح هقدر وط هدع وق ناح ون |

 ا هاب رللغوا ناععهرقف ! یدس هدمتفادص . مدراقبح یناح وا

 ظوحلم یعوفو هدیرلیا رلهاشداب . یدید [ ردردق هرانه ندکسا

 ییراقج وح یدک حو یبراشادرق نوجا كمامرو نادسههلناغ رب

 تبثم هلسضام یرامراقح هلاغ ردق ران ! ءدلاع 1 ا

 Ty هأشدایكردا هدلا هلا هاح ییلنامرق هداشاب دیزب اب . نش مرتس وک

 .شعاشلوا رارسامرموصاخمدن ههاشداب کتا نمت یرادتقا كبو نشا

 ورسخ ) . رداد نالوا اطالا سو لوا كا هدهلع تلود تاد و

 جد اچ )نالا ا هجرت هب هکر یا ما ( یرشو

 هاشداب . ردشلا هجرت تک هعفد ثالبا یرتا مان ( هاش حرفو درشروخ

 .یدلبار رحم راث | ماطر هقشپ ندنح رات روع هدداشبیع نالوایماع» دارلهداژ



 ۱ اب لا ف یرلهیلاوش ریمزا - 2
 ا ی ا م صر ر رے ےہ ےس ر مے ی ا ی ےہ ےس سس

 ال وا داسف 3 هلحو یوفع هلهح وو كناغوا نامرق نالوا

 . ردتلفع , هدخاوم نایاش یرت هک راکت ثك هم وف

 ردیا مکح دم اقوف ینسهعلق رم زا یصاعو هحنلک کب : (دنح ) ۱

 هاسودراهباروا دمع ناعلس .یدا ویک ار ریخسل لباق ربع |

 ع دكروک رر رر یراسنرپ رازجو مقاوم راوج هدنلوصو

 اتو احا تیاکع ناس هدند ( دنج ) و هزج مدقو تصلاخ ۱

 هدنمو هکتو ناسرکو رللهونح نانلوب هدیللدمو زفاس «هح وف

 اخ دم یسهفاک كرانوب . یدیا یرلهلاوش ناژنس سدقو یرلکب

 ۳ ءدلاو#ل (دنج ) .یدنلوا ءرصاح نوک نوا ریمزا هلتنواعم

 : هعلقندن رلکدلبا ناما و وفع بلط بوک هبیهاشداپ همخ یراقجوحو ۱
 9 نت "الماک نهملقو وفع یتسهفاکو ی( دینج ) قرهللآ مللست

 دا HJ ا كناشس لاف برضندیا مالسالوق ا

 1 [۱) ۰ یدلبا اطعا ( هک ناملس)

 ام كنيرلهلاوش سودر یدشلردنوک هقالفا ارخّوم تاد و

 ,E ندرلنو هدنکیدلبا نک هدسهعلق یر اکدتسااشناهنلخ دم

 ۳ ا نراجع هرج الاب هلراباپوروا رناسو باب ىر
 او رکقح توا ] رکفتلادمب هاشداب هدک دلنا ضرع

 ا رلهلاوش هلرللناععالق یکوب .مروبحمهکعزوک ییتعفنمكمهعبن
 >لم هرالصاع «هرلناعروق هلرلدسفم مقاطر و بس هنامداصم ماطر

 هدعاسم هزکعاي هعلق لرءریو رب هزس هداشتنم لباقم کوب . رولوا

 ا اات رخ یباضتقا تلادعو .تسابس ن . مروابهدیا

 تعحاح ( ۸۳۳ ) هفص هدندلح یجرب كرتا [۱ |



 یرسحا هلهح وو .یدد | .<یعا هر ام E رل وشا هسراردیا

 یدلیا عفد ند ( ربمزا )و ( زقاس) ( هجوف )6 وللدم ِ ایا هد برم أ a ا > ۱ م
 ر اعام: لو رفقا

 ۸ هح رم) هدفالقا شال وا ناخ دم داهح و ینح هل وا ناس ۷

 2اط ر هده رص یییدل وا لوغشم ناه ییا مورهلماع وف و ناتسراحو

 یردودح هسامع تطاس قرهلوا ماش زا_فالع یرلکیهرد لوطا |

 هل ها ینووق در ىدا راحود هره رطاح

 7 یی ر .Er مان ( 2 رس) «یدلوا لوخشم هلا تاداسفا هدنتهح در و

 .یدنل و هدناس رک ردر ردن ول a > قرش راست و هدیه و

 ند( یا )دا ص هدآ مت یسلاو ك نسخ یسلاو را رهش

 راحود كب نسح لوا ندلوصو كنههواعم وقف هدهسدسا دادمتسا
 ۰ 5 2 ت < 4 5

 موج هدهنسهصف ثاساح هرول هشاور كنهدا رفالوص .یدلوا تراسا
 : یدلبا طسح عو لتف و هلغ ۳3 اود

 ناطلس هلشر د نهر امدقم ین E مات ك مساق هدامز ناع

 ا ناف هد بوس نردنول هتند زر 3

 ینکیا ی راهحراب نکن زالا هی دعم فلا ندمر وربخ کن مساق

 هما رتسا كبو .یدیا شعبا مورحیمساق «شمر و کب رضح ییعوا

 هتهح تاق وطو هساما نالد (یرغص دهیم و ر) لوا ناخ دج ناطلس

 دارلاروا هنزل رارف تلخ یرفنک و نوسماص «یدتا تک ر حل رکسع

 نوسماص ES و نیصن کب ه زج نا د دا هدازپش هطض

 لابقتسا هدنل وصو هتهج وا كهاشدا ك رضح .یدابا هحون هنتهج

 هاو رخ شراو رهظمدلردیا ملست ینحاتفم تك هعلو و داشا ض سع و

 ۹ : رک اش ۸ .رات



 مچ بی اپ میم صم م ہم ت

 رلراغاص - رارایدنفسا ٠

 نالو هدهناهاش دزن . یدلوا هدازآ یلاق هدنوباه بکر یدلوا

 رضح ینسمتک هنیدزن یردب ندنکچهمهنک هلمساق یردارب هلو
 «یرغنک «هسوط دم ناطلس .یدلدیا هدعاسم هداک ون هلکعا ماحرتسا

 هدک لیا بلط هنارصم یتساطعا هکب مساق كنهرفابو نوسماص ینومطسق

 ۱ قحهلوا بدصت هم ودحم كح اک و ەدە و هک رایدنفسا

 ك فوط زکلا < یدمتسنلا یتسلر و 24 یا اب رم

 [۱]یدناق هلئسم كردبا هیدهو اطعا هباخ دم ناطاس ییسفاب هرزوا

 هتسهحات تلکسا نوا تدوع ههسور ندارواهلاراشم رایرهش

 یریشعرانات مان (راغامص) نالوا هدنسهرادا كب تنم ندروج یایاهو

 ا رم هکیدک هلاقتسا كیربشع قسد هدنلوصو هتیراهبوا

 كلود لاحر هدهساا جا وررا ی رللدیا درط ندهاهاش كلام

 فرط فرط یربثدهنس یللا قرف یراوج ییا مورو وقع هلسسحر

 یسلریدشل رب كتهمالسا یلاها نیک هرلاروا ندنغیدلوا هدقع وا طض

 هدهلفهدلاح ینیدلوا رف كيب چاقرب تربشعوب هلغمانوا یلاخ ندهد

 هکرای دا ردشل رب هدنسارح (قونوق_جونوق) .یدربو رارق هنیرلناکسا

 .ردفجرازاپ رانا کیدمش یعقوم

 ۱ ارور هربت و نشلک هناسارخ ندقرش یاصقا ین و وق ه رگ ۱ ۱

 روهظط هد۷۷۷ هدن ۶ رذآ هرزوا قلوا زرت نا . ردید رکرت شملساب

 هدنسالتسا كالروع فسو هرقنالوا ندن رلسسّوم «رایدلواض رقنم هد۲ ۰۳ و

 . یدیاشاوا ببس هن-هیراحم هرقن هلیسعا احتلاو تعجا هدیزياب مر دلم

 هردح ردنم a هدن دلح یی دارا تاعوقو وبشا
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 \e ناطاس هددو ندلاردب خيش لوا نج 9

 هلا هص وصخ هدام ر ا یس هتساو ندا ر وهظ هدهسنآ شنا

 -همز ود فاعتم و ییطصم هحلکو رو و ندلاردب خش نان وا نام

 نام تا هات هد وا کیدسا روهط یس باغ ییطصم هحدم رود

 ی دن

 ىا ( ناطلس هدد ) ینطصم هح اکو رولو یدلآردب حبس

 یراساسا تاواسم و تیرح و مهم اهد ندنب سلب اغ رانلنام

 لک تی اتسا لار ةد را زا هرس كلام نت یو

 ود دات 7 لو رطاخحم گاو مدت هلع تا و هدنمراح ران و ز

 هلک د ( یبیضاق نوامس ) ندنیعربتم یاملع لاحرب نالوا فیصوت
 یرکسعضاقهدهن ردا ثنساحیس وم هک (د و نردلاردبخش) ر ومشم

 وه
NE RE ۱ ۱اس ام اِ رس  

 روشدیا ۰ ملو و هل اح و لصف KS لک ر رای د تولوا

TE E 9۱  
 راضحا هدتملط هدر یارو ندنفرط - ىد الدلال ین هکسزا

 . مو دا ه دمعل وا

 ندلاءالعناطلس هدیدلاوو ندنسارزو هیقوحلس تاود یدادحا كياذو

 ( نواس) یدح هدننامز راکدن وادخ دام شا یسهداژ ردارب كنبق وحلس

 یخضاقو لماع هبار وا یرد ین وط هد ۴ ین .شعا حتف یس هعلق

 هکلخیش هلملع لیصحم بورک هرصم و همرکم "کم هدنبابش نس :.یناوا
 .شعا كلملعم هکب ج رف یغوا هدننامز قوقرب ناطلس .یدبا شلا ثزاجا
 بلح هدعب .ردشا وا خيش ردق هام قلا هدشنافو ( یصالخا نح همش )

 هزقاس لکا راعشا ینکحهدا لوبق یال-ا یسیلاو رقاب . ی 9
 دم کف ه او ۰شغا كولس. ه هبفوصقیرط هدرصم هدتناوررب . یدتیک

 هزبربت هرکص ا رک وا ند ( E نیسح دیس ) یفاونصت «یش# ۱ ۱
 ردکش | لو هار ءا تكناکروکر روع ‹شعا یر هدتش رط هداروا توت

 رد .یدبا شم رب «هنوق «بلح هدعب ,شاوا یاسحاو ر دقت رهظم



ا.
 

o۲ندلا ردب خيش  
 سے ےس س ت ی مص ی ی سی یی یی ہی مص سس س ی

 ۲. ومو تمافآ یدلاو هاتع زع هبههردا ندنرلقدلوا تایحرب یسهدناوو

 [۱ 1 ۰ یدبا نک باستا هب یلح

 هدهساس رز و ما یرهنآ ون هدهمسر سلاح هح دم یییدنل و هد رم

 یس اقم ا ها ث تم هب رش ندلاردب خش» .یداشعا اد فوقو

 تامل < ژنا ل یراوز « ردوقوا سرد هد ( كنزا ) نالوا

 02 ندمالسانماسا ءدءرصوا هتشيا .یدد ونل وب هدهنادش

 رو یتراکفا تانسهلط هلا تح ندنکیدل متک هلاح.رب قجهطاط

 ندنف رط رلخروم هلسساملع ی رمعع یرلاعداو تلاسم ۰ یدریشدلاح

 ۳ Ege 1 ردشعل وا فی و ها داذن را و 9

 هند رم ادرفک 5 رلاعدا وا ندق رطیرلفا رح رسه را وم یک لاک (قالروط)

 هب اق رطب یابعدم و لاعفا ترس مرز کیا نوسلوا نشلوروسر دو

 لاحت هراکنا یتهاطم همالسا سا ء یت ولع تساسا هحلیدیا ققد

 كعارعزن ندرلنا یتسهمنر یکل بهر كليا كن یاّع بالقنا هله . زلاق
 هشابكنیرتفد رادهاحم ندا راضحتسا ییایع بالقنا . نهلوا.ز اج

 ر رحم یرامسا ( نیدبوخ لاک ) و ( ناطلسءهدد )و یوامس نیدلاردب
 نالآییمات ناطلس هدد .یدمقح هنادمیسیدنک «ن دارد + ردیلعل وا

 كسدلاردب هلتفص روما ردم تدم ر ۹/۹ یفطصم هحسلکور وب (

 1 هب یی ویانا لک هلا - یدبا شعلوب نیو هدنشنهص وطح :تمدح

 e یدیا وش یراظعو ساسا . یدرولاص

 تالوصحمو تورت ؛ شا شحم هرلناسنا ؛ شعادای یاد هللا »
 ی تورت كتر «ردیواسم رلناستا .ردقح كرتشم كنهلح هضزا

 رام هبیملا دوضقم یرللاق جاتحمهلسب کک | كنیرلرکید هایراخ دا و

 ۱۳ 9 هناص یبا و ۰ ص الح یال 3



Eل ححجحجحع»چزحضضحصضصض  

 ۳۲ ىس ت.دلاردپ حش ِلوا ناخ د دا

 . a peهداسد قد را . eرل واق هلا . نوا ۱

 .یدنک ردو ناغداو لقع هدنوجحما هدافتسا ندا «شعا عضو

 كتير لا لوف یههلا سا وا م نو ی ثللقع

 اعا راجا هلتسامدا كمامهزکب هنککنس رکید یداقتعا « یطح
 تعط كنهارب نادحوو رکف هکنوح . ردفانم هبیهلادصقمو ما

 ؛نانسرخ < ماللسا نوحآكت وب .ردب وحم نر ارج .رذبل وصح

 يوس وو ٤ تحج هدب راس و دلتنگ او 9 و ا

 ردا هلع هلطاب قح هدنسهباس ی راتو طالتخا . ردطرش توخاو <

 اسا تولصم  Seهح زس  8 E 3م وکح

 ا د مزو نتوخ رال ر

 هتسارل سما . یا  . E Eهدیداعس نامر هرادا تابه

 ا ء تنطلس « یارس . لعوا ب ۱, ندفع یک یی

 هاو ات راتآ العاب ۶ راس ورد رک
 لپ هدناذتکالس و رکف هززوا همان رک ست و

 ىلعا تمرح هنهدمو كلسم تسوشم و۶ ...«

 0 لصاح را كوس ك تایعدم و راکفا وش هبشل

 یدروبلبزا دلا لڪ هاب را تعا یمظعا مق تق و وا هسامع تعح 5 کن وح

 هلاک هلا هلا قر ENCE هزاستما رب چسه ی.رضنع رله

 یدلکدكلام هناواسم هلس ی رصنع E .یدقو دما نوجا لوصو

 رةحم ) هنقلخ وه ( دوخاب 6 خب راک ف و 6 1 ر تو تصاسم

 هی یملعقیرطبودک ههسردم ی ی راقح وح یو ؟ وام ی وا .یدیآ

 تا تست زا کنوح . ی عم هل 0 لوس

 قوقح نالوا طسب كلا هتروصو . یدرلروقاب هبرظن یرلهناکلام



 ا

 ر ۳ ٠ ی ۳ ی ۳ ہر ی ںی سس. تی ی زی صم ر ہم ی ی مص م مم تیمم حب م صم مھم جد ہہم

 م هد قط صم هحیلکو روب . یدلک هامر واللد ندد رەنا كرەك

ofیرلمادعا كلاک قالروط هلناطلس هدد  

 . هحذمو سنج سان ماوع نوجا كلوب . یدروممهلبدهزوک هلی هعرش
 ۳ هسور کیدمش بهذموت .رثیدل راص ههدم کی ددرتالب ن زىىقىلىقاب

 ا رات هزقاس .یدلساپ هنیراتالو ندیا « هسوق

 [۱] ۰۰ یدتبا تیارس

 نونا عومسم یایرمشت وشا كناطلس هدد « كنسضاق نواس

 ندقالفاو هفک ندنونس هلبا رارف ندکسزا یضاق هعالک | یتیدلوا

 ا ا ر را یدو ) یدتهم و هدنورب هرق نالوا یساد

 هدنرلنعم یتسهیرظن كخسسش هدنراتهج اسم هد ( ندلابح لاک )

 رو دیآ مس هل هحساو ناکدن و 7 نات هدایزژ اهد کلیو كس رش

 ندلاددب نالوا رکف رب ایاعر و نروذعم هللا نیمولظمو ینغو رقفو

 < تک تاطلس . و بودا لوف قره هلشقل [ ینسه رظن

 ( یعودح هدننامع لحس ) یردار كدنج هوا هتسهبر كرانوب

 ۱ و رص نالیدا ضن یب قاحنس هرمزا فاعتم یا و یی هز

 هدهسدنوا قوس ۳1 ( تب ن ناملس ) ردب کا لعوا 2 ناشس (

 تب رال .E یدلوا ل ل وتقم كرەىمەديا تمواقم ةخش ردق ۰

 لع یی قاس نام وا نک اعل هديا و E هنر

 لبا مور ندنکیدلدیا ناشنرو وح هدوف ندا ت ا هلسادنام وف 9

 یسهدب رک كلا كنم ەبرکسع یاما هلتوق نالیدیا عج هدلوطانا و

 _ هدنشاب ٩۸ هلتقافر اشاب دیزاب یلوق عاصو یسهدنب قداص تكهاشدایو

 ۲ هرز وانا یدیآیسلاو هسامآ لک (یان ) دا هدازپش نالوا

 ۱ هتسدرد ی رابانح خش ه یییا مور تاذلاب هدهاشداپ . ید وا قوس

 ۸ AS)ص هدیراقو [۲] ۲-۲۳۹ ۳۲ص ۱ دلح_قورافلا وبا غرا :(



 n 000000ثصِ»ِ»ِ»ث»ثص»ص»»»؟ ف

 لی نوا ای لوا نا 8
 مد ور هر هدب را وح رم زا یهحناکورو «دا ص هدا زهش ۰ یدنناتک رک

 هنرلکوا ردق هنسهفاب همشح ندرمزا . ینیاست قرهل هه

 تم «اقم هحشامرهق ناطلس هدد . رایدقم < رلیدقاب « تاج وا

 یدانیما ردقل وا همدا و قلخ .یدر وهلا ی هه هدوا تفاعددهسیدتسا

 نوک هتب تولوا غاس كن ( هدد ) کد شمل وا عناق هحردلوا هتالوو

 .رایدل وا متاق هنک ودا شما احلا هماسسو هغجهقح ههب روا
 کز *“ بش ۰  2 .

 هدنراوج ادم هلی یاب ردق ۳۲۰۰۰ هد (لاکقالروط) یدوم

ATONE:0 0 ۳ ا  

 و ؟ تالامت دم 1 هیرزوارحتح و 9 تلف ك :a هن اح هلم

 . یدیا روسارواط ید راقح هسههاسم تومو

 كر دیآ e هلرول ۰ اغا ناولا .ER هتدلاردب حش

 ردا . یدلهش ی دشا نوخش یش هدن رلف رط رورمس او هغر

 ر E . کا ۱
 شام و اوتف هدهنمادعا طقف و شمامهدیا مازتلا ن دن یساملع

 5 یدر و اوفو مالاعا وب یارهلادعس ند اع نارا نیشدل وا

 حسش وب ِ ردشل وع ووو OR یر لی NENN = N ا

 } نل وص ا عماح ( ںولوا یحاص r لئاضفو ندمان یاملع

 تارا الا فال ) و للحج یاوتف ییا هما ( لس و

 یدبا سما فلات یا ییا لدا ( بو

 سس هنایردا NAD یلج ینطصم دیزپاب دالوا رک |

 نالوا دہ نک ردا ب رح هدسا وس هل رلر اتا ن



 2 دنزاپ نا ات تی

E OEهرقن ۲ یلح یطصم دیزباب دالوا ا  

 دنا هدهراح نادنم هرزوا ییدنلوا ناب هدشرعت ی۔هبراخح

 شملننارآ ندنفرطروم هنیرزوایماجركنب ددیو شلوا باغ ,بوشود
 ها رییس فرطر ىن اغراعیورد < ىدا شمام وب هدهنا

 ختشا) كردیاروهظ هربندرب هدسلجویوید تموکحو تخم تبون رد
 ا یک قا ردقیسهعقو ( یوایس

 تاعوقویتح و هسنامع م راون 9 تاهم نالوا تفدناياش لصا

 و هسجا  راوب نالوا نعراحشراب هنن رام ء دنقح مه ەدخاد

 همزود ر یعع ثكخدلوا ںولوا یعودحم كلوا دتر ا ا كاد

 هدنویسکلوق هدلاح یرلقدلاق زجاع هدنشیعت كنغیدلوا ىلج یطصم

 » ناخد رز اب ن ییطصم ۲ یهحور و دوج وم EE ۶ رم وعل

3 ۲ ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
 CAT « ۸ت٤ هس «ه ردا ترض ا دلخ » یرو رظیدو

 رم
 یخ دا تلمر [ رظن هم رات هلهو هنمات ثسردب و هما تا

 نالیزاب هدامز واو نالک م ال ی مک 15 هاشداب هدایژ ندم ۳

 یینطصم یرلکدید ییطصم همرود ناسا هب یلح دمع ناطلس كرل را

 دندراتقشح راز الو ضارتعا هلهج ور چسه یدل وا دیاع هب یباح

 ترد كيلاراشم ًارظن هراعشا وید ( ٤ هس )دوج وم هدنرزوا کس
 ۲ 5 یناه ن یخ درد كرد ا تنطلس یارحا ردق ةناب

 لوا شمردتنا برض E OY هداروا نولک هی ردآ

 ملا ىلح و مهم كب هدنقح ینامع رات هطق وب . ردلایحا لغا

 ندا رظن حم وب كنهسنامع نيخروم ردقه یدمش بولوا هلتسرت

 5 روهط هعفد وب . E 4 وا تحعآ رده هتسراع وط رود

 ابو ىلج یناعصم یسیدارفو یناخ یسهبراحم هرقنآ ًاتققح كنعدم



۱ 1 
 ۷۲ یا قطع 0 تسلیم ناخ دج

 ۳ كلوب هدفد وا مالک لش هشحم یتیدلوا فرح ر همز ود

 کس رو دم ال وا تولوا لبلد کیا هنغب دل وا یلح ییاععم روک 3

 لهجو شالوا ناننهدنآ رظن فرط ندنعالت داد ناطاس ی 8
 راس هنر شوعوا E هلع

 مظعا ردصهلقاحتلاهنف رطكن | كنهب رکسعیایماو ناکران | یحیت» ضعا

 هلک هنخادملوب بونللو هدنهجهردا . ردسلاف زکلاب كاا دا

 هدرلار واتدمل ۳ راشم هر وک هفیدلشالک ۱ ندنسهعلاطم لا

 EN ۱ ی ات لصا هدلاح و . ردشعل و

 هسلدیا * ولعم هاتسم و + یدمل | ريخ 9 هدیدل وا لصل ند

 . ! امعم لصا هتشيا ...؟ یدلبا تققح ےک ل راناژای خم
 لاح رلاونع نالیرو وند ( یطصمهمزود ) هبلاراشم 5 ۳ د زمنط

 كتل ود E نامی زام یدک ن تاود یالکوو

 كماعا ادس تنطلس تفر ر ههاشداو تارو هل ار نکن 8

 هسل وا هلح ر شعلوا سرت نوجا كلا لافغا یک غ هل 8

 ردک

 اهد ندزعرلخرات ی روهظ تشک كننلح ییطصم ( اغرو )

 هدنرلادتا یسهنس ۱:۱۵ [۱] ۳ د ازدنارزاتشا هنر

 هدنراوج لوبناتسا كرت رب زیکنا ر 2 نالک ندنوزب رط هلبا ایرلاغ
 ٤ شعار یتسمقح هرهش طقفو شرو

 ها ناس ینکیدلردنوک ندنفرط یلح ینط -م یردارب دم ن

 تاطتنواهم همم وا هراز ثیر وهم ءناروا و 8
 راتخا یبقالفا كرانوب طف .یدشمامهلا دعو ر امف هدهسلا نشت

 ۱۳۷ ۲ TONGS N نگار خرات 2 اغرو 1



Et ۳ o, ۰ 

E. : ی-هط اغ ینطصم همزود oA 

 ا قفاوم هتیراتعفم ہدازاھد تمجارم «( !هجربم )

 یسوم یجنکیارب ( هج ریم ) هلتتجاص هیاروا ریفسوب هنیرزوا
 . یدتبا لوبقینیلک كریفس «یدلوا نون ندنکجهدیا فرصت
 | یلح دم هدننامز روم و هدلوطان | یلج یفطم هروک هتیاور

 1 یدنکهدهیدناشعلوب ددهدنسهرا رالنامع ندا هبراحم هدلوطات |
 ۱ (هحرم) ىلج ینعصم . یدیا شمالقاص ندنرانمشد یتغیدلوا ےک

 دلیا ادیب رارادفرط هنیدنک نداما ضعب هدهدلخاد یک یفیدنازق

 وکی هنیدزوا یسعا طبض یردنمس بوللوب هدنرفس ناتسراج
 واور و كياغرو . یدازف هد یدنح هرف نالوا نیعت لاو

 رولا رعا مور یر ندنرارف ندنسەبراګە رقت | كنلح ییطصم

 9۱2۱6 هسا ره .روسداصه یراساورندبانارود رادهنفیدنل وب

 امرف بولغم « i سنازب <( هحرم ) هلاراشم
 ۰ هتندالو مقق كنا و قافتا هليا ىلج قطصم «كب رایدنفساو ى

 ا هام و هراضحا یوق تلخ د
 و دمار زد یتسنرر برص نیقفتم .رایدتا تبشت هوح ی رم اقتسا

 دنلوب هد راضتا at نوح ساوا ڭا ( هفطو سدقم )و -

 ۶ ناژنس هد ( ٤۱٥ سوتسغا) هلکیدنو .یدرارویدیا نظ
 یا ۵ هدنف رظهتسییاهدرلزاغوت هلا یحاص (ین - سوسل)و

 رب هدلزوطاریعا مور و روش وا هد رک اذم هدنقحیسلریدنلوب

 د هداحا هلب رابدنک یرلنو هدناقفتم هدهرص یفیدلشدلاح هتمظنت

 ۱ . یدروسدیا
 اوامه روطاربعا يور ارلقاغا وشا دم ناطلس ىلج

 ۶ هدنندوع هلوسناتسا د۹١٤۱ ندهروم یقآ ندنکیدل , یتفیدلوا



 ر ارز . یدیا یلقح هدیو TT و یدیا میشم هتسلا كق

 ۴ ندقالقا ی ینطعصم همرود كرا هر هب وط یسامود سنارب

 تقفوم زن اح هلهج و ینیدنلوا ناب هدیراقوب زارب راوللکیدنو . یدیا

 ینا ءیرلایرلاغ سنازب . یدتک هلوبناتسا ًاعیرس یلح ینطصم هحنلوا
 یلح یدک ار کال هدداروا ندنر کد یا

Erقاوم 5 صعل هد راوح لوساتسا قردل وا اتم هدایر ك ندلاح وي  

 هس ودر او لاغشا یی ےاکرا AE 4 رلبا زار . تكنحما راغو و ی دلش اب هطض

 یل یصطم هدنرام لوص ۱2۱5 . یدلبا قوت یر دو 8

 رظن CE الاساس یاملاست هل واعم تک ۱ قالقا و ی رلققعم ینحا و فرق

 هر هر. تر نالیردن و ندق رطلاخ ده ىلج O وح كالس

 ۳۹ ۰ أ 1 بیا ۱ هم

 هو لس یگ رح تماعا بوش ار حس a رلمالک 2 ن راکحه مود تم واقم

 ۱ ۰ ۰ 1 ا ت ۰

 هر واب « یدلردشقص هج وا ندنف رط یرحسع یلح طقف «رشیدتیا

 نت دام ووو هرې كالس هدروصر ناشیرب و تولعم درد هب را

 ناح دع ناک لح یتا اسلا م سرا یا

 را روطارعا ادا اوربا ن و
 ناسادعب یتیسمالوا لاور ناه نده ر یال وطن دهلئسم رب هاب ون كن الاومو ىح

 با جج و ىمىلست US كد لج هلا یلح یعل ثسحیام کیا وس

 ود نع اوا قا E جن نالعا ۶ ی آ هسر ولبر و در

 (شراقسال) .رایدتیارا رمصا هدبلط ۳ هل اناس ییغج هل وا تعا

 نالوا قفتم تهاشداب یملست كرا توو رز ما

 فلک: در ار هلا ناس یتغیدلواهتسباو هن راعشاو سما كر وطاریعا

 نالک « یدازای هروطاربعا ندنفرط ناخ دم یلح تیفک . یدلیا
 هدر مش" رس هرکصندهناراکصواخ و هشطلت تاعلاطم ما, 8



 ےب دپ ااو خیس نیس اوس اک ایل او و چ فعل جو ھم سس سس سس

bsیسهل اغ ینطصم همزود  

  SE 94 0 8 ۳ SAیو اول سس ار و 3

 طدمرآردارب رکا . زکیرویب و رو و مو کو
 زکشوغ | و هبا هیات لمس یک  Reمادعاو فلت هدلاحرهیآ

 ماعویاخ ! رج عسعلاب 0 کیدسر رو اک اه لدرس نوحا

 قج هل وتعوق و هدمقحندن راقج هم روس لوق لقا رب هلی و هدنسشراق

 هدعاسم همکلکعا ترک بس هح هاب وا هد یک یرلهنا راکتناسنا هام اعم

 ا ارا یک ةکردق وش . مردیا اعدتنسا .یع, راتویاھ

 هدن دک شا تمدخ هتسرلهاهاش بلق تحارو ز وصح نکس هب ا ردي

 : ۱ ت
 یدسح یر EK ف یقطصم ه دا پس درک . هر وص یرم

 بانج تما“ 4 53 تسلا ر٣ هدیامز زر حس هش دا هدنابح یر واه تاد

Eج رلهیاهارد ا تاد فا مس  EAEوا ی 2 ةس رلن ون اه تاذ اده عم  

 مکیدتسا اخ مملاراشم ERT عفاو قح سا رب لوا ندس

 ابا یلج قطصمو یدید [ ... مردبا فا هد ی کجا هاست یا

 هلقلح یتعم ره رووا ییلح بودروتل طفلا تح ی موس

 نوا یحد یدنحو هسهرزج ی هرزوا قعلوا هظفاحم هدرتسانم ر

 هدارواولاسرا هتسرتسأنم ) سوتسیراخاما ۳ راخاماب ( هلس هم دح ردو

 :هنااحم را كياخ دمت یلح .یسکیاهو . یدلیا كر هسراظن كرل ساباپ

 .دهع یدعنام ك هلا یلح ینطصم [۱] ۰ یدملعار تس مس ردف

 ردشلزاب هدنناع وفو نگو یاب

 یرلیااهد هلرکشت هتیرادعو و كروطاربعا هدد ناطلس ىلج
 1 as ۰ 8 ۱ نم
 رک یاق ۰ ید سهتسا یک ود ناف تبر و الاب ۳ 9

 دم

 .e ۰۰۰ یونس هرز وا قلواقل وشر راف رام ثكسردارب در ر ول

 و A a وول ۱۱ ]

 ۱۹:۶ 2 ۷۹۰ ص ۲ دلح - صاج <
 ۳ ات



 a یس هل اغ نط م همزود ل وا ناخ رغ

 م AA ا ی ل سس حج + ی ا یخ سس یی ی یل دہ تس ا ی س ی ی ی یی یی حسی حس

 یرلقدنلوپ-ردق .هنامر- یا دار یسکیا ه . ییا صصک

 . یدلاق هدرلعف وم

 اخ وا هب وسل هلیحوو ىسەلاغ یطعصم ىلج

 یردارب یفیدقارب تناما هروطارپعا كنيباج ناهلس و هبتیاور

 صاخ یسهصق راصحق | نیم هبدوک بولویوا یرازوک كنيلج مساق
 هلکعا هداعا روطاربعا هدناطلس همطاف یسرشهو نعت قرهلوا

  ک دایا وات هنر ند راهداز شات روع ییع) ا قاحنس زا

 هلا داعم یردار ییدکح ليم هننرازوک هدتک ههبسور ها

 هلهحو و ینلرادع یتیدیایو ررتسول تمرح را بود روت یمساف

 هد ی هح رم )ی ل اوا نایاس وار ۱۳ و وال وسهدساع وف ور و دا

 ی رد جا هدسنا لوا ناخ دن یدیا مزال 8

 قلو لاف سه هدق یلج ی حس وم ) هحریم) هللایموم هک کر دهد شه رطاخ

 شع و هد واعم هداک E لوف نسح هدسلح یطصم« شا 3 4“

 یلح یط صم ا یلح دو ا رامدراپ هده دلار دب یضاق

 < طض یهرتنلس رار هلا یضاق هدهرص یتیدلوا لوغشم هلآ

 شفدلوا نهار هدنجحما شتا هلبا ناف یفارطاو التسا یاتسرا#

 ( ۱۱۷-۸۲۰ ) ناطاتس یلح . یدنا قحتسم هب هر ر هاب ول

 ابا ار دیا I هاى | طب و داتع نع هفالفا هد ام كلب

 مکح ینوکرب هدنسشراف قحسور و یهعلق یی هدنراوج ,یکآ

 ت ناخ و یطفاح ندو هاتسانم و (آ هحرم) دوك هتناوز ۰ یدلب



ahیرفس قالفا  
 رج رس رس رم یی حجیم رج رخ جرج یی ای جی ——_

 یرفس ناتسراحم و (خالوا) یقالفا

 راکدنوادخ دار هعفد چاق رب [۱]( !هحرم ) یدنرب خالو

 اراب« یدتالالتخاوماق هن ارخّومو اطعا هیزجو تعاطا ضرع

 الحاد تالالتخا هدهرص یرلقدلوبوق هتساغوغ تسوب رلهداز

 دکدحم ناطلس ىلج بودا مدراب هب ىلج یسوم داردیا هخاد

 رکلو شلوا وفع e كبلح .یدیا شعازق یتوادع

 الارق راح زال دلو هدقلیدنفراص هزم رادودح لاش هدهعقدوت

 كعك رەشلرب هلرلواپرىص ضعب هد(دنومسکس) یر وطاربچا ایا
 659 ند ارقا كن(آ هحربم )و راختسا یتیدلشاب هنیدشحتو عج

 ۱۳ اد 0 | تواعم یاعدتسا هلا راشم رایرهش هدندنف رط
۳ 

 الوصو هیار رواو ۲۳ت وز كردا ت وج ندهب ردا تادلاب
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 ردنوک 6ا رد هتسره هرزوا قعلوا مادختسا هدننامدخ وق

 ا قاحتا هب واه یودرا هلا یراوس رادقم ناعم هدر رغسو

 لاب هلطنا رش قمردنل و هدهاشداب دز هل رط نهر یّلعواو
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 2۳ _ یرفس راح 9 ناخ و

 ۳ قوی مارال وصخ ابل

 كرد ا فلت ی( ناد )یردار تادو ردشعا تافو هد ۸ 1هحرم

 كنار دوو لا را تک ی یا ظص و قالف

 رد رالنامع ندفرط رب هلعوفو رهمداصم هلتدش هدنسەرا یدال

 قالفا دال ویجنح وا تیام .یدلوعوفو یسهلخادم دلرارام ندفرط

 .ردکج هلبروک هدا مکن ء یدلوا بحاص و

 هب (۲هحربم) هلنا هیرکسع ور كدر وطاریعا بالا راح
 یلارف راع هح ضوط . یدمهدبا مضح ىلج دم یشروک ین واعم

 رصح یتسهعلق ( هردنمس ) كب دنح دوهعم یلریمزا ات رح هنملع

 هناتس رام راحنقآ ضعلو نیعآ هنغلظفاحم ی هعاق نوت لا ق

 هدراوج یسل ر 5 "هز - نایار كب دنح هن . یدلوا لخاو

 یرکسع ینانع ردق ۲۰,۰۰۰ یدلیا طبض ی( ندءهوسن
 هسراهحرد هعا طض كردیا هرصاحم دش ی ( غزو رد دار (

 2 د ندءرصاح رزرو یا هبدادما ءوف نا 8
 موش ههتسو هاسادناموف کالم هاش هدنطاش یسهس ٥

 هرول ذم ده هن ۳3 ین دم راقبح سس راواکیذن و هدد رص یدل وا

 تاكو راوتىط دنا را غا یتا د
 یراوس شب زکلای ندرالراحم هکیدیراح هلتدشهجردلوا یتوق راخ

 ك رایلنانعهنیرزواهمداصموب ( دنوسیکیس ) روطارپما .یدایب هایت روق
 یاواص راسلن امع . ىدا عناق هل هت رلفدلوا دحتم هلراولکیدنو

 ردقلوا رافاوب . رابدنتبا ذوفن ردق هراورجما یا رورل#

 وع ناتسراح هدن رلف رط بونحكنلبامور کیدا 1 بسر زر

 هوست یتراجارخ "الماک یرلسنر برص . یدروسشوا نط شلوا



 ات ہی نم یو میم می تست خام حمل بو ی ی مع ی جت وز یر تخت حیات صحت سر اس طوسی

 9 ۳ e 42و ع لو و 0

 :رلهبده لمکم رایلهسوب هلتراظن هنتهج هنسوب شب e رویدیا
 ۳ ا كناغرو . یدبا رویردنوک هنهاک ودرا لنایع
 ۱۳ اا هقرخا ررط صاح نامولعم ییدرو

 7 کا او ی ا

 وقو همداصمر بیرغ هد نادنام وق ییا ءارهلک هزکوا هل وق عم

 ۱۳۳ و ارکسع ءیدلوا فلت ندنسهدابقوا یدل | زعادناموق

 ۰ [۱1] ۰ رد رلیدل وا ناشیر و یدلک للخ

 رگ تب واف كيب ا بس رد ترا ان ور وا-- رل رک مو
REDE RE۱  

 ددنفح اراصن ینجا یک یسایلعر یدنک دمت ناطلس یلج

 عما انتسا Es ا لق لد تک ول

E SRروج و شوخ . یدیا شملسب تموصخ  

 یت راتموکح قرش « رانب وا یرانونوا هقدلوب للتشهد هایسساس فوق و

 نورد ندا «ررردشت وط هنیرب رب یک یسیلاها بغ

 بودبا تکرح هلطاتحاو تربصب لاک « رناللوق هقبتلوپ یلزوب یکیا

 الوب هدنتسبات كيدنو هروک هتبا ور . یدبا رايا عفن ناجا نامزیه

 دالتس راسو سولمو یورو < سوردنا سوتقا ندنزااطآ ناو

 ؟ .ییدعا كبربت یتسولح كد ناطلس یش وا یراسترب یرلهطا

 ۳۲۱ 1۶ هبراعا لاصحتسا همان هاصملوا هنس رب هدرا ولکیدن و

 قرەڵوا 8 ندرللاح و هلاراشم رایرہش ندښیدلوا هدکعا زستحا
 هبفادم « یدی یرلش ران و راولکیدنو . یدتسا موم هراسلرب

 دیو ايو السیدالو) یلارق اس ولوپ ندف E تناهصوت یتراعا

 ۱۳ 2 ۲ بل صاح - ۳۲۸۷ ص ۱ )دا یا مو 3
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 "۹ هب حب هب رام کیدلو لوا ناخ درگ
 مو م ںیم وس سم سرم مع یحیی ہہم یر میخ ران 2 رھ دک دک ھر تکی مف ت ار كم ھام مس سس سیم یخ ےک سہ ےک ہہم ےہ ےہ ص م ےک یس ےہ ےہ ہا مے رج هحص ہا کش 8 4 4 4 ص ص کے س س

 رو ا ا ٣# و ولج ا قوس ی ۹

 0 قو یدوفروف ی اے 0 و لوغشم هلا

 قجهلوعوقو ندنغیدلوا سقودوتروا رب ترس ( ولك ايو ) طقف
 . یدرونسا كجا تسایر هب ( هسدقم تابزاحم )

 ا بل نجس نالعا 0 ران امع ° a دی و ( را ولکیدن و 9

۱۱ 
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 هعطق ۱۰ ابو ٩ جو لوف یفلکت تك. ( ول ايو ) یرهشوف طرق

 6 ی ات وک )ےک زا اده عم .رلیدتادعو یمرد 19۳

 E 4 وب EAN E تو ب

 سناربب یتحو شمش ات ام دما ر هلا هماع تل ود كرد

 EEE e کومک O ربعا

 توق بک هدافتسالاب ندزمهاس نار . ییا راشمادر هد

 ندلیا مور یراسلنامع هدیرلتلم ناقلاب نالوا نیمآ و ندا

 CS ا و تطل ها

 نالقیاص ینجات ( ناشود) روہشم « وس داب رص . یدیا راشمشوو

 E هب وطهدی راسن ر نمور نالوا قرمعتم هد رتساس و هح رب ود و

 کم روت یاد ثكعا قاطاو مض e یدنک ق

 E سنازبو نامهقح هرشط ندروس لوساتسا یروس یتحو

 سنازب هلس ( لئونامه ) روطاریعا نالوا رورغم الاح هل سەد

 یدا یو کره ی رل هراح عسسول ین ام وکج

 تبا هرزوا تارطاخ نرتسوک شاب هلهجو وب هدنتهج ایوروا

 یرار واح یرو رم هنابوروا هد( ٥ خو ) كد ناطلق

 هدوک دم هنس: یدرودیا هارا ینفجهشب راح هابراسن رپ ینجا نالو
 9:۰ رک اه



 ی ر ی ی اک س کم م م م ی م ممم صمم

 نیرشت ) یک یراکدتبا فوخ ندنعوقاو هرطاخ رب هدنقح یا

  بولک هتیرالحاس (زوییرکا) كنمرازامروق ( هدنرلادتا ۱٤۱۰ یفات .

 هد رګ هر راع کدو 7

 ا قرلوا فد تا كنهلع تلود هدنراهم دلوتص
 ۱۳ es ۱۱۳ هرزواقل وا ایرلاخ یحوانوا 24 امن ود

 اغا راولکیدنو . یدنروک هدنرلو ص سودنت ( ایرلاغ ۳۰ هروک

 نو6 ندنراتهج نوزبرظو ( سس اناط - اناط ) هللوصو كناغ ود

 اغار ايز مدنکلا۶ كيدو ,یهدراوج ,وا

 ی ( زوبیرت ۱) قرهلا تراسج ندندورو كرلنوب هد ( یلوب اجا
 اعود رب هتهج وب اطاتحا راولکیدنو هنرزوا یو هدکعا بلط

 ۱ . یدلوا روج هنفوس
 < سورا 6 سوردنآ ( ك یل ( نادوش هدقلارا وب هجا

 تل ود هب ( وسیرف ) نالوا یحاص كرلنو ء یدلک هنن راهطا س ولم

 ا راحهلم برا ولکیدن و قلا رآ و . یدتبا فلک یتلاخ دهبهبلع
 ردن رلکدعاوزرا هدیت_رلقدل وا كلام ِ ارح هلرللنامع هدهسیدیا

 ۳ تهج بارغ كنسهطا ( سودنت ) ككرالنامع ه ( ونادهرول ) لاربما

 ا لسوت هرببادت نالکم ال و اماع روک هددضس رحم وا

 رکسص زارب ندنوب . رلیدریو سما هد( ۱۸۱۹ ناسین ) هدنقح

 وراپ ( ویجروج ) ینادناموق هیرحم هفرف رو یردارب ثاهملایموم
 د نداروآ یتسهنفس لنامع ییا یيدسا فداصت هدیراوح ناسا

 ءهظفاحم كتلاسمو میاص هني هدلاح یفیدل وا ا E الماط

 كدنوو ییناعع 9 فداصت رب ..یدبا شع اس نال یرادما

 ولکیدن و هک ها وش 1 و س یلوسلک یر لاربما

 ۳۷۲۱ - ۴۹۹ ص -۱ دلج یتامع غرات - اغرو [۱]
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 “۷¥ هب راع هپ لوا ناخ دن

 ی ر رل ر قس رت هاسفافر هنسفسذل وس ردو شل نوا لوح 1 اب اه ۲ دنف رط

 ا دا 6

 ( یلاج ) هدنلوصو هبیلوساک اود وب . یدیا هدکمردنوک هلومناتسا
 4 ح . ۰ ۱ ۱ 0۶ ۰ | ها ۳ 2 7 ۳۹ ۱ لک

 نر a OEE A E e ا ر و یا

 لادن تب لک یوا لالا ندنف رط ون ادد 3 | ریمآ ییدنود

 هنسر ز وا كىو ناف رط رڪ و شمر ر دام یخیدلوا ت تشساود وا ۵ ارقا

 هراحو همصاح هلرل ماکیدن و د نک تر ۰ ا ی کد

 هدرلوص فرط وناددرول یتسهنیفس هونجرب نانلوب هدنلاه

 ییتله رب ا الا هن رلوص 9 e یلاح و موح 6 ۱ نا

 یدل وا ب ولم ام ود تا کیا ۱ سلام ۳۹ ۳ هن را كيدو

 ہد صاح حرص لاف یلراسد نتاعی YEN هب | ا رل E ونادەرۋ 5

 ۳۷ 4 5 و ۱ ۱ ۴ 11 ۰ ۰ ۱

 یه رج تاع ابا فا یلاح هلاراشم و ) ت قا ج زوةط و اب رلاغ 3

OT و ۱ ۱ ۰ PT Ou گ 
 ل 9 او هدنهاگشب ار ادا یلدا وا جرم دحاقوف ولادور و

 2 ۱ ۱ یدتسا هح رار هح راب دانی 5ھ یا وراو دال و

eSهنس هر زح ( هطا هج روب - یودهنن ) اھس  

 جک ردراو هدى اأو راق رلودتل و ها مادع

 نالے دب 7 ۱ سرد س ] ددد رد ييدسا ث ندیامات و .را#

 موروا ناقراص ند رل اغا هما مچ تم را رو ناز وا یعالتو

 هحیلقرف زا رب تیاور و هد - ۲3۹۰ ۲۵۲ - هبناعهب رج رافسا [۱ ]
 r ۰ رده وا ۴



 ۳ اخ درج دم هلرل واکی دن و ۹۸

 ام رب و یهراب ۶ ۰ ونادهرول د ] IE هن رل مقل اص

 ناماس كرهرک ندنزاغوب زکد قآ هلایعوم هصالخ . شما
 3 2 NERE هبوط ینسهعلق | نالوا یسهدرک انا

 هاڪ e SD Nags هلساد ام وف كب هزه یردار اشایدی اپ

 . یدمهدا تراسح هموج هەر ندنش دل ر دنا و

 2 هرزوآ قلا یتماقتنا كنهعجاف وشا دع ناطلس یلح
 ور هل هم مدا ۱۸۰۰ توردتا نهق | و اه هان 6 7 هدهتیب

 ۶ هرع رث Gs كرا ولکید و هدنح رو طقفو وک ندا

 ۳ مروک تاور ۰ ردشماملناب راهچننکشا یراکدروک
 رح تاراضحتسا نوحا ارتک رای أاهد هدنتفک ماقتنا وشا

 ۳ رق ءرلا-وب .یدابامنم یدنک یسهلاغ یلج یفعصم هدهسیدنلوب
 ۱لوطندهروک ذم "هل اغ یک یرلقدارا ینفرط هلاصم راولکیدنو
 ا وت كلئونامم روطاربعا ندنکیدلءا وزرا قیرط وب هدهاشداپ
 اام اربسا یراقدلا هدزوسرفا كرلدنایع و هدناوسک كرلولكيدنو

 :اصر وف ین امع هام اب كج هاب روک هدنزاتوب دسر ح هلب زکدد راهطا و

ETوح هدهسدنلوا قیدعت ن فرط 4)ع تل ود یماط  

 ردیا تغ ص هەروم هدنمضا و روطارعاو یدجا دادتما نامز

 ۳ ۰ 5 اذم یدازوا نوزوا هلدم نامل هدلوبلک هدنتدوع

 ۱2۱۰ زوم ۲٤ [۱] یدرو رارق هتافاصم دیدح هاشدای تیام

 1 رر هناکزان ی ( یربن مو ونیفلد ) یریفس كيدنو
 اصم ندهاشداب ( یربنهو) هدنیام و یدلگاتالاکم هد كيا

 او - وراد . ۲۰ دلح - 2۱ زی و و یا 1
 I E  اغوو بم م ۱۷6 ص ۲ دلج - حشرات



 ل س ي و و و

 ۹ ترور شا هه تا نوار ات

 ۳ OA 3 هرو دم طنارش تی دن و ده د بسا دز یر قملساب

 ۱2۸۵ تا رکصادت درتع ول رادد ا
e 

 کا حلص دقع اصطف هلا نی ندنفرظ هدنلوا نوناک

 [ ۱ ] ( 5۹227600 ودەرعاس ) یاسا ی.هراخ كيدو وشا

 رلولکیدنو کرد آر دیا زاعشادد روصر نه هتقشح و هدرحا زرط

 هل رک تحاسو تراحش هاسهطسا و ۲ 0591 ی راقس وف واف

 ثكيهدهاعمو . یدل دعا دقع هدهاعمر هلا هلع تلود هدنقح

 2 ۰  ی ۰ "۹ ۰ ۰ ۰

 I EA : 7 2 ی راهتفس راح ج اقر نالک ندنوز رطندم> نامز قوح ندساضما

 هنس رز وا كىو ۰ رلیدتسا ضه لس و دفع دا ردیا فو وب رل ماد امع

 ا IE )و (ونادهرول 9 ر راب )هتعللا e ید | هج ابرلاع ۱م تیر وهم

 دز E ی ام ۱ ۲
 وسفلد هلا ê E اعم - [ 2۳0۱60۱6۱۱۲ تروسد

 : تاتو مت جت «تلجهدک 2 رلب و یدلدا ناعل یرمد و

 3 i 3 NE ست
 كح ہد | باط ییسءهداع ا رام و هض ر ف وعاددهع ص صش نالوعو فو

 نکم نوا حف ی اهس اس تاس هود هس را ربا | ر تاو دن اش

۶ 
 ۳ ۰  5 ام 2 ۹ ۰ ۰ ۱ ۳ ۲ ۱ أ

 E 3 و هسعفم ببر وه" د دای ر ندد دش اعم لالا 3 ج وا ۸ےہ ر ولوا

 ار راسالو ید ا یر ند کا زاها تلد و ودد رقاد ۱ ۱ ۱
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 وبشا . ىدا یرومام هرادا هده و ځ اح مه ع )۳۵۵۱۱۸۱۵۱۱
 لما ماو فا دب زب اب تاذو ۰ ردد رلماقم كوي کا كتىرووچ تبر وما

 . ردشمزا اا ینام هج ااا تبا هرزوا داح یدو شءدش هنسرلنامز ۱

 ها یاباور ی هدننقح هبراخ وسا هسرولیدیا قرار تصعل وه

 « ردنش اه د



  ۷٠ناخ د# تیاور کید هدنقس كی لاج ۳
 م يه وم ۰ دهم م ی و ج سس حس صحیح حس

  تسالب هدرلواکیدو یدالشاب هغمتای یر ومعای قوارب هتیرزوا 35

 داحما دورابو بوط .یدتا هاب اقمهب رلحالس هر وشا نالوعوفو

 . یدیاشمامالشاب هف وا لاتمتساهدواش زونه هدهساشعلوا و

 یساکنوحا یمالدا هقارا ءامشمد هدایز اهد ونادءرول لارنح

 ۳ توردنوک هنعاعود هاب | یارابر ضاس ا کرا هلادنصر ۱

 ةس رب كجهدک هب یهاشداب دز هدام ودو یدک نوحا ه را |

 وا تمو یددع هنماغود رار هکنوو رومام هتل یتیدلوا

 هد مام ود بتاک . یدتیاراطخا ینسعا ققح هحلزک هد ینتضکو لاح

 كما هیراحم كرلکمزب هدهسیدلوا رهظم هلوق نسح ردق هبهجردرب
 . یدتیا ناس هدنندوع قرهلوا یناعالطتسا هجي ی رلفد) وا 43 رک

 ارد كي ( یاح ) . یدشعا تدوع زونه هباغ ود تناک

 ۳ دالشا هکر ندزاغو قرملا یرح ماظن نمامتود

 یرح ماظن ۱9 یدک هسرز وا کر اراکمزب ونادءر ول

 هات دش را کت هب راحم نقرا یسمش یاضو هندنک یراکزور و

 اود نوا قملق لطحم یتاریثأت كز ع راقوارل ولکیدنو یدالشاب
 هدلاح ییدلهراب ندناح حاقرب لارا : و

 فلت هدهمداصم یاننا كب لاح . یدیا روبدیا ماود هدنسادناموق

 ایرلاغ هعطع ىلا . یدلوا دش زی رفت ۳۰۰۰ هدندناسيم یک ینیدلوا

 لوک یافت راس واود . یدتبا طبض یرهنیفس ۲۱ و
 رکید هزعادناموق یلوسک لاربما بقاصتم یهمزاح . یدلیا رارف
 ج اک هبهعقاو راح ةارهزدنوک ییاخرت رب

 هلغل وا موم و راحود نکيا ر

 : ندنفرط یدلشالک | هائسم . یدلیا ناب یځیدلوا روح هبهلباقم

۹ 

 ومام هنلاصرا ]قرن 9 را هدر هلع تل ود



۱ 
 ۷١ ىلاقالە كنباچ دم هلروطعا ری لوا ناخ دن

 ییز لیری نیر یز شر او حس ہری حس مسیح رخ ہہ م عیسی.

 یدلدیا لوس هدأ وساک هلی | هصوصح میس ۳ شا ناس

 رادقم ر هنس یه ی. هعلفق ۱۵۱ دام مال نالوادناع هني رب ندرلولکیدنو

 اا نفرط , ین وا هداعا هیات كم ر و وا رو

 هدایز ك هدف راولکیدن و همان ملا وشا ۰ یدلدیا هل داعم

 ندنزاغوب لوببلک كزعرلهنفس برح دعبامیف کوچ یدیا یلفرش
 < ۰ 5 ۰ ۵ ت

 هل رظن CC افس نمشد ندنق رط را ددو هسراراقحو ی رلمامقبح

 رد هدام ا و دنهح یملفاب نفت یدا شمنلف ه ءالع و

 ٩ (EA ۹ هد ص رییس و نوعا قلد ی یهماندهع 3 تدمر

 ۰ یدّسا

 ر ا
 هب ر وهه ك هبلع ن اد هیت 1 راد وشا زمکه د ( یداصت ۱

 ردلملسد یعل رگ صرع كلبا یشراق

 یرلنوک داوص كنياح - یتاقالم كرولا رع هلدم ناطلس

 هم ز ود)یلح ییعصم ANE زس هاهح و لد دا | وا ناس هدیراق وب ز

 هنغح هل ر دنل و ه د هاو اڪ 2 هدد زر ر وطارمعا راشخا ك یی صم

 هلاراشم هح هملسعا ۳2 تدس ا رم دسح هد ارو یاحهب ههح ور صف

 تسممص و قلتس ود E اد ییاو E روس ندنف رط

 هدافتسالاب ندنر و هب یل وطات | دش ناطاس ندنغدلوا ۳ را ا هکدتک

 ترایز یتسیدنک هرزوا تعا رکشت رب اد یهدنفح یلح یفطصم

 تصرفیو یلاح ر سنا Ss دکار هر وطارعا جا

 هنزوس روطاریعا طقف .رلیدتسا فىلکت هراتخاینملاق یدم هایذاخحا

 تاکترا یر وفنم لع 9 هل و هلهح و ر چسه ,یدیامدا لس وما «قداص

 لوقهدشاطگیب یرفاتس هدنروص ر هداعلاقوفو ناب ی



 لوا ناخدج ییاقالم كدياج دم هلر وطارعا ۷
 سس س سم سی

 ناخ د۶ هروک هتیاور رب رگید . یدلبا نالعاو نامرد ینکحهلبا

 یسهلواقمقانتا نالوادقع هدنس رادمکح کیا هلسهیرکسع ٌهوق لوا

 لاحر سنا ندنکجهک ندفرط لوساسا ییعی ندزاغو هحنحوم

 هدهسرلشعا لمح هس ا یب و هل وقر كوس هل و كعاشداب

 چله . ردسدقم كب نوما مث نی مکیدرو ههاشداپ ] روطارپم
 نامرر

 مسق ضقن ییدنک دیاش . مهلوا ثناخ هدمنع ةن مهسلس و

 هر روا كما رود ندمتج و جا علی ها ضو نت

 ههاش دابر كوس هلا و یدد ]ر لب ا لکوتو هل | وح هقااخ بانج هسردیا

 یانرمم لمکت ره دلو سما ت راخت لوق مسر هدنروصر قيال

 [1] ( مهد یررت ) مدنتشاطکعب 3 5 هات ةتسا یهاشدای لاحر

 روطاریعا قلئاقط نالیا راغتنا هلوصو كسرفاسم مرتحم هدننورد

 ساموط یعودخم کیا رکید » نیطنطسقو ینای یراهودخو لت ونام

 « یدرارویدبا هبراح هنماع ( نویروتنح) بولوا هدهروم رود و7 هلبا

 ۳ ۱۲۳۱:۳۲۰۰ ادا لوم و ا طکعب یهاشدان

 بولوایک ار هاشداب هدد(مهریرا) رب نی رمو ندسح نع هدهاهاش

 هلاکم لل ر رب بولیربق نمود هرکصندقدامالس ی ربرب رادمکح ییا

 هدنرالوصو هنتهح رادکسا .یدتک هنایزاب هنس یا هلهجو كجد

 تفاضرب فلکم هناعم هاب اد a ر ناناواراضحا هصاحاب

 زاوودن وک راماعط هر دکی زا یک کیا هدماعط یاتنا ء.یدلر و

 هتمزا قرهلوا راوس هنبسا ناخ د یرزوا ماشفا ماعطلادع . یدیا

TEا  

 هدنسهت رکو ک سه و یل هت رکو ک چ واینمي هرص ( مهر ) چ وا ( یرت ) [۱]
 . ینیاق هاشداب یواح ی رک رک .ددعتم



۹ 

 ۷۳ فک 9 تاعاش دا لوا ناخ دم
 دم چت هی جیم ی میم ھم صحیح حب رج ہک دیس س مس سرخ یی ید حج

 یهسو رد ناعلس هدرا ثالیا یسهنس [1] (۸۲:-۱۲۱۱)

 هتفه چا رم ددا تع نع هنتهج ایوروا اهد هعفدر كردبا كر

 9 ا سقمآ  شزومط» ناد هدا هر

 وک و هدا زمش یلعوا ا ..یدشود هرد هک

 خيددنوحسهلوب هرزوا شزپمآ نسح هلروطاربعا كنا ونامت فلج
 هباشاپ دیزپاب هلا اشا مهار | هداز اشاب ىلع مظعاردص ی رلماعا ته

 کد كر هسا داروطاربعا هد قم و ك یاو هض ول

 یسهمدص لوز ا ر نالوعوقو و ا لرد نا ۱

 قو ا وا «یدتاقوسم زحا

 ید هه

 نک 22 ل ره یا .تولواءهدندراف زط هنساما دام وا ۶

 هدییآ . یدبا هدقمشیلاح هعنم یراق ا كن ( یردناب كوروب هرق)

 لدل احا 2 ف مقیح هاتف و ی ال ول ص ندنلح يدنا ول دوا تع

 ۱ 8 مس 1 ۹ 9 :

 یر , مد 9 2 ا من ند ۳ اسم ۳ 9 دار هنکح شا 05 لاحر

 یلغوا هسرولیتروق ییطعم داش هکنوح . ردشا ماود نوک ییا
 هارد تقفش ندنغیدلوا لما كي سلوا رود نعل تور

 كننا وردق هزل وصو كب 0 و شمردنشود ییاغوا هل هدنراسه هل وص

 ۳ ] ۰ EE ها هی ول هاشداب یسادا م ید

 ندر وهظ شاشعار تل ودیالکو هدنلا را كع ناظلاس یاح

 هدنل وطانآ یرابهاسو ا ناناو هدهاهاش تعم هلردبا یو

 كاسا نولاک ی.هنس ۱:۲۱ ییوک یجمرب كنمرع ی.هنس ۸۲ [ ]

 . ردا فداصا 4:بتلا

 ۱۳+ صف اد نا غراب - ویابم []



 ا

Vgیافخا تروض ند ردع كنلاحرا  
 ہی مم یہ ممم ہہ ہم یم ھم یہی مر ر م م یی یم یم یم م ممی ہن من ہم

 هتهحوا ود ردقجحهلوا E هنملع دج نديا رارف ءردراو رقس

 ماف و نام یافو ییفاحوا نالاق هدهاشداب دز هدهسرایدتا قوس

 یشرب كجهمنلیوسهتلا زر وتمر وك «ردسعاص ؛ردسهتسخ زمهاشداپ هلبا

 زمهاشداب بوقح هل رلکوا الکو هدنرلب ره هتطاس مرح هد ردراو

 کیا اطا ندنغیدل وا رضماضلوخدو E ردهتسح و عاص

 هاشداپ زرولس زب ] یلقاجوا هدهسرابدید رایدناق یراسفقو هر

 هل راع د[زکسر ودیا کنار کق روق ندیطصم ناطلس .یدسا تافو

 زکلغاط . رردبا ضرع هراکنخ ن رای ,یدلوا ماشخا نوک ڈاکو

 و رارف نالیرو هرکص ET هن راز یل یلفاحوا ود

PPTندنسهص وصخ هظفح شعن شلدیا نجد یر یجزکس  

 هیرزوا تنسکیاو . یداریو هنغاحوق كنهسمك رب قرهلیراقح
 هطاحا ینسبرای كنهناحشاوید هدقلخ یارسو . یدلسروا ( كلتسوا )

 یخداعا بولی ریدنیا راهدرب هلهج و یرلهصوت هوا كناطا بودیا

 یرلاغا بّعو رادحلسو هایس هددرص یرلفدروط هدتدوع ماقم

 بینطرب نکیا رامالس بورک هناوند قاط مقاط یرلهروا یرحیکیو

 تن مضح بروم a ۳ نر ]و یدزرک هر وضتم

 ییدلواندسدش كض ی یلاح مدعهقطن و ندنلاج كرام یلاحب تم

 ناوید هلیا تافاک هزمدنفا هدنومارا ییراتحارو روضح ردمولعم

 تمدخ هن روباه جانم هدرلش هليو ؟ردمتقو یدمش كنم ردتیا

 قحهلوا دتشم قلهتسخ هد و < مزال كما E هل رلن دا

 مدعكنا وه و ا كجالع زونه ءرولوالکشم یوادت هسرولوا

 ود [؟ ردستفادص قمراقح یهاشداب هنا هد قایا .قدلو هلا یلوخد

 هدرارسو یدردتا نامرف هرزو ینسملغعاط .ES . ئ

۱ 
۱ 

۱ 
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 ۷۵ یسافخا تروص RE كنل امت را لوا ناح دغ
 ےس ر س س س یم س س یں کس سا ص ی م یم م س ملم س ی ی ص س یی س جی. ج ی س ج یک س ی < ہک کک حج س یم جی ی ےس س یس ےک یی س ںی ےہ ر ی ےس ی یس ےہ س ںیہ ےہ ج یس یے ےس ی ص

 هنیرب یر سک هو یدل رب دلاق ندنرارب ناوید ناکرا بولیریدنبانویاه
 .یدلس وډ هتسهفودنم هن هدشعل یدلغاط

 لعوا ش ہدنما د حا «یطصم «فسو «دوم دارم كنسلح

 لعفلاب هدهسردم هدهردا نکیا هدنشای ۱۸ .شمبا راو یزف چاقربو

 یراق 5 یاهد دام یر تفال یک كعا كارد

 نرو اوف هنمادعا كنیدلاردب خش و بوقعب یراصحهرفو هاش دم

 : یدبا راو یساملع یلتشهد ست ی یتا رھ

 و اه هه هو هرزوا دف ل یشعا



  ۸3۵-۸۲ :( — (e ۱۵۱-۱ ۲۱اه (

 ا
 پ لوتامهب روطارءا و ینطصم ههزود  روءا تسایر و هتاهاش تاذ

 هن رودا- .یادءا ,یرارف هب لبا مور :یروصهب یلوطات 1 «یتطلسنالعا كلا

 ی یس هل اغ یطصم هدازپش یرابریش رداد _ .یسه .هاح لوتاتسا ء تافاکم

 .هلاصم هل مصرق « حریق  هنبونج ییا مود - یلصكت ۲ . قییضت یوساتسا

 (۱۳۵ ) رهق راذک هیزح

 دناح ۳ - یجاودزا هلعاخ رابدنفسا كاسا دا « ثك راب دنفسا

 ا هللا اشاپ ےکرو - نایهرک « نامرق . هکت , اهقتم - یمهلاغ

 تاحوتف هدنتهح ایوروا - هحراخ تا سايس

 -. كیدوو ككنالس - ییابراحم هلرلتییالو یرلنایتسرخ قرش دارالنامع

 - قاقنا هنپلع رللنامع  هروم - ( ۱۲ ۵ ) سه راحم شتکیا هلرل واکیدن و

 هن راحم هلرلراحم - رلولیرص  هلاصم هلرلولکیدنو « (۱8۳۰) یطیض كاکننالس

 قالفا - دنومسکیس و رصیق - یراوجهینای - هلاص«هاسیکیاره ۰ (۱۲۷)
 . نادغب و

 تایسانم هلناتسراحم - رفس نوزوا

 -هتسو و ناتسبرص - اناوایسنار وقالفا ء نامرق - ینامدقمرفس نوزوا
 ندناتسراحم كيرطاراد - لیکشت بیلصلها «رلراح « تابراح هاب رلن ایتس رخ لامش



1۳۳[ 

 ۷۷ نو اه تب وه و 4 عالذخ قا کو
 یہ م یم م ی ص ےہ ہہ ممم ہیچ ہم دا طرز رد قره اب مھ مھ ےس حسب تس ما ی یم م س ی مک ر د یا بد و  کس

 سفماخ < یرو یهو ٍط كدا وه - ەدەبام ¢ 2 ووقار - يق 7

 : نو

 یه رام نادیم هنراو

 هراو - یدورو ههب رام نادیم كنيااداص لوعو هههراو ڭنمشد

 ی-هن راح ناد

 وا اوا کت تست دا, لالا ۳
 - تامصاح ماود « ایورواو نمشد بقاعتم یسهرام نادم هنراو

 چکنا SWE NS یانزاا یاد ورا 2 هروم كنسا دار

 - سهزاغارد نیطنط-ق . یاطاس تئارو سنارب - یسه رام نادبم هوص

 : یاب ریش ااخارا  هواب نا حاودز . زع رلن اصر

 موها تا 9 5 و

 ی روس ا یو رکی نوا

 قل رابوط > E ک ۱ 6 یلشد ارس <« یو هبروا . ردزمهاش

 ۱ HE یللاقسلارق « لا2 « لو

 .یدیا كلام هبهاراکتناسنا راکفا هدایز كا هدنحما یرثهاشداب ینا

 هدرردق و ناب یسهماسنا لئاضف هلس رالسنازم نالوا یرانمت

 یاقود ها زحمارف خروم نالوا رصاعم های دن .رلردنابز م

 ۳ "هلاحا زادقا ید یر رد دنا و حدم ڭكھاشداب و 6

 < سانشقح فالام هلساع ههقالخا لئاضف و هبرکسع تراهم كرد
 هدزوس « ردیا وقع یتحاص سه هلقلب ال وق « تح عا « فصنم 6 لا

 روج هسرلکلاس هراس نایدا هدزدق*شداوا دادن 9 6

 هدزا رفتس یج هلم ها كحاف رو. روس یتسهعس e یک 6 زا 8

 هاوه درس و یی N هل رکسع « رتفاط یابح ره

 داع رازوسوپ ناقیح ندنناسل ینجارپ . رلرد یدیا رالق ضور



 یے یا یا ےک یس یم س جیم ی ےس ا ا ےن یی ا اےس س ےک ھا ی خیر حتی سس س مج

۱ 3 
VAىا ا تیوع  

 مالعاص .ردناهر ررب یفاک هری دقت یسهعط و هبح ور لاوحا كتا

 نالعا هلود ر می به ندنکلیدنک هاشداب و نالوا یوصح مخرب

  تعاحش هدردق یسهشاساا رام : یدشلاح هاب اح عقد 6 یدعا برح

 وص یطسو نورد ندشدلوا قاق هقالسا و فالخا هدةلنامرهق و

 ا ادام .ردازم هشد نامرهق هاوص كن صع
۶ 
 د ا هام ءم هاتمغشو حر اعاد هبولغم . یدیایتحی هدهجرد م
 اک کردا تح ندهلا رام رابرهش صاح <

 ۳ ومس « بانجولع « منع تناتم ت لوا تموکح یارجا
 ك دار یسهرطاخ ینیدلوا ءاشدانرب كلام, هرکف تناتمو

 ثغللت ام + ۱ ه دن امع و را ہددفاك بدا ص ریش اس

 دهاح ر یاکروب لوس « و ۵ كوس . رد راختفا رادم 7

 ج . یدردیا لیکن ی دض كتتالباع و قالخا یرصع . ردتلضف

 ۱۳۳۲ لک تارا هملق بابرا ردتقم نوبل وا 4 هطاحا سيو
 اا حیدو هب یلم "ی ونعم هام 2 را دیا مسر هلقح یسلصا

 ادد زاب قوص « یردب .یدیاكلام هربخو دعتسم كب اس

 .یدیا شماشار مورح ندلصح هدب دا یعوا نوحکیدروک لصح

 لیصح ًاهاجو لمف هدنشاب جنک اهد هنلبصح بادآ و مع دامناطلس

 رد [ یدیا شا ماعروما
 ینج هل وا لالدتساندنسهعلاطم كنسە رات تاعوق و ینامز یاد امم

 سنازب نایروب بولآ ورضوط یغاشآ قرهیلشاب ندمظعاردص هرزوا
 تح او 0: یدنک كتان الود داسفو رشو أ

 برطضم هدنکیدادیا ریودت قرهلوا هنتعفنمو مان یدنکو هدتسایر
 ك االغ هدازمش یلغوا لوس کیدوس كپ . یدیا دروط رولوا



 یخدنوایر E كاد ا لاک ات واس دیار

 7 كبابح RET زملقح نت ا .E ES ر تطاق

 كمروکر یقح و روح یتطلسو جات .یدالک | یغیدلوا ترار

 هلساوعد تطاس نصرلهاشداب . هر قل راک ادف کا

 هتسوززا یدک )هد اع رب یارک تا فات ی راد الوا .<ی رلشادرف

 یتهمامتحو هساحور وقف هدیرلشاپ قرف . یدرو رارف هسه علح

 هاندرح یوزرآ هعفد کیا . یدرتسوک كلهداس هدلاح یینلوا

 راّزشاهنو ندندادتقا مدسع هروما تيما 2 یدتبا سفن علخ

aیاوزنا تحار قرهلوا برمشم فوض بویلک یرلپا ندها  

 هنیرزواموزلو هدنلخاد اشو .یدشاتأعن ندنکیدتبا حجرآ

 2 رات سفن ملخ هسفد ییا هلیدرح یوزرا و ِ هعفد چوا
 E رب هل و « e ا ا ی ۳۰ ام هدهب و هدس مع

 اقا وا مه دیه هاتساوک ینارآدمکع ااو روا دقت و

 0 وق یر طقف یدتسا سال علخ رادمکح کیا هدایوروآ
 ج

 ینو درا قاموا اسد كرات. نولنکعتمرتسانم هدی رکیدیمآ وا یواط لاک

 هوقو مج ۹ كب ی جا سه ا یدارتشما تفت لر

 ی چاقر ايوا کف عساو یه رو « هدنر یسهماحور

 تنطلس كلرت هعفد کیا هدلاح ییبدا ۴ كلام هن ركف كراعا غدا نالک
 فطل نالوا روظنم لا یر وا رد وا E رل هج وزهداسنخم یا

 یک یسلوبعوقو هایدصقم تابج راما هاراهحیناک او افسص هدراهناشاک
 شق قازا لارج دانوه نازار سوا

 ناکراو اسما دا رع تانج هدکرابا موم هلیا باص لها لر دهع

 هاشداب هاو ا یغانادام و۶ ی امعیودرا تواک هلحاحلا ثتل هد



 ین لک

ay? ۸۰ىا دار  

 یتحو تمرح اک او شمروطوا هننای كنلغوا نالوا
 ۱ ید وک هتک اب 5

 اب واج كرها شوب ینلزمقالسخا كزملاجرو ناکرا
 یسهحم کید رر و بلاص كرصق بقاعتم یلاحرا كنيردب ى

 نوو قرهلوا ورب زلاحرو ناکرا هدینج هللا ییطصم همزود ینعب
 ا و ی غ لسا .ردتالعیجت رب كدلزسقالخاوب یراکا
 یرهمامیناعع « تل ودناکرا یکرلناغوط 6 رلائاخسمهسوک « رلسون روا

 ۱ وا یلسنک « شعا جنک هاشدایو هدزوس .یدیا روشو
 زرط هدنجارلنوب . شعا ییشای هدیلح ییطصم . شمنم ردا رود

 Et کنوج . یدلوا اشاب دیزاب نالوا ودم هدایز كا کرج

 هلع یلج نطصم بويا غوا هنسهمکتكناشاب مهار ارز وا یکج هلیر وک
 اللا ضرع ههاشدای قرهلغا نکردبا تکرح

 نیو یتغادقر وق ند فا حلا I كەدنتىممەجتراو هنسدش راق

 ا قجهلوا روح کمک هفرطوا هدسیدنک هدنروهط لاحرب

 . یدتساكلد ءارهلیوس یغح هلاق قداص هدام ناطلس هنسهدلاح مه

  ندنفرط كنا و یدک هدر یلح طعم .یدلوا یک بدید تیام

 یا دناللاس هچاعآ : روس لع وضت
 اتتیدنک ] یکردیا ثحم ندزماشدایوب هفت زا غرا نترامال

 ۱ هب یاد اص AS ییدروک ریقحو روح هدلاح ییدلوا قبلا

 ۱ وا ییدنکو قلیاکو ناسح هنتلم یتح . یدیا مظع راب رب

 ۱ کاله بجوم یراردک كمامهلکح ندهرادا هدنروسص نب یلفرش

 . هتموکح یارجا قرهلوا افصو قوذ مورح عقاولاق . ردشلوا
 زاها دارههمتسا هدلاح ییدلوا روطفم هلتلاسمو حلص « تیروبح



 ناب فا دا تب وه قا دا 3
 ییہ نہ یہ ہم ھم ممت ہنی شہ ہم ہہ یہی و کہ تہی ی ار یا سس
 چ

 E ی یردقو ملاط نالوا ترابع ندفرشو ناشو یاب

 : یدر ودنا لش كا ۳ فلاح و دض هنابط ناط ماد هاتعسط و

 ترف هتطاس یافاو هنسلح هلروص و كنعلاط تقلخ فالخ

 روماو ماکحایا وا هدیروص رپ قیال ههاش دابر هن هنها E او

 همشل نایت را | هتل ود هدسافو هاشداب ود : ردن ربح نایاش ا

 ت
۱ 

۱ 
 یدمارب ودع و مصح رب ۱

 : تکالمو اح < اج یو توقفو تعاحش دا ناطلس ] هدافرو

۱ RT iیدرو رول تالدداس ر لامر ص هدنس رح و لاح توو یحاص ی ره ما  . 

 ن رب (ل رب دی. یسهحودع اص هدردق یرلفدق روف ندهاشداب

 یی وطانا ¢ E قاحنس ٤ رلشاپ وص ی کک داد 1 نح ده و تم رح

 6 ید از و لح ۹ یدرل ردیا تم رار | داق وف یسهعدق "هاب اع

 ۶ ست ۴
 ۶ 1 2 بی 9

 لد رطا هطو لادتعا درس وک 1 هدنم 9 راداو ید رحو زرط
(= 

٣ 

 د ۱۷۰ ید ۹ راکدن وادخ داص یدح

  2 NRا ا 3 ۰

 هدل و وا هد ی رادال وا ندنصیدر و صح ر ا یاب ار

 : ۶ دل وکه دخ ف یە وم ثاابصح و هبرت ییدرو .یدتیا همر

 یهملاداشمكنساملع زر دا دسته یه [۱ |[یسضاق نوای

 ه ا بلعا «یرکف كنضاقو ین رلکدمهدبا تاکسا و مازلا

 رب بوفاب هشطلس ناکرا « هتتکلع كرد لوف من

 . یدیا ر ودا رلفسا هن رلعمط و ص رح

 مهارا یلرادناح مظعا,ردص نالوا تموکح ناکرا یاوشب

 تعا (۱ ) هفص هد راقو [۱ ]

 aE زر رات



 .ردوودعم ندنناعوقو كو قيال هکلدبالقن هلیزاینوتلا كاننامع رات

AYیا دار تیوه  

 هله یشوا شحف لح ر اک اڑ < یساشتراو باکترا ڭىاشاي

 | ظغا ردد هدکناکرا رتاتسو یاقرتسا یتماقتسا بابرا ء یتاراکض رغ

 | حالصا كهاشدا و نانلواقلخ هلبا زاتمارب یرلمتا ادتقا هنتعسطو لاح

 تی حس رج صریح ی تی ص

 . یدرول وا عن علام هن رلورر ر یعمص ه دشح ماع لاوحا

E2 همحلم هوص وق و دی را و نانل وا نام  IS2 وم  

 رالارق هدهسدتا هلاریشا رلتدبا ثكتسیا ندهسرع لاها هرلهب راح وب «

 هلکمروس یرلبا یراذوق یاو یداصتفا یراروشس ناملاتیاو
 والساو وام كجهلبدبا تدشت ءدنتلا یعان بلص ندنراقدلوا لوغشم

 هدلراش یحدبیار و یک یرلکدتبا دز هایش 9 ا هنسداحا

 . « كراناسسرخ ا اده عم ESR EEE ه دل ون ود

 ۳ اتو یهدسدق قرهلشاب کعزوک قف كتسهمت

 یاسلکیهدمحللاتب و ۳ هناخ رفاسم ر هدهلم ر یدک ودزلنولآ

 یشداق هبیاثدارم یلوسناتسا هلباطبض ندرلبل رص» ییسبع دهموریمعت
 . [1] « یدلشاب هسقعت یرارکف هعفادم

 مودحو ناخ دیزياب مریدلسو لوا دارم ندندادجا یا دارم

 هدنیعا كلام عیسوت اتسن هلوا میلس زوایو ینا ناخدم یرادفحو

 لزازت راجود هلا هب رض ییدرو كروم ەە یرلیا كب

 ا ا یانب نالوا یک شملقم هشارخ نیمز كرەلوا

 ۰ ییشر وکی ردپ نالوا قفوم هتساشناددحت هل دحوت و حج ڭكضاةناوا

 ۱۳ یوطسو کوش كتلود هلا اققا امام هتسرثا كلوا دم

 یا مسق ۱۳ ۱۹۰6 ۰ سیوال تسارا = یحرات هسنارف 1

 ۴۱۰ ص



 ۸۳ لب داش و اٹ دارم

 ی ییامورو لاوطااو : قدر و هو یهمامع تو را نالو | عياض

 یغل ر وطارب | سن ازم لووت وف نان وا نط شلوا و ۳ ح الاصا

 حتف تحاف هللا لاصبا ههبنرم رب قجلوا ردتقم هصا 8 وو

 دارم قلروطرپیاهجوق .[1] یاب لہستو راضحا ی راشی
 طور هلس هجارخ تا بولوا هجزابر هدنسشراف یوطسو 8

 ین زکسز وطاربعا ندا تافو . یدتاهلخادم ردق هنرتشلا یارسو

 ۳ « کت ها ۰ ۳ 7 ۳ |° 1

 4م هاتعح ا سس هن راهه رتا سنازب ی راس اد رگ نوجا قلوا فلج ءار

 ههاشداب بانح ناططس9 ندرلن و هدد رص یراق داشاب کمر وح قادلرف ۰

 هل طب ر یشراف هفطل ویو احر کا و نسل رصف تا هاتعح اس

 ۱۳۱۱ یاس ك تعاطاو ر تمدح

 a یدلیا قلعت هتیار ةادایم باخ یلح كم هو

 از دلو سار یک ز 3 روطا :ay یدتم ۲ ثاهاشداب

 الو وط ندنرلهر اع یلزک ا وعوقو هللا بلص لهاو داوه نار

 كمتسلا ندنطنط و ن 0 هسرز وا یافو ا یاسح یحهمتساا

 كمروک یاسحوب عقاولایف .یدتیا صا هرابلسنازب یتیمتكنوب هرزوا

 هرصاح یلومناتسا نوجا طبض هرکص هنس م وا ندنسولج هرزوآ

 ی ییطصم ها رپ ی چ وا نوا نالوا ی در شعا

 رو هبهرصاخهارت یهاشدأب كردباقیوشت رسفالخار یک كب سال
 رام لا دارو دبا طیض ندقوح لویناتا ی

 یدرولوا ی هوالع اهد رفط هقراب رب ەنسەلىلج

 «رابلابتولوی«ر لراحم رل لب رص هدنتنطاستدم ندیا ماود هنس۷۰

 هاب یماوقا قاط رب ارج هو یراسنرپ هدوم « رایلایموب < رانا
 ےک

 لاوحا مجارت س یهو دیج []

 ا ۳۳۹چجصحححح|[۱۷ح »بعد



 اوا یرالنامرق e هو ست نوا اب هنواهت

 هوص وف ابا « یونس ات تیرفظم هوصوفو «یدتا هر قرهلوا هعقد

 ا فا یدتا و یناص2 هدایز ندقملوا هرظن هنسهب راح

 نههناکلامرب شهر لیلا مور كردبا داش یتحور كلوا دا یدج

 ۳9 ۰ ۱ یراراتشنابا ليك تانسهصاف لوسناتسا+یدلوا
 هدددلادح و ثكنح کن یک یغبدل وا تنام اص نو دا ص

 تفصهد ك ه دنح رلن دیا e نج دهد ا فد تنا هن ر وس

 4 . یدرلبا رارا

E r ۳ ۴۰ ی ۳ ِ ۱  

 هدحراب عدس دص وصح لاوحا ك 2 3 هد سە ر ! دا كرک یناثدارم

 ثهاشدایو . زر لب دن رار بره و هاش داب اشار دقن هساش رب چسه

 تراهم کل ءدیا ضع هدسوش هرزوا قلوا ها هرس تا دم

 نکردیا ءده یاری دقت زمغیدل وا نویدم هنس هسا سو ك

 ۱3 ا ل هدنکلکوسب ییدرتسوک دنا هل اع كپلاراعم
 یتنطلسو جات دزیاب یردپ لوس ینا دا ارز . ردلکد تیاسنا
 یراردآر هنن هدناخدم ی ولح یردب و نت هلکع فلت ی ر لر دار

 رار هاس ولح هاشداب و هدلاح یيدليا كر ةر یروطاریعا سنازب

 ندنوعاط قرهفار تسبرس یدوتخو فسوب هدازهش یرلردار
 ارا هدهتور هلتتما ۳ هن رلتا و (۸۳۲)
 ی رافذلوا یمعا نکیا كحوک كنهدازمش ییاوب یلایع" لس

 ۱ . روب ژاب ی رلکدلدا نفد هتسهب رز ىا دا هدهسورت و

 ۱ ساخ ندیطصم ییانالو هدنساعدا تنطلس رانامزرب اعقاو

 4 ۳ طقف . یدلوا فلت كردا برحو ماف طعم همزود

 1 دشا وا نوا هکیفطممرکید یعودخ هاه .زلدبا تیانجدانسا هبیلأت



 ۸e یآارحاو تآ اقنا كنيات دارغ نا دا

 راد ارش ندل وا یربح كه اشداب ۰ یدیا ناوحوت ا ربح یف نداد

 شل ردناللاصهنجاغا رجم زهلیا ینلقا كکب دیو یتاها ثاکب سابلا

 شوغآ «لکدنوجما فلتی | هدیسمتسیا یناخرواهدازهش نالو ہدند زا

 هن راعف وم و لاح هدهس ور : یکد ول فس ول هدازهش قرهل ا هنتح

 1 ۳ یم هسدصقم هم رب  هدنحا طح ر بسا

 قلم یهس د رک اذن « یدیا شلریو یقل (ریخاوا) هتیینک 0 ۲ ۳ 3 2

 یراعشاداتعم ا راع نا و ِ 6s حیط 3و هد هس ص تبا

 ردوش یرب ككرلعلطم

 ۰ رولص را ر

 رولیصراص قادراحصاقر رروا صقر

 شعا ندنراهشا كدا دا هد 9

 یم ارش یينود a ونک ٩ زو فک

 ۰ یار و كاج هب ر | اد تلب وس

 6 افص و و یقوذو کر كاك قا راو کس

 ها ا 2 روک و نوکر

 لرم هلا تارزیخو ناعا ج دلاق مدارا,

 ماط 5 هلا فا مشعماح یلهف رش چوا روم ددهب ر دا ۳ یدرولو

 و 2 ردر ومشم هاساشنا تاکمو تا رامعو سرادمو حما وج

 هد رل ر سج ماطر هدنل وطان ا و ییامور و یو ا یز و

 فرص هدنامز یا دا ص هسامع هسبررح نافس ۰ یدشمردتسا اهز

 ات . یشل وا غارفا هه یا ود برخ رز هلا تاممه ناو



ET, 1 35-۳ U TDC U eer E La 

  ۸۹یا داع یلاحرا كنيت دا

 هر وافتم بتا و او ارحا EE ضعل هدهدقح هر

 ۱ لی مورو نوا هدزو ندراراغاب هدرفس ماکه هلا تاماظنو نناوفو

 . یی وصا یا نفت رب ندحنک ن روا هدد ر هدهس شب سه ندنقلخ

 رب رحم و 1 طض یانا هاسلس كرادس هقشب ندو . یدلیا نم

 عاطف دیس لوا كا هللا ثادحا ینتیرومأم قلفارشالابق نوجا
 ۱ . یدسا نیعت ید دس ندیدامحا

 یضارقا كنبراتلارقراغلبو برصینعی هدننامز ینا دا مم راسوز

 ا ر تسزازانات (لوقتوم )ل لوغم هدسپرص

 [۱] ۰ یدیا شملشاب هن رلم ر لیا نالوا دودحمربغ ییخوط هفرمش

 ندلوزت ینعب ندقلهتسخ نیعو نکیا جنک یک یردب یناث دا م

 ردب وقدم هدهسور . یدلبا تافو هد ٥ ۳ ۳ ۱۶ 6۱ هدهبردا

 [۲].یدتاتطلس یارحا ردق هنس ۳۰ یدلوا رمعم هنس او

 داهدلاح یی دل وا و نم یرلهبرت هس اع ا کت

 هقر, قیچآ یرزوا هدازآ ندنانیزت ع و هو ا كنا

 فار ر وط نالبدیا لما ا شاط رک ترد نسلشا هماا ادومعو

 . ردترابع ندنراهناد هیرا شملبتا هنیرزوا
 قلوا یدیا دهاش ر ۳ یاد شالا كسا دارم

 . شعا ندنساضتفا یتیصو ییز هجلیوب كنیریف هرزوا

 كنتموكحسور] هدنتنطل س دهع یاد زاب هدندلج نجوا كرتا [۱]

 تعجا هنسهدام [زغابءانم ناو یی

 مرحم۲ هد ٩۱۲ صو ٩ ( هد ۰ ص ) ۳ ياج راخالافاح 1

 ۱  دللصماح یاور یجتکیا دانا یا هایت راب هسور . رود طاش ۲ اغروب

  یو را كنا دا مرح ۴ و نی فا طبخ ه ندنهیدل وا قف قفاوم هتنراعشا

 ۰ 7 لوبق قردل وا



aE 

 AV روما تسایر_ یدالو وا تن اس یا ڈا
 ییا ممی میم یھ یم س

 « دج ۳۹ نیدلاءالع ی ساب دا سم

 هامم ات نج . یدیا ر لغوا نش ہدنما « ناخروا (۸۵۵) «دمحا

 ANTE i وکو دمع شمراو اهد لغوا رکو

 ( عاف ) دمت یردارب ییلحدمحا هدازہ كچوک . یدراشم ا لارا

 ناخروا . ردشعا مانعا ههسور هاسهزانج كرد كردبا قانحا

 نوحسهظفاح نسح كن آ و ینغیدلاقهدندزن یروطاربعاسنازب كنج
 ام یکیدرو le هر وطاریع |هدنتنطلس ماف

 یلح نسح هلا ناخروا . رویدیا E راتخا هدیاب ود سم راے رات

 یس هې رک وا. ردنوفدمهدهسورب یرارکید هدنلحاس هح وط هدهنردآ

 AL همطافو هراکب یسعو مهاربا هدا ز نامرق بولوا
 و U هدرسکیلاپ ناطلس وب . یدیا شعلوا ځور هیاشاپ دم

 ۰ روا تسابم

 یادناخ یلادناع هدتنطلس تدم"ندیا دادتما هدایژ ندهتسی رد

 هد رادصاشاب ےھارا هداز اشاب ىلع هدنسولح ةئ شعلو هدن رادص

 ان وعم ةد( ۸ -۱2۲۸) نو. . یدتا انا زا 8

 لوتنابتسا < کیدنا نیلوا تلخ .اضشاب .للخ یو خ 8

 هدز وس هدی راما تمواقم هب هس امع عو نی ندنروط اريا

 هلبا علخ یحماف هدتققح هدهسروبلنید شعبا راطخا هرابلسناژپ

 یماقتنا كنکیدردنوک هیاسضم هرزوا قملوب دل دصر رز 9

 ییحف لوساتسا لر دا مدرای ه دب اپ و هداشاب سونعر هر ز وا قلو



AAتایر  rىا دار  
 ر م ص مم م سم مص م دہ ص س ص م دم صم سس صصص ےہ مم ہم ہم مم یتیم ہی م می ہہ مریم ہی مہینہ یہ یہی

 صخش رب ناتسق « دشسم « راکضغ اشا ا مظعاردص

 توشد ندنروطاربعا سنازبب یک رلاشاپ لبلخ یلغوا هدوب . یدیا
 نوعا وح اشا اما نالوا ردّتقم E دز روش وا ماا ۳۹

 هتیراصحادب یهرادارها هلفالا كنا كردباقوس هنماع یلح یطصم

 و رکد ا نان وا نعل ص اخ دب .یدل واقف وم هتک و ید

 اغا ىلعو اشا هجه رف ین جوروا « روما ] ی رلهدار شات روع

 هحنلک هباشاب ضوع یحاح ریزو . یدرمشآ هراتبالو هلتروص ررب

 مرر Sop نک ههاشداب ود كجهدا صع یاس

 ااش یلاحو كاا و یدربدکح لم هس e ا

 ندردع نالیدبا هاشاب ضوع را رولیر وک
 دا رص

 را را شعب هدخاّوم

 هدودشعا رلقسات ردو هتناح رحا ی 15 ی الوط
 را

 یراق هترهعدخ وهاح ثكمهارا « ِِ اغا ض وع هک ولاح

 كىاشا ےھا را « ا2ا ضوع .یدبا روشا اط قره وا طه تا

 و اشاب مهاربا (۸۳۲) . یدتیا تو ناو دن را هک لا وا

 دات دا .یدمهدا افا هدننامز دمع ناطلس یلح یرلتابخ

 ۱۳ ا جاك ردا هدافتسا ند زسهب رو كلطتك
 طا یوروا و نیم نانو روما « هنعحنس ناخوراص

 ۳تا هسلاق هدقخا اشاب ضوع . یدلبا درعش افطلت هالکب الكب

 اقتنامز ات دا ص یراتنطش سنا و دلاح ول یدلرکل و رمشم هحور

 ۳ نیهاشالال امقاو . یدیا شمالشاب کلروک هدنس رالنامع بیج
 محاراطقف . یدیا شا ممست 0 لیا یتا هدندهع لوا"داع

 ۱ : یدا شماولو هدقل راکضرغ یلفارطا ردق اشاپ



 یر ام یطصم یودغو ینط غم همرود یرایرمش مع

 ص
 غول وا ها لئوتام#ت روطارعاو ییطصم همرود نعل یلج ینطص

 راعوهللاضم دقغ هنا ی رب اشتنهونامرف هد هات

 هدد ض کالا دقغ رام تابع دم شب دانا (

 هدننامزیردب هلسماعا ریفسد د هغ ول وا هما لئونامه یروطاریعا ساز

 هلا ناوید دقع روطاربعا . یدتسیا ی دیدح كقانا نالوا هو

 باوج «یدمهر و رارف هنش ر کو ادم ه یداروا نوژو

 یداباءهلاوح هناژ مورک كرو تم یا

 ی زانا یلا خب یلامرا كنیود نیل ۶

 ا ا ا2ا یلوا تان ههنا تطل یرف
 هاس رح ردق هقالفا قرهناوب هدفلکتر هداعلا قوف هروطاریعا لباق

 چاق رب كرامور یتحو یعقاوم ضمب هدابلاست هلا كينالسو ینکلا
 < . :یدیا شا لکت :ییلوسک یرلکدکید زوک ی

 لاسرا ایاده ضعب هدیدج رایریش هاسهلیسو سولج كيربت روطاربف
 هاناخ ن .هنشاب< كما مدافتسا ندنکلحنک ته

 كدت ناطاس یلح .یدتسیا قع ابن زاروف سنارب ر نوجاقمراقص

 ا یهدازش ثاح ؟ کیا هیج وم یب همانا

 دننج و ندنهل ی یاح E هنر ولا در باوج دیاشو كعا اح

 هش ووا دک ۶ ردا هح ندرتسانم یتیدلوا سوح هد

 نالوا هدلوطانا كارلا اع یتحو اسارت و ( یسهووا هجا )ىز

 هب ریقسس هدشس | دد هلا نام یغح هساسط یز = يلاب



 یبهلتسم ینطصم هءزود ۹۰
 ی ری ےس ی ی ری ر ممم ہہ جی جی

 هب هعفا و تافسلکت اشاب دیزب اب . یدلک هب هنردا ربفس وب . یدیا و

 یهاشداب ترصح تاذ ] هر ز وا قلوا گره لک ندهاهاش فرط

 ییا, ردهدامآ هیا رحا افرح یهدهاصم ییدابا دقع كنيراردب

 ۱۱ هارد تر روطاربعا هدنقح هدازپش دلوحوک
 فلاح یراهسرت هایرامانعا هلوساتسا كرلنوب طقف . رلیدلاق نون

 7 . ۳ وا ۰ ی ت ۱ ۰ ۳ ۳۹

 رغ نوجا یسیدنک تقفاوم هصوصخو ندتیدلوا فیرش و
 کک رک ذلارام كنناح ینطصم هکلاتحا هرکصادک دید [ ردلباق

 كن یطصموقلوا فلکترب لباقم ندنفرط ینائدامم هکللواشعلا ربخ

 هلا دی دح رایرهش ر وطاریما رکا » هرز وا قمار N ad یفلکت

 نوتلا ۰۰۰۰۰ هلا نهر ۱۳ ندندالوا هنامع لاحر هسردیا قاشا

 ناس "والع هدس رازوس « یعحهنل وا ر هتنزایدنک لو و هیدات

 یدک ۷ شعاط ندقوح ینیلح ییطصم ز وطارعا [۱] ۰ یدلب !

 ۱ كل ر وطاربعاو شفلو راو دسماهنغح ەل وا قفوم زار ک یابی رانا

 اح € تولواهتسیا و هنفعض كبهماع تل ود هدشمالاس

 یتفلکت كنبلح ییاعصم ندنکحماس هلوا هاسلربا هبییا كنهناع

 یدلوا رغم هتنسالردنوک هلوساتسا هلدوخو فسو هدازهخ نالوا
 تاد اد م _ ۱ روطاریعا ۲] هلهح و ید وا ناس هدب زاق وب

 ۴ دنجملنا یلح ییطصم هسرولوا عقاو قح سار لوا ندنس هرات واه

 0 وید [.. مرايا هظفاحم هدینقح كما هلماعم یک مکیدتسیا هدنقح كب

 فوقومییا هللاح راكملاراشم بول و هدناناب هلوا ناخدمت ناطاس
2 ۲ 0 

 ۸۱ ص۱ داج ینامع غرا - وینیم - ۳۷۹ ص ۱ دلج - اغرو [۱]

 تعحاص (۲۰و :۹ص) [۲]



 ۹۱ یسهلث-م ینطصم «مزود یا دارم
A س»سحححسح»»سسس 

 هنشابكتل ود داخ 1 و ییفیدلاق تسب رسورح هدنسهلماعم قهدشکآ

 كارنالاسهقشب ندکدردتباهلح یتسکیایه كرلنوب نوجاقمراقح هل اغرب

 Démetrius Leon سیراتواهل سیراقسال سو رتءد) یادناموقویلاو

 هابایلح ینطصم بوردنو وک هنسهطا ین هل ایرلا هعطق نوا ی ( 5

 دربدتا نالعا یتطلس هدارواو لاصباهنسهرزج هشیلوسک یدک

 اهد هعقدر هدننارش یتطلس 7 ین امع ۳ سناريو طقف

 هنیدعوزاحا یلح ییطصم هروک هتیاور . یدیوق ههرطاخ یتسیدنگ

 هزوک هتناوررکید : شعاشمرو «(سیراقسال) یلغوا قرهلوا لو

 نداروایداکهلوسناتسا هح رعوط «یدمقحهنسه ر : زج هش ی وسلکی اح

 یل یلوساک هدیر LE مور هددرص یبدلر ۳۳ نوجا طش

 هارلهداز سونروا (۱2۲۱ لولبا ) ردو هدیسرغوط 4 ی و

 یوقبوک هنفرط طصم هدازهش یرالغوا لئاخسم « رهداز ناغوط
 هرم لاحرد ا رخ یهجوت یرعوط هبه ردا كلردبا دیازب

 ااا هد 4اراعدار اشاب شات رومت ءءاتشاب ی
 .یدنوا قوس هن اع یلح یِیطصم

 یلج . یدشمامر وللاص هب ی یلح ییطصم ر ر وطاربما

 یییدلل واناس ۳ یدتا كليد ثاربم ندنغیدل وا كلام هر شیداقرب

 هندودحقالفا : یدتادعو ا ینکیدتسیا هل روا هاهح و

 عقاو هدایلاست «یتسهطا مرا سورهنما «یعقاوم یلحاوسزکدءهرق ردق

 ییطصم یدیدیا الماز وک آ هدایز اهد روطاربعا .یدر ویعالف جاب

 هدهاعمرب . یدیاقجهمقح یشرب هقشب ندیاهیاه ندنزغآ كنيلج
 [*] . یدلدیا نیمأت یسارجاو مکح هلبا نی « یدلببای هلی

 (۱۸۳) ص ۱ دلج قاع غ.رات - وینیم [:]



 ات دا ی 0۷۶ كب قم رود ۹۲

 مادعاو رارف هب ليا مور - روح هلوطات | - تنطلس نالعا

 هحش یلار كناشاپ مهارا مظعاردص یمانعا كناشاپ دزیا
 اکشا ندها_شداب در هلروصر SES a باقر | یآ .یدبا

 لک, كنا اب مهارا هدننامز یلج دم . یدردیا یرح ینراهراج

 TOR یار تواب شیا یهو روعوا یسوروت

 ۲۳۱ ك ندر یلح ییاعصم هدکنسایحا لیا مور
 ا ا كعد یا ندرك ملست هنمشد كمك هلتوقرپ
 را رصاییدروک هدهیدهتسا قعالک | همظعاردص ی و هاس وف هحال وا

 ھو لوا ندزمقح هلو طقف .یدلوارو.هتک رح هنيرزوا

 هسرخ اط یلح هدازش دیاش 0 تكحهدیا رو ه لبا مور

 دک ییالوط ۱ ندنوو ینفجهلوا روح هتقفاص هرلنا هدسیدنک

 امور .یدتانا یتسالدیا ماما هاتاخ یرهاسو ُط ممم و ل وسم

 یار یوق کی رادراو و زور رورلاب یراغتو ندراصح

 ۴یدّتبا همداعم هدهرد یلزاس هلا یلح یقطصم نالوا شعا

 ا آں را کک قرط كنا یرک اسع دارم ناطلس
 اهداصم تلح ییطصم . یدلیا تعاطا هیلح هکب هزه یردارب

 ك واو یيدتا داربا هر نو دا رهل رلیا _هدنسادسا

 وطاریعا یدنح نالوا سوح هدرتسانم رب لوازارب . ردهمام رهق

 -؟ هنیدزن یاح یطعم هدوا شقا ر تسب رس

 درد یلزاس ییهرا بویعا تبنما هیاشاپ دیزاب دینج ندنفیداوا
 ح یاعصمیدیزراب (اثدوب ) . ردشعلوا وفغكی ةر . یدردتا مادعا

 رد رد هجا فات لرزه یتسافق بولا هللا یراقایا کا ىلج
 كرك هسلوا و ١ وس

 E ۱ دود عر رد ی راز و شد



 Aw یش یلح ینطصم همزر هر ینات دا

 یم س را س س م س ھر ی د ی م

 یتح ., یداراو یسهعسط ر ندل وا هی اش اب دی ز اب كدنح

 همکحهر واک |هدنکبدتساقرهلواهج وز هلعوا ی زق هلدنجاشاب دی زا
 ۹ ی 4 ۱

 دیر اب.یدیا شمریو هنهب قاحنسرو شد مررر.و هنیریسا برعرب
 یداماد كدسح هدک دليا طبض یعاحنس نالسند e Nim p٤ هفع اشاب

 ندنشدل وا ا مداح < شمردرو بور لوط ییکب قا نالوا

 هتساعلا كسلح هدوا هدنلاخد ه یلح یقطصم هعفدو ثكداشاب دیر اب

 E تفت یاهزاب نوحا 1 ماقتنا امر

 2 ولج تا ر
 ع .

 لام بفاعتم یقاحتلا هنس ود زا قطصم ی ټ

 یلحو ee هف رط وا هدرلهداز سونهر وا یاحو ل )م اغ وط € رم

 هب کیا تل ود هلهح و ینشک و ور را كر وطا رم ا هاتطلس نالعا هد هب ردا
۱ 

 : ۰ یدنل وب

 هنف رطیلح قعصم تیر وح الاب ا یا را یحیی ها

 لع لبلدرپ هنغلت وعز ول قالخانال وا پرش مک یارامع

 سو رت ع د)ی رلظف اع وساکد دن 2 یتقف وم وشا تابملاح ییعصم

 لاحرد ینطصم ند رلف دل وا ۱۳ جاست ۳ |[ 20 سراقسال

 ی

aE 

 تیاعر هر مد اتعم مکیدابا دفع ها سس رع | لر : هلک هر وب دم ى وم

 ا ۱ نیما همغح هبلوا ثناخ هدنع و تا

 o 19 E مروح جا هب رام نوجا جرم ال ان روطار<
 ی

 تر

 ر تا E هدک Ea ندشدلوا م و زل تلد ا هجاک
 و |

 E ی.ر 7 دقسح هل وہ E ب ولاي ل ا ہل N 9 دی د

 وص نم وأقم هنس ەمىسح ك

 هلواقمر یک قاغا نالوعوقو هلبا ا ردب ۳ وا هنس ییا نوا

 او كر وطا رب ادد هسی دشا تاط ید واعم هل ردیا ةع هواقا

a jمیم اسم سر هو مان سر سده تب سم تم محم صعم  



 یا دارم e ولچ a همزو هد 3

 ی کم را Ee كداسف ا 8 شا وا

 ا هدننلستهتسیدنک كنلغوا با هلیحو یتصو لد ناطلس موحم

 ۳ راد نالیردنوک 0 ااه رومأم یدقعقافنا . یدتا رارصا
 ۱ . یدنود شو ىلا هداشاب مها را مظعا زدص

 ۳۲ 1 ءرکمتدقدلات زارب هدلونبلک ىلج ینطصم
 ۱3۵ ۶۰ هارو یلجندشدلوا شعاراضحا دنهل ىل یطصم
 هلا هداب ۵۰۰۰ و یراوس ۱۲۰۰۰ ( هد ۱۲۲۰ یا نوناک ۲۰ )
 ۱32 ۰ تک هقشن ندرارادفرط دنجت هده اروم هبلوطاتآ

 .یدنلو هدنملع یا شا کیت نابم رکو نامرفیتح . یدمهسدنا

 هسا ر جسلاخیم رد تن ال و ندتماقا هدنل وساک نوک چ وا

 . یدلیا عقوم ذخا هدفرط رب كيناج ( دابولوا - نویداپول ) لو
 هتک وا داب ول وا ندنع دل وا قوح كب نکا یوق كور

 هدآز اشا شاطروم نانلوب هدندزن هلتمجارم ههعدخ ینائدایم نالک

 - رم شدکاب هلصا و اش قلوا هدنب هی رس رس رپ ] هباشاب روما

Eaرو  ET SRT۱۳  
ye~ ضرع ههاشداب ؟ قحهلوا رحنم كثالاح هدلاحوا . ردققح ىج هل هه 

 كدادحاو 9 هتعافش ثالاح و ء لیکح ۷ هسع هردیآ زادتعا

Eeباس  a۱99 عدردزاب کم هداج ولد  

 ەداشاب ضوع نانلو E اوا . یدتا دیدم ةا دعا وم

 تنطاسثراو ] e ییدد زاب ۳ داره روکندقح تروص

 لئاخم طقف . مردیا یارتعا و قیدصت یرالوف لوا دنا ی رلفدلوا

 : کرو شمر ورارققترا یرلکب یبا مور هلش وشت كکب دم یلغوا

 شلوا مولعم هح یرلکحهدیا ملست هدارم ناطاس نوتوط یزس

۱ | 
۱ 
۱ 
1 

۱ 



 5۹ E یلچ ینطصم دم زو هد یاب وا
 ہر ر یر ی یر ںی ی س ر سس س یم ۰-

 ض هشسانم تو و تیدوع ی رلع ار واط را ندشداوآ

 ِ سس رم الاحا اذ A ANE لاح هداقأ هدنل وب 2 م رلبا

 یدسحاق یدن وط ین و 0 4 ا E هحیک ندنشدلوا

 یش تا لس ییا مور 7 7 هلاراشم هرزوا دار د
N ۰ ۰دغ ناطاس یلج .یدیا یسکب رلکب كتیموم ناطاسو یزارفرسو ےس ۰ رس )°  

 هعفد و «شلدون وا یاب یر ندتفو واو شمقبط هنساج تافوطی |

 ندق رطر : یا بش هل وا تر نادر هسر ز وایسراص هب رص كفا

 ىلعوا ل: ام و تب اشاب ص وع ندفرط رگ یرارف هادنصف

Ezدم هقشحطا یف ۰ ید ردشسود هڪ | ی یلح ییطعصم یلوصو یاکب  

 تاذرب ذو بحاص ردتقم هغم ربا ندسلح قطصم ین راکب لیامور كب

 هحیک كملاراشم قلارا و . یدبا راوتح هشالت كنبلح ندنیداوا

 اع ا مور ردق ۰ کدر قعای یتقصاب

 کم نوت لوس ی- هب ونعم توو راک كسلاح ندنکیدلدبا فلت

 هدار وا ها رارف هد یل وساک oy هسل الد ثانساتفم ) ا ( یردل وا

 رهظم هبیم و وفع وا هنف رط فا دا هدسودرا . یدناق

 ید وا

 ی هحلک فرم دانال وا جت 5 دردق ی ل دل وا ۹ ۵ ٤ ه دمج

 ۱۳ E حابص ی قربا ا ج ا هامدا راک ادف ردق

 د17 ۰ یدا مد 48 تیم الت و 1 ( دابول و 1 ( یسارو کند

 نیک یا الرش هدنلوصو ورا كردار
 ا یا فرا / مزا یلدا لاو

 و هم شح دسح لایق ۰ و ال 1 ا روش لوا ن رادا ندف رط لب ییطصم

 تونایوط مدا ردو كش کل راد هدف رظ همه ۸ كردک هب ) هل روا (



 یا داع ل يصمم همزود ۹

 اا كب یناعصم ینکیدلبا حسلست یرانوب هروک هنامز
 ندتفرط دبنج تاذلاب هدهمداصم نالوعوقو كردک هنیرزوا دنج

 نالعا کا دلج كره هنفرط دج ا و.یدّیل وا :تفلت

 یدنک كدام ناطاس هلهح و ینحهل وا ناس با دج . یدلیا

 . یدلیا مکح ینسار واو یدلاق هدرمزا ردق ههحناک هرز وا

 . نوحیسیدنک هدموح ه یلوساکبولقهدنف رط رکید ك زاغوب ینا دا رع

 ناز ) تادناموق هونج نانلو هد ( هحوف - هسوف ) هلغلوا و

 كس 3 لب اقم هبه داصتفا عفانم ضعب هعحارظاب ء( 6 نرودآ

 او اهي مر ۱ لوق € یرایا هفرط یراق

 هب واعم SEs هدرف ۱۳۰۰۰ ,OEE ماش ناله نئال « نالاتسا

 یوحر هن هنسه و وا هجا و هنتهح یوساک ی ی :E ادا 1 هاساطعا

 وشا یلح ییطصم . یداشاب هموح ?e يدار کرک هل رلەنىقس

 ۱۳۲ ا د ردا هسکرب قرهلاق زجخاح_ندتمواقم ھهل غوق
 هشسدر ( ناد ) ییعوا كن | هح رم و هنتوج خالوا هدقدل وا بقا

 رای راوس ۱۳ هدنرهرا یر وا ودوم هد دهسل دشلاح هک ملکح

 یستفماغفس "الوا قر هنل هشت هدنسهحیسکی جاغا لو هدیر زی

BSيدل ر دناللاصهجاخا هدهن ردا لات ررب یاح ینا ھد . 

 | كوص كتلود وضع ىلالتخا رلهدا زپش هام سهام یاح ییلعصم

 . یدیا یحالاتخا

 ی

 ۱ نر ندقدنلوب هدراناسحا قاط رب هنسلاها هنردا یا دارم

  (نویروط یرهب ) ًاتافاکم هتسهعقاو تامدخ 2 ( نرودآ ناژ)
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 م.هرصاحم یجندرد كلوبناتسا - تافاکم هنرودآ



 AV یس» صاع لوساتسا 4 هو دو رو
 رج یحیی هی یه سم س ی ص

 هلط رش تابح دق یتزاتما ینراحم هحوف و یتسهعلق ۲۵۸

 . یدّسا اطعا E هر ز وا كمامر و مسر رز چھو

 یفداوانعتهق هلترازو اتافاکم هتمدخ كناخاب روما نا
 . ردبا هاکح SI تافو هد ۸۳۸ و

 هرزواینیداشالکا ندنالصفت نالوا ناس هدالاب هحیناک ءروطاربعا

 یارب یائدایم ندنشیدلوا مولعم ینیدلوایبسم كنسهناغ یاج یفطصم

 یلغوا هلروطاربعا . یدلشاب کا تسعت هنسهرصاح لوسناتسا ماق

 ندنکیدلدبا لامکتسا یسهعفادم باسا كلو ناسا (ناژدلا لث وتامت

 یهاشداب ندنتافو كتعءاسبصاغ هاما عارة كاردیا رثالت هداعلاقوق

 یالوط E رحو (؟) فعع هاشاب ديراب یتحافو تكا

 لاکا یه رصاح بایساو فق وت یریفس یاد اص هده دتا رادتعا

 هدنش ) یربفس (۱] هرکص ندد دتا راض و

 یحنکیا روطارپعا . یدتیا هداعا روس مکج هلک هترایز یر ارد

 EOS E دا ص دز یریفس ر هدنماب ( زاروق ) قرەلوا هعقو

 روطاربعا یالوط ندیاسا مثاط ر هدنندوع یدمهرخ شار 8

 كنبنائدایم یسلوا مادعا ندنفرط رالدیرک نالوا یسهصاخ رک اس

 قسصتو هرصاحم یرپش زا دف بقعرد پوقص یناح هدایز اه

 نیداق ماطر هدروطاربعا راتخا نالوا هدرانم ینایا رب ۲۲ ]۰ یا

 و ۲۷ هدام - یاقود لب« [۱]

 هغلابم هرزوا قلوا ۲۰۰,۰۰۰ وول یتوق وبشا كنبا داع [۲]

 ضمب دودیا نیم رف ۲۰,۰۰۰ هراسو سیوال هللا هللاوال لیفوقتو
 یی دارص لیدنوق هی هکو بلاغ. رویمرتسوک هدایز ندنو هدراا 8

 شرت ی A OE هی لنوو و ینغیدلوا E یلک هدننب

 ۰ ر و دبا نیم ردق NE ۰ + ى وق هد ) سه یر د ( ىلصاحلاو یکود

 ۷ ۶ دان



 رم ی رس جی جرم ی ی سد رییس س س حرص سس صحیح رس ی

es ٤ 
  ۹۸م یسه رصاح لولاتسا یجدرد

 س س سس مارس ےس ےس ص

 یا رامومم ماط رب . یدشلاج هغلایوا یهاشداب هاراهبده
 ریزح ٩۰ یا ۸ الوا هرصاحم-و . یدمهلوا لصاح هدتقفوم

 هدنسادناموق دار لئاخسم نالوا لصاو هلتفص رادشب هد ۱

OEو  Aمق كن ودرا  
 ۱۲ ۳ الف رف هخلخ ا ندنزکد هع ع « شلوا لصاو

 ۱۳9 ۲ دارص .. یا شمنلق اعنا رلهلق ندباعتا هدهفاسم

 ۱۳۱۱ اه لوساتتسا هدنتمض ملفت و دو

 دنا قاحتلا هبودرا ناباق ینحالس ندرلساداق هشدیا نالعا وید

Rsورا .یدبا شلو ینسهدار ۱۵۰,۰۰۰ یرادقم كرا ویاح و  

 ۱ لئاخسم نالا یئ هناقوط هرکص ندنسهعقو یلح یسوم

 ۳ ید هدناموق كب دع دژ راس هلارا هم
 ودشلوالصاو هنهاکشس لوساتسا هدنار زح ۲۰ دوخای ۱۵ هددام

 ۳. یدرلروسشلاح هلوحد هاسهطساو رادس هرهش رللن امع

 ( زحارف ) ندا لاصحتسا هقوئوم تامولعم بولوا ندنرلخروم

 :۳۱ ر رکید .رو دنا تحش نده را نالوعوفو هد س وتسعا

 سا تاذلاب هدر ول دم مول هدیراح خش . رلیا تیاور یغیدلومعوفو

 سرب کناره ا ااا طاحم هلیرلدیرحردق زوشبو بکار
 با موش دلرهک کوا كنا شیورد بوکح یجنلق هدنبرقت

 ا عآ هددرص ییدابا تيار هتسهطق ره كيرح طخ

 موش وط-نمورنس) ( ناژ) یدسل وو ییغوا ندنشیدل واهتسخ كب

 ووغا یرابهذم و ند ییاها و رکسع هليا هعفادم ی رافرط

 زا نالبدبا ءدشک ندنفرط ء شا توعد هفلراک ادف « هببراحم

 امش تامذخ كسمش یک شک طولب رب فیثک هنیرزوا كرہش



 ۵ ۵ ی E یلچ a یهاشداب .رداد ۱ ۱ اب دا
 0 ا سمی م م یحی ہہ ہی ہہ ییہ ہممہ ا ہمہ ہہی یم ہہ ہی ہی ہہ

 E ۳ لوساتسا لل

 ۳ 9 و سا زا رب راقح ET راس داق ر ۳ ها تسد حالس

 روباللاص یعاروا یراقدتوط هدنماقم جلسق ۳ نوحا تمرتس

 كردا هدهاح هد رل ساباپ < لامخسا هنهافم ناسا هدی رل ہد یف ۱

 ماود ردو هتسمش تور هراخ . شمرودبا تمواقم هراشلو 9

 هنیدرد رکی كسوتسغا یطبض كسنازب هدیراخ خش تیام . یک

 هشاور تنرلخروم یتجاو شمررو ربخ ندسغ ماع ینک جایا فدا

 ب ا « یک ات که هر

 سارهو فاوخراحود رادنایع ندنکیدرتسوک هزحعم « مر ترش

 رلشمتک شملکح البا هبرقهق تعج ررب «راشقاب یراتلا 2 «شاو

 هدا زی هدنعاح ۱ و كح و تا ندای و رحم ل رها هه ودب

 یلاح راكنیردپ هلبتاریوزت كنناخرب یکكب سالا رادبارش 3

 كر قات دارم ندنکیدتبا ناصع هدنلیا دح ییدلبا احتلا 9

 هدد رصاح وشا ۳ 5 راک هات 2 رح هنتهح وا هلا "

 یا راب) هدنک رات ۱۳۱۷/۸ تو راب هک رز ا ۳ بول

 . یدیا شادبا عارتخا ندنفرط ساباپ 0 ( جراووت

 یلص ڭا هدا زې ش قییضت E یس هل اغ نط ص دازهش یهاشداب ردا

 یلاو هدرهح ده دیس ولح . ید لکد اف ماط یناتدا رم

 شماعا فلت هرزوا ( یاعع نوناف ) نیلح یاحدصم یرداز نان

 ر شمامرا هلس هعول رونه کل e و چ وا نوا . ید

 هاب رالغوا نامر ؟لام رف <یرلداسف كر وطاربعا هدلاح یدل وا قحر
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  یسهل اغ ىلج ینطصم یهاشداپ رداد ۱۰۰
 ی ی میم مص

 ران قیوشت [۱] كنيرق وس رب دسفم یک كب سالا رادیارش

 هدنسولج نبح هددوصوق كمريدابب ایوک . یدلریدتیا لالتخا
 ا دارم كردار هدنس غ یلج بوقعع یردار یييدسا لق

 لوا مه ءاردبا طبخ تكلم و ماق « ثسقجهلوا لتق ندنفرط

 ۳ . یدید ك-قج هلوا ( ناهج ) هاشداب هدمحو قجهاسروف

 هدنبزقت هرهش یدیروب یرخوط هیهسورب یدقلاق هغیآ قجوچ
 ۳ باد کیا نددلب فارشا نوحا قمایویزوک كنهدازهش قلخ

 یراقدلوا شمریو هیات دارم بوردنوک هلبا شاق یلکیا بوط
 E اجا هدافا یترلکجهمهدبا ماست یررش هنفالخ تانماتو نع

 ۱۲۳ ی یدمرتسوک دارا هدست هومدآرپق
 ۳ قرفو هرصاح ى ت كنبزا نالیدبا هعفادم ندنفرط كب لع

 گلی طبخ هرکص ی لک

 لالا رادبارش یناوجوب یرلکدید ( سولوب ییطصم ) كرلمور

 ی دروتوکه لوبناتسا (هد ۱۵۲۲ لولیا ۰ ) هنیرزوایوعد كلرصف

 نالو لالخ هدنضارشا دارلقوحلس بولوا ندنرلکب چ وا [۱]

 ۱ ادب ارش تالواناخ دت ناطا۔ .ردناخرب ر ویتکم هاغا زاروق «یدفح کاکب

 اطلس هلتاها هتسیدنفا هدنراهراع نالوا هلا ناملس ناطاس یردار نکیا

 لح دم ۰ یدلوا بیس هاسهنتس ولغم كندلح دع قحو یدک هنفرط ناهلس

 ریلغوا ییا مان دجاو سیوا ءدماکنه ینیدالشاب هتنطلس یافا "القتم

 دم ) ینعب الال ه یطصم ییغوا هت ندک دتا وفع یمایلا ناخ قرا

 ا هناالتخا الوا كن ا نطصم ءدازبش هعفدو .یدشعا نیت

 رق 0 ندتدنل وا وفع هدهعندو . یدتا ملست هب یا دا هاتسدرد

 7 هنغلف رصتم دیج ,شمایتروق هدندنآ : شمشود رسا هنلا كب ىلع یک

 . یدا ش : ۶۱ تافو ( هد ۸۳۳ ) هداروا بونلوا



 ا ۳19 ی .هطساو در و اقر

 تونتسبا ندسان دام هترز وا یتصو دم ناطاس _ یغلاباب راتحا

 لوب لوب !وهداب ندن | ..قیدتبا .ترایز :یروطارعا - ید لو 8

 هن هللد وع هدعب کیا شعاپ نالوح ر ردق هبیرولس «یداا رلدعو

 : یدتک کیو

 عاَمجا هدهنردا یتسودرا یک شدا رخ :ننشالق

 هفالفاو نیست یب راک و یلعوا تاک سوروا كرد ردتا

 یهدازسونر وا و اطعا 5۹ رورف یغاناداموف ودرا كحهدنا تک رگ

 اروا هادحم ناظلبب یا یسیدنک كرد شوی
 ۵ I هبا ینطصم .راحف ندا اعدا

 هجا یلوساتسا یلغوا ناخرط ناناوب هدنتفافر هلا هداز سونروا
 در موش رب یلئتدش یرلفدنای هد ۱۸۲۲ لوا نر ۱ یدردشقص

 یبدلوا کل تح تای حارس ردق هایوروا مع ۱
 یلوقغاص كنيعصم ہدازہش یان دام .یدتبا راشتنا هدرلاروا هل

 هرزوا قمربیاق هاتیالو لوطانا یی سالا هلا یره نالوا دن 8
 راختنا هنل وص و ندل وساتتسا .ثیهدازم" هد ون ندنش دل وا شم ا

 ام رک کب دوغروط نالوب هدنراودرا هدنتح رغ ا و رو 8

 یهدازهش یا نا یدا را قالوف هنسایاصو ثتنسا يا

 د2# هج وو ییعوا لئاخیم یدلوا نیما هن رهشو

 هددرص یفج هل نکردیا مامحتسا هدازېش بوروتوک هکینژ
 یهدازهشالرهروتک ناوح ر (نردلاجات) ییدتباباخ | ریزو هنسیدن

 یی رایدنک كب دع نکردیا رارف ا تاکرا 8
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 وری kk هدا زس oA ر سابلا ناشاس قلارا وو فلت



 یلص كنطصم هدازرش یر
 "خر سس ی جی سو یر

 یدتیا ملست هکب دین روخا بم رس بوروتوک هنسودرا یا دام

 هجا هدا را یتسل وا تفد هنسهظفام نسح كهدازمش قا دایع

 ڭا یهدازهش . یدتسیا كعا صولخ ههاشداپ كب درم نکیا

 لاح اق هنتفک بلصوت هاشدای یدتبا باص هنجاغا ربحارب هدنسوق
 ناطاس یلح یردب هدهسورت ۳ . یدتا ربدکت یدبنم « یدرف

 هنگ هثمادعا كهلاراشم ؛دازهش . یدردتبا نقد هنتر ادم
 دا كب ( دیم ) یتغیدلوا  كبر ندنراهدنب توبمریو" سما .

 ۱ ص ا 6م یدعاتا هداکوت یا دان هتدلاح ییدلبا

 ۳۳۲۲۱ تاک. یدقار هدلاحر نوک تدمر كیدیا
 هاشداب رولس ۳ ونک رب نالوعوفو و هرزوا تیک شوت د رج

HATارحا یانح وب کن دین ؟ یدلوا  e۱ هش  

 هدشدپابهنیرزوا ما ند:ریو ندنف رط اشاپ مهاربا مظعاردص بولوا
 ر وقوا دولوم 1۳۳ یک اشپ مهارا هکنوح : ر وا ك

 . دا لکد ندرامدآ

 E ۷ ۰ رصق راذک هب زج O صا - نراتقا هدنللا مور

 ۱۳۳ کم ندشفد كنا ىلع .قطصم هدازهش

 ا داروطارعاو ىنا ماود هتسهرصاخ لومنتسا
 وولکمزال یسمررو تربع سردر قردل ا ییماقتنا ثخل زا روق سنازب

 ۲ رافرط كننالسو هروم كرەك زاو ندشیاو كهاشداب . یدیا

 !ریامظعاردص نالنیدشلآ ( مالسرب یلتمیق) ندرمعبق یتوطس هبجوت
 سوندوا ینا دارم اذه عم . کو هتل وا یسهتصوت .زنا كناشاب

 >هسلدتسا هجون 4 کم 24 یو نان و # ادا رادداز ناخ رطو



 -نوتز) نالوافعض ندکنالسیح ۱۵۲۳ یدسهنلواقفوم هل
 (سیدم ورواتنا نزوک اتناق) نوتیز . یدا تیواقم ۸ 8

 ناخرط هحنمهنلوا قفوم هدرلارو . یدبا روشوا هعقادم ندقرط

 - نویلسم ازکه ) هایراوس ۱۰,۰۰۰ هد ( ۱٤۲۳ سلام ) رلهداز

 ی هان : یاو لصاو 4 ( خزر :ترنهزوف با

 ندنفیدنل وب هدتنواعم یيدلبا دعو هراناخرط هد (10660 - وقفوط )

 رارف تمواقم الب كردیا كر هتسهحقلا ی ( راصح همرک ) راموز

 یماکحیتساو نالوا هدنل وط (و تم ۱۰,۰۰۰) لس یا راناخرط هحدیا

 ا ا هدرب هدنسش راق . یدشدلاح ران یقر هماشابهمب رخ

 هدف رطیه «یدقس یدوای بولسای ههر وم ا عر ۳۳ رلیدتسا

 تدوع هنابلاتست قرهاب 2 هدر هدنسشراق ارتیزوم یدتقا راق

 (نویروقوط نول ) ( ایواط 9 (ییدراغ) هد ۱۲۳ سیام ۱ یدلوا

 هدحشراوتلاعوق ییید زاب ود یداساب نالوجت هد هدنسلش راق

 ۱۵۰۰2 ا وشا هداسارت و ار ام

 E ANS ی رلکدایدیا مادجتسا ینا

 لوانرشت ۷) هلونامه راتخا م رکصندنمادعاكت ی

 رب هدکدشود هغانهلتاصا لوزا ( هد ۴

 وطار ا سناب یالوط ندناعزانم ندا روه

 E IE TT لغوا جنك كلا . یدیا روبللوب
 كمتک هنهاکودرا رادنایع نداروا كردك هنلغوا كب نالوآ

 ندنسالنسا ياع فار وطارعا نانلوب هدهشهدم هرطاح . یدتشا

 حس ندنف رط یدالوا قوح
 ا

 هدعف وم ر لکشم ار و ۳
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Eا و ۱ اح سبهرد  



 ادار هلواقم هلال ارب 2
 ےس ےہ ےس ےل ےس ص حر حرم خم مے ر مے م م م مم م م م م ا س

 و « (ناططسف) یردارب یتموکح «ناژ یحزکس نوحاقمراتروق

 نودک المو كيدنو هد -- ۱2۲۳ یا نرشت ۱۵ هرکصندکدتبا
 ۳و هلوسناتتا هرکصندکدتبا هلاصم هلرلراحم هاسهطساو رلثآ
 . یدلنا

 نوک ُهداعا یلوطان | عفدلادعب یتسهلاغ یردارب ینا دارم

 تم هاح یهلاصم هدروطاربعا راتخاو هدکما وزرا ینشیاسا و
 او ترافستلمهرب نالبردنوک ندلوساتسا ندشیدلوا هدکملس

 ا زجارف روہشم خروم ۱:۲ طاش ۲۲ یدلوا حلص دقع

 ا الا ندهزو .قشما دانم عل تووافس
 تبا تح هلع تلود هراس مقاوم «قلاق هدنسهرادار وطارپا ردق

 هزوکک ندهلع عود یرطو یعدلوا ناعساسا هما تان

 ۱۳ ام © “انن هطاصم ویا یدئقا التف یسخاق
 لدهف وصو قلا هلباحاکن یک تالار هدهاتموکح برصو

 ك یاسلاقاک یسهدادا تالاباو اکلا ناذلوا حتف ردقهناتسب رص

 واقم هرزوآ كمرو وکر و رادقمر یونس همان هده بول وا كر

 راوظارپعآ سنازمب اغروب [] رونزا دن رات یدنفا هلا رخ هد ینغیدل وا

 اوا ها ۳۰۰,۰۰۰ یونس ینرادقم هیزج كج برو ندنفرط
 . ردیا نعل هرز وا

 اس یتبداوا هدنشساب ۷۷ هد ۲۵ زا ۳۱ لوا روطاریعا

 نخ ا وفروا ئكي هكا لاحرا ندلوزن یتیدلوا داود
 !دننک هدیداحتا سنازبب هللاحترا لئونامه .یدلاقزکلایهدیرصق

 ۰ یدروتوک هراز ا

 ٦ دلج [1]



 ۱۰۵ كب رایدنفسا یا دا

 رهظم هنناونع توسسد یسهفاک . یدبا راو ییغوا یتلا كناذوب

 ی ردا مىسق هلبرارا تنج یتشارو تنیراردب ..یدرابل

 هدلوبناتسا ناژیجن زکسروطاربعا ع ورشم -۲ هدکبالس كنوردنآ
 ب۵ههدیرولس ها سولاکن نطق مو ء هدهروم و

 هداموط یلغوا جنکلا كلئونامث ٦ . هدافنم یک یرارفرب سو زا

 . یدیا روشوت هک یدک ودمر

  rS«ح ۳ ۳
 رد مع یهدسامر ید ثلوساتسا نط سو ندرلد و ۰

 هده ج ار و ر وا 6 امن انس لاصتسا تاک ولم فااوط

 ال ام ا ه دل وطاب او تاارحا

 یاودزا هن رب رادنفسا ت ك رای دنفسا

 ابو ر وا 2 ناکرا e ۲ رک زورف هلا یو روا اح

 یعودحیات دام هدهرص ینیدلوا لوغشم هلرلدعا و را هدنتهج

 9 بولق EY هس OT یتسدلاغ ییعدم هدا زی

 یینابنامع هتر دل ردبا موم هب یلقارط یو هری در هدافتس الاپ ند ها5

 هنملع كب ا نالا ناو هل لا هدفا و ناشلاح هغم رق

 كسا دا کب رمماق .یلغوا. كوس.كرایدنف سا

 N هنف رط هاشداب لمس رب A هاتسامخ هنر دب هدب رق

 یررو هدهمداصم ئاتسا كل ردبا حسج ر و لوف ی هب را هن رایدنفسا

 یعاصیراقالوق هلرئاتزوطر نالیر دنا هتسافق ندنف رط كب یش



 یزاب رپش جاودزاو کی رایدنفسا ۱۰
 »»ِ_ِ»»7سسسسسسسس>س>س>>> ی ہم

 ا /قارآ ندقرطمو د رارف ها وا

 ۲۳۲ ۳۳ یوم ر .E 25 نالوا ندراندعم نیکو كا و ی
 )0۷(1 7)16۳7 ۰ یدلوا روح کما كرت ین رلندعم

 مظعاردص هاهح و یییدلوا ناس هدراب راق وب رفت ندشیا و هاّشداب

 بولوب ین وب رب نوح ایسلاق زکلایهدروما تسایر هاساقرتسا كناشاپ مهار ا

 یرلصاخ معدن كنبناثدایم یک ینیدردیوا ی راز وک كناشاپ ضوعیحاح

 «هنامرک ( رلکب یلع « جوروا «روما ) یراهداز اشاب شاتروع نالوا

 یناندا دژ زدکد ردتا ۳ هراخ وراص « هنکلک رلکد لوطا 1

 Els E هدمل هر واو . یدلک هبهب ردا ار ەك ندنزاغوب یلوسلک

 ا هاسهلسم لهات كنیرق رایدنفسا ندنشیدلوا امرقمکح

 ی ووشت هدیارس هدننامز لوا ناخ دت هلیا کب ناولا روخاریم رس

 ك یا رات نداق یسکورتم اشاب-للح نالو

 كردياملست ینسهمب رکو لوق هلهجو یسانم یرلنوب رایدنفسا .رایدلوا

 هداعلاقوف هطنط ر نالک ( ۱۲۵-۸۲۸ ) . یدلیا مانعا هه ردا

 هب هردا . یدلوا تباعر و تمرح رهظم هدرالم ییدلیا رور هلا

 فافز .یدل وع وف و هلبایال | هدنروصرب قوسماهدز یاثما هدم] وخد

 < کب مساق هبلایوم هدینسهریشمه جوا ینا دارم هلتیسانموب . یدلوا

 مش هدهنراو تاذوب - بیلح هجهرق رومام ه یلوطان | ی رکید

 ۲ وز هب ىلج دوم هدازاشابرمها را مظعاردص هدر ر وا تاردشمسود

 . یدوبا

 ۲۷ ص ۲ دلج - صاح [۱ ]



 ۰ ی راع میم تارم

 ندنلاح را كلوا ناخدمن ناطلس هرزواینیدنلل وا ناب هدرابراف و

 یبدلروک هدم یلح طعم همرود صوصخاب و ها و لوا

 راکتارح و ندا تشوا تلا یلابرواو دات ما

 هدهسیا شلردنوک هربمزا قهلوا وع هدنسهلتسم ینطصم همزود م3آ
 یربمزاو فلت تاذلاب ین آ بوشب راج هلکب ینطصم یب ریمزا ارخّوم

 هدهسشمردنوک هبیاع باب هدنلغوا نوجماتسبات ضرع و شعا طض

 توعد یهاهاش بضع هدنقح ندنفیدل وا ۳ راز وج ینیدربق

 .یداردنوک كد لاح هلرف ۰, ۰ هنماع هد ۱8۷۲ 4 و .یدلیآ

 هداشاب دیزیاب . یدیا جوز كنس ریش اشاپ دیزیاب موحیم تادوپ
 و ودر ا هور ندنندلوا نشلدا تل نو دج

 لبلخ . یدیا شماصوص هنناق كدنج یالوط ندتیانج نالوبع وفو

 لغوا كحوک دنج هداروا «یدتک هراصحقا هع رغوط كب ی
 در وف ) هده زر أىم ماکنه . یدّتسا همداصم هلفداصت 4 ) نسحدر وق (

 ندنسهقرآ كرهک بورا ین آ و موج هکب یثخ للخ ( نسخ
 كع هديا موج و هج هددسح هد درص ینبدیراح هاب د..ش

 تمواسقم قوج كيو . یدالک | یهرونام هتخاس وب لباخ . یدیآ
 7 eT گر ا دعاه وف ك5د ندر

 ی( دروق ) بوتوط یهبنرب ییدتسیا قعوط ككدبنج هلتکرح لباقم
 هبه ردا و رسا یار هلبا هزح یردارب دادنح و ناشلژ

 یرک هحل ا رخ یتنیدنلهق كنيردارب هللغوا دبنج . یدلیا ما

 ندارواورارف هنسهطاشوق عفاو هدنسش راق یس ر زج ماسس بووک



 سر بی ا سی سی ےس ےس ےب دید سس ےک رر ی م ی یی ی م < م یم محی

 ا دا رص یادعا كنا :یسهلباغ دینح ۱۰۸

 ردارب اشاب دیزیابو كب چوروا هدازشاطرومت هدهیدشبلاج هتمواقم
 اک لباخ ندیادیازت نوق هلباه واعم رک ًاسعنالبر دن وکه لسادنام وق كب هم

 ام رق «یدجاقهقبافهنتهج (للبا چ ا-یسل یس) هدنراوج رومانآ هدنبرقت
 ازونشب هاب هزایرادقم ربهدهسیدمهدیالاصحتسای | و بلط تاقالمرب هلنکپ
 ...E ۰ «ندنف رطكي» زمحهدک داک هب هطا شوقرا رک: .یدلا یراوسردق

 یتسدرد هلدبنح ید اقا یقرط کز طقف یدنل وا ه رضا۶ هل رکسع

 (نیجواللاب) ینلخ كن (ونرودا ناژ) یب هحوف .یدمهلوالباق هنب
 اامررف 9 یخیدآ وا عله یالقانم ندزکد هد ا ییدردنوک كن

 توسغ كکبهزج دنج نروکینکیدتیا كرت یتسیدنک هدکنیرابراوس
 ۳دنقح یتلوصم كا ندکب للخ نديا اف یتلنادناموق هتیرزوا
 اج هک كب هزم هدنلوصو ههاکودرا . یدلوا ملست قرهلا زوس
 E یسهلاع و فرطر هلاغ كرديا فلت یردارب و یغوا هلا

 (۱۲۵-۸۳۹) . یدلوا

 ندنف رط ناملسناطلس هدازمربداس و یلاو هنتيالونيدیا الو دنج

 اکا شعلوا ناعت هبلوکش هدنتطاسدهع لوا ناخدمتو هبیرخوا

 راربهلکنا « شلوا یلوق غاس كلا بوشانب هبیلح ییطصم همزود
 دنفرط روطاربعا هدننامز ینا دارم و نبح هرتسانم رب قرهلیئوط

 1 39 22 ابابتنا هبیلج هلاراعم هتب ارخوم .ددشعلوا هلخت
 هدارواو شردتا كرت با هلیحو ینیدلوا ناس ا هلا هابح

 ۱, ۰ ردشلروحوا تا هج هل وش هلکعا كب رم ینضغ كهاشداب

 : یا ر شرا هتسالبتسا لنامع هدنل وطا | دنج
 ۳ طرب هرکس ندنمفد كنيراهلاغ رایدنفسا و .دنج .یناث دارم

  یتسهضوح (دابولوا ) هدنتمضدیدحت و نصت یتدودح یلوطان | ہل رلکلکب



 ۱۰۹ یراطیض كنهکتو اشتنم یا دام
 ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ -ب

 هد هتسامع .تسعلات 0 هحوف ) هاش رط رمزاو همر دار هک 1

 . یدلبا لوق ییراریفسس یسارها یلوطات | هلی راسن رپ او روا نانا و
 یوسسد پرص و ( 041 - ناد ) یسهدوونو قالفا هدننام رلتوب

 سودرو زفاس « ی.« یرلریفس ( غ ولوا هلاناز) روطاربعاو (رازال)

 یدیاراو یرلنمسررومام كنیراهلاوش سدق هرابل هونج و یرلبحاص

 هدررزنوا یکتا رک ها هدهسبدلبا قیدصت یهشاس تادهاعم هرات وب

 كنلوطات | كرهسهدیا مضه یراعا طض ىا لرل ءاکیدن و

 رک تا ا عا ماقتنا ندتر وهم وشا a هنحالصا “دک

 هنانمرک تح ناو ا ا

 )و (رادیآرش ا هداز

 نالیردناوب هدلوساتسا هلو رط نهر ندنفرط د ناطلس یلح

 ا راو الو یرلاغوا یا مان ( دا
 هدسبح مان یغادراح یودب هدناقوط هلغملا ربخ ینا دام ین راقدلوا

 بولتوط (سیفا) هدرا رازف هددار و مد تا

 هدهساشعا اسلا هک اح؛کیرایذ ندادواوز را د کک

 هلاحا هیاشاب نابالاب هدغاحنساشتنم . یدلواوحم ییاشو مان هدتهج واو

 ANS) ۱:۲۰) . یدن وا

 ید هلابطنا یرازک نع. رداع ندهسمک ویا

 هر بولوا لاو هراتهج ون
 ندهلسسس وب تقاع . ىدا شعا تداما نالعا هدوا هدنضارها

 هلا طنا هلش واعم تاکب دم یی نامرق هد ۸۳۰ ۱٤۲۹ تاب ناْغع

 یا دارم هکمنا هرصاح هدافتسالاب ندننافو ثاکب زوریف یراوحو



 . نر تک 8

i 7 
 دان دا نامرق د وهع» ۷۱۹۰

 حسب -»

 ٌلوصو كنلئامرف كردباقوس ندراصحء نیک و رج هدا زکی زورف

 ۱ . یدلدنا فلت بولە هدلح ما سورواتسا لوا

 کیدلدبا فالتا كکب نامع یلکت هل یعوم ا

 لب دم لئامرق یحوز كنسهرشه ییا دارص ندنرلنواغم ةلدنج

۳0 

 ۱۳ ها هماحلص يدا دقع هلنا ناب دار هدقدل ارش ۱

 دهسیدایاهرصاح هد ۸۳۰ یهلاطنا هلا ماود هبهبراحم یتیدلشاب کی

 دقرطكب هزح هلا راغم ايو هدشلا قاط بولیدبا تسقرد هدوا ۱

 غوا ےوا و یدلوا فلت هاسهناد پوط رب نالت ندهعلق
 رل هح هدرلک لعویسعو را رف هر هس وق هات كس ردب كب مهاربا

 ار دبآ احتلاو تلاخد ه یاداهارامتشیا یتسولجهدهس وق كکب یسوم

 ۱۳۳ ها ادتسا ی داذرتسا ندنراهحیخ تاسرات وژوم کام
 قاحنسو قفرت 7 فک رادقمو 2 هران و ییسهرشم

 ارجا هدنامرق کب مهار ا ندیالوبق یهبنامع تسپات هلساطعا جسلقو

 وا هحنلک هکب یلع . یدلیا مانعا هرزوا كما تمرح

 اال هدایز لا ندرالنامرق تاذ وب . یدردنوک كلردبا اطعا ینغاحینس

 ۳ رک رلتلرار هدلود تمدخ قرهلوا نوم ندنردقو
 جت و ج ۳ 7۳۳ ۳ ا

 ود تمبأت نکرونل وا هرادا هدب ر وص لقسم «یسهقشل و ین اعع

 هرادا هلسهطساو اما یلرب ردق ینیدلوا نکم كنايالو نرک ههبلع
 دلاوحا قوح كب لوا دیزپاب ناطاس یتح . یدیا هدفرط یهلوا

 احوب هدهسیاشلا باعا و حجر یلوصا تیزکم مدعرب ققح

 ۱ د از 9 هدننامز ی اتدا سه ییدمهدیاش ر یرلهحش نال وابولط«هدنامرف

 یعل ه کت نامزرب ندسمت هنامرق كب مهار هققطاق .یدیاشاا

 قاب ایو خالوا قا كنبناث دارم هرزوا یجهلیروک هدراسغاشآ



 ۱ ۱ ۱ ناشر نامرق د وهع» یا دا,

 ندتصررفه ندنفیدلوا هرزوا هرا هد ۱22۳ هلبا دانوهناژ نالیند ۱

 ینحوا هده رکو ب كنلنامرق وش ناشیلاح هغمراقدح یاب رب هنسهصح

 1 یالول وط ندنسهعفاو تلوغشم هدايا مور یعاف قرهلوا هعفد

 لزوک یربما هبردقلاوذ هکب مهارا . یدتبا نود یهاشداپ نالوا
 كناوح وا یرب یک ا یدشمردنوک ناوبج رب

 هناریقحت عضو رب بلط یتسعا صصم هبهاهاش تاد

 ود | ؟ یرولسهلوا ف ار هاو رپ هایوت الا قرەلآ

 ۱ ترا بیر EF همقصا یاح هدسفا ی

 هدر دق E و 1 را صح روس ندنیداولو و دکل

 نام رف لاا تاذلاب نا دارم ندشدلو 8

 مهاربا . یدردتیاامغی ییرارهش (هدنرال ) هلا هبنوقو لوخو

 یاعدتسانداروا بولکح (ارتب) هنلیاشاط نالوا یهاکنصحت هدهعفدوت

 ا دنا سره و یر «تلهاشدات شش قم و

 مهم اهد قرهنل وا یار ا لا طرض تاک مهاربا کما

 «یدتاوفع هدهعق د ون یعبه ھار ۳ نوح اتکا رح ناه هب لیامور :کبدروک

 ۰ یونس 9۳ شو

 نامرق هد ۱۳۵ حل هوا هد یسارو هحیناک هلا ده

 اطعا کب (ناولا) روخاریم رمس كردابدبا كف ندنامرق هدنغلقشیراق
 . یدشعل وا

 هر ز وا یندنل وا لاس هد راح و ید ك بوقعإ کک نابمرک

 هبیلوطان | هلکنا ۲ شعا احلا هروع ءشقروق ندنرش ثمربدلس

 كمر اک ۴ نفلنا فرصت هناسرک. بقاعتم ےک الف 6
 ییاح یس وم هل سە رانج كا 3 مگا واین هات طاق ۱

 ساب جی ی بس. ی ی ی عیب ی ی حیا نیس ی س س س س ےس حس ی



e AE 
  ۱۲اٹ دارم كب بوقعی یکب نایمرک

 راذکتاقواهرزوا تعاطا لاک هدتنطاس كلوب كرديا ملست هب یلج دم

 ر "روت هبهنس ةبتع هرکص ندنسولج كن ات ا و

 هسورهدنکررح یانئا هرزواتقفاوم باوج یدل ا وناذتسا هرزوا

 هاروا بونلوا هدارا یسعلوا مافعتو لابقتسا ندنفرط ینلماقمعاق
 اك ردا تافدص لدب هارقف «ترایز یراربو همنامع نیطالس هدل وصو

 1 كلنوکرب تلود نکراو ارزو هلحاب دسر هبهنردا رو رلاب ندنل وسلک
 ۴ هاوحر یلهشات عصا ندهاشداب ناساو رلیدقح هلاقتسا ندلو

 ۱۳۳ دیو لاخدا هربش هلا یالا كوس ء رایدسا بکرا

 هکع وا ییرللا ندشیدلوا ربپرب هدیدرصعو لابقتسا ندوبق ینا دارم

 3۳ تلناتکسا كس بوق .یذیاشملق قرغتسم همارک او تاقتلابوسمر و

  كنسهرمش* ىع ییا داص هلغمالوا هددالوا « یدبا یر

 ۳۳ هتسر هلتیح یا نیت تزاو کلم یی دنفح

 . یدنلق هممض ههنامع كلام یراوج الا ههانوک

E ا 

 EE ا یسالال هدنماکنه کل هد نیش كسب 1

 ۱ )قوا یاثما .یدا یادناموق نصهق رش دودح تاذو .رددودعم

 ان وضکس هنمات هدلوطان | هتیرزوا هدعاسم یددلوا رهظم هدنروصر

 ینیدنلوب هدلوطان آ . یدلنید یسهقلا خکروبالال هداروا و یدردتنا

 کیک ر اجو لرقدت هجا رکا لزق هدماکنه

 ٤شم ردلاق یرابراق كردبا راشتنا هنیراوج تاقوطو (ه.ساما) شادرق

 عرج « شلاح « شعبا برخ " یاعور :ضو الر < شمروا یرلنابراک



 راسکبن كنهتج رب كلرفن 2۰۰ ندرلنوب اتشاپ جوک روب ندنیدلوا

 نالسرابل | ندیاالامسا ی ڭكبناح هنا ا رخ ینغیدەلشف هدراوج

 هسرارونل وب هدتنواعم هدههرکسع تاکرح قجهلوبعوقو هنملع رلهداز

 دام نچ هلوا اطعا,هنب رایذنک یراع ىکا

 هرزواكمعا هرک ادم هدنقح e تاکرحو ید ا دعو هنمات فا

 د الخال E یعودع ندنغدلوا هتسخ یدک 8

 یرلن وب 3 e هد رلل وص و هماروا . یدلیا توعد هراز 8 1

 هد وه وا هل ۱ راخ هعز طقف < یدلکح تقام ص هدر هلا ل لوق نتج

 | 8 ج هب هراغم ر و وط زر رر رر هدهرص یرلقدل وا

 ۳ ندوب . یدلیا فلت یسهلج هدنروص ر هارادع توردرو

 ا اما هر ااو دو تدر ( لوک قاب

 هاتم كف وم ا را ندنلوصو هی اما تباشاب چک روب

 ندنرلهحات قحامع ناسهقح هرمشط ندفوخ كناساب طقفو رورغم

 کب دوفیط یمن كنا هدکب ردح یحاص ( اق هجوق ) هدنوتیژ

 هناخح هاسهطساوو لافغا ردنا دعو یتکجهدیا دقع ی زف یدنک

 .یدسا رو همیلسآ کی رد بووک رکو ا هير ارنا حالتسو

NERY)7 نددافحا نالسرا ا هلا راشم یاشاب )۸۳۱  

 ع *

 هب هابح لک اینا هدددتقح كب ن.سح نالوا یس ر یس ەلسو

 یغج هل نوط هماد رب جک ربا تاذدو هکنوح . یدلو تفو هتعجام

 ت یلعتقر دیفتنا ملست ی كاسا ی

 هیات دارم در تولوا لو رب نکیا لوا لف هبهسور هتراسا

 چ وکر وب .یدلرمیاق هلعغاحنس بولوا تافتلا رهظم ملردیاړارف
NE EES 



 اب ها اشاب چ وکر و 1٤

 ناحافا رب رروک ا هاقل رادغ ءناطش رب هدنز رط (لواک ام ) اشاب
 ل یرالتوق ءرف یریدت لوص-كناذوب . یدنا

 ۳ ازربم ردنکسا لئوق هرق هدوک هتیاور ءلرابخالافئاخ . ردعلوا
 و رملک ردق هسدودح تاق وط « ردا تلاخد هب هلع تلود

 | تحاررلنو طقف .رلیا نامرفو صا هدهاشداب هدنقحیسهوا تمرح

 ۲ قرهلشاباکمهرپ جوکروب هدنراقدلشاب هتلی دنقراص هفار طابومروط
 دودح یرللنوقهرق بوردنوک ییاشاپ شان روم هدوا رازای ههاشدا
 .ربتراقح هنجراخ

 وکر وب .ردنوفدم هدنعماح تک یا oA 6 هدهتساما یافو

 هدتناوررب ود شعاجوزت یائدارص ینوناخیب یسهربشمهكنمرحاشاب

 .ردقشح جاتح هدهسراو

 یدضحو هد۸ع۷ وهدنسهب راح هب راوتب مضح یعودخ كح وکر وب

 .ردرلشلوا دش هدنرفس ناربا هد۲۰٩ هداشاب دم

 تاحوتف هدننهح ار ور وا هبح راخ تاساس

 كیدنوو كيال - یابراحم هلرلنیتالو یرلن ایتسرخ قرش كرلیلنامع

 E نتالو مور را ولکیدنو یربندنسهنس ( ۸۲۵-۱۲۱ )

 رکید . یدرولوا نط ینیدنلوب هدنرکف كما ثراوت یی راهفعض
 یدنک ردق هلوماتسا ات كنسضارا راتمورو والسا هدراراحم ندفرط

 هر هملاع تلود .یدرولیا Sik یی ر نور هل وا یاد یراتس لع

 ندایورواكنیرانمشد نوا تاملسهشل راصاعف هدلیا مور هدوا هحینلک



 ۳ ا 4 1 كهرو هد ] دا

 ۔ ےہ ر سرا جی حج ی ی حر حج جست ید ہک کک

 هد ۳ ر هلب و هدلاح و ناما هس و

 .یدیا رویریدل | هزوک یکم هلباقم هایتوق هجتالوا
 > یرل رظذ حطم كرل هلن امع 6 كلرلراح لرل ولکید و ةا

 شمکید زوک لبا موز یسهفاکو یربره كرانوب .یدیا هدزک صو
 ۰. یدلشاب رل ولکیدب ۳ لوا لا هشيا طقف .یدنا

 هشیا کم ابلط عقاوم ضعاند(رودو: توسد ) هدنسهنس ۱

 كنت وسدهروم یریفسمور ( ارتبزم ) رهدنتیاهن هنس روک ذمویداشاپ

 یخد (راصح همرک - نوبلبم ازکه) یهرومیمی یقاوم یتیدلوا كلام

 کیدن وتسلکتر, تربح نایاش یک ینراعنالاغشا هدلاح ینیدلوا لخاد

 ۱۱۰ تا ارعا ستار تاتو و
EIAییعوط هلوساتسا و هر 19 هب ولکیدن و  

 هجوق ايو كعا سارهو فوخ راحود اپ یرالناعع نالوا هدقمشالقای

 تمسقهحسم ا 2 رخ كا عطا

 "یضارا یطباض سنازب .یدا لکدیئرب هقشب نک رکف قلوا

 هدراشیایک وب ۱ هد راشن اس ماطر هدنقح روک

 الماک یال وطندنرل هم رتناو هبلخاد لاوحا هروم یکی نیدلوا ققدم كب

 هنسهدعاق م ردت ندنفج هلوا یی رطاخم یدک هت ل

 ف Mantichori) — وع ) و ( یررف) "ال وا هد۱۲۲ هلتساعر

 اعا هدنلجاد طارش ضب هدیاغشا كتسهر اس دال

 یمردشزاف هدیراهملاوش ناژ نس هجا كش .یب ۲
 رد )نوجا ا یسودر ندنرالا رار هاسسهاخادم ران و

 هلراواکیدنو هد ۱۸۲۳ ۰ رلیدتبا یضار هکمرو هر

 ا تالدنسرت ی E یعل یرلتوسد هسای و هروم



EAL ۱۹۹ات دارم اقا هود و " 

 (یوسدهروم) رودوس هدکن (وفوط) جز هسای هرک ندفدل وا

 ابو کرام وشا .یدلربو را رق هتسع ولو هدتنواعم هرللنامع هدنملع

 ۰ داتفرکهغل هتخرب شهدم هدکننالس ینعی كننولاست ندهلهحش هلاصم

 یدلوا فلکترب رکید ند (كنوردنا) یلغوا ینکیا كئ ونام نالوا

  Eندنیدل وا شلر دشقص ندنف رطرللت اع ( (ءدکنالس ۱

 ر هکیدنو یتراتهج رادراو و هردتنک و یتالس

 هکر وب 9 هلون یرلکدع| دما را ولکیدن و صل رح .یدىا ترابع

 كکنور ادا و یدلاح لیذ یر لکنا قرهلوانونع ندنر کح هدا فرصت

 ۳۳ لاظا یی ئار ییدتب نامزد قرهلوا هسمللست طارش
 یاه هدر 1 یدنا ترادع ندسلدیا تیاعر هساداع و قالخا و ند

 یشراق هرلکرت روطاربما یهعقو وشا صاح . یدتیا لوق قرهلیاه

 ا و یشلاها كالس نتيا تفاقم ئر
 . ردبا ر وصت ود ردرلشعا

 دهم «لالتخا عبنم < عاتجازک هد را هنس وص کلصت !كمالس

 ششوحو نارحمقارحهدهدننامز یطس ونورف نوت هساشلوا تیرح

 .رون رو تالصفت قوح كب یحشراتیماروطاربعا ستارب هدیابوب .یدیا

 مظعا ردص هدننامز (راکدنوادخ) لوا دار رهش وب هکر دهد نمرطاخ

 هداعا هرضق ت نکیا شعلوا طض ندنفرط اشاب ندلاربخ ییرادناح

 ۱ هرلمور هنس ةدنسةعقو روم aE هس 1 و مر دلم <شلدا

 لامسا ES اب هز هن هدننامز E هصالاخ

 لس زا 3 8 ا ىشزاق رللن اعع 7 ا

 كرنوردنآ هدنفح كسالس .یداکدینر هقشب ندندحقم یسعا ننهآ

۱ 

۱ |: 



 ۱۱۷ زعاژانم هدنفح كيئالس يا دارم

 كيدنو ییا هد ۱۸۲۳ هچبل والصاح فالتب هدنسدرا ر هک

 نوتیزو ایلافک هدنامزنیعو تعیزع هکالس هلراهیفس ا یلاحر
 رلشبا هلتهجوب . رایدتا ارتشا هدصقاوم ضعب یهدنزفروک اممال یک

 هننبورادا | لر ونکیدنو تکساللس دا رو دن و
 تاششت دبابو ندنیدلوا یعبطیهارب یرلغا تمنام كراکرت هنسمک

 دز لو ار یا تا شا یاد ساق یر 0 غیرد همزال

 SS كکشالس بولیدیا لوق هسردیا بلطە نه هی مد

Eهس زعا لوف هلاراشم دایره دیاش و یل ودا قیدصت ا  

 را اا دنومسدبس لارفراعو احا هابا (ناد) ینترب نمور

 هلع رایلناغع هد ۱۲۵ هنیروغوا كينالس كردیابیست کملشبرک
 . رابدل | هزوک هلیب یتسمایپای رفسرب كويب

 کک ا هدکما تدح رشا شا ناو لا ۰

 ریفس نالیردنوک هرزوا كمريو تانمأت ههاشداب ییالوط ندکیالس

 دارع تیروهج . یدیا شمقیط هکلد هدهنردا هلیب ی (وجروج )
 تشه یحنکیا ر ههدوهس هلن قلوا رهظم هنفطل نان كسب

 اعاد ۳ كليا هربغس ثاملاراشم زی یدردنوک اهد تراک

 یدیا [ ؟ كلدلک دا اح یرادتفارب نوجا ماست کب ا

 ۱٤۲۳ لولبا ۱٩ لاحوب .یدلدیا سبح ریفس هجنل | یزباوج اکوب
 ۱:۲۵ نالوا یحرا یطبض ندشفرط رابلنامع كکینالس ندنسهنس
 كارداو مهف یتیقاع كشيا راولکیدنو [۱] .یدیاشمنا ماود ردقهنلاس

 هباوایفر, یلتوق كپ [۲] ی( ونادهرول ورتیپ) ینامرهق یلوبماک كردیا
 (۲ ۲:۳۲ -- ۲۳۲) ص ۲ دل یجراتكیدنو - ورا وا

 تعج هنثحش ییبولفم كب یلاج هدیراقو» [۲ ]

 جسمی ےہ يا سس سوم سس یی یی سر ید سا ی جو سس سی



 نر همداصم نالوط ندکبالس ۱۹۸
 رم هم حس ہر یی ص حجم مرمر مرم

 راولکیدنو هدلوسأتسا ص وصخ ابو و .یدلیآ قوس هسرلوصقرش

 .هروط هناک ی sy ال هونج نالوا یرهیداصتقا عفانم ردق

 شهدمهدلوبناتسا یکكينالسو هروم دروطاربعا .رلیدقروق «ءرلیدم

 هلروطاربعا (هد۱۲6 تدام) قرهلوابهاذ هنظ کجهدیالرت هنقر ۱

 ییات دلا داش را ولکیدن و . رلیداعاب همالعاص یشا كردبا ةا ۱

 كره و یتوتلا هقود ۲۰۰۰ لا ۱۵۰۰ یونس هسمهیدیا یضار
 ۱۳ و زودا تاو هکرت یاس هلتسانم ون و زرعتادلا هلبا هراپ

 تاذ .یدرارونلوب هدننظ زبمهراتروق ی(یدانتروق) ها( هک ۱

 هلرساد ییفد ك یاب اش و او دنح هد وطان | قلارا و یهاشداب

 (یلس) ردقەر او ۱۳۵ کر و دج 5 لوغشم

 ۱۷ ندا احتلا هیاروا هلراوس ردق ۳۰۰۰ نولوا نکاس (؟) هد

 هتمدخ و و بلط یله هب یل وسلک كنم ودخم ییعصم همزود کت را

 لوساتسا و رهش و هلا لوک هقشب ندنراوج و كالس لباقم

 . یدسا دعو ا كار ST هدیالصاح ران اه قوت سا

 لوبق ینفیلکت ءادینج نوجا قماوط هدسایقم كویب یشیا راولکیدنو
 ۲ طقف . یدمتسیا قعٍای ینلزانروق سنازب تیروهم ناطش .رایدملا
 . دارم اذه عم یدلآ نیتاص یالب قرهنادلا هدیاب و روطارپعا

 ۱۵ هرزوا قلوا ساع رب یثراق هششت رم ظوحلم یعوقو كنان

 هدنک وا یلوسلک یتسامن ود هاسادناموق (ونادهرول) هد ۱2۳6 نارب زح

 . یدلدیا لوف هدهاصخ تروص ر هدهعفد و . ىدا رور دنلوب

 . هدیا یستربا یک ینیدمهلوا سرتسد ههحش رب ییطق (ونادهرول) طقف

 ا منام هنناثیشت راقاحبص ناریدنآ یترارح اوتساطخ
 چ وا زکلای ندا هعفاد, هده اعجحش تر وص 4 هرا ولکیدب و



 ۱۱۹ سس هاگس فاریااش نیا هارو
 بہ بیم امہ می م عصر رها دم رس سس هست تستی دوش داد جی رس ی

 هلررض ثاربا هنمشد هدنعرلزاداربت هدږلحاس .یديا رونا وب ضایرلاق

 هی رب لآریمآ ( هداوا نوناک ۷) یدروبلوا منام هنیرلملا وص ندرهش
 روح هدوع ه (نوتم - نودوم) ندمهدیا لاصحتسا تشفومو

 . یدلوا

 كيدو هددرص ییردشلاح هعمراتروف یتا دنح هد ۵

 هدددنقح یلح یتطصم ندبآ احتلا کراس یدعلو هدتنواعم الصا

 ۱ “یدک غیرد ی واعم

 یدیدجنادناموق یساغود كبدنو بفاعتم یتدوعكن (ونادهرول)

 ا هلا دسج 7 بسانه ہد را 0 ل ک یم ناف )

 E یو لودام هلق دکمالس ندآ نیست :

 هه 5 سه یک هسزاردبا كارا همر اک ( لب )
 ج ردنم | موج د انا هدنلاح یعوزل رتارب هلکعا هدام رابخا

 هدست دا مو دی نامز ا رلواکید و ر یدا

 یینالسزکلای لکدو رارویکید ییرانورب هکدمروک هیدج تکر حو
 راروشسا هلس یه نا نالبدا مک ندنف رط رسان امع هد دهش

 تقفاومهتسلا زوط ندکنالس كسا داس یزهلوا صوسخ تا8
 شاب هکلتکی اباب هجردو زامشرب یک ات دام [۱ ]۰ یدرارویدیا

 تر رسان امع هاب ار ولکیدن و (هد۱ 4۲۵ سیام ) تباه یدم# |

 ANE ءد ر و قالطاب اتففحو ا هب را ینکیا

 ۰۲ 2 ۳۹۵ ص ۱ دلج نامع ع.دا 0
 هدننامزد#غ ناطلس یلحو هد ۱۶۱۰ صه راغ كليا هلرا ولكم و ] ۲ ]

 ۰ ىدا 6 له هلا ۳3 ولغم کک لاح بولوا o ا وسا



 هب رام یجنکیا هرلولکیدنو ۱۲۰
 بي جی بی یخ یی ی یی یحیی ی... ی. ےک یا ی م حج ی ی ی

 قاغا هنہلع رلیلنامع - هروم - مهراج یجنکیا هلرلواکیدنو

 ی را كيد و. يمر لګ راب re یسهب راح ۱:۲۵ وشا

 هدیرلادتبا كنههرام .رومر و تامولعم وراد نارا هرزوا دلج ید

 ی مر e ( واتساق ) یتح یدلوا راحود هب هلک تاءلاض نفع

 عقاو هدناعل رد هدتسش راق REE تا درط ند )ددا

 .یدتیاطض هاسیهلاوق یعب سل ویوتسیرفو یزمهعلق ( انوماطالپ )
 كب نابالاب . یدروک هلا ینسهملق (؟) یناتیروق هدیطصم همزود

 .یدشودربسا هد ( قاراب ) ییعواكفاربا یردارب كنسهدوو و برصو

 . یدیا تراع ندوب هتشبا یتقفوم كرل ولکیدن و هده راحت وب

 هداروا هدهسدلوا لصاو هنناع یلوسلکیرلاغ ود هد ۵ روع

 27 اعر كولا. ید همضاخ ىا را

 اجا دادرتسا یە وق ه رگ ندد رصاحم ردق نوک

 مظعا ردصو كب ناخرط < ولکیدنو مان ( Veniere یرهبنهو )

  رارق هنیراهع ضع كیهحلص داوم هللا یسشاب وص یلوسکو

 ۱ شنل ر دشقص 4ا قاشق رط رلدلن ام ِ الاس هدرلنامز یراکدر و

 ٩۲۶۳۱ یدا شملشا هءلوعوص ردف 7 یرلدد هعلق رلبزاء و

 ۳ ا ر ر یه هرهلیدا فلا هدمزدتسک هدنراهب لب
 ۱۳ ۲ با كيرح نالعا هلنهجو . یدعلوا زعروک هدزع را وص

 .یدیاشمهح هشوب كب رارفظدما یلهعشعش نالیروگ هدرا ولکیدن و

 :یرلتموکح نابتسرخ - یک ینیدوا نامزره - هدننامز هب راموب
 وو لات د رخااو توام كردن "دام |

 اجا وینوطنآ ) یتح . یدرونلوب هدرابنع و ردیا تاحانم ضرع



۳۹ 

 م مت او س مس ہہ یس ا سس ےس س یس ےس ےس ےس بو سس س ی یس یس یم س دهم جوش یحیی رم یے ی

 ۱۳۱ راک کا عدل و یفات دارم
 بسیج یم ی ص مہم

 هد (دنومسکس ) روطارپعا یک ینیداوا هدنفرط راولکیدنو ( یلوب
 رکیدنو هفجا ندقحا یرلغا داحا هنهلع رللنامع كرنا برج

 ( سوتشرف ولوقس) یردارت كسر سونا : تا

 برص راتخاو ( L0 دن ویزولانقوقسحمارف ) یسنرپ یللدمو

 . یدمهلوا رذی هح یامادقا یهدنقح هحاصم كنت وسد

 هدراهب ثالءایرلهدافتسا یهدخالوا دنوم یس ینعی ا واج
 مک ها هاسامور ندنفر ,ط یراتسود نده دل وا نا نام

 هزوسرف او تار نالوعوقو هدهروم هد۱ع۲هو شعلوافلکت

 نالیدیا هدرا كلبا هسه یر دهنس قوح رو راررض نالبرب و

 (جارد) و شمع هلا رایلنامع .دنوتیز . یدیا هدکمنلیوس رلامغب
 هعطق ۱۳ هدددن وسلک . یدیا اروح ندنفرط یرلکب دونرا-یخد

 ) Mocenico — وقسهحوم | هردن 1) . ىدا روش و

 هبحلص هدهاعم نانلوا ظنت هدي اشاهمشراص یسیشابوص یلیوساک هليا

 نابلیا دیدہ یا لو لک ینائدایم هکنوح .یدهلوا قیدصتو لوق

 کچ همهدبااضما یهمانهلاصم هکدمتکكردیا رکشل كف افسنمشد

 كيدو هقشط این ۲ یدیا شم رربلس هتنرا راد هل رلهاماعم دراب

 روبللوب هدنراقحا لوک ردق هرات ۱:۲۹ ینات نیرشت ۵ یسام ود

 . یدیا

 یبا وفا راد ا یسهنس ۸۳۲ - ۸

 نودوم )و نوروف . wu امغی ی ( دوب ر ا ) یتوپورفن كردبا

 راناصروق هدلاح ینیدلوا یسهطق کیا مهم كب كراولکیدن و (نوتم

 < شملوزوب راعاب « نقل ا ماطر 6 شعوا ببر هلس هطسا و



 یرلشیا هروم ۱۳۲
 را با ی دے ی ی ی خیس یخ ی م

 دهد ( اجت رالق ) رلن رلناصروقوب یکینیداوا شملسک یراجاغا نوتیز
 ح .یدبا راشملشاب هک روک

 یروطاربعا مور ردق هن رات ۱:۲۵ لوا نوناک ۲٣ ندخحراتوب

 زر ق ندتنطاس e 9 روشو هد هر وم نار ا کس
 ی راکلنش ناشن ۳ رود و یزق ( ۳٥۲ع كن وق وط) ودران ول

 روک ذم قرهلوا یزاهح ثكسهحوز هد ۱2۲۸ سیام ۰ ك

 هباروب یرلبنع یلنایع هدخشرانوب هکی دیا شا طبض ین ( اجترالق )
 هروم كرامور رلنقا وب .یدیا شماشاب هفلوا طاست 0 ترش وتو

 ۱: هکنوح . ییا رویملسای هاب رکف قلوا كلام هنعمل ه دنس هعطق

 ۱۰,۰۰۰ یونس هرالناعع قلتوسد هاب اهل واقمر نانلوا دقع هدنسهنس

 هاتهج و . یدبا E یارحا كرو اطعا ی
 (۱:۲۸ زوع ) نکرولرضاح هنسارجا كنتبعح هملو شادرق چ وا
 وتلا هقود 6۰۰ هسه هدهسرایدتسلا كما زا ا

 ندنرش كرل ( غ ولواهلپ ) كردبا لاغشا هدنساروا هللا اطعا هبزج

 هلوبناتسا غ ولواهلپ ناژ یجزکس . یدیا راشموبیلوب قوا صالخ
 هش یرلردارب كح و ؟ ( EYA) لوا نت تر مهلت یدو

 لعاب راهعزانم هدنرلس نوجا فرصت هبارواو شلاق هدهرزح

 ںولوا قوسسد هطراسا رودوئت ندنراردارب ثهلاراشم . یدیا

 هد ( اهتسوو) نیطنطسق هد (اتربالق ) ساموط هد (ارتیزمم)

 سامو یرهش سارطاب ۱۲۹ ناریزح ۵ تاذ و . یدیا روشو

 لسکت ندنفیدلوا شا هدلا هدساحترالق رخ وموینسهعلق هد ۳۰

 ۱ قلوا لام ةع یروطاربعا لوبناتسا قترا:هزوم



 ۳ قافتا هنییلع ینائدارم یا دار
 مس

 ردتقمربغ كردبا تافو هد ۱۲۹ هد ( وقوط ولراق ) یوسدهبنا

 : E ب رلثراو ی دال وا

 8 یوقر کتنا دھو شعا قرت هح وبا نصب رح هدرانامزو

 كلام هب هننفس هدایز ندهعطق ۰ هدنحشرا ۱٤۲۸ یتح . یدیا شعلا

 كيدنوهدنراوص یلوسلک هد(۱2۲۸) قرهلوا هعفد ككلبا اغ ودوب .كدیا

 دارد ز ود نک a ردقه 19 راد نع هقشد ندکدتسا هل ض رع) هن راک

 . یدیا شعب هلب امغی یتساروا
 ثاکیدنو یرخلوصو هکالس هلسام ود كاتدا رع هد ۹

 ورم ها هوم کے هارمیدتا ناجا یدک رمان دا
 هدهلرالنامرق روطاریعا هلاراشم هقشب ندکدلر و یرک هقافنا نالوا

 هدن رلکدتا موم یاندایم ندنتهج اور وا یرابدنک و شملشابههاسا

 . ىدا شعا هسصو ینو ندل وطان | كشن نمروط كن

 سیر ندنررکذک روا ندنتماهش ترش كسا داص رو

 تس رک ( سوناب ) یلارق سیر . یدلیا اعدتسا هدنسهلخادم كلارق

 تنداح وتاخاوم ه لنامرقهدوا ندنغیدلاوا یک یتسود كنلنامرقهاتهج

 هدوا هذاا هلسو یتسعا هباج یرلناصر وق كنبات دارم .یدیارلیا

 (وحماروسیاوح) 0 هعفدكليا . یدلوالخاد ه هقفتم تاموکح

 1۳( رفت یادت e ) كرهلك هبهنوق هلترافس هسمک مان

 EES هفتم ته ۸ . یدتسبا كما دقع هعطق هدهاعم ر ۱

 وقتا دن منشی ىن روطا ربع | هبا شاداب نو کک ۲
 هتفر ندنو . یدتسا كما هدافتسا ندشفانم ی هدنسهزا ۱ 6

 لهار تاب دن و هصالاخ .یدشلاح هفک اپ هکر اتمر كلەنس شیهدهللارف راحت

 نکددیاتکرح هبهترداندءهرف .دنومهسبول و هدنناششآ لک 8



 ی ی ها فا اس ۱۳

 ,یدکجهدبا هظفاحمو هتباعم یرلزکد هلسهطساو یرلایرلاغ هدکیدنو

 ۱ 5 اکرم هځحهلوا هلدش كه راحم رو زقشیا قترا

  .یدتامو هنماغتود کهدنکوا یلوببلک ( وغیل هجوم ) .یدارویدیا
 لناش كن ( ونادهرول ورتب) تعاطا مدع یهدنس یرک اسع نکل
 ۱ نىل وطات | كرلىلنامع اذه < یدمهدیا رهظم سا دنک هی

 قفوم هعنم هد تنگ برح كيدو هعطفشب یرروم هن یلیامور
 . ید وا

 هلاصم هلرلولکیدنو - ( ۱:۳۰ ) یطبض تاکیالس

 هناهاش كب یتسلاق هدلا راوکیدنو كکسالس یا .داص ناطلس

 هنسهجرتوط لوکشاک كراولکیدنوو روسهرردشقای هننانجولع نالوا

 هدرا ۱۲۹ ۰ یدارومهدیا معه هدی رلتعحا رم هن یرب هب هب وا

 ۳ ۲ رو رارف هکر قرهشاب هنساوا اتش كمسوم

 روبهلس شید هددرصق یالوطندنکیدریو هبولکیدنو سج رتلابکمالس
 شعاعفد ینسهلاغ یلوطان او یتطصم هدازهش هبلاراشم ناقاخ . یدیا

 ثح ندکینالس . یدیا شماللق یشرب عنام هفمشاغوا هلراولکیدنو
 ءوروم كلم r . یدیا كناخدیزیاب مدج كمالس ] نکرو وا

 راسال طقف مدنمراقبح سس کلب . یدیاهلاق هدنلا رامور .رولساص

 رلنم ال .مهروقح ر هدهتراف رصت هباروآ ۶ هدیامهه E هندي

 [ غجەغوق 1۲۲ تودک تادا هنو شک بواکح ندازوا

 هد ه( یولوب وقنارف ) هلا ( انوغود وقت ) یراریفس مورو شهید
  هملقع شا طض یتساروا یدلاق هدنلا كنيرایدنفا كمنالسرک | ]
 هتسهرآ همنامع کل هلکلم مور لراولکیدنو طقف . مدنمروتک هل



 ۱۳۵ یلعیض كکينالس یا دار
 Ararare r رو حج دیس چند سد

 دام رزوسو . یدیا شع د [ . مهدیا هدعاسم هنیرامشآ رب بو رب

ubینکلاع مور" . یدیا روو 0 نا یتسهفسل وب  

 . یدبا شر وف یوا ا كنغلر وطاربع | ساب « شمهسم

 طساوالاک الادعب یتسهم رحتاراضحتسا دەرد هل اراشم رایرهش

 ودراو . 9 e ندراول ,ده رم: 2 ۶ طابش

 تدمر هداروا E نا هل وص و ث 5. رھ یا ناعآ هتان ادنام وق

 رادتبا ههمصاح رب هدلوب وب o ا تقو هلراهحناک |

 یسە رف هظقل ودرا شهدم ندشیدلوا رکفرب هدنقح ینح هلو

 یدلیرلیا یرعوط هتسهعلف كالس رورلادمب

 هدهحرد كحهدا تمواقم هد ردا رب شدم یبهعلق ثمالاس

 زونه رلسل: اع هدهسلا شعالشاب هنلامعتسا بوط هدایوروا . یدیا ید

 یطض و هر صاح كالس ندنکیدما | دس فوقو هللامعتسا كلران وب

 هالامعتسا طناسویک هرتاسو ناوبدم لکد هاس رحم ا وید

 . یدقج هلوا هلقمشا یراراویدو

 او تنو كرو هرو هنلور توج نو ا و

 . .يدیا لو

 نده رصاحم هیدازوا نوزوا هدرلمور . ی رابد هم

 یراقدبای ءرلاسدلک كنبرک اسع كيدو هقشپ ند رلقدلوا ا
 هزم رنو . یدرار ولسا هده ورد توادع هرلب ۳ ند را زق

 هعلقینعب ندنمزریز یهمامع ست ع ی رای ًاضخ رز

 طقف .رابدشا رفح غل هدر نوجا لاخدا هرهش ندا یراراود

 قملسروف ندنو هدب راضعب و فالنا هلرا هن کشا رسد . راب دنا هش

 .یدل وا فلت قره 1 هنس رج ا سود راندراصح یالاب ین رلیدنک نوجا



 یا دا.م كر الس طیض یاد دارم هدنکوا كينالس ۱۳۹

 هاتعحا ههاشداب هزم .یدرومددبابرح ی هعلقیا ودا هرصاحت

 . یدزاب یفیدلوا هتسباو هلوصو كنيرلنوباه دوجو یطیض ثانهعلق
 هب هب زا هلراغ و امغي CE ۶ تاک E یسودرا یناندالاح رد

 ["] ..یدتیا برو قیوقت
 ناوندهتسراندب هعلق راسان معین وک یجنجوا تل و سو ات قاسم

 ۱2 ت دشهدایز اهد هر راح ی ول وک ی درد. یدا راشمر وفا

 ۱۳ ۰. یدیا رووردتا رارف یروصح با یروماب قوا ر رللت اع

 هسرزوا یرلعا رارف هنرلایرلاغ داراسال هد ۱2۳۰ ترام ۲۵ ایو

 هاساسلک یرام تنس . یدلشاب هبامغی ورک هد هر امع کا

 . یدلدا لیوح هععاح یرتسأنم نسشومود و را

 هقشل هدنقح یطض كکمالس صاح ناقاط بلوق رب هیتسد یه

 <شع) 21 تی ۱ نمشد هک لس :روس و هدساور ۳ ولرد

 راز ST وو «شمردا هظفاح یجرب چاق ر ره مو

 ابا الاش ۲٩ نکیا ررتس کر قتل «رلتمواقم هناعمحش

 هنن قلح نوناللاص ج نامر ندض را تک نوت ( یتدسش )

 ۱9 اوا لحاد هرهش هزم هسرزوا ایه قاق شرق رب

 را ولکیدن و نالوا یداععا هرامور یرهنل و هدهمزال تاش هوا رل

, 2 2 : ۱ 
 الو وا قفوم ند کا قفر ناتالر هاب یرکسع موره

 تیاپ . روند وب هدرلسا ور اطر هدر زط نش هل | ریا ۰ ط 2و و

 لوق اع هدداعم نال وا دّمع لوڪ لا هلکعا بل اط حلاص راولکیدن و

 (۱ع۳۰ كوليا ۽ ) . ید وا

 ۲۰۰ ص۱ داج ییاّمع رات ۔وینیم []



 ۱۳۷ یرلهرادا هروم فاد

 هدهفود۱۳ و هطن ال نوا هقود ۱۰۰ كيدنو هللا هدهاعم و

 .شعاشلوا یضار هکمریوهیزج نوجاراررش نالاقهدندپ ندقلدونرآ
 یحرر تنروق اردک هەر وم كب ناخرط هدنراہب كلما ۱:۳۱ دهعم

 یراناتتسیا قلوا عنامو یدشلاج هفده ( راعح همرک ) تاما

 . یدلیا فالتاو وحج

 اساخا و ۲۱0116 نالاق E رلمور فاعتم ینطہض تکی ات

Achaieهلا لوساتسا ین روطاریعا سلازبب ند رلفدل وا طض هد  

 چاق 3 داد طخ نالکح هل وقت ندیرولسو یراوح

 ییدمش ای داع لکد قادر وطاریعا رب هداقشح و شنل تراىع ندهصق

 یراوجو یرلتبالو مور راس . یدیا شا هنسهجرد قلفرصتم رب
 دلا ی و هرن ولکیدن و الثم .یدرودا تعاطا هراع وتم فاتح

 هعفد كلبا هدننامز دیر اب مر دلم و هرلمل د ونجح ىلا زفاس «هنسهطا

 ییدمش هد (هبنءهد ) ندندافحا ( یلوناسحا ) ندیا طض 8

 شا فرصت هنعقاوم رکا هرزوا قلوا جراخ ابلاست كناتسنانوب

 ا ریه یرکید رودوت لغوا تکنوردنا بر و 8

 هب کیا (بت) هبیجترب قرهلوا زاهجو شا مش وزت (یجوطولراق)
 یرا وکیشو یسک هادنامع "یدبا تکمالس ید 8

 هدایوروا هدرا وا طقف . یدرو تشهد هاس هبایو روآ ی لکو

 هد ( دنومسکبس ) دوطارپعا نالوا لالقتساو توق یاشک تیار

 نالوا یشهدم ودع هدرصع ول كرلىلن امع ن کتک ۳

 . یدلربف یدانفو ی وق كل ولکیدن و



r2 ۱۳۸یا ی كر  

 ر ےہ ی ےہ ےل ےہ سرے ر م رے ی. در رحیم جی ی م یی ا م کی ر جی حس ف م م م م م نجس

 هلاص های-دکیاره - ۱:۲۷ هبراحم هلرلراحم و رلولپرص

 مس

 ییا مور کی ندنسمات یی تاب او ۳ 9 هدلوطاب | 13 دا ص

 ۰ یردلبا ته سا ہد و رحم عتس ول ه دنهح
 ۰ سس 8

 تیدوع ضرع e وورازال نافتسا یکیا وسد ب رص

 اک راتمر كل هنس ۳ ەدەلىا ۷" طب ی یارق و راع ° شا تمنلسل و

 ترد ندناعوقو و .یدیاشادبا یطاعت رلهدهرادتمق قرهل وا دقع

 . یدسا تو نافتسا هل | ی ود هد ۷ رو ۱٩ عل هک

 هب ق وتم دا( ووهار روز ) یلعوا كفوو هلسهررشمه و ییلدال وا

 ۲ یلوا جوم یتالد هقسلو هدنسهطا مراب ناقلاب یسلوا فلخ
۱ ۱ 

 .یداشاهعمردشراف یناهروا ز ۱ وا 0y وا لتا هغلت وسد برص تاذوب

 یدصقم. یدلوا بنس .هاس هه راځ ر هصد مس وا ناز هل راسلن اع

 مالاسا و نانسرخ نالوا یراوج مه ندشدلوا كلم حسو

 ندفرط تم اد TOT یخارا زار ندرا ولب رص

 هصح ر هده لک و ه هدافتسا ندن ال وح وشا هد ( هر

 هاتس راحت لو ۲ یدارغل ند ( زروژ ) الوا قرهشلاح هفمراقبح

 هرروز ندر وک ال روم هک ۷ یا نیر ٩و . یدّتسا قاطا

 ۱۳۳ راد هناتسرصیسعا طض یرپش قرەزایبوتکمر

 یرلیا ندسدصقم هظفاح یدودح ناتسراح جا بولوا یسهحش

 هدنسه واه وط هرزواقلوا یضرا نیمضت رب .لباقم کو وناس یک

 .[۱] یدلبا كرت یقاوم یک ( اردکشب ) و ( جتشرو )
 قوقح یا .یدمهدیا تیاوکس یا دارم یراق هضرعت ک و

 )۳۹۹ 9 ۱ لج اغروب ۱ ]



 ۱۳۵ OL یا د
 رر ر ر م س رس س س سس سسس

 یک وچ را ڭا 0 Miecnot حدوم < . یدشقلاق هلح ندن ۳

 رازال نو لد تروا همظاف ینگ ا رایدنف شا ل 8

 كلا یوم و ( ینه ) یسهعرک ( چ .وورازال نافتسا ) كلع
 راناطلس ( یرام) ارام یشادراقزق كح وقنارب ژروژ «ءیسهدازهرش

 (ارام ) هلا یعوم یسەجوز كوص ڭكهاشداب . رلیدیا بقر هراز

 لالا و شمردوس یسدک ههاشدا دارو 8

 ددد تلاش و حلاص ( ارام ) . یدیا رورغم هدهتسههحو تقال

 اغا و و یی طاترا هطساو دسر ها ۸
 یهاشداپ شاوب شاو . یدمدکح یلولح هجرد وب هنچوز كنه

 . یدروشود ندرظن یارام كرديا باسعغا لآ تیاه . ی 8
 ا ا ۱ ۱ تاو تخ هطسناو ی ادل هلتوس

 هتسراعشا كد ون و هنب [۱].یدلشاب یسالاماسا ین اعع هات

 لوا لوو راشاوط یجمز اراتعا ندنامز و هواه یا 1
 . ردم

 یراعشا كخروم هسر وللا هتقد رظن یتعنطو لح كسان دارم

 نالو هدنسهرادا یسج ارز . رولکمزال قمالوا تققح ققآ

 ندنو . یدیا ضرعت عو ر هتل ود قوقح يا تکل

 هدلاس ۱:۲۸ ایو ۱٤۳۷ یحاودزا هلا ( ارام ) كسات دارم هقش

 . ردشملوىعوقو هد ۱۳۵ هلهخو کج لب رو بوش

 طض یحایمولق هد ۱۵۲۸ هننرزوا عقاو ضرعت یا دارس

 ملت جم ووهار ا هښاور دا مراحم رات هکنوح . یدردش

 ۲۰۵ص لج - یاع را ر
 ۹ ا را



 ۱ ص ود دنعاص _ک هلا هدهاعم ر 0 دع ا ا

 7 5 ذم یهدسهرا e روا هلا هردمس نالوا هرادا

 ر ر قو م یک( كنج کرک
 1 وم و 3 قوضات هدهسیا ن أ هنسهرادایرلارو لارفندنغیدلوا

 Ss نیهر هدناباقم د ۱۳۰۰۰ هرایو ر هوا هد

 ِ یر ول دز هڪ اکا ینکج هسهدیالاصحیتسا ی واط+نددنومسکس

 . یدیا شعری و یا دا

 کسا هلا روهظ ندنراوج توکسا رالنایع وا ت

Eلانا ی (جاوشورف )و هرصاح یهدربوو و بیرخت  

 : رلیدسا اطعا ما  راضج < 6

 هن رایداو اواروم ا تکلح نکس کردا طض ہد ی

 یانمولد هدیب ندو یک ييدلدیا هممض و لاڪ ردق

 تح یشداق هدارغلب یزملحاس هبوط و طض ار هتالکعم ضعل

 رابدشل ق هبکح یرپهشو نوا قمردل و ما

 ۳ اتسرخ یتسفلو هدنسهرادا رالنامع كحامولق دنومسا ىم

 ۱۳ لا اش دوک ذم یک ییدروک رشا هنتعفم

 ۲ واشاق ) نوجما درط نداروا یرالنانع ندنکیدتسیا كما

Cacاوا لصاو ۱ کی هنک وا چایمولف كردیا كرت ی (  

 ا زارو لقالفا ٩۰۰۰ و [۱] یرانواعم اولو قاطرب هدنتتافر

 چابمولقهدن اس كلبا (۱۳۸-۸۳۲) یدیاراو یرازادناربت ایدرامولو
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 غ



 A تامدا 1 شا داع
mvبس جسم رس س  

 ره ا س تققح فالخ فرح . یدلسالاشاب هنسد ردا

 ۰ هدتققح هک دقح هعلاشر هدنهاکو ۰ را راع هدنقح ییدتا

 دی ومسکتس یدا یلوصو یادم الا لج ال ثاتهناح

 تسلرا ابو] ندنکی الو کج ەم ەد ار تمواقم هزب را

 هدهب را نالوعوفو وا ام ولف [۱] هردو اور ت

 رللاولوب هلرللقالفا .یدلیا كرت یلحاس هنوط [ ندنغیدلوا بولم

 ندنفر 0 هدهسریدتسا راظتا هسراقفتم «یدلق هدرز وا هر

 دنومسکس هرکص ندتسولغموب .رلیدتک بولوا فلت قرهنل وا هطاحا

 یدنک یاتسب رصو دقع هکراتم رب كلەنس وا هاتغارف نده رايز

 هنساللتسا نادند كراع هحلاق زکلای رلولیرص . یدلبا ككرت هل

 هلا تاتشانم حصو ندر رخ (جعروومارب ژروز) < یدلوا راجود

 هر یونس . یدجا یالسا نا شات ها را و یا

 (۱ع۳۷) یدلوایضار هتساطعا هنواعمرک اسعو هکمرو کرو نو

 - جووهار رووا ) ی EE ۳ ند و

 قالفا تنولپراع هحالس هنن هلا ا س لا 9 راح ( ىلعوا قاب

 یرلاقف هلر وص D2 ETE هن رلق اما هدنکت مها ر 1 ینامرفو یسل ق

 یسهربتمه نوا قملغاب لاطینی (لغوا قیلی) هدر یک
 یالصفت کردشع | هنجاودزا ی دام ی ( ۱۷۵۲۵ - ارام

 : و لا زار

 یخ هر ت ندلاغشا یع رل عف وم چاوشور و ایم ولف ا اوف

 . یدنل رضاح هتسالتسا قلدونرا نانو هدنروصت ردنامز

 ۸٩٩ ص ۳ دلج ۔ یوم غ.رات [۱]



 ر ۳
EER ۱۳3 

 ےہ

 یوخد هبهبناع هيا كل هناي

 وح وح E ER Coe - ی وط ولراق ) یسنر همای

 دراتو . یدشلوا لا هعورشم ربع دلو ره شب هدهسیدلوا

 اوعدثارعم هاب ردارب یارب رکید تاد ما ( ۱۵۱00 - نوش )

 دهناهاشفرط ںوداتلاخدهب یاد ا رص هحللافزجاع تیا .یدشود

 رهشل رب هلا (نونع) هیرکسع هوقرب نالبردنوکهلسادناموق كبهجهرق
 الال هدیناندا رم قاارا وب هکیدنلاواقوس هتهج نالوا هف عزانم

 ا شعاصوا ندنهعزانم راردارب یسلاها هبناي . یدروش و 5 3 ن

 لوا نعوم هدهبناتنطاس حانج رز هلبراهرضاح تازاستما هک رابلملوا
 ۱ یرلنوب 2 اتا مازعا هئوعم تهرب هیات دارم هرزوا

 ۵ وعم تئبهنالکو اضما ندنف رطو ےظنت هل راقم .یدتیا لوبقنسح
 ( ۱2۳۱-۸۳۵ لوا ن رشت ٩ ) . یدل وا اطعا فرش طخ

 مولا تولوا هدنراوج ثرنالس لح یتیدنلوا اما كن هلواقموشا
 ۰ 8 عزای یاح ینکیدلنسد ( مالا - یدلق) نالوا ءدنسانعم راتخان | ۱ 88 . e نم ست

 دلو ۱

 دن نادغب وقالفا س دنومسکیس و رصیق

 ۶32۳۰ لولیا : ییدتا دقع هبا ییروهج كيدنو كنننات دارم

 3 یادت عون رهنوحماقوت ندنراموم كهاشداپ ناژ هنیرزوایهدهاعم

  قرلقلرضاح كوي هد یراق هظوحام یالتسا رب و [۱] شعا ثبشت
oy TT DO CREودل ۳  

 س رک ذ نحو [ ۱۰ ص ۱ دلج ] هدنسیامع غرات اغرو ۱۱
 3 1 ۱۶۳۰یتح كردنا هربا ایفخ هلایلحرفعح یلغوا دل زناب . ناژ روطارعا
 "۶ هدیاب و كد زاب لکد . دوندبا تیاور ینکیدک هتسهطا زو رکا تاذو

 وج روم كناذرب ولدا رفعح هدننابم یسنرادمکح هل اع لنا قح هنفیدل وایلغوا 1



 ET هرو» و ٩.ءفادب رییآدت هد سنار نقاب داص

 نح ینافس كيدنو نالوا لصاو فداصتلاب قرهلوا روبح هغعای

 یدب وو درس هعفادم ییوساتساهلا فقوت هرز وا ثع الامعتسا ه دتحاح

 هزوم مولاو ندیآعنم لا ود هحیلح كنسام ود ات ناح رک جافو

 سنازبب .یدایا دس هلکنا ینا بو ری دیابیریحشز نالبدیاربمشت هدنویاه
 E ۲ 1 ۳ سس 2 و ها

 او ندس و مدع نده رضاح تم وهحاب یرلضعا ندنقلخ لوساتسا یعل

 ALS یکی نیدلوا او ۶ رانا و هدقمر وط هک دتک كراج

 شم | لنک شن, تجر افخ :نوجا ليد یءدادا رر نس#

 کا لشو هساسا یملست ه راما ام نوسل وا هسرو وا هل سه كل شو

 هناثت رب یکوب دما سگ هاذعل وا جارخا ههاطو فشک هد ۳ ییددلوا

 لادن یهاخ *A) ۰ ۰) هدرح لحاس روطارعا هرز وا قمالاق نادم

 هتل وا هر اس و ,فتفاط تاحرب هلو ا یدر دسا مده

 قلروطاریعا اعر هسلردنود راه رتناهدنسد زا یرامودخ كل ونامهو
 . یدلوا صالح هعقدوب

 یترو هدرلن | هشياو یتح یدمهلاف لوهحم هجرللناععرلهش رتناوت

 نط ف ) و ( اموط ) یسهعطق ( هروم ) کنوح ۰ یدقوک

 یتصخ ركن ردب هدرود ون یراردار دو .یدیاشعلوا مست ندنفرط

 ندشوسع وشا ذأ رودوا یدیاش هل وساتسا هدا سم نزرقلوا

 هناعتسا ندینان دارم نوجا طیض الماک یهروم نطنطسق هدافتسالاب

 جاتا یهب راح 7 و ساب ردار چوا کیا رللاح و یدتا یا دیتا و

 E داغ اهل اهحام مدمهددا فداصت هدیق رب هدرلګ رات رتاد هنغی دنل و

 تسزاغ ناخح روا قرهل وا یغوارب هد هات و ك( - همزود ( ینطصم یس هح#

 یراکدتسا EE رابتخا لمرات را هدنقح ميهاربا لیلخ هدازبش ا

 كرړدنا صوا> 5 راهاشد 5 هدو دنف> یلج رفعح غوا ك ینËطصم هدازپش ¥

 ر



 رلولکیدنو و هونج ۱۳۶
 7 سرم ےس نم هم ندیم سد نجس مے م س ا ےس ا سج مم ےس

 اک ك ناژ یز کس ن کیا شلک هراهداد كحهدبا
 " كلردیا كرت ًابعطق یهروم نیطناعسق . یدلواعنام هنیروهظ تنه راح

  یدلیا راظتنا هنتعاس یاقفوم بولک هلومناتسا ( هد ۱2۳۵ لولیا )

 یساسا داحاهلبا امور ریارب هلبا ذاحتا یهعفادنمادت روطاربما

 ۰. یدلوارومحم هتعجاص هدهبابوروا رع هرزواقلوا سسّوم هنیرزوا

 كراولكيدنو نابتسيا قلا هلا هبیا نديبا یت راجت لوبناتسا رابل هونج
 ۹ ینکوا یراهب رام تافرت ءلرلن | . یدنا یدداصتفا معح

 ۱ هاتعج امم ە یاد امم هد رلف راشاب هب همداصم هل رل ولکیدن و هد۱ ۳۱ هرز وا

 مور یکیراکدتبا فیلکت یتسهعفادم كزقاسو ( ىلغواكب ) اکرتشم
 (نوروق)و دیرکبراهنفس هونج كنیرب ندراغولواهلاپ هدییروطارپعا
 راولکیدنو هقیقطاف . رایدتبا عانقا هنقوس ه ( نوتم - نودوم ) و
 هلرلنا و هلن واعم الدرج زن افسضعپ ندنرلقدلوا شع اطضیزقاس

 9 ۱ لدراولکیدنورا لءونج .یدماشعبا برح- هلراولکیدن وربارب

 ندو دا هاب هم یرایدنک هلرلولکید و ندنراقدلوا یملعم تنطش

 هبهبراس هلمزب كنولکیدنو ینالوط ندنرلکدتبا دهع ضن هرکص

 رولیب مک . یدیا نیما هنغجهروا شوق یا هلباشاطرب و هنفج هشیتوط
 هبهبراحم كردیازارتحا ندهمداصم رب هیون رلولکیدنو هایسرب یناه
 ۲ یدلاق لاح ندنارجا-همزالومادن نوجا تلمایشرک

 یروفود كيدههب ) یریذس نالبم یروطاربعاسنازب هد ۵

de Foiهدکناکهلوا راح ود كلناتسرخ هلسهطسا و هنسک مان( 1۵6016  

 نوجا یلیکشت بیلص لها رب یکی ہدننمض یتیئوصم ندنکلهت یتیدلوا
 ۱۳۱ را ها۱۳ . یدنلو هدشلک هدیومسد ین
 ا یالتسا ناتسرخ رب كوس ندنفرط رالراح هدهتسم مات



 ۱۳۵ قرش هبا دلو میک یس ین

 ی رو هنلاصبا bE Ena خم اس هرا ولکیدن و

 و اک وک E هدر وصآ و و توعد

 هد (عربرو) هاتفص یروطاربعا ترنغ | رف رام هدیرلادتا یه

 فعض اهد KT ورک تولوا لوغشم هایرلشیا ایوروا

 د ES . عطار شسعا دو حج رت همهم معا ند هوا

 شعلوا هطاحا هلتسدم رب 9 اب تیاغ هدایوروا + یدیا قوه نوا

 ندحهرب یه اک والسا EA زج هشناقلاب ندنغیدلوا

 اا e e هل رلاناعع ییدد یشحو دی تراتع

yTاذهعم .یدبا ردبا حجت یتلوالوقشم هی شتندمو  

 هدقمابوا یتووا ال وارب E ینادزب حلص هدننت» را تا وا 6

 . یدا

 هدننش [ رفس نوزوا ] دما [)] هدودناوا مالک لقن هتشحم قالفا

 لع رادا هلسنافو ك ( ناد) یسنرب قالفا هردو

 6 رلملو هدنرلاعدا هاه یار وا درلبل رام و یصع ناف رظ ۲ الو

 یدلوا شلوا بجوم ینتقوس هبرکسع ٌءوق هقالفا

 هدههاروا شاشذعا نالوع وفو هدهععف و ها و هحاک هب ادغب

 مسوم (۸۳۹ -۱:۳۲ ) ۰ یدردتبا باجشا ی راهاخادم كرللنامع

 (؟)اغوسا و كب هحد رفو كب هزه ی رلکیوطاتا صودرار هدنفص

 بولفم ( هدزوع ۲۲ ) یمسق رب قرهلوا لخاد هنادفب هاسادناموق

 ( انف ) هدیرابداو (اتمولای) و هرتسلنس هشت دز

 ا و 0 ۲ یغوط هلامش ندارواو شخ تک هنسهب رف

 نا 6 ۶۷ و ۴۸٢ ض١ لج - اغرو - تعتسات ۱۱

 ٩ :( لا 2



 ت Ck هادو یکیس د a تا تا

 اب و کیا لآ فرح و انمي یفارطا و رور ین ران تارا
 دج هداروا طقف . یدتسا موم ه ( د شنورف ) هعفد ینح وا

 هد وع ندنب دل وا شل ور و كب اد و دفع ردبایداصت هتمواقمر

 ۱۳ ی الالافشا ناماکحتسا هنوط هدمصو .یداوارویح

 لخاد ا لوص كنهنوط هد ۱:۳۳ نعدرکسع یایما نکاس
 راح « رایدلو رادفرط ماط ر ندنرلرایوو نمور هدنرافدلوا

 < شمامهنیا هقالفا بولوا هدنسهعلق وکر ( رلکحود ) ندنراتنوق

 ردناسکلا ) ندننالومتم نادغب ندنیدلوا شلازا ىب وش راع هدارواو

 هد ۱:۳۵ . ردشما لوق يدو هلع تلود هد ( ۸۱۵62 -۱ءدلآ
 د اهر ك (اهدلا ) نرک. هزمتعررت هحک واحسقا

 تایراق كرل دنع هلا هماپشالعا دی Ae ا

 ا ادق رطلنامع كیاذدو . یدا ه هل وا ناللعا ی کیت

 باص یافو هد ۱:۳۵ تیام .E واح وم ی ره كقلخ یراهشا

 . یدردیاب نیا ریس هت رادقتحم

 ندنکی 2 ( داتشنورق ) و یسالنسا ۷ زرع رفس هعالفا

 هدس هک راتم ا یک یفیدلوا ں ض رعترب یشراق هاتسواخ یسەرصاح

 هدهن ردا هل رافسیربند ۰۱ E :كيدهنه) ندشیدل و ماتخ
 تلارفهدیون و یمظست هماحلص رب یی ساب دا 2ک کالا رونىلۉت

 ا لر و هدقالفاو ناتسبرص هو كقوقح
 تاوخرب دراب تباع نادا ص هدهسیدابا بلط یتسمناط و

 .ردق وح هل مکیدمریو ررض رب ردق هب یدمش E اباب] هلا

 راح . یدید e هب زا رب هحیککر ا ردق ه یدمش مدا ون هکنوح

 لارف هتنرزوا زازوس و . یدیا شعا تدوع ندع ا ۳

 و وو کوک راح هلراشنابع قترا



 رفس نوزوا

 ي یو اقا کال یا

 اتناول نار  قالفا - نامرق ے یامدقم رنس نوژوآ

 ندلاوحا نانلوا نایب افلا یروهظ قلارا وب كتاصوصخ مقاطرب
 «شمرترا یتوق «شمروس غاب هنکه !ثلارق نالواربغم هزب یالوط
 ینح هلوا هبلغو زوف لئات هنماع رلدلناعع نوسلوا هسر ولوا لصن مه

 دودح هدرلش کد تاصوصخ ماطرب . یدیا شمرو ی.رادسا

 رلکب یسعویلع هدازکب سونروا یحاح یزاغ الثمو یسایما زی افاخ
 هرصهرا یلح نامع یلغوا شانروج « كبقحسا هداز كب زورف هللا

 2 م E 9 ا راع و هنسوب

 نیحرخو خالوا « رایدلوا لعفنم هدندرالاح وب یرللارق راجو برص

 ۱۳۵و ۱٤۳۸ بولآ هترافافتا هرئاد ًافخ هدیکب مهاربا ینامرق

 ناس هدزاقوب رار . رلیدتنا ES SE یوادع E7 هدب رل هدس

 كب مها ربا هبلاراشم هدازکب دمت یفوتم یب نامرق هرزوا ینیدل وا

 چسه ایو ( تامروک ی راک ) هدلاح یفیدنلهق
 ا ادات یارو ی دابو كالس ی

 قعلقصط کل در هسزلوا

 هلسساطعا ناتفخو حلق هنسیدنک قرلوا هاضف هقشب ندکدتبا وفع

 مدنحابو هاضف یک یوا دعا هتموکحب یار من

 کلا یس و

 یم

 هل رکسعیفاک رادقم ینائدایم تاذلاببقاعتم یاو اشاپهحزاص هنیرزوا

 ازوا لا هدهنلیا د بقاعتمییقافتا هلیا سلص لها كمبهاربا



 ا۴ یا دارم یجم هزن مینا دارص كنارام ۱۳۸

 ب نامرق اا طخ یهنوق « رهتقا « یرهش كب بودک

 فاطهتسالالج ال ینخشیولوم ندارواو رارف هنلباشاط لوصالالع

 ید یناطاسهسفت یهاشدابءریشمه نالوایمرح و مانعا هبلاراشمناطاس

 درط ندنام رف طقفو كر N کلام هلکم ردتسا عافشنسا

 ۱3۳٩ هلطرش قعلوا ناکسآ رارکت یسهلق دوغروط ییدلبا

 فا دار یرلاطخ یشدلوا راحود كسدادحا هدنسهاسم ینامرفو

 ٍ . یدسا کی ةا

 هلا اشاپ هحشراص هحنشيقص هد (خووهارب ژروژ ) یدنرپ پ رص
 هدیراق وت یتدلوا شمرک هنا تح هلدع و رکسعو هب زج وفالتا

 یرهش (لاب) ارفسنال وانام (ہد ۳٤۱ص ) ها . یدععل وا 1

 وا لوف ندقرط دومین دوطاریعا هدنساسلک كو

 ۳۳ مار وام یندودح ناتسب ره كروب (۱:۳۳) دهر

 کید ا رو درد بشق س e كردي فک ردو هنهکر کحات

 ۱۳۲۷ قاتس ناخ ی ( راصحهجالآ اوشو او ) هدندقرط
 هنحاود زا واذ كسا دارم ی(ارام)ییس ریش ۶# ندنغیدلوا دیده راح ود

 كاسسنرپ (CET یدلسهدیا ارتشاو لاصحتسا یلص هلکمر و

 یحووتنارب اشابهشراص .یدیالکد دعاسم هکمرک هجاودزا شارفیس

 (هردنمس) هدنرروا هن وط و كم ردتانمع هنغح هلاق یقداح هب هلع تل ود

 هرزوا كمر وکی (ارام)و غابت یهینس ؛دعاسم نوحساشنا كنسهملق

 هدردق ینل راسخا یو وا ۳ یداردن وک_ هنندزت جووهار

 ا اا ر رک روع ییا هدشتا رب ندنیدلواهدنرب ییماکذ ولقع

 جو زت هنکي كنس هر وطا رپ ایلام ا هدیب (انیرتاق)یس هری ثم دوخ ابیرق
 .یدمهدیا مضهیارف راح هدینەقسل وب یزو ییاو بیرغ ون .یدتسا



 ۱۳۹ یراقا رضاح رفس دلدنو سیکیسیب یا دارم
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 ك( ووقنارب ژروژ) یربندنلاس ۱۵۳۲ (وقتروی )یلارقهنسوب
 ندنفیدلوا براح هدهلا (ووسدار یلغوا كنايوتسا ) یک ینیدا وا یمهخ

 كب قحسا هلا راشم یب نوکسا کما اکا ندا 8

 نالوا یتعاب زد رو رلاب فات اوو هنس ول EE ردق ۰

 . یدلوا بجوم یا نق ا رایا چاقو ردق هب ( ارداز - راز )

 لوغشم هاراضحایبرفس ماقتنارب كوس هنلعرایلناهع دنومسکس

 ییدردنوک ثانسهنکس یسهرب زجهش ناقلاب حورمشم هج ورب یک ینیداوا

 هدکشامح هسا كشوقهرق ییدتباباستک | هلارادم یرایکتشپ
 هدرایراقول . یدرونلو هدندز هل ( وفوط نون ) یتح . یدیا

 ینیدراقح ندلا امدقم .یدایمهعس مور هوا مدا و هرزوا کیدلروک

 : یددتعما تعحایم اس هب هسلع لود نوحا داد وا یکل#

 ناعت وسد (هدران) و ( هننای) هدنساحتلا هدنومس یس هد ۳۳
 ندنسهدازهش ینامع رب هدنرئا اغرو ( ۱2۳۴۳ لوا نوناک) .یدنل وآ

 دنومسگسیربندهنسقوج رو ینغیدلوا دارم یمسا كنوب هاردیا تحت
 قدهل وا یسحاوعد تطاس رب شلنوا ین راحود و یتغردنل و هدندزت

 دواد هدنناف و هد ۱۳۶ و TT هر امه وب هبراوس ردق ۰

 هاسهطساو ردناسکل | یسنرب قالفا هدوقرهقارب دالوا هدرا هدنمان

 كعا هدافتسا نا بول وا هصوت دن را تروص

 یکیدتبا مادخیتسا هاتفص تطلس یعدم یاذوب هلا راشم هرزوآ

 هدازشرب هلیوبهن هدهینامع خش راوت صوصخابو درک هدهسروپ زا
 قداصت هتناور ر چه هدنقح یعودح نت قاب ارت دواد هدهب و

 یدمهابدیا



 سس اجر سس سس جیم حس

 یا دا ی رلقل مضاح هبراح 4 را ۱۰

 «راصاع قوجرب « لاوحا ماطر رکید ,یدتیا هریاخم هدهلیرارونس

 ناقلابهصالخ .یدتیا میرست ینلکشت بیلص لهارب كوب رایرس رس

 دارم یراتموکح كجوکو كوب یسهییرغ تاهج كنسهریزج هش
 رومتسیاكم ارمسک و وج یرادتقاو دوس ندیا دیار هنوک نوک كسب

 .یدروشازوا هنر رب یداحا تسد نوحا 4

 (قوو) <« شعا تافو هدنلاس ۱۳۵ یلادنص یسهدووو هتسون

 «شلوا لخاد هتاوما رمز لوا ندن | هدراشادرق مان ( ناحاقوو ) و

 هبهدادا نانلوا لکشت ندنفرط (یلادناص) نافتسا یمودخ !(قوو)

 یظفا بوکسا نوجما طبض یتکلم نوتب ندننیدلوا شما تراوت
 . یدتنا تلج هل رکسع ۱۵۰۰ و هتعرس یاشاب قحسا

 هب امصاح هنملع هسامع تلود رازاحم هدنسهنس ( ۸۳۹ - ۱۳۵)

 (ج.ووقنارب زروژ) هلبا (وقتروی) نالوا ندزع رلعبات . یدراروبلشاب
 .یدیاروندیا اعا یلوحرب هدنرلهقتل ون یراتفجاهتیدزت ذنومسکس

 نکیاشع ام وزت ودعو هب ی اندارصینارامیزقایوهریش زرو ژ ەقىةلاىف

 تام ولعم كه اشداندنسه رب ام هل نم رامصخ یرارف یک بدید نم راخ رات

 تلالد هنکیدکروا هنب ندیداع تماهش كردیا سابقو ضرف یتغیدلآ
 (نیزورف) یلغوا كنيراح راغلب هدنراهم كليا هروک ذم ةنس . ردیا
 تبحرب هدنقحرلراحم هدرادلهزوغار . یدلردنوک هنسهرب زجهش ناقلاب

 هص وصح تمرحر یرادون را یتعم دوج ومو یا ندنر لکدتسا هدرورب

 یلادناص)) كردبا لالتخا هدرادونرا قلارا وب . رلیدتبا لوق هل

2iندنسهلوهدتهج رکید كن هبنامعرک اسع هنیرزوا یلافو ك (  
 كنیناث دارم هقشب ندنو . رلبدلوا رهظم هراتقفوم ضعب هدافتسالاب

 نکرت مان كولوهرق نالوا یفتم كن و ازم هاش ندندالوا روم
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 2 ۱ ا هلا وک ىا د
 Hares nor ےس ہہ ےہ ہہ سس سس

 ارو م ا الب وط "هنفارطا دن ومش کش ییعلوت هدد راک

 هدنطاش rE نیشوزوا و دما همصاخنالعا هوا ندو

 یضوط هنقاوم لوطا ١ نالوا طض ندنفرط یا اک را

 ید دا طض یسیدنک قترا دنومسکس هک یر
 رابلهزوغار .یدردنوکهغادونرا فخ ییلح (دواد) نانلوب هدندز

 ی راکچ هسهدیالوق ییلح هلایوم ندنرکدتنا فوخ ند ا

 را ادم كارو دف
 نوا تتاوسا نماد درد ندنشندلوا باع یا تت
 یدښود هر EE وو ود .تنطلس لدم یراکدتا راظنا 8

 یوسرسر هدهروعارو (۹ع0:0[(تهقاس ) هد ۱ 4۱یلحوب طق

 . یدایا روهظ هدتروص رب لوغشم هلنابح نیمأت یک

 نالوا هدنفرط الاستو هدنتهج بوج کلو تک قحسا تیاه

 ندنساسور قرهلوابولغم رادونرا هلرفسرب کیدلیابشت كکب ناخی
 یلنامع (۱۵۳۷ یناننررمشت) . یدلبا احتلا هکیدنو هلا وفروق یراضم

 هموم هب (هردوقشا) هليا رورم ی رهن (نیدد) هدیراهزرفم یرک اس
 . یدرلر ومهتلی هل

 كنبرادودح هدننمض نیدات هلقح یراراخم ندنمادعا ددنتم

 رارق هموم ندنتهج قالفاو هع لاج نالوا یسهطق فیض ك
 ندنتافو كل (۱-۸۱۵6۸هدلا ردناسکلا )یسنرب قالفا . یدشلوپ

 یننر رب رکید ندعا لاصحتسا ینتقفاوم كنا دارم رازی 8
 (ابرا-ب) یرلم ودح ك( 01۸ -ناد) روهشم هلرادتفا .یدرلشع | نابع

 .رایدیاكلام هرارادف رط ماطر, هدتکلم هد (ناد جنک ) و
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 هدقع و هداروا ردتدمر [*!یرلوا غرام تایراق هتیرزواهمقووب

RE E CY DL)۶ لاطش هدو . یدشا ه لخت ى(  

 فاخ هک ضد, ندا تافو هد ۷۲ وا ا

 لاصحتسا یت واعم دارللنادغر و جا ودرا هاسهب رک كنادبا یمودح و

 ۳5 ارد دوخاب دالو . یدا شا بصغ یتموکح قالقا“ كاردبا

 هدتکلعوب نازل وا عارفا هنلاح هزات تبالورب هلباتوق وب یتیدلوا .ام

 ۳ شرعت «هنس تنطلس قوقح هلسا تموکح یارجا القتس

 دوج ناتسراحم تاذلاب هدنلولبا یسهنس ۱:۳۵ ییات دار . یدلوا
 6 وط هدهدیرامذلآوص یدهنسب ۷ یکینبدابق ضورعم هنامغی الاتس ال اب

 تامل اراشم ۶۱ ب لواهسر هازدیا قوس هفالفا نیت اع یا ضا

 . یدردتا اها ۳ یاسر ینیدای هدناتسراحم یونج

 ارا رب وصت هدرخا زرط یتسهعوو قالفاو ناتسراح وشا صحاح

 ITY فام ولعم وش

 ا تسود ءادنومسنکس روطاربعا ىلارف ناتسراحم (ناد)
 هدهتشیووغرت نالوا یتحاب كتلایا خ الوا اباراسب یلغوا كلوب . یدیا

 ۱۳۲۲۲ یسدنکلارق هحنلارتخ یتنیداوا.دکع اتم وکحیارحا
 ۱۳ 1یدلیاماعا هیهنوط ی(دالو) نانلوب هدندزن ندنکیداس یک احو

EEEك ( ناد ) یا دارم ندنغیدلوا شمردتا ایو ا  

 هظفاح یقوقح ثناباراسب یلغوا كنعورشم ثراو هنیرزوا یافو

 هدنکیداباقوس هب رکسع هوقر هد۱6۳۲ هاسادناموقكي زوریف هدننمض

 6د HSE رلثل وا ۳ هنس هعفادم كنتایالو دودح هد یط-ونورق ۱1

 و ۹۹

" 

 ۰ یرلناداموق دودح

E )۱[۲۸5 ص ۲ دلخ  

 نت
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 ندنفرط دالو هد (اباراسب) یس یقر ك( دالو) یک یتیدلوا بولش

 ( نوا كمامر و نادم هب راح ر ظ وحلم ۳ ) قرهنل وا لت

 هحنج ومهلواقموی و یدرک هب همنامع هباح و دقع هلواقم رب هلضرع هبزج

 ر رو ) هلا (داتشنورو) و لوحد هیاس :ا ولم هوا ها SEE یلنامع ضع

C55كس رلباپ وک خال وا هدرلنامز ییدابا برج ردق هتیرهبحات (  

 ندنغیدلوا بخ وم ییداحا كرادلاسنوسقاس و رام هدانا واس ارت یالتخ

 CE مح یالاومو بح ابا ناتسراع یشراق کو یان دارم

 یتسستهنغلروطاریعا اب E یدو E هد ۷ زوع ۳

 رتو یدتا مانعا ا م در ام تم ه رب فلکم كردنا لس

 لیتر اروا ندشهو کلید وا لوق هدنساسا6 ها

 هساک ییانوا ولع لار تم ندعم یراجما و لومعم ندنوتلا «تأ و

 افنا و عدقت رلشاق «راناتفخ نیم هلی تارهوجو هسبلا یلهمرص هل

 مارک او مانعا ندنفرط روطاریعا ككردیا دا هدب 0 نال وا ناب

 هداعا هد( ۳ E نیرشت ) هلا هضتقم یایاده هرکصن دقدنل

 هدنقح یلاعوقو ناتسراحم اغرو هدهسندنرلتاور كا رماح یرلفد

 .ردمزال كعاداععا هتاور كن | ندنفبدلواشعلوب هدناقشح لک

 ندنفرط هلع تلود قالفا هدسهنس ۱۶۳۹ و ۱۳۵ هساهب یه

 لوا نوک دلا ردتقم هتمواقم هاب کک هوو نالوا قو

 رخ هدیا و N @ روطارعاو لارف هد ( ۸۶۱: ۷

 دل وخد هنسههاج تب كن هلع تل ود هددالو یک |هدلا ردناکلا هاغل

 هدنلاوساکهروک هتیاور صاح و تع نع هسدزت یاب دام قرهلوا ر

 یارس هدنندوع ههوط قرهلوا ونع رهظم هرکص لو 8
 5 ۰ ۱ ۳ ۰ ین ۰

 قوحر و ی (سومورف لح ودار جک دال و ماط) ییعوا ییا هدب وا



 یخ رعت هناتس اج كني دارم تاذلاب ۱:
 »سس -ب

 ۳ یک هدنابمرک ران وب یدقارب هله رط نهر یرلهداز رایوب
 ۱ . راید وا ناکسا

 راک « کص ندک دنا نما یشیاسا هدنتهج قالفا يات دار

 ۶ کی یداماد لدنومستخس کیدلو مدنناراضحتسا ضرعترب یی
 ۱ ما تح مز زونه یسهظفاح صا كل رلاروا ( تربلا )

 هدنلوصو هقالفا هبنامع رکاسء . یدشمتا عیدوت « (دالو ) نالوا

 8 ه ( خایلوم ) هدنتهج برو یدک یربغاط داحالاب هابتوق اروا
 وطان | رهن هعفدوت هدنسهرادا سار كاع یودرا : یدلیا زواج

 ءا ودراو . یدروشو ینبر» ندنتسایما هب وط هدهب و یکی رلکب

 "نان دارم ناصاب قایا هنسلای هنوط هلی رلءاط تایراق قرهلوا هعفد

 رص هنوقوب هروک هتیاور [0] . یدروبلوب هدنسادناموق ریز تاذلاب
 دنمس قرهشیراق هدسهنواعم رکاسع كجحمووقنارب ژروژ وسد

 ۶( دانشنامه ) و لوخد هباسناولسنارت هلرورم یههوط ندنراوج
 شایدهم ) هلا عفر یدرصاح تو / ly ه رص اح

 یدنلوا موم هرارمش ضعب 54 داتشنورف) و (عروسوش) و
 واقمهنصودرا كرهیدیا ارجاتایرخت هدراوجوا هدنفرظ ن نوک و

 رالیوک نوسقاسو نمور زکلایو لتق تحیالب رلناتسیا ثامرتسوک
 ودرا بونل جز رواد NE نالوممو اسنعا یتح لکد

 ۳ ندرلنالعوا هلراسداق و زو جنک اربسا وشا . یدلر دنا بقعل

 د یدلساص هبه یللا مالغرو هبهمزج تفح رب هيراحرب بولوا

 تا رکذ رسا ۷۰,۰۰۰ ییدنا تیاوز كنهدازقالوص

 . رلکمزال قلوا

 ۲۰ ص ۷ دل: اغرو [۱]



 ۱۰6 تا رح 4:ماع ناتسا رص یان: دا ص 1

 م-ول ر مرات رص

 قلی - وونارب ژروژ) كب قحسا هدازکب زوریف هد 4
 زونه بور يف هدهزدا کا تیاکش ند ( هو

 قاحلا ه ینامع یودرا نا دارم ناپ یتسح هعلو ا (ارام)
 _ِ . یدیا شمریو ما هژروژ هبلایموم یردپ عاق هدننمض

 نوک ارد هنس ندنغیدل وا شم الشاب همنکحت یتسهعلق هردنمس هنفالخ يا

 رار د نالوا یدیذج تعا كاسر و

(Jرروز  ) هلب وب ¢ ووشارب ژروژ . یدلیا قوس ودرا رب هنملع 

 تاواعم هدیاپو هنسیدنک یک یکیدایب یک E تمواقم هوفر

 . یدیا قو هدقفتمر ثكحودا

 التسا یس ( اتز - اطناز ) برص جقوو نافتسا کب

 نالوا رهظم هتواعم ندنفرط راسلت امع قادا هدلارف هنسو « شعا

 کر < شلاق نون قرهلبروف ندور رب یک و

 راح و د یحاص ناروطوا ىلا مكب ا ار ا رب نوزوا

 ندقوح نددودح حسحصآ و عیسوت عو سه هرزوا كماما هرطاخم

 ۲ وه ) هلفص سان هلع تلود هلدصقمرو ي

 رد (وتاد ) نک هسهرادا تح ك قه ) صوت ۲

 مورو ناتال ییفانم ا كنلاغ نال لصاماو سس تغارف هلس

 لاوحا هغ كلاع ندشیدلوا شعلو لوفشم هیداحما ك

 مقع الماک ییدما قمراتروق ندیبارخو وح یلاتس رص ی یاس

 هناتسراحهلبا یلغوا كج وک هدنب رقتلنمودرا هلغلوا شمروتک هلاح رب

 یمودح كوس ینسهظفاحت صا كن ( هردنمس ) یعب كنەعلقو رارف

 ۱۰ : رب اش جرات
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Eا دارم تامصاخ هنییلع ناتسب رص  

 ندفدلشارعوا یل ا.>ر ٠ هعلق . ی دلت اكر هرا وعد سع نال وا هدنشاب ۳ ۰

 راحود بولس وط و طض هد ۱۳٩ سوتسعا ۷ ر

 مانعا هیمسر سبح مان یغادراج یودب هدناقوط كرلیدبا یم
 .یدبا هدنرلشاپ ۷۰ یلا ٥ جووهار ژروژ توسد راتحا . یدو

 اا وادقع هدهسنارولف ٧٨۳۹ زوع ٩ کیدا هدرانامز و هتشدا

 EE ییدلیا دوحو زارا تاذلاب ا یحمشرهس روطارعا
 ۰ ©. ر 3

 ۳07 یداحا كنب ۳ فرس (هساهر تعج س هدنلسل وق (

 كل وناقرب ترس هد ( ۱٤۳۹ لولیا ۷) هو تولوا رک رارق

 7 احا ود مدح و هاتغص یلعوا رب یخ اسان نمور

 بوکح كر و هڪ اب کیک وا یر ول 1۳۹ نالو أ

 ٤ ا

 . یدا شاک دكرهزود نکلپ

 هدماکنه ییدتا ناکسا هدنسهناکلام یهدناتسراحم ( ژروژ )

 (اطناز) یس+ وع هل انامتساند ران و .یدبا داحما هلع كيا 75

 ر رونه هد رلسلن امع نالو هدنسلاوح اردو طرض یتسضارا

 . ید رولدا توام رارا هسرادمجح هلاع هسو لاب LSS را هک ALT ندا

 روع هک قحسا ام ینطض E ) وقف e = ورا اس ۳

 «ردر لعاب :A هلا ار اکو ترک ییارطاو ۳ ۳

 شا هنس ۹ص > ا a هداشاب قشاع حدوم روم و دم و وشا

 رو زاب هدنشرات نالو هدیاقناو مولا ود ما
 ی

 تالصف زا ر هدنقح هبرام وشا نالوبعوفو هلرلبلراحم اعرو

 هدد رص ید وا لوغشم ها طف كب هر دن ا هسامع هود EE رو ر و

 ۱۳ 9 ند ثنهردنمس (تربلا) یلارق یی ناتسراح



 ۱:۷ یر هبو کریو كناتسب ر رص یا ا

 كي یرلمع هیهعطقوب نداروا بولوا هداشک رال ع رود یونج
0 

 عفا و هد رز وا یر ی هد ۱2۳۵ روع ندنعیدل وا لومام

 ۳ اح تن رلب واح جام واق هل ره هن را وج ) !Szesedii ےک دک (

 هح و رب كنار وا E E ا هب و ردم س رک ندا ساسان

 او دا سم و ON یغیدلوا م ست (ددس و ۲۷ ) حو رشم

 ى 7 هدنروص ن ھر ەدە ردا را وعه ع ند ر

 تنم ا وشا ی راهدرکص.. ردهلردنوک هدر ( لا
 خرس 8 شورا هسه ام یر او رنل و ه مصم تاراج هل لر دب

 ا ر نالوا مولا هلدوع یامع یودرا كردابدا تیرخح

 ردشهلصا ۳ یحههارخ اهن اشک

  eهر ۰ ۵ ی وس هن وسد ب رص ا تد وع ۰ ۲

 دا ىدا هالا نور وو ) ندوتک دار <

 یشسسن نوکس ( وقرو یر لارف کا تفت ق

 .یدایب هرات روقیتسهق كرءرب و هب زجنونلا ۷۵۰۰ یونس نوچ لاصحتسا
 تا : ۷ ۰

 لنامع یر اسع راع ندیا حمج هنهاک هد را ( نک )

 لارو راع . رابداتغاط :هرکص نوک چاق رب: ندمزو ی ٩

 هل سس هجا قل ا e ندا توا رح كد رس تست ۵۵ ) تربل ۱ (

 تادح ریس راع ندسعدلوا شا تافو هد ۱2۳۹ لوا 5 ۱ ۲

 قداص و مش صضعب هنس راباسح و a طااسو یدنک ینلظفاح
7 

 ۳ 3 2ا

 ه رص چوا الثم < یدا شهوا كرت یسرعوط اهد و

 لارج حا و راب وط ر ادقلا لو الاب دیا هع هس رر روا یرارا وبد مک



 یا دا ص ۳ قلق ۹ رام 0ایشراج ۱:۸

 مس سس سد حج رس ی ی س ی س س س م م ی س س س م ر س س س ی ج س س

HR(قالووا رتوقرام) ل یلدزوعار « هددارغلب نانا واهظفاحم هاب رک  

 کد (راوشمط ) هلبا ( نیدوس ) یریتدنسهنس ۱۵6۱ و هسک مان
 ۳ ادا ا تسک رخ وم یک او دوف راخ

 ناو همست ( ناذ) ثلذک هلا ی یون نف

 [۱] یدیا شلدیا AE رط یردارب

Eندا روهظ ہدناتسراج یالوط ندناو ینافو كربلا  

 هدتسلام ىننەست ا ۰ . یدبا شخ هدناق كب هدنقح هلعتود نارح

 هادی ومسکس و یسهجوز كلارق یفوتم ( والسیدالو.) یلارق اولو

 نالکمزال قلوا یسهققح هثراو كفلروطارعا بولوا یسهعرک
 هردیا دسلوت قحوح نالغوا ر بقاصتم یلاحرا كنجوزو

 هدهسلا شع ا بلط یتحاودزا تسدكداق نالل وا همسآ ( سالسد ال )

 ۱ ۶ یا رالراصم . یدا شعا در یوزر ینکیا وہ املا یوم

 ۱۳ الو ) لارف ی نالوا هدکشب زونه یمسق رب قرهلوا
 كجدیا تمواقم هرادنامع هدناطباضو رلنوداب قاطربو شلاق قداص
 لرءروک هد ( والسدالو ) هلاراشم یلارق انولو یرادتقاو توق
 هدکلک هعوقورلاغوغ لناق ردق هنسچواهدننم نیف رط مازتلالاب ینف رط كن
 ناژنس نالوا كلام هبا ودر هدرازاغوب رلىلهروغار هده رص یلدا وا

 ندنفرط تربلا هعفد ریو دنومسکس هعفد کیا داحالاب هلب رلهلاوش

 هدکٌعا هصوت هرارا یتلدبا ماود هتنابراحم بلص لها نالبنالشاب

 : یدیا راشلوب

 لصاو و هراهرح عجاف کک هد ووقنارب زروژ هراحی

GE EGEهدهسرودا تباور یتفیدلوا ییغوا  

 . ردیسانز لومح دادنومسیکیس هرزوا کج هلبروک هدیغاشآ زا رب



 ۱:۹ زوم هد وب ه دا رغلب و داص ۱

 )شب پيج س سی

 هدیدان یییدل وا هدکم ر ود ماشفا ره قرهشاب هب یربب و مه ییبدل وا

 هدنسلام یسهس و م ید زوک هنجات راح هاب راح كبارش

 - نوکلوا ) یدضقم ۰ یدلبا :تحابس ردق هردو ات

 افتسسا ,ندهطناز افدقم و یسیرح احلي هتک دو

 نداده. دا قلا یول ا هود ۱۰۰۰ یونس ی 8

 ندلا .امدقم هسزلوا چسه كردک هب (اودو ) و ) رابرت یوا ل

 . یدشلاح هنیدادرتسا كنایالو یتیبدراقح

 ا لات تب مه هلا حب ندشعن ونشا ك نا

 ۱ ات اوج داره اع
 ارهنو ارپ هنتموکحتسم رهشوا ربارب هلقلوا نسم كپ كبىلع هداز

 قفومهلوخ د لر دیا ماحتقا ینالکشم ق وج كي هرکصنده رصاح ردق یا یل |

 دارم .رلیدلواقفومهجارخا هنی یهنامع رک اسعی رلظفاح هد هسیدلوا

 . یدلاق تراىع ندوب یتقف وم زا دهد اتش ی رفس وشا كس ات

 یلیکشت بیلص لها س رلراجت -- تابراحم هلبرلنایتسرخ لامث

 راح یعل زاکرت نالوا ناماسرح یمسق رکید ماللسا یمسق رب

 نامرهقو روہشم دابنوهناژ .رلیدشتوطهیا ندا هعفدوب راملنامعو

 ر یدیا از دلور طقف ردفا مان هد را قلوا ناهح

 ا رک . یدیا ناطش هدسالوط ندنغیدلوا یلوصح از

 (داینوه )هدانا واس نار دوس لاو نا
 كتبرب .ندنرالیوک نالک یرابا اروا هدنروص یاتا ندا

 شاررفتساهحیلزک یزقمان ) M0۲14 یانیسر وم تب ازا ) نالوایرف

 توس | ینمان ثكنیردب ندشیدلوا شمروتک هدوجویانز دلووب كردیا



 یا دام یسهباغ هکب دین دداینوه ناژ ۱5۰

 :نعا ندا قداصت هتندالو موب و همست هامسا كعفوم یتیدغوط

 «یدیا شملتد داس وه ناز هاتفاضا هتمسا ك ( نار قاب ) ندا راصت

 هعفادم یتکلم تاذ وب نالنید وقنایو (:الواقا) هدنعرلخ زات
 النسا یهتسوت هدرام لوص نوجا قلا ییماقسا كل ر وطارب هجا و

 ا یح هدرط یرکاسع كن یسع یهدارواو

Eروخاریم رس هداتش مسوم ندا قداصت هرم  

 و یرفس یهدنسهنس ( ۸5۲ - ۱2۳۸ )كاا رخ قلب دنع
 ی( 0اہم ین وا)تسشتل ابهغع اب هدساتمرب كحوک هلرکسع راد ھر

 کی داف رابا ددق ۰ (سودام) ءرکصتدنراغو امن ی( داتشنمیه) رورلاب

 ۱۳ ید رو رادقمو هتسدنک لوک ارد بهالوا .دهمقد ون

 یرلغاط تایراق هدنراوج ( ۸2705 - سورام ) كب دص . یدبا

 هتسضارا یره ( سی هت ) هلسهطساو وق روم نالوا یرب ندنرادک

 شمامصاب قایا ییئامع رب چه زونه هرلاروب . یدیا 5 كمر 3

 هاداینوه ناژ یراجنک راج هنیرزوا یروهظ كکب دین . یدیا
 هدشبرق ( دارغلب -- راورههف ) . یدتبا عاتجا هدنسادناموق رز

 وح كي دینم . یدشراح نبفرط هدنراوج یسیرق ( هرعاایا )و

 لصاو هفالفا هلا تالکشم یوح ك فوسلا هش یدلوا ناشیر و

 یعودخحم هلک دی هلاراشم هدبرام وشا صاح [۱] یدلمهلوا

 هب عرب ایل یع وطقم او كربما و a تاقلت ۳۲۰۰۰ و

 یسە ده رح تیاه ا مدنورد اوز کسع نمشد هلا

 (كنودرا ) و ینکیداردنوک هحمووقنارب ژروژ یلارق برص قرهلوا

 رده ۲۰,۰ ۰ ۳ 19۹ هلکل روح ندهف را و ندک وا یهش

 ۶۸۲٩ - ۲6 ص.۱ E نامع غرات - اغرو [۱]
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 ۱5۱ یس والغم اشاب ندلاباپش هدقالفا یا دار

 : ههوط نمشدو یغیدلاقرا ندودرا هج وق كرهبرب و تاباض

 [۱] .دوزاب جم تدوع هلا بیر ینف رط یا كره قرهشاس

 یرامشاثعاب ردقیرلنامرهق الوا نورف كدا وهلا را وب

 كنانزدلو .یدل | رلکیربت ندننکداز ابوروا « ندرللارق « نداباب .یدلوا

 قلوا تیرفظم ءرطاخ هب هب رات لادم دانوهناژ . یدل راه ی رلل و

 كدا وهناز (دالو) ار رظن هب هملاح نارق «یدردتااشنا د

 ى ندخیدلوا یک شملسارف هاسهقسل و و تقف

 بقعل كدا وهناز 1 رتبه و رس دن ردو ه هج رد رب هد

 هسر ولو اهله هددصةم وا .یدیاقوطعم همهمدصقم ر هقسل و کیدلی

 ناقلابو كرلنمور نالوا یرلمباتو كناتسراج الوا یتکلم نوسلو
 دل راسلت ع هدانا و 3 كن رله دمو ند ج ەي اک

 . یدا تراىع E هکاخ هنا کتک هدایور و

 ینیداوا راکهلحو یتلا ینماقتنا كنتیبولغم كب دینم یناث دارم
 کی رلکب ىلا مور ا ىو قالفانالواناخءهدر

 هدنیاوررب ( یناشاپ نیدلا بات هدرا رات ضب ) داع نیهاش 4
 (REIN EEY) هنلحاس ی هدنتهح قالفا كه وط هلن وق ردق ۰

 قاحنس هایسهبرکسع ناکرا یوطانا هملاراشمو قوس هدنفص منو

 ۵۱564 یسیدنک داردبا قفز هدست | تنراوا 9 8

 .یدمدد كارتشا هرفسو تاذلاپ یالوط ندقل هتسخ ینیدلوا راحو

 ڪک نا راهداز شا روم یج وا ندد نم نوک یایا وس

 قالفا اشا نیدلاباش .یدنا فب ىلعەدار سونروا یحاح یزاغ4ل

 یمن اه هفالفا و یمسه هر رایه اس كالا 5 رایو 3 !SHE ویس

 ۲۹۵۰۲۲۹6 ض ۳ دک کک



 ید ۶ هه اشا یدلابایش ھل

 بیم حرم جیم ی ص ی ی س ی

 ۱ لانل واناس هدرلبراق وب . یدو راح یرلصا هدنقح یل (كب)ر

 رایو ماط رب هلمودخح ییا ییدلیا كرت نهرلاقیرط ىلع كدالو

 یک ینیدل وا هد۱۳۲ هعفد و ودرا وشا . یدلقط هسح هدرلهداز

Jalornitcha )از هر در نکرلردک م السلاهملس ندنراوج ( احىمولاي  

 |6 ردشکد كنر یک ینوکیجایوب دوخایو هلغمقج داینوه هنیراوشراق
 :) كلرهبد و وک هنترنک لر 4 یکی ونع اشا نیهاشهر E ص رلح راز

EEرجم شب هب ی یاسما « یدرو هرشعوشع  

 از رحال هدفداعت هدانوه « قدعک هنکدزخ الا ۱ یدلا هل و عمس

 ۳ 10. ۰ چا هدنعم كدا وه . یدلوا ناشیر و روح ههراګ

 [099۰۰ رار هلسیدنک و بولغم هلا راشمیاشاب هدلاح یتیدلوا ردق رفت

 رز یدک هنلا نمشد هدقاحتس ۲۰۰ هد راو .ردشلوا رسا زرع کر

  وقمیوزوربف هليا یلج ناڼع داماد یدیفح اشاپشات رویت ( لولیا)
 زالوا لخاد هیادهش ی هقدو تب ۱۶ ها رضحو

 رهرتسوک راهقراخ هداعلاقوف یلح ناڼع هلاراشم اغروب .ردندارما

 ا ا یوا جنکي هلسهرع یسهنامضیح تعواقم
 :دلیا تاسح ارت اردنا لکا و هظفام ینسی رکسع سومان

 دسدوع هی رد بونلوا فلت اشای نیدلابامشو هل هدر ده 3

 للاب امش .روىليا داخلا اک لبا ناعتكی نسح هنر قرەلوال

 هولغم ندنفرط رلراسحم هدکب ناخرت ( ینا نر رشت ) بقاعتم اش
 اصلها هحینل وا لصاو هکیدنو یراربخ تقفوم کیا وشا .یدلدیا

 ۱66۲-93۸4 یاننیرنت 4] یالوطندنسلوا رفظ و زوف رهظم

 - 11276 قرام نس) هدلاح ینیدا وا هدک و" كلا روه سر يسن ود

 اوهلسایرفسر یعومع لوا اهدندنو اتاذ .یدلسای یالارب هدننادس



 ۱9۳ اشاب نیدلا بایش یا“ دار
 سم سم جمجمه جم ی جرج 2 ی جسم حج حس جد یحیی حج

 ری ادن نوحا قمراشح بور وس هب لوطا: ندنلیا مور یرانلنام

 هدنرالساوق هراررف و هسنارولف اياپ یتح و شعلوا تست هدهبهمز

 هراک رز نالوا هدرخآ نید كردبا راطحا یتشیه [همایهر تبع#

 تعاطاندرک ضعهنیدنک هلبب هسزههدیا دادرتسا یسدق و نیمأت هل
 لاکر یتنما هنفج هلوا قفوم هبهباجندنسه رطاخ ینامع یلوتناتساند

 . یدیا نإ

 ه ( سدقم برح ) نالیدیا تشت یلارق ( انولو - راع ) کک

 خدا نال و هدناتسراح هقشرندف ر ښو ناش« بانک 9

 -سامولق )لو نشمردسک هدنلقع هجوبا ینج هنازق ی راهج و مدکنسا3

 یا | یتماقتنا ودك رال نولو نالوا فلت هدننسهبرام ( كلتح 1
 نوح اه راح هلا ا دار هدەسلا ن 2 د هفطو زر سدقم هنسیدم

 هدییغح هم هش ووا هدنعفانم هاب اع و ندا ته 1 هنشاب یل

 . یدیا شملبب ات
 یتمسق رب هسزاوا چسهو هدکمریا شا هبهطناز هدوبهحیناک هکیدنو

 یهدهرومو قلدوترا ,قرهلواسدتم ال ونش قوا نوا
 ندننوح دكرابلنایع یالوط ندقوفت یهدنرزوا زکدو یلاکلمتس

 . یدبا شعلوب هدقمشاضوا هللا باسح ییفانم .كج هلیدیا جات

 وللح روطی اناب) لاعف ییقرش هدنرلادتبا یسهنس (۸۵۹-۱6۳)

 ساازب ككردک هدهبامورو ( ادوب-نیدوب )و ییدنک هکیدنو )6
 یکی یدتیاراطخا هیایوروآ یهناراکتنواعم دمعاومنالیدیا هتغ روطارپ

 وات تناس لانیدراقو وتو یرومأم اب هد ۱۵6۲ ترام ۱

 هب هفرش ظ وحام یروهط هدنقحی الکشت باص لهادارهلک هناتسرا

 یلوعح فالساهدنس (والسیدالو) هلبا (تبازلا)مرزوا قماشارب ل



 مرسی
 لیکشت بیلص لها

 وا یمخشم یودع دراناتسرخ رلنوب . رایدیا رباح ییرومآم

 .رایدعا عیرد هدیلالک ن SUE ا ماقسا ر ۶ كوس ند رالن امع

 ت الها والسیدالو هدهسیدنارواط هنادرمتم زارب تیروهح
 حرط یسوکریو سدقم ۳ هدایاب و هددملسد تب نسح هدصح مگ ۴ ۰

 هسروصرکسعندنل وطان | قرهنلوا لاک | هبراندف رطرکیدو هدکیا

 ۱ راخحهدهلکیدن و نوحما قوس هرازاغوب كنسامنود هرزوا ثلدءا تعناح

 یک هد( Sebenic0 gain) o ( قالوواط ود وقطام ) . یدیا هدقعل وا

 ۱۳۶ و راب هربل :٩۰۰۰ ندنفرط رلولکیدنو نوح رلهنک ام

 یدتا مدراب هنلکشت بلص لها اهد بیس ر رکید هعشب ندوب

 توسد ندا جاودزا هتک یاب لو )ددنسهنس ۱6۰ هدوا

 2 < یردارب نالوا مورح نددالوا بولوا هتسخ سوبرتعد

 ۳مدخ هتسوزرا كلا هدکربانایعو هدقمهلاح هففرصت تارو

 ۱۳۲۲ قباسیردارب لوس نکیا هدقلوا لومأم یرلکجءدبا

 رطنطسق .یدبا رونلو شمکید یرازوکهبیرصق تخت نططسق

 اق غولرا هلاپ ساراتوت ) انام یل ( ی - سوسل ) هدنسهس ۰

 و5 ۱2۶۱ ناریزح ۲۷ « شملناشن هلا هیرتاق یسهم 1 ك( ورو

 لدتماقا تدمر هحم وزوا هدلوساتساو شعا افا یتسهجاودزا یا

 یقلتوسد یهدناحاس هاس رحم هلتدوع هنسهناکلام یهدهروم

 سو رتهد .یدبا هدقمشلاحهعانقایسوی رتعد نوجاهلداىم هلبا اتب رم الاق

 تارو بوریدنلوب قازوا ندلوبناتسا كنسیدنکو یدنلهش ند
 ناس ۲۳ هاتعحارم هن نا دام ددرت الب .یدسالج هنغیدشااح هعنم

 9۶۱.یداشاب هبهرصاح یلوسناتسا ربارب هليا همنامع رک اسع هد ۲

 یسهلاوش كنرف رب هدهنو ایرلاغربه هدماکنه کیدلبا ادتبا هرصاح

 ترس ر



 ۱90۵ هدیدح تابت .هتملع النایع فاد

 نذکیشود هلا کر اا رک لوا سا

 سس رجح نفس هىا ۰ لمة 6 دا هب یل ندر وم ەلاع رس (هد۱ ۶:۶۰

 یدک یر وطار ا١ نیا زه و یهدلفسم ید و
 قوح رب هرصاحو یدلاق یک سو هد ( نورتساقواهلپ ) ناططس “

 ا انک ) رک ن ار
 رالنامع ندیا هبرام هتان یردارب .هدنکید هک بولو

 رک یتیدلوا نشملکح هنیرزوا یراتشفوم شب

 حاص دقع هدنرلادتبا یسهنس ۱۵۵۳ هدنسهرا رایلنامع هلرا را

 هسه راجت نیافس نانلوبهدنراوصقرش درج كيدنودکو یلاح .ردشلدپ
 ندنابهر نانلوب هدلومناتسا هحنلک هنیروطاربعاسنازب .یدیا لوفش

 یارطضا یانکنت یتیدلوا راحود كلوبناتسا بوردنوک هکیدنو یر

 یک اهد . یدلا باوح همواص ندشاب هدقدشلاح هغ الک

 هیداصتقا عفانم هني كيدنو هحمدیا دعو ییطسوت هىا دارم (ولیاب
 ریپادنهدننمض منم ندیبارخو وح ینفلروطارپعا قرش ندنرظن هطق

 کنوخ یدمهلوا لصاح ااف ندششتو هدهسلدتبا ثبشت هب هضتقب

 . یی تا هاتم

 "هلاع سنازپ ندیا قوس هبیدوبان بادرک ینغاروطاربعا سنازب

 دقع هدنراس ۱8۳۰ ترام۲ تسفانم. یهدنسهرا یسروطاری#
 یارح سنازب . یدیا شاریدلاق ندهتروا هلبا همانفالتا رب نالیدب

 كيدنواحتر هتلاطع یراقدلوا راحود كنلارقراح هلرل ولکیدن و هدننامر

 یرکفرفس لوس كج دبا تشتهاسهطساویرک اغ لا یساغ وب

 ۲۵و [راتلم رکیدو یسودرا راح ] (یرازح) .یدبا شماملوا كر



 باجهدفرطره نوجما اخود بتم ندهنفس كوب هعطق ۳ هلبا ایرلاغ
 بلطییجاودزا تسد هد(والسیدالو) یلارق انولویوروشبلاح ههناعا
 هد۱ عع۳لوانوناک ٩ .یدیاروشیراب؛اباهحبلارقندبا در هدلاح یی دلبا

 یدلدبا نالعا ًامسر ؛هد(قنای - بار)و یدلوا لصاح یدام راح
 PA e ENE E ا

 طض ندشرط راولکیدن و و هات راح یربند ٩ لر دبا تولغم

 نالواراکها.حو لاعف و شلک هنسهب اکلام را وحهس زد كيدو نالیدا

 ندنرلقدلوا فرشو ناش صبرح یلارق اشولو نک هلا تاذوب

 داحنا ءدنرلن نوجما دعبتو درط ندناتسبرصو ناتسراغلب یرایلناخع
 ناک «(9۳۸6-لوک ارد - دالو)رادغ ینرب قالفا «شلوالصاح

 ا ( وقنا - خالوا قآ - دایوه ناژ ) یربندنسهنس ۱6۵۲ هدوب
 .یدیاشمردق ینمسا هابراحم ۲۰,۰۰۰ هنقفتم رفد تولوا قفتم

 ٤٤۴۳ ١٤٤٤۱( ) لقن هناتسب مه ندناتسراحم كيراراد

 بلص لها E Oa ۱6۶2۷ ) كنسەحىلارق راج

 0 ( >اككالو ) هتشب ندکدما ربخلو لیدی یتامهصل ز> نکس

 ی.رازج ناطیش . یدیا شا هلیب وقت و مکحت یعقوم یدناتسراج
 لغوا كتبازلا هحسلا رققوتم قیردهرف یحنجوا یروطاربعا نمور

 رومروطورک ندکمهلاتف هاتفصیبصو ك (۱20و127-والسید ال )

 ۱: ۳ .یدیا روشدلاح هعع وک هنسهرادا سار هحیسم کات 2

 قلوا زه رع ) نوحاربخما ) ی روهه كیدنو هدنرلادتا یسهنس

 لهسنارفو شا دعو یتکجهدبا كرت ایرلاغ هعطق نوا هباباب هلمطرش

 دهس ۱۳۹۹ هد ([ع00 - نویول سلف ) یسهقود ابنوغروب



 ۱۷ را ولکین و هدشبدت وډ یا دام
 ییہ ممم رم و هه بت سس حس ہیہہہہہہہیہہ

 بلاط تنواعم ندد ونح هکيدو و رطح ینک ارتشا هسلصلها كنیردب

 ر قاتا م E رویلیا زوج اغ ودر هد ():(ع- یس )ب كرد

 نالوا ضورفم هنسنر نانسرخ رب BE ) یربک راو > )

 . یدیا روللو هدننادافا یحهدا تربع قاسریمشت هباها یهفطو

 هدقعلوا فلکت ندف رطهراششتوب «هدکملیوس رازوسو هتشيا

 ییدلبا حرط یرلبانج ایا لک و هدضرا-یور دلربنس مدلع یبداوآ

 هدابل تا هاقلق | بوم صصخ هدرط ندایور وا یرلکرت بوک و

jو .یدرو دا فرص هق زاصمیرلنویوا هلو یيداباسقعت  

 یيدتسبا قمانیوا هدنسهناب وروا كلاب .ردیدح ومیر اتعش هقسا و و

 هن راتعفنم فک یتسهقسل و ندنفیدل وا شا فک هاتقو یرلن و وا

 اف ید راد کماننرک همیار کای

 هدسلح رب نالوا دقع هد هساارولفو نال هاتروهمه هد ۳

 موکح هدیدع دبالایلاو هنمردنالناح یتابراح اسلاتیا نانلوب هدروصت

 : یدیا ملو
 الثم .یدبا راو یراهل اغ رب هدنقح ( اتز- هطناز ) ككرلونکیدت و

 زروژ نالوا ییدق بخاص راد رهش هدنلاح یتقفوم كلص لها

 رونما وزرا یو هدتروپج هسدبا رولکمزال یساطعا هڅو وقار

 شاهش یب یراوتا شا ریمدنو رهق ینافتسا هقشب ندنوب . یدپا

 ردتقم مان ( چ و هسساروب ) یرغوطهنتیاهنهنسو شازع یتشیا هطنازو

 ژروژ . یدنا شلوا یسرتشم رب لغ كنولکیدنو هد ( ادووو)

 . یدیا نهدیا ادف هننالسرا كيدنو یسیدنک جم ووقنارب

 دانتسا هنیراتوق یدنک قجنا نوجما یابراحم بلص راراح

 یانداص هدنلوا ن رشت ینعب هدنرام كوص ۱۳ ۰ یدراروسلسهدب



 قاب دارخ تامداصم ار ]را ۱۸
 ̀ ےہ سس سی تحت یخ یخ هی مینی مہینہ برن

  2 O NEEا رار هراقالحف یر 0

 را هدلارف ۳ هدد رص یییدل وا  ECsند راوح دا رغلب

 هایسیراوس پرص ۸۰۰۰ هرابارام یدیا رویریدتنا روم یهوط
  ) Eaناملشاپ هب هب راخم هنملع رلمان اع هس .رزوایناف و ك ( وقشر وی

 ) س ستتنایرا  ) Arnisزومحاق ر  Ceر 6 کر

 ون . یدیا شعلو ترابع ندرادقم ر رسما هد دا رفا ييدرد ول

 < هب لن امع ر چه ردو هب ( اروم ) توق  EENیدعا ۲

 هاطاتحا لاک قرهبای راهمداصم و تمجر يمرادشس

 < ىر رر ع هاب رلنم و رام داسوه ناز : یدیا ش

eae یوک رهش هلتک ی وط هونج یی هبیرلیا اعادنوجما 
  ۲ر ول <: ف ر ا نرشت ۳ هلا لاغشا یساروا )رک هی

 کبرلکب لبا مورقحال توقوب . یدنبافداصت هبهیناْهوق هدنراوج
 جانم ولف « ك اتش یادم وو ندوو رلاشاب ناتس یاس كا و نسح

 ك :e هلف . یدا هدنسادناموف كب ناخرط یظفاح
 E ے

 فدادلابو شم ;A ع رلواحنس را هدووو رکید هلا كب قحسا

 الا کی قاحتس ۳ تا سا نرو

 رادقلاربثک دانوه .یدبا شما قاحتلا هیاروا یوق یلوطان | هقشب

 ففح راغلب و برص نالیدیا هب وه ناف راهداس هاب رلب را وس

 2ا رلکب ناخرطو قحسا هدهراحم نالوعوفو . یدتغاط ی رایراوس

erرک  Eبج وم یشایش ر 2 حح ود را لک یت ولغم  

 نالیریوو 29 هو دېش ۲۰۰۰ زعاعیاض یهدهبرامو .یدلوا
 ییاعف تد ولغم و ادهعم.روملی ادم راح رات یغیدلوا ترابعندریسا ٤ ا

 هدن رلکدلیا اصلا هنامروار كوو هنس هقرا غاطرب هجکر اکمزپ بویملوا



 نی rt دا r هد یا دا

 ہر TT / دار وه 0 رک وص و a لاو ۳ ۳" باب

 بقعل یهاهاش E 0 رالوص و و رلب ون . یدمددب موج

 ۵ رلیدتسا باع ایوب رورم لا بعصنالیدبا ارا ن

 فاراع ناقلا فات داسع هد رلن اقا اب تک

 نام ا هک چاق رم دە رص یکحهک یراناقلاب نر

 ا نالوا شعا تع هک كو

 اا ا ناقلاب . یدیا روک هنر ۸

 ا کار هو ۳ هغلنام رهف داس وه ۳ ر هتتسلوا رک

 یسمزک هدرناقلاب «هدرالو قشارباح هدنامزر ییدلبا ماکحا یارجا

 هدهق وص ( هدلوا نوناکع ) هد ( والسدالو ) لارف . ردن ربح بج وم

 بقع یلو ردا یر ندنحوا هاروک ذم مس هدداس وه و روس و

 لا روم هر و هدسرکوا بلص لها هت.دابرابا .

 یا تره «سودرا كسا دارم هددرتم یر و

 کنوح یدمهلیرلبا هدایز اهد داس وه ءیدللا ندنفرطنمشد یرخ

 .یدبا روسلو هدهلاحتسا هچرد كم رلبا اهد هدنسس رف شهدموا

 ثامسوم کل لکد هدنقح یرومآممنک ابا هدهنو لارق تالکشموب

 دارم هدلوا نوناک ۱۲ . يدنا داغ هدانوه ناز ندیا ریدق" ینتسها

 قوحرب هد زاوح یه رک ( اع ال زا )لو هدنسهرا نمشد هلسوف فا

 و دانع ها بلص لها تولونع وقو تامدا ےک

 نامر هظلاب رونه هدنرافوفنض یتهذدم ضوص هرات اولا

 یرلفدشلاح هنج | لوب هترابدنک هاردیا عطف یراجاعا 5و رابامر

 هرز وا نشد ندراهس 2 اح هرادام ر وا هدف اگر هدد رص



 رم رم رحم جم نا مس سم سس

 یا دا e هدنرزوآ رل راق ۱۹۰

 مان (اتتس) ۳۳ تا لا نا دفتر تاب زاوا
 لصاو كردبا ماحتفا یاشمو محارم كم هداوا نوناک ۲۵ هعقوم

 قرهلوعوفو هراح ر هدرزوا رلراق هدعفومو هتشیا . یدلس هلوا

 هتعح ر هع واک | ین راقج هس هل وا لصاو هترازاغوب اامور بلص ها

EAE 

 هرادشب قرهلوا بلقنم هبهعیرس ات روم هاو وا تک رو

 هدنراوج یغاس (اجموونوق ) م ووقنارب ژروژ توسد ندیا ادناموق
 ردصیعل یردار اشاب لبلخ ریزوو یرایرهش داماد هد ( ههالب الب )

 قلار را وتهدهسادیا بولغم ندف رط یلح د دوم هدازاشاب مهارتا مظعا

 نوناک ۳ هعقوو . یدشود رم سا ها داس وه ناژ هدسلح هلاراشم

 - هسوقورپ) دانوه هدرا نوناک ٩ . ردشلوعوقو هد ۱٤٤٤ قات

 [۱] یدرویلوب - ردهدنراوج شی - هد ( نایروق
 نهفوا (هدطاش)ها دع تقفوم یتسملسروف عاص والسدالو لارو

 « رفس نوزوا» وشا هدایوروا € . یدتا تدوع هسدو ینعل

 طقف . ید وا لب كرهللدیا دع یتقفوم لوس كلا كغلناتسرخ

 هدراهماحتفو ریشبت ندناعیاض یراقدلوا راحود هداجم وونوق [ رابلاغ]
 .یدیاصحتم هتنراسا كسلح دوم تل اغهکناص .رلیدعاثح اللصا

 | راناتسرخ ندنرلما لاف كراسجلاف قاط رب «ندنتراسا كلا راشم

Eفا  AEوا مدهنم الك كنبناع ی  
 و « هدناتسزاحم هدنامز یلئدش لا نشق كرهروتک

 رویرتسوکهرزوا یاوا تیقفومرب لوس ینتیبولفم وبشا كرلراحماح [۱]
 كتي رفظم وبشا روک ذمهجورم هلیب اغرو نالوا خروم ًادج و فرطیب هکوبلاح
 . رولبا نام یفیدلوا ترابع ندننراسا كدبلح دوم ( زکلاب )

 هم



 یلوسلک نالوا یعوزل نوجراتراجت هراولکیدنوو قفلوا ماود ها ا
 یاساق < یاینولوا : یورتسافورکرآ 9 ندراکروت یبالسو

 عقاو هدنسشراق یسهطا یک ارثوماص بودک یرایا اهد و طض
 ی(سودینا) داوج زکد هرق دناع هنغاروطاربءامورو ی( !هنودام )

 هدنسهرب زج هشناقلاب عقاولایف . رایدلوا راتفرک هنیرلالخ كم هدلا

 ووتار ژروژ زکلاب . یدک هنتلا حالس یوق والسا نو
 روبراو هت راقالوق یراقادود ییالوط ندنفرصت هلهجو و هناتسپ مه

 رختفم هلغلوا راده هح ا ندقاب هس رالاح رال هزوغار . یدیا

 «رویاوص یرلاجم نوجا كتا هدلا هدیانناق هلبا انولوا و رووا
 TT O Aa قج همای هزهملع هدنش

 هلا ریشر کو هله رولبا دهعت کو هدنسه زادا 8 یرک او

 !یراکدایسنازب ناشاط یاونعروطارپعا الاح كردبا فرصتهنراوج

 كپ یی هه ز نک .یدیارویروکیت رلیژ ریناروطاربعا امور یساهدوب
 رک اسع ندنکیدلبرابآ ردق هیورتتسافورکرا هری و

 . یدلربو تيا هنا هدراوج وا كرهشټ هشامع

 کیدنو یربخ یتعجر ارا وا هدنسساب نونک دراز تا

 قترا یطرمت لراناتسرخ رالکیدنویزمنسم قورت اف

 . یا داب هکملیوس هدازپسا ماقم ود قج هاو

 یلوسلک لاشیدراق مان ( نامهلق نس ) ندیا هرادا ییلص لها اذه عم

 کما تسنام هيرو ند وطان | كن هننامع رک اسع قرا هدنراوح

 الحعتسم هرزواكعا هنیاعمیتازبهح كنایرلاغ هعطقنوانانآ وا صصخ

 اغنود رب هقرش هدیرللارق نوغارا و یبوا و شعلوا توعد ةکیدنو

 NEE ی



 یسهحش ( هنناتسرخ ریادن ) هنربفسكنلارق هتسو راولکیدنوو قوس

 كيدنو رو شما ناس یعیدلوا لمتص یتعحر كنا دارم قرەلوا

 هسرولواكجهدیا تکرح هناسامور هدراهم كلیا كجهدا لولح یتاک

 ۳ (۰ فطم رادمکح ) هدنندو یکج هللردنوک كرلایرلاغ هرازاخوب

 (انوغزون) هجا كنا هصالخ .یدیآشلوا رومأم هفلستهلارقراحم

 (یتودرانامرهق) هد(والسیدالو لارف رفظم) و یدشراق هدس49 ود

 ناخ قالقاو ووهارب زروز یویسد برص قرهلوا هدنشاب

 مسوم لول ابرقتم هلا ( وقرامناب) یلهتسوبو ( لوک ارد - دالو )
 راقفتمو ودرا نوت قرهللو هدننادافا ىج هلشاب هه راځ هدفص

 یی شملشاب هعرت ی راهحدم (ثاننادز برح) یهدهع دقتافارخ

 یراکدید رابراب به راهلولو نالوا زادنا نط ء تاکرادت وب نوتب
 صلح ندللا مالسا یسدق هدزرط سا قرهلوا هدنماع رلیلتاهع

 . یدیا فوطعم هنسهطف كما

 ا هدسام روم قحا اود دوهم کولا

 ۳و ا شمالدا سرتو نعمت زونه یناکرح هفرعت كنا ود

  لانیدراقو یفرطعنم یتادراوم هدنسهرا یلوطان | ها ی یامور رلولکیدن و
 كنهحسم رکاسع بودک هنیرااحاس هنوط كلاود هدییرازج
 هدنطساوا زوع تیاهن اغود دیار ودیا بلط یتسهمراقنح ھه یلوکس

 ۱۳۱ رام هک ملا . یدلوا لصاو م ( نوتم - نودوم)

 یرلکدید نوسازلبوم كرلکنرف هکنوح .یدیا شمامادلق ندنرب

 شمامهلوا رهظم هقیسات ر وبا زونههدابوروا یسهانسمتوقدشح وقوس
 ندنتماش «ندنتبیه هدير ندنباسا یتکرح جک هلبوب لرکسع .یدیا
 شعلوا داظتنا هنتکرح هنامرق نانلقایا هنب كنا دم نالکروا



 E هد مه اج رارکت غووقنارب یا

 [۱] . ید
 یروص یهوط دادانوه - ییوخد هنصههاج كجووقنار

 ناس ( ۵۱60۷06۱ - جووهار زرور) یطوسد برص

 زل وه E یساو ف ) Srebernika — اقس رب رس) هد ۴

 شنا لصاو او و هدصقم و -شعا طس 0
 هتسهقسل و راح هر وحاب و را هم وب یح هدیا بقعت ندنیدلوا

 a كمدا ون کنوح . یدرولکمزال قالوا فلاح و دص

 تلخ و ندلاصحتسا یسەعدق ثااع ندخدلوا ش درب لبا د توا

 ۳۳ یا لب اا رراچ هارءرک هس ا

 كپبولواهف ع زانمهلرل ولکیدن و یتحو ینسهعلق ك هل -  ابمولق

 رویروکیالوق كب ینرل راج كما دادرتسا یتسضارا اطناز نالوا مهم

 یسه ریشه اي و هع د كلا هدنمض لوصح كيوزرا وشا . یدیا

 ۳ | راکهاح هدرب هدن وت E aS A نک هاسهطسا و(ارام)

 یک بهل وس زوس هډهنما یا رقرام ندنزا سوار
 هک اققح هحضل روطاربعا سنازب كباح قلراکهتخاسوش . یدردلمب

 نالو هد( ندو - نهفوا ) هلارذتساو ترج لع کک

 كمرک هبیامع 4 هام جووهارپ ژروژ . یدردلس هوالسدال و لاو

 كردن ت تت “ىا دام یتسهحرد فصل ناه كتادراو نوجا

 هاهو یاذنل وا ناس ( ۱:۷ ص) هدیراقو ندد

 ییانالوب وا یرازوک ییالوط ندنرلقدنلو هدهرضم تار ا

 6 ۳۸۷۰ ۴۰۷ ف »۱ لک اعا ۱



 ر نہ حس یخ مم اممم ہہی ہہ ہیر ےیل دص تی ت یی یس ہم مم

 وضوم كچم ووقناربژروژ هرکعندنوبقترآ و شا ردن وکه نیدزن یلغوا
 J ما .ردشعا بجا یسعل وب هدنهملع كس رفس راعر کی نالوا ثح

 8 NAS E وه ص 4 4 ی
 ز رط یقراهس به ییامعر جووهار رر ور ه رحص ندسر هم

 3 والسبدالو یلارقراح هليا هفیدلدسءاوم ماطر ییا چ اقر
 € ی دلبا مانعا

 هس نال هاقلوا هدلاح هر راح ها ییامر و زمسل د دا و دا ص

 ترافس تتهرب هند یرادمت >نانسر حر هدنمص حلص یاعدتسا

 ودنسهمد داصم ر قحهلوعوفو هلا | انولوپ كلا رف و هله و ا

 هسرح تانمضتو هوءم ر RE ردو ۰ ندهلع تلود فرط

 ا راغل هلا ناتسبرص (لبمکت) و یوتلا هف هد NS eon ۵ یر“ | وا

 اج هدیا فیلکت یتهدهاحمرب ندنلسقتافارخ یکكعا اطعا هتسیدنک

NTهدایزاعد یسغا اضما یهدهاعمرب هیون هله . یدیا لکد  

 2لصرلح را صعییتحو كرماح هدلاحو [۱ ] ردندلاوحانایاشربغ هلوف

 یکینادلور وب كي ندهعقاو تابراحم هدنتدوع ههنردا ندنامرق كدارم]
 ۱۳۳ ور كنلح دوم نشودرپسا .هنلارلراح هددرشا راع
 طیف هدناتسل مص تور و رارف هب ها صم هسرزوا یساحر كسهاشداب

 هلا سا و 5 رهش <« هوسرخ « هردنمس یعی یعالف هجا نا وا

 ید یقالفا و «شووقنارب یلغوا کیا نالوا نوهم هدهناکولم دزن

  تکلم یيا و كر NPAT هد NAS هدوو و یه راق

 ۲ زمکیدرب وثلبا ایو ىاجت ةیدف كنلح دوو لاخدا هنسهياه ناتسراج

 زوم ۱۲ قرهل وا اطعا ییوتلاهقود ۷۰,۰۰۰ قرەلوا هب رح تانسهضت

REELهدهاعم ر یسبرغوط اهد و 6 راتمر هدنرهش نکس  

EEN HERA uN تلخ اغ عرات - اغرو EY] 



 ۱1۵ هلکسم وا هن یا دا

 سل یيا بولوا هب لومعم نوجا هتسنوا هدهاعموشاو ید وادقع

 داناعاس هدننمض تیاعد ندنفرط هنماکحاو شادا رب رحم هرزوا

 یرلتباوریهدنز رط [۲۷] [ردشمصابلا هلحا هدداینوه و حرک نارق

 1 ردیف ییدلوا مفاو فالخ اک

 کیدل وشود هلا ینارادفرط ناتسرخ و راح زارب هققطاق

 یکن ادع هدنق وطه چاقر وش EE رفسنوز وا هاس هدر وص

 هنسهجردیا د فک ندنلبا مور هجوق هکرایدلوا كلام هراتقفوم
 هل و ندا تاس یتسومات هب ی مع وط ندا غ وط كن هباس اک فست

 ؛ نوستیا لوق یا دارم یهدهاعمر

 چ وا کیا هلع کی راکب وو كرلراحم نالوا نمراوح مه

 0 فداصت هرات یهح ی E قفوم هدهمداصم

 ی رلع ای یرحسع aT س رطاب وک بوک یهنوط هلط رش

 E لا ی یلح دوم هدهب راز یرافدلوا روهقمو تولغمو

 هاشداپرب راک ادفهدردق یفیدلوا لاعفو نامرهقرب یکی نادار هنیرزوا
 "هلال س یمهرژوا همداصم چ وا ی یاح دوم ر تلصخ مراکم

 لاا یزملم ن سوما كرەزا هدنتل ۳ 3 نزار نوا کھ گن همنامع

 نوشیا لوب نەدا
 هدر ندیاتسا ردنا تلالد هسدوحو مدع كتهدهاعم ر هاب ون

 ق وجر اق یسقلاق هغ كراناتسرخ

 س اهذو یرافدلا یاتسزاغلب اهانت ( 9و
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 7 قوح هدلاح یرافدل وا رو لات هن رلدصقم و رهظم هعفانم

 ص ۷-دلح-یحرات یدنفاهللاریخ و ۳۰۲ - ۳۰۱ ص ۲ دلج اخ [۲]

 ۸۰ ص ۱ دلج -قورافااوا غ.را و ۳ ۰۷ ص ۳ دلح -رابخالاف ام و ۹,



 یا دا بهت و تارک اده هزمپلع هت ۱۹۹
 سحر هرس جی ی ی. جی ار رب حر سس س س س

 وشآ هصالخ . ردسهللسم یراقجهمقناق هغایا ندا روم نامز

OME۳ ۱ کلا ندلرتسوک هقسو  

 . يلكمزال قلوا لداس كويب كي نوجا قمنا
 والسیدالو لارقهدوا هسیاراو یثرب قیدصتو لوق نایاش زکلاب

 هدزوم ۲هنیراقفتمو هنیراتسودناذلوب هدهيبرغ كل ۶ هدنزرط (مومع)
 5 دم ( تاقفوم) ییدلبا لاصحتسا هدنا قرهزاب بوتکمرب

 یهنوط ندلوکن نززایامغر هنماغتود هعارب نانلو هدنززوا هنوط

 ۱۳۳۳ ۱ ا نوا. كررك ذم ریش دامشا کیدا زوم
 ا. کک ندکدشلر یوق قرش هد (نیداداوسورغ)

 انوغروب « كکيدنو هدننمض یلوصح كنوزراوب ككرءرب و رارقکک ود

 ییدلیا لاصحتسا كرلىلنامعو ت باط ی واعم كتابا « كنسەقود

 کسو تإ بواتدح هنرزوا یرله ذاک هعناش ا

 و ا تكناسد « هعناوم عون رھ « هادهاعم « هراهش رتا

 ین و لارق .ردشعا راع هنکجهروتک وصح ر یتاششتو دصقم
NEیدای هدنهاک ود را  . 

 كنبرلیدنکو یتسلدیا هلاصم هلباهلع تلود راولکیدنو هدلولیا ٩

 یتسهتلکو هبااب یهلماک تلوئسم ت اک هلسلص لها

 rR لاسدراق ا ۱ ۰. یدلیاصا هب (ونادهرول) ڭا ۷1

 تبشت هلو وار رررز توسد هدیناک نات واو ا قو هليا

 1 نالیدبا ثیشت بولوا هدکما ماود تا رک ادم نالیدا

 . یدیا راشم ا غلب هتیروهج یکجهمکع

 كتیرم هنوط ندنفج هلوا یعاد ینالکشم یلوب ناقلاب هصالخ
 یرلخشرات ۲۲ يلا ۱۸ كلولیا حسجرتلاب کما بقعت ینسهش غاص



 یک راغب تارك اذم هزمپلع هب ق

 4 ر نانلو هدنردرادا .یژوماعابایو دات وح ناز
 بولواتراىع ندرلراج کن یاو .راب دتا رو ص یه وط اتققح

 و ندرلقانشوب یيهدنسهرادا ( الوواط ود وشارف ) هدزار

 س رده ۱۳ت د دنلسعم كدا وه یدبا ترادع ندرلیراوس

 . یدیا راو

 ہر رایه یشآ عل

 نامل رلیاهجهدایز زارب ۰ «نداند شمشک هحینلک هقاتداع

 یسلاو تاقوط یلغوا هدلاح ینیدلوا شلوا رازب ندقلرسقالحا
 و هدلاشرا هدهساما ثننلح نیدلاءالع

 نهتطاسندهناوا تاخر برشمو دامقوص و فاوساف را ۴

 ییدلوا یسلاو ید ناطاسلغوا ینکیا نالوا هدنشای۱ ع هلتغارف

 یلدلوا هدنرلشاب ۰ 0 اا و و تلخ نداسنغم

 . یدشمر و رارق هعلوا اوزا نرک تلوع هداسنخم هدلاح

 هباشتراو باکترا ناملیرلیا لسوف كە ینلزمسقالخا یا دام

 یدل وتهدنحما .یدالک | ینغج هس هل | ینک وا كن وب ىك واقم

 (ندتل ودانف) . یدروق یملکح هیاوزنا مع بولبتروق ندطسح رب دابرب

 .یدا | اب هدنسامدن صا وجتنک زدن هاسنعم .یدر و را رقنکمکح لا

 نوباه سفن ملخ یفیدلوا كلام هرکفرب یلاعرب یک هن كلاراشم دارم

 هلغلوا هعلاطم نایاش یادافا نالوا هیاشاپ لبلخ مظعا ردص هلسوزرا

 اداه ردمد هغو ] . یدنلوا لش یا هجور ندهداز قالوص
 یتابح ناسرک كنادعاو كاب ندهنتف كلاشاخ یعالسا بوشیلاح نوجا

 كماشتحاو تنطلس .كدلیارودقم فرص هنیروغا تل ودنیدبودیالاح



 یا ناخ دجم یغارف ندتنطلس دادام ۹۸

 ندمرطاخ هحول هاحوبح شوقو . یدشلس یتیدلواه یسهحش

 اکاد . مکح لا ندتلود انفوب . هديا داتتسا هتحر لضف یدناس

 . یدید [ .... )هلیا داهج هاست

 یلغوا یتحو ملس یجشربو دارم یجدرد نالوا یمانمه ینائدام

 33۳9و راوتم یدیا هرتسوک تساس < تدش زارب یک یاب دم

 صوصخاب .یدیا یعصهدبا حاللصا ینلرسل و و نمل | ینکوا كناشتراو

 ینجهلوا قوم ندنغیدلوا عطم كب هنیدنک هدرالقاحوا « رایرحیکی
 . یدیا راک ۲

 هدتققح هدهسیدتا نیست رواشم هنلغوا ییاشاپ لبلخ یا دارم

 .یدرودااما یهفطو وب اشا دم سونعز یسەتشنا زمکج هد صاخ مدن

 « یدقار نامز قوچ هدنهاک اونا یداع ناطاس لاح و نامز

 . یدتا لوق هنب یتطلس هنرزوا یدادمتساو احر كنلاحرو ناکرا

 ناناق هنکوا هدننساروا لر e زج هش ناقلاب بو وق ندایوروا

 ترف نوحما كم وک وا كنەنطرف شهدم

 ندا مکتن یدک هب یا مور ندزکد هرف هلا لوف كرهمتسا هتي

 ردکچ بوک

 ید ورو هب هب راح نادبم كني ال دام _ )وصو هبهراو کای

 [۱] ەر اترا | ضعپیتحو یرلخشراتینجا ضعب راسو صاح
 صوصخابو یناعوقو نالوا هل راداتسرخ یسهر زج هش ناقلابو راحم

 ۴ دٍلح یو 2 رات > شسیوال تساراو ۳۰۹ .ص ۲. لک تیما 1

 ۲۹۰ ص ۱ داح - قورافلاولا غ رات و ۳۹



2 
 ۱۷۹ یامدت ی نادم هبراو ۱ یا ناح دم
 تصدی دام سس سبب ی سی سا حسی ی ص س ا حس س ےہ ِ جم ست دیجی ہی تم حج حج حج عدس حس ہہ وی

 EE هدر ا لومام .یهدنوا ات

 ندیراعشا كرلخروم بصعتم ضعي - هتدوجو كنهدهاعم ر

 یلارق اینولوپو راج هکرارید بودیا بسک تینما - قرهلا تراسج
 یبدلیادقع (!هد۱ 464 زو ۱۲) تموح یم یا دامها والیدالو

 ماما دایوه انز دلو هاملاراشم لارق هحشدیا سکع هیاپوروا همان حلص
 :یدلوا هب لومعم هلس هتفه نوا تح هنس نوا لکد هدهاعم كر هاب دنا

 ا هدترعیرافدت و هد(ندکس) دوه یر

 3 ۱ تفج وح رب .یمدنشاب تر

 ۱۳۰ وا هوم ااو لعوا نامرق هلك
 <« یرارادف رط نهژوا یح دب باب . یدروط یدهللستف ی رم رلنمشد

 «رلراج«رانالاتبا ءرلنال ا «رابلاینولوپ «یییقالفا « راما دنا زب «راولکیدن و

 ت نوت ارج
 هلوا مدا وب یالوطتدهدهاسم نالیدبا اضما زونه . رلیدتبا فلکت

 هنسیدنک كنغللارق ناتسراغلب قج هل وا حتف نکیا شمرتسوک ددرت زار

 هنفرط لوق یقاو فلکت هحللا یطق دعو راد هنفجهنللوا هجوت

 E ندا بولوا ینع هدا روا د

 ر دارو زار لاک نکرونشود

 زمسید ]هنسهجردبا 3 ثح رب هدنقح رشپو لود قوقح - یدیا
 هوا فک یک ییدندوا یمکع كنم .نالبدبا یر :

 وا لاصتشایراتقفاوم تنا نارا دک و
 هر هدهاعم و هام دقع كلارق راع هلرلکر نالوا بلص یو

 هیصوت ی هتما تل تونلطر وق هب ران کیا ود [ ردفو یح

 رب یھب نادر وقایع كنردهاعم یرلکدسا اتما تیاپ ۳



 لا رق . یدلریو رارق هتکرح هزمپلع هلبا دهع ضق ندمک هتفه

 دهع بجومر, یهمصاح نوجمآ قعارواط یطاتحا بودیا قلناطیش
 ا ابندو هنمللست كنبراهعلق برص قجهللوا كرت ندنفرط رادنامع

 دار یزاغ ندبا تغارف ندتنطلس الترف ندنسهلحر لكم كراناسنا

 تاراضحتسا اذهعمو تک رح ره ۱زاطتنا هل شو هبا شه

 . یدررودا تموادم هبه رح

 هل ردبا زه ود رب الا هکرتشم فراصم راولکیدن و ا اباب ]

 . رلیدتا صصخ هعنم ی روص كرلىلنامع ند زاغ وب زکد قآ یو

 ۱۳۳ ر داب یسهقفد اننوغرو ابو الباب نا لک
 تراسحهب همصاح نالعا هفحا ندقحا هب یا دام رلولکیدن و .یدیا

 . یدرلرو دیا اا ا هن لهنقس لد رلکدمددیا
 تب 4

 ا رواندتسدشو رهق كدامناطلس هدایز ندرا ولکیدت و ءرامور

 نانلوا توعد هوا هلسنوق هسنارولف . یدرلشمالوا لخاد هداحا

 هدهسرلشعا لوق ی یوم قافایک یداحا اسلک امدقم یاهر مور

E E E.داقع یتلم مور تب 4 یدرلملا  

 ا كناهر « شمامشاتب الصا هتهج كعا هلرت یراق

 AF هلرلمور هلتهح و .یدبا وتكون ییدتا

 هدنسهحرد تموصح PS رلذاتسرخ هلا مالسا توادعو ضعب

 ك رلز متس رخ ۳2۱60۱02۵ غول وا هل ناژ روطاربعا زاتروق یتح .یدیا

 ندا یفیب ندنفیدلوا عناق هنی رلکجهدیا بیرخ ی رایدنک یدنک

 ["] [یدیا روبلوک

 ۲۰۸ ص ۱ دلج ینامع غرات - وینیم ["]

 هر یاب ناخ دغ یراقلرضاح یسهبراحم نادیم هنراو ۱۷۰



 ل ن طصصححح

 4 کر یرغوط هههراو كنمشد نان ناخد
 مه یم سا هر طی سي رج ا مر سس یم جرج یحیی عصر یو حس ےہ ی حس تحت سس یی

 عالق بال دیسو ومو فنعضكب یسودرا دانوه ناژ

 ندنفیدلوا نشت رايا كب هدنوجما موحم هندو نالوا یمکحعلا كنهنناْع

 هدیردصقم ندنو .یدّتس اكمتک هبهراو هلتعا رفندنسه رصاحم اروا

 دن ومکسامدقماک ارهنیرلایرلاغ ایو(ا00720۵ ان وغر وب) هداروا

 یزلکد تا تامتک هل وتناتسا | رخ دار دیا ت نر

 ید لوک او داور دوهعم ینئر قالفا ؛ روشوا نط

 كدا وه توا هنگ وا و( ه.۰) هایراراپو و یرک ۶

 هدوو و لشزاف (۱44۶-۸4۸ لوا نرشت ۱۱ ) . یدشل رب هلب رکسع

 كنهاشداپ كرت ] هجشزوک ینغلزا ؛لرکسع ندیا عمجت لوک ارد ین
aیربتوف هدنروص رب هایزمسم ود | ردقوح ندزب هلس  

 ا وم .یدشلوا رقح راحودندنفرط دابنوه ناژ هلکعا راغصتسا

 كويب ضعبو یرازج لانیدراق یلیکو او والسیدالو یلارق راج
 .ددشعرا یدوجوم ودرا هلرالاپوروا و راساپاپ

 ند 050۷۵ اووسروا یکدودح ندعابرحنالعا دانوهناژ

 نکیا لوی رب الز وک اقرب قیرط وب . یدیا شک هيل وبکین كره
 ك دالو . یدئلوا عطق هذهام رب ناه اراظتنا هنیروهظ ك دالو

 تیغ مت 5 هدنمض هرصاخ ییملش کک ندنلو هو

 ا ینمش هدهتفهرب E داغ را, یدلکمز ال

 هابا یمش . یدنلوا طض هدنسناروا هرکض ندرت ا

 هدیرادافلب راوج . یدلدیا مطق هدنوک شب یسدا یداوارپ

 یربندخشراتوب .یدیا روسیریدغای رابوتکم هنب راکج هدیا داحاهلران |
 .دولشالک | زمنیدمءریدننصبا هزعدنک بونازق یراراغلب مزب

 «یدلوالضای اهتک و اه راوبهدناخ نیرشت ۱۰ تلسلعا و



 فا ناخدمت توعد یا دام _ یلوصو هه راوك:مش د ۱۷۲

 یرلنأتسرخ هدر یرلکدک هدلاح یرلفدقح هسهرام ند رلنوب

 راح رات ضعب یراکدریوج هناغوص بوبوص هاب یرلاسدلک یتحو
 ه زمتکلم توعدالب یساضا ?e زینب هک شب ترد .روسدیآتیاور

 . یدیا دوبمروط ورک ندبقعت یرارفاسم زسفلکت وبشا نالک
 قو ههوط ندزکد هرق بولوا اشنا اربخا هروک هتیاور

 هناراک ادف و قارحا نمشد یرهنفس هعطق یعرکی قجهللوا

 ناه ربع ردق ۵۰۰۰ ندیا هعفادم ی ( قحاب ) هدنروص 5

 هدهو هراو محو تر 9 ندک دا ه مصاح یه راو كردیا وج لک

 : ىدا نبعل هاکرارق کیا هر هطاع

 ینیلاها راهماندایرف نالک ندفارطا یضرعت هلهجووب كنمشد

 یلرادناج مظعاردص صوصخ ابو كتلود لاجر . یدنوکروا یالکو

 اا راتخاو اشاپ نیدلابابش هلبا شاپ لبلخ هداز شاپ مهاربا
 7 ییدلوا قشاع « رایدردناق ییا ناخ دم رس اشا

 هنصبلخ كتكلم نالوا هدهرطاحم ندملشاب هقاطتقا تذل نداوزتاو

 هح وق. ریدتا توعد قرهرابوق رادایرف یداص باج نوحما باتش

 . ردنکد یحناس رب هک ندیراشط . ردندلسن رب كاب لغوا] داع

 باوجوید [ . زکسیلعیا تکرح هلبیار كنآ . ردزکهاشداپ نوکوب
 هدنروصر روم اهد و هعفد یکیا ملا راشم یالکو . یدرو در

 یدنک زکلغواو رایدتبا توعد یهاشدابلردبا كيرح یتسسقورع ۱
 تاد نوحا عفدو درط يمهد « رویدیا قیدصت یغلرسرادتفا

 یرلهاهاش تسال هتلود و . رولیا توعد هنشاب ودرا ی ران واھ

 هاشدابیرامودخم . راردروح همدم ندکلپت مسج ناتنروکهسراو

 هرازوسو یائدارم .رلیدید دمزال اعرش هدتعاطا ءسعالایلوا هسیا



 ا دار

 هج رک یسهدارا كهاشداب یسما كتسیرش هنحما كشيا یدمهب :

 . یدشوق هبرطاراد كردیا كرت ینهاک او

 . یدلردنوک هیاستغم رارکت هدینات ناخ د هلل وضو كتيردب

 یزاغوب روس + یدل ربح ها ندنناسرت نمشد قاب دار

 هدنتکر جندل وطاا ندنکجهسهربع نداروای رکسع تولوادو

 هت رجا قوت هفود رو, هرف ره ,ییسودا دو و

 ندزکددرف هاس اعا رایلهونج نالوا مصخهراولکیدنو هرزواكلرپ

 دودسم هدیزاغوب زکد هرق هدتیاور رب . یدلشاب هکمریک هبییا مور
 رایرهت هدرب یجهدوک یساغ ود اا هدنکوا هاو ما

 ا رور ى کد هرو هلا هنفس هعطق ۵ كالا را

 لا ابن ا اولا زع:هدهرکص .نوک دن

 .یدورک :یرلعتا, كئودرا:ی,شهدم ا
 شا باعا سووا هنراو نوحما نسسأت ینهاکودرا یا دا
 كم رب و هعطق هبا رب هرلرفاسم زحعم وش هد یدصقم ندوب ید

 . ىدا كعا صصخت نادم رب عساو هنیرازابمهاش ینامع نو

 كم دوادیب ( احس )یعل هع یامآ هدیدزب كسا دار

 دود بحاص <« اشا للخ مظعاردص « كب هجهرق هلبرلیهاس پرصر
 یلرک دیک اشاپ سونغز یصاخ عدن كنا ناخ دو « اشاب هراس

 . یدروشو اسم

SS۸:۸ ۱۵46 یراق  

 كنخروم هدنقح یرلتوق نا؛رط یهدنسهراحم نادم هراو

 یناث دارم ناخروم نکا . ردللفرف ندنرکیدکی ربداقم ییدر]



 یراب رح ماظن و توق نمف رط ددغو هب راو

aaaیی  

 نترامالو ٠۲٠۰۰۰ رلزواق هدلاح ییدرتسوکهدنرادقم 2۰۰۰ ۰یتوق

 هحناکهننوق نهقفتم . رولیا هارا هرزوا قلوا ۱۰۰,۰۰۰ (وننم)و

 ایردنوک هتناطاسم رصمو ۲۵۰۰۰ رازواق ۸۰۰۰۰ هدازقالوص

 . یدیا تراسع ندهداسی اک هلا یراوس ۽ یلهرر۷۰ و ۰۰ هدهماحتف

 هنارا هدایز ندننوف لئامعع یتوق بلص لها نتخروم مومعلایبع

 د نشد زرع وق نوسلوا هسرولوا ه یه یرارادقم ندنکیدلبا

 ۱ روسک مزال كما لوق یغیدلوا ردق ییصن

 گامربوهراهن یتسهقرا ینا دارم هحنلک هنسرابرح ماظن كنفرط

 ندشدلوا هدلیا مور هبرام _ تودنا مق هطح چوا ی وف هرزوا

 یوق یلیا مود هلسادناموق كب ناخرط هنحانج غاص كطخ یجرب

 ۱۳ ۱ هدازشاط روع رک اسع ییوطاتا هحانج لوس و

 هن راحانج یزکص كن | وهلعخ یجنکیاو نیست یناشابهجهرق مرتح دیش

 یحنج وا ینهاکرارق یدنک هلرلیرحیکی كردیا نیست ی رکاسع بع
 كي ود را هب ورک كا توردشل رز هک شو ورله كسک ون اهدو هطخ

 یراقزاق لومارش هدهفارطا كطخ یحنحواو عضو ین راقلغا

 . یدشعا زکر

 یحرب بولوا بت هرزوا طخ ییا هد ین رح ماظن كسلص لها

 لقاخس هاسو راسوقس راسوی راز حح لانیدراق هدحانج غاصهدطخ

 لل رکسع قالفا كسترد و یرایراوس راع هرز یتعب

 یلارف راح و رل لان ولوب هلا یلارق * هف رف یخ ده دطخ EEF رلراح

 یخدداک ودرا یوا یراقل غا وهلوص هاب | یسهزرفم E والسدالو

 یداوارب هتیرلهقراو رول و هدناوص و غاص هدنسوریک كطخ وب

 ۰ یدروسدیآ یداص) یر



 \ Vo یس ۹ور لاوحا كنف رط یا دا

 ندایوروا .یراولنامع هرکصند داحا هلرصق نالوا یراقفتم تارو

 . یدیا كمما درط

 یسهفاک « یدیا تراىع ندنسهباع ناسلا ر یسودرا بلص لها

 تلم 9 نوح ےب یزو زر ".دوقفع یار و طض « زرسب رج

 هماظتنا نسح .یدیاراشلک هزاع نوجا ام رلنوب .یدنا ےک

 ندهبراضم و هرایسالوا سناحتمهدک رکسع هدودرارب نالوا كلام

 یرابراوس راح زکلاب . ررتسوک یفح هوا هتل

 ۳ هماظتا ع لر و طرض هّقشب ندقدل وا سناحتم

 نارا ا ایوند6دازو راک ینبرک | رو

 .یدیا تراع ندشوخرم یروس ر را و

 یسهفاک راغ ندمدحار تم ر هدیسودزا 9 م

 یرلنبد « یراهاشداب « NS OTD < هدوم 0 برخ

 نمشد . یدنا رابراغ نالس تنم هاح یغعا نک یا 8

 . یدیا رولاق هدنسهباثم ( چیه ) یثراق هرابرچیکی روسج
 اردا جات رود یتاکرح نمشذ هدیسوزرا ا ا ۴
 كما عفد هنسهقب هتوا كنهنوط هلبا عنم ندبرقت هنتهج لوبناتسا ۳

 . یدل

 راذانسرخ هنجوا كغارنم رب و هدنکوا ك یودرآ

 . شعا شملف قلعت هدوهعم :دهاعم ناليدبا ض» ندق رط

 یرلناداموف و عفا اهد نوما نمشد هب راحت نادم ینع «یضارا

 . یدیا سما رب ردتقم ردق نا دا دام وه نالوا



 : هحناک هتنایرج تر رص كيە راع

 لآ عا لوق یتهجضرعت هوا بلص لها
 . یدتیا بی وصت یسعلوا تکرح هروک هلاح عوقو قرهلق هدسفادن
 ۳5 ره ۱۰۰۰ یرایراوسلوطا | نالو هدحانج لوض یا دا

 هدهسیدر دتسا م هحانج لوصییعب هلباقم كنمشد هدلاح یرافدل وا

 Î ك یهدنهرادا راسوقسپ نانلو هدتهجوا

 نمشد نالا تراسح ندنتعحرو كز انج لوص . یدلدیا روس

 ۴۳ ردلانوهدنسادنام وق( هدوبوو قزاق_لوک ارد )ینعب_ یحانج لوص

 با مور AMR ناخرطو ه هزم انج غاص i 2 ردق كسشب

 رب رییس زک سه بورای یطخ اردبا مویههلت دش هتسرک ًاسع

 ناز .یدل وا عفدندزهرط هدیراضرعت یرغوط هبیهاشداب هاکرارقو

 لارفو ندا موشندهمح بودیا دارت یعقومهقالخ یرلیما كدا وه

 ۳۱۶ اك ا اركب هدرالاینولوب نان وبهدتشملوالسیدالو
 فات اب هل رل راصندف رطیه هدنرلکدتساموم ردقهراقدنخ وهني راق زاق

 هتدش هلبرامالک | ییخیدلاقهراح رب هقشب ندقع ازق ییرح ایو كمتکب ولوا

 ناوحیسهب رضهطلابر نالیری دنا هنغایآ یناوح كلارق < کر لردیاهلداح

 نکیاشعا حج ر یراسا لارقو .یدروشود 7 ور ارت هلا

 هتماقارب غاص یناک هنیرللا بوروکسوپ راشت ییالوطتدهدهاعم ضقت

 مان رضح هجوف اروم لد رابرحکب ندا 2 هلا ییطق منع

 هدقد ر دلاق بوالباص هعاررم ر زا افق كيا راتخا

  ییضمب «یدلوا رسکنم نوتب نوتب یراهیونعم هوق كلرلیلایولوپ
 ۳ یک یارلوا فلت هدنجما قدتخ یسمب و هدنسهرشط قدنخ



 ۱۷۷ همداصم هح 0 دارم

 هلتعرسداسنوه ناژ نالوا لوغشم هلکمریوج یرمحانج غاص قلارا وب
 یدمهلوا قفوم اک | هدهسيدشلاح هغمل ا ینشعن تالارق لوتقم كرەشىتب

 یرالقالفا ندنکیدروتک تعانق هدهنکیدادیاثاغ اعطق ەد ك رح یک

 . یدلسروف ندققح لتق ر هللا رارفو تعجر ا

 لوص هدرلنوب هحنلک هرلسوقسپ راس هللا یرازح لاتیدراق

 هنلوک ( هنود) قرهلوا ناشیرو لحمضم هدنراموش هزجاج

 یی هدیسیضعب یدلاق بونالپاص هغلقاطب یسضمب هلا رارف یرغوط
 هد هسي دلیارا رف یرعاوط هعنامنالیدبا لکشتند رله رع یر ا زح لاسدراق

 مرڪ م . یدلدبا فلت رار هلعوح كي ندنساقفر قرهلوا بقع

 ا هدهرص ییدشاتح ندنفلت كن ( یرازح ) یدنفاكیدام

 هدننسهلک كن آ هلبا صفت یر.دسج كنرازحلاسدراف هدب ودیالقع

 نالیر دنا ضه هماندهع هتناشو مان رایدصا هناي یسافف لارف لوتقم

 .یدرولوا شلدیا لیکشت تیلثت رب بسانم هروک هلحمو عقوم هثلثت

 . رارویروسب ریرحت كجهلجرب لزوک كب ويد
 <۹ ۱66 یاس نیت ۱۱) ی نوک ی لترا
 رار با .دانوه كتودرا لص لها نان دا

 راقل رغ آ ورلهبرعلرانوب بودیابجعآ هنیدلافدلرحیتمریغ امر هنموجم
Eاوت تست ویا موج هر وک ین رلکدتا نصح  

 ناتهلو یرلساباب یرک ۱ و نیداراو سوغ هدننامرلنو هکیدریدتبا

 نالوا بقلت وید اباب اشاب هدهلداحم ماکنه . ردشلروک ( یروتاب

 `. ردهدهرام نادىم یرق . ردشلوا دنهش هداشاب هجهرق هبلارا شم

 . یدبا یداماد ادم ناطلس یلح . ردندنماما ریهاشم

 کب گزع ندنرابحاصم نکردیا اشاع نهکرعم لح عباد دارم
Ea 



TEESE iیا دار ۳و رارکع كدام د لالتخا ۲2 : 2.” 7  

 مرویمهروکی للاقصق | رب چسه هدنچمایرللوتقم نمشد !یش بیرغ هن ]
 یلشاب یلشای هدننابم رلنوب مهاشداپ ] هدکب تع هد [ جنک یسه

 یهاشداپ بوید [ یدیمراریشبقلاق هبیراحم هتسهحبلد هلیوب یدیلوا مدا
 ۰ ردشمرد) هک

 هحییلشاب كتي ولغم وشا یرلنامرهق انولویو راجح و بلص لها
 یزیهاک ودرا هد دالو طوخ . یردابا 2 یدالو قرهلوا اش

 ا ا ناب یتکیدتبا تاح. كر كتیرکسع نوجا امشب
 ؟ یدعلوا طض یوم هاکرارق ینعی زمهاکودرا هددلوا لصا

 طقف . یدروام هديا هدافتسا رب كوس ینا دا ندهللغ وشا

 تاخر. ردنا حجر هبهوسد تطاس یوا نت هدنهاکتل نع

 یتنطلسو یدتک بولکح هیاسینفم رارکت ندنفیدلوا دامن شیورد
 : یدلبا دارت یاب ناخ دک یودخ هعقد ینکیا

 ہوا راکت. كتاب. دا د اجا ۳

 هدنراشای یدب نوا رلیرحسکی هدنندوع هنهاک اوزنا كنا دارم

 یهنرداو ناصع كرديا فافخیتسا یتنطلس كرادمکح رب جنک نالوا

 ینعب قرن بولکح هراس راوج كردبا امي یرلیارسو قارحا

 هلیناسحا قرت ها رمشمرای هلیرلا بلط یسعلوا مض هنیراهفولع

 ردص .یدلوا لاثم وسر هدنقح یا قتعف هدهسیدن | کوا كن هل اغ

 یا ناخ دمت هلهجو یرارق امصاو ناکرا راسو اشاب للخ مظعا

 مظعاردص هدتاور رو یدللوا توعد رارکت یردب قرهلوا عانا

 بنولیروت وک هراکشو دص كجهدبا دادتما رانوک لبخ رب ندنفرط
 < یدلردنوک هیات دام دزو هاسنغم اشاب هجراص هدنامز و

ee 

 . یدنللوا ضرع یتیدلوا ردّتقم رغ هتطلس یارجا زونه كهاشداب



 ےہ یہ ی ہہم مهم هم ہ ہہم ہہ سم مر ر ی رس ر ص ےس س ی م یی سر دیس م م م ای م ممم م حس

 هبهنردا هنفالخ یسوزرا هلک رح ًافخ نداستفم هدهلاراشم رایرهش
 ریارب هللوصو هبهنردا دارم بانج . یدل هللا یهرادا مامز بوک
 لادا هتعاظا یتسهلج ملا رازاو ریدکت قرهلاط هجا رکسع یمساع

 لامر واو نانازق یدایعاونما كنا و هاتم یاب نا دو یدلیا

 هرسکیلاب اضنم هاسهمنر عفر بویلدیا مادعاهداشپدمت سونغز نالوا
 . یدنللوا قوس

 یرلقدراقج كرابرحکب هدننامز ( یجحنرب ) لدم ناطلس یلح
 كعاحوا وب هدلالتخاو ماف یهعفد وب هسروللوا دع ماقرب ر

 . ردنلمل وا دغ ا یر ندنکشت

 كعا لصح . یدرویروک روصق لح رب هدنلغوا هدینات دا
 ینعب الال هدیاشاب هشراصو عم هنلغوا یو زسخ النم هرزوا كما

 ندهنردا هلسهنام وار یتسیدنک ع ولخم ناقاخ . یدلیا نحت یم

 هدنقح اشا لبلخ مظعاردص ندیا توعد یدام ناطلس بوربشآ

 ثال وساتسا ینعل ۳ ا تب وب هکردشمهلسب ترفنو توادع

 ! یدراقح هادم هلآ مادعا یا فقاعتم یحتف

 تاما ماود - ابورواو نمشد فاح ین. 8

 یتیب واغم هنراو هسلصنه هعفد وب نکرلیدشیا كباح راربخ انف
 . یدزومهنلوا ریدقت ینهجرد طقف . یدتنا راشتا 3و 9

 هنفیدلوا شملکح هنیراتکلم ًالاسلدانوه هلبا والسیدالو لارق یتح
 بارع همعط ندقوح ىش كلارف کولا . یدروش وا مکح هلس

 دایوه هنی رادما هج دیا عالطاسک هتققح ابوروا تیاهن .یدشلوا
 بلاغ ناقاخ هن هدهنلات هی هس زا وا چه و یدتسا هحوت هفرط

 ۰ یدروش وا نط یحوهدبا ماود د ) یسدقم بت رح ( هنملع



IC \A*یا دا یامدقم یس راحت  

 ترام ۲۱ ۰ یدبا رولروک یراتراشا تدوع هدهدنراایرلاغ ایا

 ییدردنوک ندنسهریزج یتووزمن « لاربما ینعب ونادهرول هد ٥
 اردک هب ( یترتسیا ) هدکدلبا مالعتسا یتکرح زرط هلبوتکم رب

 كمردتالوق یهدهاعمرب كجهّعا ررضتم ردقلواكب یرلولکیدنو

 راعشا هتسیدنک ًاباوج یسرتسوک هنایمخ روطو تکرحرب نوجا
 ی

 ڭكنىدودح راعو هب هب وسآ هک روما هلا هدودح ربع رادتوا

 ماقتنا رب هدنملع رالنامع كلدابنوه ناژ نالوا رومأم هنسهعفادم سما
 یرلق داشابه ابهج كرلنوراب ماطر SS کجە ديا تىشى هنسهب راح

 ٤٥ ١٤( س وتسغا) هدنتاصاوم ( ندوب - نەفوا )یریفس یونانی ربخ

 ۱ یدلا رح

 هدرا كلبالرهعا تغارفندسدقم برح هدیرلایرلاغ انوغروب

 ج السا كنس تر نورك هزکو هو
 ندنرلنغا هئوط یراضعب كرانوب یتح . یدیا راشملشاب هغلتلویاح

 وا لپ هارحا یرانالب نالساب هد ۱826 و نشم رک یرحا
 ۳ ارا بکار نیر ومأم اب هدر وکو دم رهش اد

 . یدیلوا نشو )کر
 تاذلاب ندشاب هنلاح هدو هحناک هروطاریعا سنازم تروکوز

 ۱۳ ۱ اع بلض داغ ون وشا «دهتسیدمردنوک هثقس
 رانامز چاق 1 تولوا هدنعات یلح دواد یلعوا تک یجحهواس . یدیا

 ؛یعدمرب نالیردنوکهرلکنرف ندنفرطرامور هرکصتدقدل و هدنرادز

 . یدیا ر وشو هدندزت رکن ىف هیت

 ا ۲ (دالو) هدنسمرا داینوه ءایرومأم اپ هدنلولح زوم



 . یدنن |هدارقتحت هن تاشعت یلواهسر ویداوا ا ۲
 كدالو هللا داوه بودک ردق هلا یرارو لو 8

 هدارواو كج هليا له هلوساتسا یرلنوب كردیا باکرا ی

 ف دوش ییئامع نالو .هدىليا مور قرهلشوب وا هل ر وطاربع

 یلرادمکح لرطا ا كنهداز یهواس و ك ناو

 . یدبا قحهل وا نالع

 موج ههرتسلس هرکص ندکدتیا رویم یتاعل لارا اعود وشا

 .یدلورابایرغوط ۰ ( یوکرب ) هلتدشهلباقارحایتتموکح ناقرت وا

 . یدرویدبا تقفاص هبامنود هللا لقالفا ردق ۵۰۰۰ هک ( دالو

 دا و . یدروشسا كما طض فوکرب نوسل وا هسر ولوا هن

 (شرکب ) هل رط ( داتشنورق ) نالوا لتمق تیاغ یدصقم نو

 طض E ر ) . یدیا كعا دس هرللنامع یو 9

 راحودهینامع رک اسع هلبا هدازکب ناخرط نالوایظفاحم اروا .

 تاش رشت هدو طقف . یدلوروا هغیزاقیسهفاک كرلنوب و

 یرلهبنر نمهبرکتسع ناکراو ا رماو ناطباض نوایدهزو ی 8

 هدنفارطا لح ییدلو ك ( دالو ) یدلوروا هرافزاق لوس هد

 ی راناغفوءا كن هبر = :یارسا ه راس یو شنا لیکشت هرادرب رافزاق

 هدکعا بارششوت ونک الاخ ا هر اد ر ەدىش

 ا ید قحسور ندرهف تدش لر زیخو . یدیا ش#

 هنفررطدالو راخاب ردق ۱۷۲۰۰۰ . یدللوا كرت ندنفرط یسهظف

 لولبا هدراداح تیام . قلبا لوق یتسبات كن ا دلرهع 8

 . نیازها است را یروس یوکش هدنطیا

 ییدلیا ارجاو بیر كدنومسکسس هد ۱۳۹۵ هعفدو داننوه



 100۳0۱ ونروت یئعل ۳ eT لوق ی ( نالب )

 تانغادل واهدوهس كقضت هرکص هتفهییا نددرصاحمو . یدتا موج

 (وبج) ندنبصنم نیر ( یتلوا ) رلایرلاغ هدلاحو . یدراو هقرف

 لرللقالفا « كرلقنارف « كراراحم زی رکسع . یدنلوا لقن هنیرهب
 8 طقفو روسوط هدتقد رظن اعاد ندتهج غاص كنههوط یتاکرح

 ا ودراناتسرخ رب شیدنارود و ک ذ .یدیاروسمتسیا كمش رب هبهب راح

 یعاتاشت هرفسر كوس هللوقر زج « هدمسومر هلو ینادناموق

 3 هالک 1 یطاتحا مدعوشاتیاهن دانوه .یدیاقازسطاتحارب كوس
 هدهسلدلدداتعارف هدشام لوان رشت نایک و کیو بیروت

 3 فرصت ۰ ( یوکر) نوجم ا نامز اقرب كردیا هدافتسا ندنوب راخالوا

 طط و یاسیص هدینا نیرمشت ۷ هدین افس ان وغروب . رایدتیا
 . یدّسا تدوع

 يروه ندیافوقو بسک هبهبراج لاوحا بقاعتم یلاعوقو وبشا
 6 هد۱261-۸۵۰ طاش ۲۵ ) ہللا ینا ناخ دمت ناطلس راولکیدن و ینعب

 ینسولج هنا هعفد كنان دا ی 8 هلاصم یرلکدسا دقع

 . یدنلق قیدصت هدندنفرط كنا بقاعتم
 هدتصلاح ضرع هیات دارم 2م ووقنار ژروز وسد پب رص

 36 یراوش اراب ) نالیدیاطض ندنفرط نافتسا كنا رار هکعا ماود

 الحا یزکد كيدنو هسزلوا چسهو (۲:ز۷هیا0 وتساویرد ) و

 مع زاربا کما ہدلا یب ( اطناز ) هسزمهدیا دادرتسا رب رادقم رب
 ۳۳ هلآ تنو اهد وتشاویزد هلبا ( راب ) ًاتاذ . یدلیا

 ید روس وب هدنسهرطاح كلديا لاغشا ندنفرط رهدوو و

 ا نافتسا یسهدووبو لوس هنسو نالوا یصخشم یودع 2م ووقنارب

۶ 
۹ 



 ۱۸۹۳ ینلروطارع | سنار هلرلراع ۳"

 یتل دمو تراقح ینیدل وا راحود ندنسهفود ( CR مولخ) 4

 یتراقجهریدل 1 اک آ ی ( اطران ) هقود هلبا نافتسا . یدیا سشع و
 دی لک دیا تنواعم هلرکسع هسرتسیا تا ا فا

 هده رح دابر ول « لوک رو -- دالو .. یدراشعا دعو ةا و 8

 رارق گمرک هة نا ا تک ر هلض رع هب زج هیات دا

 . یدشه#

 ءولبرص ینعی اقرب ندنداحما نوحسم یلوا هنس ییار هتشيا

 نادم قرهلرا هلهجووب یتروهج كيدنو « ییهنسوب « یلقژ

 سااربب هلبا یتبلارق راج هدنلاح هبراحم هليا ینا دا عو هدهعراب

 كحهدیا هبراحم هدنسکیاره ككرانوب هدهسیدبا روللاق یئلروطار

 هراقلقحاق نالبدیا هاشداپ نامرهق وش کولاک . یدبا لکد هلو

 بح ۱2۵۵ ) هکولاح . یدروستسا كغ یماقسا حالس لپ

 هلنش ندنفبدلوا هدهجردرپ اسرفتفاط كعفومو لاح هدنسهنس ( ۸

 کیو « هیابنالا « هامور « هکیدنو غواوا هلاپ ناژ یجحزکس روطاب
 . یدردغای راساکش هبهسنارف نابلشاب هفعایوا یرلابلخ بلص لها

 هدهسانناسا تروص رب سوبموخاپ بهار شاب یيدردنوک هیانوغ

 وناتسرخ هنامرا سلانیدراق] هدنرادنا ۱2۵٩ و . یدنلوا 1

 : یدتنا بلط ناتنواعم .هدننمش لک تل ۱ 8
 لارق جنکو یلاو هناتسراحم ندنفرط قیردهرف یجنحوا هد ٤

 باح هراو هددانوهناژ دوهعم نانلوا نعت یعو ه ( سالسپد

 یحلص رب لوبق نایاش هلرالنامع ایو كما رتس هلبا ماقتنا رب ینتم

 نشق نامرهف روسجو هققطا یف . یدیا رولسپ رادما كجهلم

 یرارکسع هدهسیدتسا قملشاب «هبراعو ۰. ید ی راغا 8



  n A2وجا ۳

 ا ہی ی ی یر سس سا صصص یی ای ی ی م یری ار س ی ی ی س ی س س ی یں م ی ی ی ی ی یی س

 ق دا نیفصاب ف ( ۳در !عواو ی(دال ورا ندشیدلوا زا كب

 1 والفا هلنلتف كدالو . یدمهنل ون هدهدافتسا ر هقشپ ندکعا فلت

 للعوا كنادرپ رکید هرکص زارب ندنآ و هناد جنک ةکلانحا یتموکح
 . یدقج هلوا صن هوالسیدالو

 . ا كارتشا هاتسسالوط هنسههرا هنراو هلوص یا دارم

 ۳ هدیراشرب هدلا رجلا ماقتنا اعقاو . یدلا ماقتنا ندرابلسنازم

 ؛ ندنروس لوبناتسا سة یناروطاربعا مور هجوق هکنوج یدیا
 :ادناخ غولوا هلاپ اذهعم . یدیا لکد دتم هاب ردقهلحم یلزنم بوط

 2 * 9 ٩

Nابور وا رارکت هرز وا كمراوک ( قحخاسح  ceیدا  

 ۱۳۶ ک راهسمک قوح ر ناطنعسق ندننادناخ هللاعوت کد وح

 لو هدننط یجهمکک قوح ك كتسهراداو تنطلس هعاخ

 ورطاخ قترا داراولکیدنو ( ساموط ) یردارب هلا هللایموم و

 وفوط ) تیا لاو یرلتم وکح راوان و نبتال و یرلقدراقبج
 هر زج هش ناقلاب ییدلوا یِیطنم كتراهرادا ( ایراخار )و

 1 تا(. یدرلروم شلاح کم الام هنغل ر وطا ربع | سنارم هب هح رللقع

 یدروس وب هدننط ات وفع رهظم ه دین هف ود ( تب )و

A aE۲ دیا تاف و هد ۷ ۵ بولوا عفادم ی جنش یشدراق  

 95 دا كنىىلاھا هتنا (:::۰ - ویره ) ینکي كن ( وين وطنا )
 E ۳۹ ج 3
 تا ازت زا طو و جاودزا هلسهک ورتم تنسهحم اعم

 ۱ وی وطنا 1 اند یر ردار كن ور هد ۱۳٩ و شعا تدوع

 و بت تب ویرن هنیرزوا ی یو کتاب E یاب اخ

3 



 ۳ بیت زج كنارواو کر E ا ی 3ا

 ناتسراچ . یدبا شمرک هنسهیاجریز كکی ناخرط ۳1 وق ۲

 هدد رص ینیدنا وا مکح هننوق فعض كتهملع تلود هننرزوا یاب

 لها كهاشداب ,نطنطسق هلاراشم نالواروطارعا دف لوا

 كنويره هلرلدونرا فاطر هدافتسالاب ندنسلوا لوغشم هلا ب

 درط نداروا و موخ هب ( 60۱6 یوم ) ۰ ییالوا فر

 ید شا( خزر یهدروک - راھ هه

 هیات دا رع هد ع زرط رب هدوو سا مکح راو در: ل

 ده یوباححا ] وره هلاراشم رایرهش هلغلوا تعد برح نا

 هللا هنواعم رکاسع رادقم رب ییدروتک كن [رونیدیئد عوز

 ناک دتا غالبا هرفن «٩۰,۰۰ هروک هتناور رب ییدوجوم یسو

 . یدابا تب هنرفس هروم قرهلوا هعفد كلبا ندهردا هرب

 شعا جاودزا همم رک كساموط هد ۱۵25 كرازال « یموب

 هدراولکیدنو یک ینیدلوا یسم لرالنامع یوسد پرص نا

 هلدارم ناطلس نوجما وشموق رب نابلوا تبنما نایاش یک راغواو
 هبا نیطنطسف .رایدمشاس هنتهج ضا یهدهاعم یر کیا دقع زا

 هلرافس یلیدوفوقل اخ روهشم خروم ندرافدلاف زىسقفتم سام

 . رلیدتسا نامآ و وفعو حلاص تاط كردیا مازعا هدر نو

 هللا موج هیدروم دام ناطاس . یدمهلوا قفوم هدننرومام خر

 تاد ی رک ی دوو قرهتوط هوط نوک چوا یراصح هم و

 الا رار هبا یا دارم . یدردسا کر هرات ۶ هف

 سا وطا ناعرا ف

 ك ناخرط هلاراشم . یدبا شعروک هلس هدننهج (اجرالق)

 كا ندرلاروا EREN دوه ردق هنرایرحما یس هر زج هش هر



 دارم یطب ره هب زج كنارواو یتکرح هبهروم كنياثدا رص ۱۸۹

 . یدنلوا نات هنفلهقود هننآ رارکت هدوبرهن .یدلهشربسا هدقوح
 هرزوا قلوا رادمکح رب هنیرلیدنکو كتا یسهبراحم غاط هلرابلنامع

 تسبات تحت ندکی رللالاست ندیا بلط یر ندراغولواهلاب امدقم
 ك: لدتا .لوخد هاساطعا هزج رب ربغآ هیهسامع

 ۳۱۵ داری ریو قولا هود 0,۰۰۰ یونس هروک هتناور هدسام وط

 را صح همرک هعفد كليا رلیلنامع وينم خروم . یدتیا فرصت

 د رد راشعا لاکا بوط هد رخت

 یول اق ,منکسا -- یاب رای میلدرفرا

 (۸6۸-۱ 6 4 ٤)د د هعطق وب هحیناکهکب ردنکسا و هننابراحم قلد ون را یل امش

 یرلهیرت هدکرانوب ندنفیدلوا شاوا ماق زارفا لع هدنمظع نارجم

 هدهب و نیک اقود هب كحبدبا هسرت هعفدو طقف . یدروندیا باجما

 مافو یرانامز لوصكننا دارم هکلب یدیا ( 50265 - ساطاسا )
 ادانتسا هتتعانم كن راغاطو شما لاغشا یتمظعا مسق كنتنطاس رود

 ردنکسا ی ( 1112114 - اتام ( نالوا نشا زجاع یحاف بانج

 . یدیا كب
 هده رص ر یدل و هل دون را شا مدلی 2 110 د

 هرزوا قلوا نماض یفح هلاق قداص هتل ود تولوا ندننالومتم اروا

 1 اعا یلغوا ترد هلیتروط نهر لوا هنس زکس

 اسیناتسا هلا ژروژ بولوا یلغوا چ وا كنيتوبرتساق ناژ اغروب 1
 هدنرهعلق طامو هرد « قرلوا هدنسهباج رز رلولکیدنوو هدنرلاح یدنک
 (ژروژ) نالیردنوک هلواتساو E AFAT هدلاح و و ی ر لقداشب

 . دوزاب ینفیدلا ییمات ردنکسا كرديا لوبق یالسا بولوا یلغوا نالوا هدنمات

 CEES ص۱ داح )



 ۱۸۷ یاد دارص تره ینا داره
rrrمسی جیب ی جی جرج ی جیب  

 هد کت Ss قرەڵوا نهراذک هب زح ید داو ارحا یراناتخ ۱

 تافو هد ۱:۳۱ روک ذم هنب ( یویرتساف ناوبا) نالوا شملوا اّما

 ..یدبا نشموا طض ندفرط یا دار ی کک

 "یدیا کر ندنیاقجوح كيقوتم هدناذ ل
 ندنفیدلوا شعا تافو نکیا هدشای كحوک یردارب وا رکید

 . یدیا شلاق قرهلوا یدالوا هناکی كن یویرتساف ناژ (ژروژ)

 u 4 یدل اییناتخ < یدلديا هبرت هداروا « ىد ها تی ا

 .یداشل رویان (ردنکسا) یالوطندنتعاعش .یدامداب روسح :یقشدقای

 رهظم هلتعاحش زارا بولو هدرلههرام ضعب نکیا هدنراشاپ ۱۸ تاذ و

 شل هلبقلنادناموق هنسهقرف یراوسب گارف ه ۰۰۰ تح قرهلوا دقت

 هدنلاحترا كرد . یدبا شملوا فیطلت هایکلکب قاجنسرب هدیلوطات !هرکصو

 ثعاب یسمامهددا فرصت هنکلم كردن ینالخ كلا ندنفیدلاق ثرا و هناکب

 رلرادفرط مقاطرب هنیدنک هلیتلالد یسابرقا نکیا هدنشاب ۲۹ . یدلوا ییاعفنا

 زا > ( یرظان هحراح ) ییدنفا سیر مم صتلاب یرارف . ید-تا اد

 كما هرادا هبهناهاشمات ینراوجهایس هعلق ( راصح هة _ ایی ورق ) داردیا دیده
 یار هلسیدنک توریدتا اضما اک ۲ یهمانرهارب ییدتا راضحا هلوا هرژوآ

 رک ی دلبات نا رف. هد ۳ فا نسرشت ۱ اتا هزه یکی ندادادنرا

 ندنرلناداموق 0 دا ییرح لو صا قرەلوا بایش ر هدب ول اع یارک

 . یدا شما ملعت

 راعشا هدرخا زرط یرارف داردنکسا تب یاس ندا موحيع

 یدشللوا هنر رار هلبا یا ناخد ناطلس هدازبش ردنکسا کرد دارد
 هدرلهب راغ راسو ماش و برص قرهنلوا بصن یک قا دیک وب

 هکیدنا هده رد ر 5 توق ۾ ید زنش وک اعا یدنلو هدتمدخ

 روضح یشراق هراناولم قوح رب نالک هتناحتما تراسحو توق ندفرط یه

 كنردپ ,یدناشمالوا بولغم هک تقور چیه بوداهژرابم هدیهاشداپ

 شاردنوک ظفاح رب هرامح ۰۶۲ بولوا هتنایع تالاع هبمض یلم 8

 تافو ثنشاد رقچ وا هدنند وع توالو هدن رفس ماش هده رص وا كب ردنکساو



 ۱ دن رلردارب هدنناف و كنبردب كب ۳ یدا اا وخ ی راقدلوا شعا

 ةرطرب نکیا هدر ظعنا هنفح هن وا سسعت هنئوروم كلم كنيدنک ايو كبر

 وم ینرطاخ ترودک ینافو كني رلردارب ندفرط ربو یسامهلوا لا اکو

 ا 10 ) نکيا هدنسوجتسج تصرف نوچبا قب اق . یدلوا

 زج نانلو هدنتیعم € توا قوس هنسه رام ( اواروم ) نالوا عقاو

 1 كسردپ كردبا لافغا یظفاح کە دراصح ها و و رارف هل رادورا رادقمرب

 . یدتنا دادرتسا

  زومح وا یتلدالبوط هدنفرط الاب رد یلوکی حد كن رارف

 >بونیا یرغوطیشاشآ هجنسا رج یره (نیرد) هليا ینارادفرط
 ا E افخا هتنورد نامروا رب یرلنا هرکصندغالبا هنلثم کیا

 ۱ کو شم ملست یهعلقه اد الاب یهمان ماولوخ دهراصح ه | هج ز کلا

 ۱ وکنوک كردیالتق یظفحتسمو لاخدا هبهلقیرادونرا کیدتبا افخا

 لا انودک امو راظتنا هلاوحا ةجش بوناق هلتمح ندیا کت
 اقا رفت ۷۰۰۰ هزاخوب رب کهدننهرآ ره
 الا ۱۰,۰۰۰ نانالب وط هتعم هدامز ۳ هلکعا راششا هفارطا یتلاسب

 ۱ ایرقاراسو ی رانکی نالوا یسهداز هربشم هللا صاخشا ۰۰

 و طبض ینعقاوم یالو هبناي نوتب هدنفرظ هام رب هلشواعم
 ٩ ) یدایا تدوع هداصح ها كرديا فرصت هنکلام یردب و

 جو ینیدلوا نایب هدالاب داینوهناژ هدنوکوب ( ۱۵6۳ لوا نوناک
 رضوطهبونج هلیسهطسا ویرادبک ناقلاب هرکصندنس هب راحم احشتاللسا
 الکسا نالوالاعف ءدردق ینیدلوا ردتقم . یدبا شمالشاب هعقراص

 ۱ TOE ویشل ۱) راک ناتسرخ داوج

 وا رادم ههعقاو فراصمو باخا نسد هتیرایدنک یردنکسا

 Foe هرزواكعا هوست رادقم رر یونس یر سه هرزوا



 ۸۹ یاب رام كب ردنکسا نوا

 AS ووو هننوملا هفود ۰ ۰۰ علم و

 هنوفوب ندشیداوا غلاب همدا ۷۰۰۰۰ و یراوس ۳,۰۰۰ هاسبواعم

 كن هبنامعرک اسع هدریز ةريد)مقاو هدنسهفبم لم هم كراصح هجا

 ۶ :-یدنا شعا را ۱ و

 كنسهلناغكی ردنکسا هلرکسعردق 4۰,۰۰۰ اشاب للع مظعاردص

 دارت 6 | یزاغون دتا ضع كب ردنکسا یاو رو

 دس لک دم هحنلوالخاد هزاغوب اشاب لغ برلنکح یرک زا رب هلبا
 ر وتسه :دتسهفوا راشاط .یدلکهلاحرب شماموط هاف هبلاراشم کما

 ۲۲,۰۰۰ ندراسی یتیدردغای SEE E رادنکسا اوا

 E قاحنس ۶ یا ۲۰ و عدل تا زعارکسع

 رمق هدنسودرا اشا یطصم هلکب زورف ی ندو یدک

 راح ودینات دا ص هلک یادش یر ۱۰,۰۰۰ هر وک هتاوروناشیر و

 یهنرکسع ناکرا ددق نوا هبا اشاپ قطصم هلاراشم نالوا تراسا

 کک تای ودت کا. یدال دارمربو دات هو
 ج ووهار ژروژ توسد هدلاس (۱46۷) .یدروسدیا دیزیذوه

 هد هتسهب راع (اطناز) نالیدیا بولغمندنف رطرل ولکیدن و بول .نلشاب ن دنف رط

 موج ۰(جارد) عبات هکیدنو قردل | تنواعم ند را (نیکهقرد) وكارتشا
 هد-۱ع6ع یعب لوااهد و ششراق خدنکن قلدوترا ندنفبدل وا ش ها

 هنا والسیدالو یارق راخ تح دب نالوا فلت هدنلا مضح هرف

 نکو قاقتا هن راتوراب راغ ناب ىرى دن ۱۵ 2۱

 قلرط قلدونرآ دا كاباو سف نوت ..یلبا شما و

 عوقو كراولکیدنو ندننیدلاق هدنجما لالتخا یلهرطاخ وش یسیراح

 ند و و ييدتا لالتخا کک E قا ان هرات اک نالو



 یا دا راع رار E . هخاصم هلرد: دا ۹

 ڈا ص تیام .ردشل رو یناوج ا دودسم تراحم قیرط یالوط

 ۱ دارم ۵:۰ .هدزوا قعردصاب تاذاب ینشتا ل التخا شهدم وشا قل

 هب هب راحت بولاق رس ندقازوا رلقفتم . یدّسا ۹ رح هلرکسع ردق

 ما تاغه دن وام هژلنکباق ارش

 ی( دارغقسا ) هدنقرش كراصحهقا هد ۱ ع ع 5 سیام ۱ ؛یناندام

 ۰ هدهدنسهب رام راصح ها رد کا . یدلبا هرصاح یهردو طض

 شا فلت هلس یاشاب زوریف هدهبراح رب یتح . یدرتسوک رلهقراخ

 عفوم ر هلو طقف . یدلوا طض تومهرااروف یرهش هدهسا

 هدقازرا ندفرطرکید . یدلدیا عیاضنمرکسعردق ۲۰,۰۰ «هدنروغا

 نرشت ٤ ارخوم .یدتا تدوع هبه ردا ییاددایم ندنغیدلواشمالاق

 یدللوا حلص دقع هدشاو هدزهاک هفرا لک رکود 2و لا

 هلداینوه رارب هلیراب رام یدنک یاسر دونرا لیمکت اذهعم [۱]

 . یدربو رارق هقاحتلا هنسودرا یی

 ۱۳ دا لکت هدیراتوک كوص كنا ت دار
 ۳ ندید وع هبهنردا رک ذلارام كہل !اراشم رایرهش . یدا شعر و

 هرصاح هام جواو موم هدارغتفسا ك ا

 2آ اا ; داردنکسا ینائدارم . یدمهلوا قفوم هطض هدهسدتا

 هفع یاهدرفسرب رکید ها دو را هد ۱ 6۰ او ۹ .یدروسهدیامعه

 رار هدعاب ناخدم تماس دهعل و هدنتفافر هرفسوو . یدرب ورارف

 هرکصندک دنا طض یقاومقوح رب .یدلیا كارتشا تاذلاب هدلاحینیدلوا

 :یدنکهلس ی وص لرش ىح و ی داش اب هر مصاح لر هلکه نکو ا (ایقورق)

 سوط یانداصو شما احلا هرلغ ا .یدمهنلوا قفوم هنب

 0۰ ص ۱ دلج - افرو 1



 ۱۹۱ هزاع, رارکت - هلاصم هلردنکسا یا دا

 رە ردا هباذا بوط یفاک رادقم هدنوک ترد نوا ندنشیدلوا فلک
 یستلا وقل راطنق یا یدردنکیدربدتبا عضو هنتسوا قادن وق ین واندرلن وب

 تیرخ هعلق هلسسهناعا رایوطوت .یدبا ردا تخادنا هلک قلراطنق کیا

 هدندفرطرب هلساکرح هم روح ییدتبا تبشت كلردنکساهدهسیدیاروش وا

 یره رار زدکسا کنوح دنا رولا هلا رضا یا هاو
 بولواوحم هدنتل | یراموروحوا اند كانمنامعیودرا .یدیاش وط

 هاکعا ود یرلت رصح دایرهش یتبدل وا شلک هبهبیرق هوق یسک

 هبزج هفود ۵۰۰۰ لقاال یونسو قلوا عبات هبهلع تلود نک
 ا حلاص ات هر کا هلسرافس اشا فسو هرزوا كمرو

 هدرازاغوب نکرولکح دولا لج هه ردا ندنکیدلبادز هدم | هدهتیا
 تاعیاض لخت ر قرهلوا روح کما برج اک اسع ردنکسا 4

 1 یداسهدنا توو هوا 7

 ر هاب تتطاس رود نا داس اراک ینو

 . ردکلزستقفوم رب

 یراهتح یف ]اط رب هرکص ندنتمجر كتسودرا ینات دام

 ردنکسا ..نایدقس برقا یسضارا كبدنو نالوا یفتم كکب زدنک#

 فلکت یا كرت هرانآ یراهحهفا نوجا لاصحتسا یقافتا كيدنو
 زاربا,تعفنم,هنسفتنک یک. یلوسانونوغارا. تا و

 هنلاح یررغ لصا یدیا شمشود هدهنسهقرآ قام هارللارق كج هی
 ندتقدرظن ینماقتنا كنهلعتود یتموکح هزوغار كجوح وک ندفاب

 کج هدا دا ا اصلم: ییا را یدک کک دینی

 . یدیا شما هلبب دعو



 رله هتسهب راجع 2 3 رچنکیا ۳۹

 3 و هددلح 8 دا صرتا ا كساع وفو و

 . ردشعلوا رک وداود یتعلس دهع نا قنادی

 یس راک ہں مہم هوص وف ینا

 روسهتونوا یتییولغم هنراو هدنامز رب چنه دانوه ناژ انزدلو

 ۱ رول یشیدلوا یتیدلوا کلر كوس هنسهعیاش ترپش کنوحو

 . یدتبا تعجارم هطئاسو عونره هرزوا قلا ینماقتنا كتي ولغموب
 للارقراغلب یتسیدنک هدنلاح تقفومرب هدیرللارقبرصوراح و ای ًاتاذ

 هنلوصح هلتعرس كنیدصقم داننوه ندنراکدتا دعو ی راقجهناط

 بلص لها رب کی هدنسام (۸۵۲ - )۱٤٤۸ . یدیا روشنلاح

 ا ا نک ر فر کینو هدزوا كا لک یلکمت

 باوج ندنراقدلوا شمقبب شعاصوا ندقوج ندنانبشت یلابخ هلبوب
 . یدیا راشمرب و در

 ۲۰۰۰ هرب رکسع . یذبا هدنسهاخ تخم راح هکر ال هز وعاز

 شهلا ایفا یک از کمر و ۷

 5 ات هاهجو فدل وا ناس هدالاب هحنلک هحنلکهرادونرا

 ء ىم وواو کمک هنیدزت دام وه ناز

 . یدنلناج هدایز اهد هد ۱۵4٩ یتفک یبئرت بلص لها وشا

 كس یایوروا درك هنیدزن ااو کیدو یسهدووبو ( ایووقارق )

 و ها ال . یدتبا فلکت ینک ارتشا هتنابداش بلص لها وشا
 رادقمی وز .یدابادء و ینکجهر و یراوس ۰۰0۰ یر تا[

 راق یا , یرللو هدرافلکت هدمداکبدنو هدننمض یر رکسع

 . یدنلس هلبنالشاب هدیدج رفس هدرابب لوص قحا طقف . یدلساب



 ۱۹۳ یذرعت هلیا مور كس ورا راح

 ارز یادی .نیما هفته E ی 2

 دانوهناژ .یدروشوا نط لوغشم را ی رام لقاج

 قیسو مظنت هدنروص رب قویسمان یاثما یتسودرا ناتسراحم هعفد وب

 سیوم ناملا یردق ۲۰۰۰۰ و لقالفا یرف ۸۰۰۰ یدوجومو

 ۲۸ هاسودرا لوق رب یدوجوم ۲2۰۰۰ هدلاح ینیدلوا یسحکشت
 نانلوا قاطا هناتسراحم تولوا ندسنعالق قالفا هد ۱22۸ لولبا

 یه وط ندو روع یعی نایارت هرول هتساور 7 «ندنراوح نیروس

 یدلبیا روم

 ا كنسودرا دانوه [۱] هدسامع رات ىتيدراي وىنىم

 یغیدلوا تراع ندەلرع یهظفاحم ۲۰۰ هلا یراوس ۷۰۰۰ و هدا

 . روزای

 اد صاج | ا لها نانلوا لکشت هعفد وب هروک هتیاور

 ندنسهطا الحس یتحو راهلاوش قاط رب بولوا لمکم تا ندنرظن

 الا ولو الا هدودیا . یدیا شا دلارتما هل نا

 یلویکیت یسنرپ قالفا . یدیا روبنلوب رلتلم اس ارج لهو « راراحم
 یلوطانا هلرلکب دمو یسع هدهسیدشلاح هکمرک هناتسراغلب ندنراوج

 یب رلک ا مود تسابم-«یدل وا عنم هاسهطساو یعودح كك راک

 یرشو سدس تینهاکودرا راک نت كرهشش هاسهب رکسعُه وق

 فداسصت هبیلنامع رب چه هدنراوج شب را راس مکح

 هکنوحوشملکح ندنراغاط قلدونرا یاعع یودرا .یدبا راشمامعا

 نا . یدبا شلدیا حاسص هاهجو یفیدنلوا نایب هدالاب هک ردنکسا
 ندبیعوطقرهدوب وا ی ها تکالف ا هن واعم هلرلدوت را دان وه

 {٥ LIہو ع .راب کک  Eن ۱ الح ۵ ۵ ۲

EA 

 ا



 حج حج صحیح

 یا دا یلوصو ههوصوق كنسودرا لفرط ۱۹

 ۱446 هعفدو یسودرا طقف .یدریو رارق هکمتک هیووصوقیرضوط -
 هبرح تاذلاب هدسنر قالفا یک ینیدلوا هدایز ندندوج ومک هدنرفس

 ۱۱۰ اف 2 هدنن فسوشاهلرفسینک .یدیاشمامتا هلارتشا
 لامعتسا ییا E رلیراوسی راهب رع اسمو هدوا هسيا راوقرفرب

 ا ر انداع ندراهرع وشا . یدراشع رک وا یا
 هدنماقم هداس رب ردتقم یک رایرحکی هدنکوا دارلیراوس كرهليدیا

 دارسیداما د مو وقنارب درود تیم راواب رقم هیعد ترا

 لردیامدرای هدارام یهاشداب هجوز یزفو شا ءدهاعمدقع هليا ینا

 هاتهح و . یدیا یا در یداحا هلا دانوه ناز هلتفادص هتنادهعت

 یدرارویروک هلقلزسدمق رب یتاکرحولامع| ثانی راقباس عوبتمرلولپ رص

 ضرف یتکلع نشد رب یاتسبرص داوه ناژ ندوک یرللح وب
 . یدردتیا بیر و امغی یفرط یه كردیا ساقو

 او ارح یزواج ونشا كتنطلس تانراح ياندا

 ا زو ۰۹۰۰ تداع ندنرایزاغو نامرهق
 كدیزابمردل بو ینیدلوا دېش داراکدنوادخ دارم یتیدلوا مان مه لوا

 هنس رکسع عضوم هوصوق یکیدلیا فلت یال ا و پرصو راج ۰

 كا داص (۱2:۸ لوا نیرشت ۱۷) . یدلک هله رط لیدتتسوک

 هح راص «كب مضح ء«كبىسعو یرلکب راکب لیامورویلوطانآ هدنعم

 ا ا ی ناژ . یدر وسل و لب نان :یردابرب شاپ
 ندنتهح هرد وقشا قرهلا هتفد رظن یتوق فعض هدلح ینیدلوا

 هابا لر یترلماکحتسا هدرب كجهدبا راظتنا هلوصو كکب ردنکسا

 .نمودرا بوک ینسهرد (اجیتبس ) هدنراوج یسیرق ( دور )
 هب راس 1۹ دام ندا ردح ندمد هقارا . یدرو رارف هضرعت



 دا ۰ a فوح را هدهب و توقف فعض ] ینییلکت حلص

 هننا راضحتسا هب رام ندفرط یياره «یدتادر (هانوهناژ) ینقماکدت

 نوا همداضم قحهلوعوفو یوک یترا ل ۰ یا الاب

 یدنلآ رتعضو

 ندنغیدلوا هدیلیا مورهبرامیعی لوصالایع یرح ماظنكرابلن اع

 هدحانج لوصو یی مور هلسادناموق کبرلکب ییا مور هدحانج غاص

 چ وا هدزک مو یرکسع اکا قرلوا هدننهزادا ین رک

 كنودرا هدهقرا و ۱ ظوفح هلراقدخ ندیا لیکشت عنام طخ

 ا و هحنلک هنسودرا ناتسراحم . یدبا هدقملوب تاناوح و ینارغآ

 یرک اسعقالفا هدنحانج لوصو رابلالبحس هلراراج هنیهدنحانج غاص

 یک اتسع-لدواو یرانسکش یرتماسالاو اه هیرگرمو

 . یدیا هدقعلوب
 یراوس قالرابتیاغ و کیم . . یدسا ماود نوک چ وا ه رام

 راح رب هلبسها بس is ر صوصخاب . یدلوعوفو ىسەراح

 هماشقا اده عم . یدیانرب> نایاش والوود ON ی( چسو )

 یداص ناطاس هجینک راناتسرخ . یدنهدیاسک تعاطق هبراح ردق
 ندا هصو ینقصاب وب ماد رک هاو و كیاغرو . رلیدتسیا قمصاب

 نوا .رعما یلسش دواد .هدااز/یشووایت نانو
Egىا م مور هدب راکدتا موش هلدش هنرابراوس لوطا  

 قف ۳ هغ رانا كرد اتا هش وام تای را 3

 یعرک هدایزاتب لادح یرضوط هنتفو لاوز اد موب . رليدلوا

 ناخرط کب زلکب ییا مور . یدتسا تیارس هطخ نوتب كردبا ادم



 یا ی حج یس س رخ حس ی < صم مس م م س س

 یا داص یهمداصم نفرط ۱۹2

 رلخ الوآ ا رار دونرا فسغخ هلقعراح ندنسهفرا ثانمشد كب
 داس وهن از قلارا وب و . رلیدل وا صالح ندقممح تومر كردیا را رف

 مو هحبلب وط یاد ارم هدلاح ید شل

 راط با ندحبلق ندشدل وا روتسم هلراهرز یمصخ هدهسدلبا

 ہللا مسقت هبهعطق ۳۷ یتوق

 لباقمر هک ۳ اسحا داسوه . یدا شمامهلو لوصح تمدخ ناللوا

 تکرحرب لکسشم یک كتا موج هرایرجیکی بوشبقلاق های موجم
 ۱۳ رم طقف یدرتسوک راهقراخ « یدتا تعت هتسازجا

 7 ندلاتفر شهدم . یدلاقمقع یری د یه هدنسشراق یراهرونام

 ۱۳۳ ۱ لها هکولاح .یدلبا تدوع هلبا ماا لاک رع رکسع

 ۳۳ فتا شملغاط هنسهووا هوضوقت هدتماقتساه
 هفرطرب چیه هبلغو رفظ یوک یجنکیا وشا كهبرا یرلخروم

 هدلاح یییدل وا 1 اهد یو اتم را نمشدو یکیدلا هحوت

 یتسهب ونعم دو ES E دا ص هدیدش تمواقم کت

 هدافتسالابندلبل تملظءلزع رکسع داس وهنالوا بهاذ هنکجهدیارسک
 تک رح ر ,هلبو e یودرا طقف و یکیدلیا دسا هلس ینتمجر

 كناغرو هدهسرودیا نا ییغیدلک اب هدننسخ و نط 0

 یاقششکنوح .ردمز زا كما تا هنناققح زمکیدتیا ناس هدالاب

 برحیوک ینکیا كنهمداصم ءاغروب . رد+افرط یو ا

 نتزامالو هسنجا نيخروم هدلاح ییدایاناس ینغیدلوا دون ندعطف

 یجنح وا ايو ینکیا .رودبا هیاکح ینغیدلوععوق و یوک یعنج وا كنا

 قالفا هروک هتناس كنخروم یربغ نداغروهسیا نوکیناهیم یوک

EENشمددتا ررقت رح ٌهحش نیش هفت نا هر  > 

 هلبا ینا دارم یسنرپ مالفا هدهبرام ماکنهو هدروک ذم موب هدزوس



 ۱۹ كدانوه یرارف ا هح 0 دا

Farrar یی سس جسمی nr rrr r 

 هلصوح یسەرااغ هدهبهراضم ماکنه كمصخ ییا - شما ہرا

 هفلات طلا رم هاسهطساو مظعا و ردد رل ش زمغص هر شل

 مه كنتوق نمشد یساحتلا هزهودرا لرکسع ممقوب « ا و
 ین والغم كدا وه دار دیا جاتا یتسل ر دشقص نقرا هدم و لدهمج

 قردسلوط یسهرکسع ناکرا یززوا مات ۱
 نالا هدییرلقا هعفادم ها یشراق هنعقوم یا دام ا

 E ودرا یک ع وط5 بور و ص اةن راحت وط

 و E ES N هدسیدنک ههاکودرا

 موج هنقراب یحوط یراکدتا هعفادم كراناملا هلرالامهو هناْع
 انام وف هد رکسع ندنعتدلوا شم ازا رف اناذ دام وه ن

 شلوافلت یسلکممق هدنراق دلشابهغملبغاط هلکرت یقراپ هدران | ها
 ندکلنزفال ماطر عالم ربغ ًایلک هلقع یسهفاک دارازوسوب . یک
 داننوه ناژ یک زمکیدتا ناسب هدیراقوب لاح تقبقح بولوا ترابع

 تعحر ا ر چسه رونه هلب زا را تعاحش هك سە رد تا

 لاق رب شهدم هایموحم هرایرحکی نابمرتسوک یزوب تی ولغمو
 هدسیدنکه دماکنه ینیراغاط هنتهح یه كا هوصوق یسودرا هدنفداص]

 تکرح هتهج واو یدتسیا یملکح هدارفلب كره یتغمریا احیتس

 وب. راحل ید و نه رک
 . یدیا رویدیا زارق ها هم دخ چاق رایو کلا کرا و

 د ج.ووهارپ هر توسد قره وط ف یرا وابوک تر

 داوه ل ددد نم رطاخ ۳ زایدو هتک هر و تب یردب معاق

 هدنسهماسكنا راشم هبراحم هجرار « شعا اخ ےک ا رب امدقب
 ساسد « راکهلبح مدا و طقف . ىدا شاوا كلام هاتسبرص ةي



 ات دار لارا كنيروطار معا سنازب ۱5۹/۸

 | ارخم ) هنلغواكحوک كداينوھ هو و شر سو

 ندداینوه راد هنکج هلیدبا موزت (. ردشلوا لارق هامان سایتام

 و  یدقار مه كلا ندلا دنر ارب رج
 ناتسب رص هدن | قرهللوا دقع هکراتم رب كلهنس چ وا هليا هللع تلود
 . یدلف قیدصت یتیدلوا یسهزاتم تیالور كنهلع تلود

 شمار رقت ۱۷,۰۰۰ هدهرام نادم نمشد هدنسهبرام هوصوق

 مزب هروک هتتیاور را « شلوا فلت یناکدازلصا راع قوحرب

 یم ولغم كساص لها شعا ۱] شلدنا عیاضره ۰.« هدندف رط

 یتقفتم ندرلهس ییددلوا لصاو هدهد كب 7 منه

 . ردشملکح یریک هلکمروک شاب رس هدرارب
 نزار نطق ات

 ندن راکدشم وا یو هدنمسج همحامه وص وق كن را ودراراحم و ین امع

 ین ولغم كنا ايو [۲] ندنس-دوا یتفتم كداینوه ناژ ءرکص زارب
 ندنکیدلس یکجهدیا هجوت هنیرزوا یدنک كنالب نافوط بقاصتم

 ندهروک ذم هب رام غولواهلابناژ یجم زکسیروطاربعاسنازب فالوط

 ندا کلامحا هد ۱۸ :لوا نشت ۱ ِ - هک جافرب

 ۳۳ ا ا رودوت ندنراردارب . یدا؛شعا لارا

 لاحراهدنفلتوسد ید کود (ایریلاس) ندن وعاطهدوا هدهسا ۳

 و صاح هدلاحعو روید ره ۰۰۰ یزعاعیاض لیدوق وقلاخ [ ۱ ]

 ۲۰,۰۰۰ یتاعیاض ثانی دارم هدوبنم .هلوا شا هوالع رفص ر هرادقم

IYرود رد ۸۰ ًاسرقت کین كد وح وم  . 

FE elیاکرح ۱۳ ا هنپملع فا دا ص دادا بوه  

 هننوک تالاغا رمق نوجنا ك.ابهدا قیبطت هنکک داینوه
 یا ET یتعابرامعا هیت



۹ 

 ۱۹۹ یاخا روطا ربع | هل وساتسا تنساب دا ییاث دارص

 ) ساموط ( ا ) یو رد ( نالوا یرلردار رحبید ٠ یدیا ت
 « هراح 9 ات داع نوحا طض E کا رش

 .یدلوا علام IE ناق یسهلخادم كسان دا رص نکیا راز وا مضاح

 ی وتم کل و یسماح كنفلر وطابعا سنا رب یاندای : هوش

 تاکرو هر هب ردا زا ر خروم نوجا لح یولسم ندنغیدلہناط یکژ

eقرهلاق نونع ندتمحایم و هلاراشم رایرهش  

 یرلردارب رکید كلردبا ناسحاو اطعا رابده ضعبو تافتلا هزجارف

 کا باعا ی ( سزاغارد ناطنطسق ) یطوبسد هروم نالوا

 ییرصقجاتهد (ارتبزم) هد ۹٤٤۱یا نوناک ۱٩ نطنطسق .یدلیوس
 سنازبب .یداوالصاو هبهنطذطسقیاسیم هدنرام ۲ هرکص ندک دل

 تسبات یاضتقم انداع یراتمجام هدنفح ییاعا روطاربعا كنتموکح

 رادقم ا 1 ه وص وق روک هاو كيوب ول و تولوا

 شع اهل راعشا هروطاریعا دارم بانج شک هه راک هل رکسع یقاک

 E رح عونو ایو یافتا نالوا ینخ هلبا دابنوه اب هدهسیا

 .یدنا شما الا رتشاهب هب رام بول وب یل و ر ندنغیدلوا تراقح ر اسررفلمحم

 .یدنههلوا روصت یر, قلاندنو هتنطاس لوماتسا هسیا هن ره

 ملست هرایلنایع قترا ییتکلع نوسلوا هسرولوا یسکناه هکنوح

 ا هلاس شوتناخارو روطازیعا یی لک ۶ تر

 یوتم ساقودخروم .یدمردای هل ینحوتت ممر نوحاداصتفا كردي

 هلایموم و یروطارعا وص تراش لو ی

 .یدیاشافصوت ود یت رطب مور هدلوساتساهدسهزاغارد ناطنطسق

 هلورناتسا هد یناثناخ دم یو دمو یحان كلوسناتسا یی ین ان دا رع هدزب

 .زرولسهد یهاشداب نابع ثالبا نربک قرهلوا یرادمکح لومناتسا



 ینا دا یلاحرا داداص - یجاودزا كحاف "و
۳ 

 یرایرہش لارا - یتا ناخ د۶ جاودزا - زع رل اصروق

 ات رک دراهطا یراناصروق لناععقت را هدنسهنس (۸۵ 5-۱ 46۰)

 «هدهشق - سوسقات «هدنسهطا سویسل عبا هرل یحولاناق و هدنف رطه

 ساقول هد غ « هدنراهطا یتمف كا كعلهفود « هدنسهطا سولم

 کس ایدامو هدنسشراف یضارا بوس: هتسهلاع یسبرق « هدنرطکوا

 ا هدرانول یجاصهدران دلا ندا هد
 ا ر ندکیدنو یسهفاک كراون .هلبراعروک

 ولن امع را دود تسل رس یک ینیدلوا هد ۱۱۸ كيدو هدهسیدتا

 ۳ اما كلاب :یدهلوبهدنتهج همقادم. یشراق هوم
 ا ارت یراق هتتاراحت كيدنو سزاغازو نطق
 سنازب زونه هرزوا قلوا تکرحرب یشراق کوب راولکیدنو هدک دتا

 ( هدعاسم ) ندنا دارم نوجا لاغشا ییلکرا نالوا هدسهرادا

 . رایدمصا هاب قالوقهتیرتزوس اروطاریعاو رایدتنا بلط هلس

 هدالبتسا كردیا هدافتسا ندنسهمسج تیرفظم هوصوق یناندام

 . یدیا لکد هدو هدیتخ و نوغرو ۳ هکنوح یدعلو

 ۱ ی كمریک یتورم كنلغوا هلتدوع هبههردا هرکهندهب راح

 اځ دج یدهعلو و یمودحم هلا تاراد و هدد ر هد ۰ هب

 ندا ناکسا هدنراوج هطالم . یدتبا ارجا یّتسمج هيلو كسا

 هج وز نوناخ یتس یسهبرک كک,ناملس یریماهیردقلاوذ ندنلئاق نکرت
 لولیاو شاردنوک هلراهده قوحرب ندنفرط یردب باخ الاب قرلوا
 بودا ماود نواه روس رايا قوحرب ردق هلوا نوناک ندب ۰

 ناکداز ناناوب هدهلع تلود دز هله رط نهرو راسنر قوحر

 1 ردسساپ ثانعماح ناطلس هدهب ردا اہلاراشم 1 ردشعا هلارتشا هروس



 ۲۰۱ یهاشداب لاح را شا دا

 یب ناخوراصو نیدیآ یتیداوا یسلاو یاب ناخ دم بقاعتم یروس
 . یدلیا تدوع هیاسیقم

 مدیرا وجه ردآ یاب فاش کرار ندا ۵
 رب یئتدش ا هتاور اک . یدلا قوغص ر یتدش 0

 هدطانش:۵ ابو ۲ رکن نوک ترد". ۍدلوا راف ٠

 نداسنفم كسات ناخ دم یلخ . یدتسا تافو "ال وزم یک ید

 نور ارخؤم بونلوا ےک یلاحترا نوکیا نوا ین ردق هلوصو
 ۰ یدنلو ھر دلاخ هعاد و هدنص وصحم نودمو لش

 حرص
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 هصاالبخ-

 تاستکم ج “ا ی.هماننواق وج ا کاو كاف حج نوع تاوه

 : سو نو اه ناودو روما تسایر سس یس هلماعم «ف راعم بایرا حمد یمهیهلع

 . یراهشا ضب س یدالوا -- یلاحترا تاحاف . تانادحا ضعب

 سیبارعاهناتسب رص كنارام هلیسانفا كتیلحدجا كحوک یرایربش رداد

 ۳۳  یلروطارعا مور س یلاطم یربکب ۰ لغوا نامرق
 ۱۳ 129 تاعام هلرللهزوغارو كيدنو ۰ رللهتسو ۰ رلولیرص

SS Eج  lSراھ  . 

 هنطنطسق لبلح جو

 -- یرلاوعدبهذم كرامور .شیاع هدهروم . یطرضكسراوح لوساتسا

 ندفارطا كرلنو و رلیلهونح س . رلولکیدنو هدزهیشتهنسه _ دام لوتاتسا

  نەبروا یجوطو بوط -- یرافلیضاح كحاف س . یرلهناعتسا

 كرامور س . زمعضومو توق س هبرحو هرب تایقوس هنکو ا لوناتسا

 ۰ یو
 ك

 هرصاأع اد

 هینطنطسق حتف ک درک كل وص كه رصاحم ج یه رصاحم لوناتسا

 ( ۸۰۷ لوالایذاج ۲۰ -- ۱۰۳ سیام ) ۲٩

  هییهذ«تادعاسمو داوس هرلمور س یامع تخ اب لوساتعا

 هلوسناتسا . اشاب لیلخ لتق س عاف هلرنالغوا جنک كل ( ساراتو یاقول )

 o O یوم



 ۲۰۳ نواه تیوه یا ناخ دم

 ہر را یھ تم و2

 یتمش را هدنس ولج ی هعفد و. رد زهاشداب یح ز وقط ماف
 رے

 یرلشاف « یلکم یر لب و هب روا . یدا هد رلشاپ ۲۳ ۲۲ هاب راشعا

 ا E . ىلاقصو اص « ىلە زوج

 ۰ یدیا تا  «لقعيقإ «یشفاب فط ] « هصقی و < ید : ور ناغ ِوط

 لوف یوم الع قردلوا هعفد كلبا هلا لر

 اه اا یخ هداسخم یداوا یسلاو قا

 نوس ی ] بولی هتناویح « ناه هلبسوفروق قلوا مورحم ندتطلس
 E 0 هحیک , یدقح هلو « یدید [ ناک ندمهقرا

 - ۱46۱ طاش٩) هللوصو هبهنردا ندارواو هبیلوسلک هدنوک کیا

 .یدنواتعس ندنفرط هله و نالعا یتنطلس [۱] هد ( م۵ مرمخ ۱

 دا اف را زمس٩مش هدهسلدبالکد یقح یاک ذرب قاب نا

 فاصوا . یدیا یلاع تاذر صوصخحم هنناذ یعون ء یولع یا

 .یدریو قنوررب هح را یجتف لوبناتسا قالراپو یلتمظعكي هتسهردان
 ا دا ندنفرط یناندارم ی هوا
e Dtیرا دا یمایسو ,یرکشع كا ناخ دج کا  

 . نمهنل وا راکنا هدغلدل وا یرتا

 ا ی راتوق شدم لا كلود یاضف,داوس لا و
 . ردسعا مادختسا :E ىلوصح كنەسابس دصاقم كوس

 ندنفبهلو فداص 4: و!كطابش یو یجمرب كنمرمیسه:. ۸۵۵ [۱]

 ۰ رول وا فداصم هد رب نوا كەرع هلب رابتعا ی رگ غران یس واج كاف
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 قلوروب « ريشيلاج ندشبالا « ندراشنح « ندراتعخ است « زملس
 تذل ندقلجوا نالوا ندنراهحنلکا هناکب كنيرد . یدا زعا طح

 ۱و :زاسو هدنناوخ هزعالزنت هتساشاع هناتحو كنح « زلا

 یا ھو چسه یامعت

 مدع ردق اف هتیردپ هدهمانتسا لاوحا دالوارب چیه خ رومرب

 تعاحش ييدتا زارا هدهب رام نادم E ردا و وک تیاصت

 . یدرلیا تربح راحود هاب ی رامشد

 < کد بحاص هدهساس و هزادا و روما <« کی لند 3

 ا ناطالست هدنواختس ییدزتسوک هرکتنع
 هدعافرب یتکرحو لاره « لاعف تیاغ « لوهح هحنسیدنک لاپماو
 . یدیا طوبم هلوصاو

 هناکدوک روعت یسیزنکا كنسهصوصخ و هحور لاوحا كحق

 [۱] ۰ یدرزکب
 فالو ءذشا راشاق هاو درو ندا هارا یتاتمو توق

 مومفمو «نافلاطو هکحرب شمقح یرغوط یراشطو نوررب كوس

 هنارا یتفیدلوا كلام هبهقمع تارکفت كنحاص « زوک کیا یشقاب

 نوملوبان هلو لراشیجنکیانوا هن هدنقور چه طقف .یدرلیاراهظاو
 ناسل اعفاو . یدزمشایعوا ملا تالاخ و ماهوا هدنزرط طراباب و

 یروطاربعا یجنرب امور هنا مک ردنکسا نالوا هجرت یر

 5 ناتلتب هلبا هعلاطم یتسهعمسج تاعوقو ك ارس لوز)
 كت وطسیدبرخر «لماوطو «قلاشک روشکو طقفءیدا نوتفم

 . تەجاص 4۷۲ هغ - یدلج یجنرب دلصرتا [۱ ]



 0 نواه تبو» یاد ناخ دم

 هدم هدنتسهفرا ىدا لکد هدنزرط فرش ی
 هچ زارع هد نلوضاوددعقرب شکعلاب .یدههتسیا یار

 قجهیارب هشيانوجمالاقتساو نسا یمظع یانبرب قجهلوا راد
 لیس ظقفو ها, یدوتسا-فلما تادا توت 9

 هدننمضماحیتقا ینان وغروب ع ونره یدوجو نالوا یک كيلج بولوا

 . یدردیا مدراب هنندنک]

 . یدبا هجوتم هتلضف اعاد یزوب كحاف

 رافسأت هییاندام راج یاو ناملیرلیا هنکیداسال | هدننامز یردب

 ناوف یالوا زاع*نیشا یکوا هلقس تناغتراو نوت

 كنینوناقورداق هعاقبا ندیده «هنکیداسب کما لامعتسا یک ییدتسیا
 هنبدلوا هاشداپرب دوب ندنآ ًارظن هنلاح یهدنسنات مسق یتطلس رود
 .یدعا كاسم لید الصا کنوح <ءیدیا زنا "تل الو

 تعا ن رتنالب رب لوس یا وییطق هدهسانتسالاوحا ینانناخ دم

 مارتحا هرشبمد « طاتحا «لادتعا هدنلامعتسا كه مشیاوق « تلاعف

 هدیدج تموکح رایج لوا ثادحاو لکت هدنلاف يب لصاما

 هلوصح را ر هناهاخ ًاتققح :ندیا:مازاتسا نیکو
 ۶ تعا ادا کو ر تله شعلوا قلخ نوا كمروتگ#

 ناشلامظع هاشداپر, نایاش هلقح هغلوا یاهامو رخفرادم كرالنامع

 ۱ ٠ یادت

 خروم نالوا هدقمزاب هن اف رطیف < هنافصنم « هاقفدم كب ی رثا

  هتسهقسلوت « هتسانس « هسهصوصخ لاوحا دل زمهاشداب و اغروت

 کرد كردو با وجت لز رک هراکل ؛نانتسا لو
 هلباتاحوتف هب کی ندکب هدنتناعلس رود ندیا دادتما هنس زوتوا حاف ]



 نو اع تد وه

 7 ندم 8 6 رشي عون لنت هلتمدخ ا دصقمر و

 لانل وارشن هدزءامز یرلرکفو تققح فالخ ءارانو و شلدیاریوصت

 ردق کج هدیآ لافشا رلهفص « رلرطس قوح رب هلس هدرا رایآ
 ندغرودو بذک الك روعتو هک اح ز رطو راز ےک یو

 تص قرهلوایصخش ایو تقوم هدنامزر چیه هلاراشم بولوابراع

 او ندراراکداب رورغم كج دیا ادف یش رہ هنترهشو

 هدنسیدنک یکرلنوبهنی هدهنو یحاصلما لوطو هاج صرح یک رازهس

 «قلروطاریعار یدصقم . یدیا لکد د وقفم و مودعم تلاصا صانع

 ر یققح هنرزوا لکو نتم هلبا هتسارک زمو و ا

 ا رب قلروطاربعا و . رد [یدرتسیا كا سسات قلروطارعا

 هتلادون هف) زکلابهنیرکیدکی بول واهرادا هاسهطساو راعپات و راروشس

 لکمشتهلسلدیا هدلا كنایالو نالوا طوبص هلىلوصا ( ۳00216 —
 هکلم «هساس تاششت «توطسید « ناما تیاغو و او

er5 هب هب  Eنزح ر هناماسو تور « رانا ههعقاو معان  

 هلاکو لاک ا همظعم تموکح وشا هلبا یاقاخ هاکتماقا رب كجهلسهلوا

 و نالوا یداصتقا « یرکسع <« یساس هتشا . یدیا قجهنلوا لاصبا

 یامرفهطبغ بولوا یلماٌهیاغ كنفالسا ربارب هلسولج هکردهنیرزوادصقم

 ذاخا تاپ هنیدنکو طبض یریهش رهشرب یک لوبناتسا نالوا ناهج
 ۱۳  ,ییروک هلوصح بالقنا لوس هدلط عررات كرديا
 هطرایا وب روطاربعا هلبا ردناسکلع یجنرب راح هرزوا زمکجهروک

 ود یساروب «كاس یساروش قرهبوق هنن رلکوا یتسهطارخ ایوروا

 یضاد هدطرابیاو « شمتسا یلوساتسا راح هدنرافدشقلاق هفمشلیاب



 ۳۰۷ نواع تیوه یا ناخ دم
raraجسم  

 كنسوق هدیولآ یوا راج هد لمل اقهدنب هدیزاغویدفسرحم هدهسشلوا
 قرهمهلوالصاح فالتا هدنرا بوبد مری ریو هزسلص یراتخانآ

 یلنامعوشما لوز وب ىسەساتس هطل رخ اب ور واو شم دیا رت یسهلئسممسه

 . رولشالک |یتهالرمشو هدهلسل واصالخ ندققح مبشر هدیلود

 هدنکلم كو وش ییدتا لکشت نوجا تدمر .نوزوا حق
 ۶ تکتلم نه د یه لکد رانا زکلاب نالوا ۶

 .یدرول وا تکل عفادمو ظفاحایو روما ردم دا یناْهع عاحنس

 هلبقح شیاساو حلص هدقلروطاربعا یی یبدلبا کشت كحتاف
 اک ا سنازمب کسا .یدبا رو دیا ماکحایارجا

 .:یدلوا زا.« یدلاق نونع و

 تداعس هدایز اهد ندناتسراحم و اا ولو :ینلروطاربعا لنامع

 نالیدنا نممأت هلا نع E ییاو کنوج یدلوا رهظم یراتحو

 هدنتل | رلهجنکشا همدرد هتلادوتهف رابلهبصق « راولیوک امر هتازاتما

 یدیا روملوب
 رز ناله هدسل | نارطضاو دیده نامر نمد یر وا ۳

 یدلاق رامتحم مدال هس راتم وکح والسا مثاط

 كلامهقالخا بیاعمو رو و قسف « زسنامرد ینلروطاربعا ىلع

 - رادمکح كلوص دابرب و ندیا ناشیرب هلبا امغیی_رلهعمت نیمضتالب بولوا
 . یدلوادوعسم هدایز اهد ندنکلرصق سنا زب نالوا هرادا هایرا

 ناللواهرادا ندنف رطقیردهرف تسر دوخ «ییلروطا را لنامع

OYقالخا «تیساج بهذمو نیداکنوح .یدلاق راتخ هداتتسن  

 هنفجهلوا رحم و هحنکشا راحود هسمکر چ هندن رظن هطش تعدطو

 . یدبا ناما

haar 



 ۲۳ نت ناخ د نو ام تیوه ۲۰۸
 ہم ہم رج حب یحیی ی رخ حیا را خم صحیح حج حس حج سحر

 تبحاصر :A هام ولج حاف
 ۱ هب یلاع 9 کوش یذو ردتقم

 هدنناسرت ندب <« هدناس لاحرد . E Tf كلام

 یاب صوصخ ا لاو هبذید ارضحتم . ىدا ثادحا ماظتنارب

 كردبا لاخدا هنناس رابرحکب یب هبرحفنص ییجاغفوط ردق كسب

 ۶ هدنیارس كمدآ یروسرب روک زبشیا یک یدادجا
 عیزوت حالس هتمدختسم یارسو . یدنالک [ ا كمر وک»

 هنشای ۳۵ ندنشای رب یعرکی كرایرحىکیو ملعت هدیتلامعتسا كردیا

 ییراعا هبرام قرهلوا یراوس هدءهرکص هنس نوا ندنویو هداس ردق

 . دا

 فورعم هلا اخسو تورص « یدمتسیا یارادو هبدید یا رس

 كلغوا هدلاحییدتا هدعاسم هنالمح و شارا هدنوباه مرح یردب
 یسهع رک كکب رایدنفساندنرلهک و رتم ینائداع یشیا كلبا هجن رک هیاربس

 هدنرلشاب وا کیا دلوتم نداهلاراشم نکردیا كيربت ییدنک [۱]

 ندروضح ناطلس هروک هتاور . یدردغو یدما كحوک نانلوب

 ۱۳9 کا ره. شملشاب هناففو ءا 6 شمالک | فك هحنقح
 یملع كهاشداب یتضک قانحا نوا ینکست كنهمومع راکفا هدمهو

 شلدیا نابرف كب ىلع هداز سونروا ود یدتا ارحا ندلوا قحال

 . یدیا

 یبهبرا نادم هوصوق یجنرب یردارب هناکی دیزیاب مریدلس
 ی یا قاتخا هدنروضح رد شعن ییلح بوقعب ندنرانامرهق

 ۱۳ ۲ ا ترا بوریدغ ۱ كح وک هدکحاف

 هنادم یتسهحضف وخالالتق « یدنلوا ذاحا تاود نوناقو لوصارب

 ۰ تعءحا ص ۱۰۹ هه هدي راقوت ۲۱1



 ۲۰۹ نوه تیوه یا ناخدم
 ی... جی جیب برج جی سس سس

 با رشهدنسهرقش تفاض كر رواد < ییدمش هداکو ب : یدروتنک#

 ِِ و تم یک ینیدنوق

 دلر هیدیا مش وزت هکب قحسا یزق رایدنفسا املاراشم

 ی رح لک وه یس4 ورتم 1 كنا دامو یر

 رولدا كلع ارق قوح رب هدناتسبرص یلامش هد ( ارام ) ناطلس

 ۰ ردیلدنا مانعا هدر نونسد برص یردب

 .یدیاداو یسهدازشر هدنمان ناخروا كلوا ناخ ناملس ناطلس

 رسا 63 لیحر هدیدز یروطاربعا سلارم نالک هنلاح هل وقر

 صصخ هجا كب روحوا هدنمض یسهظفاحم صا « شلوا تموکح

 كانهشیدنا هدیالوط ندنسهلتسم هدازېش وش اف ندنغیدلوا شءلق

SAهدنسه رصاح لوساتساهدازشو هرز وا کج هلیر وک هدسنا  

 هعلف EU . یدتا تمواقم هب هم امع ۸ بوتلون

 ەدەس ور یئعل ] ۱ ۱ رولسد رو شا را | ا ندنسا راق و

 . شما نوفدم هدهب رترب هلا رلسلح فسوو دو یراهدازمع

 ناعت یهسک هترادص هرکص ندلتق یاشاپ لبلخ یلرادناج حاف
 هاک مع ارنکتراشیا ۳ ِ E یروما ٌهرادا .یدعا

 صخا تات ردم E ۰ یدابا ليڪ هاب را دص یناشاب دوخ

 هدیاشاب قحسانالوایلخ دم هدن راشبا علخ تنی ںولوا ا

 ناخروا هدازپشرف ترد ا ندب زاغناخروا هروک های ا0 [۱]

 نالوا ییودحم کالوا ناماس ناطاس یغوا كد زاب مرداس یر . ىا ینا

 . یدنا یوروط كنا داب هدر وا « هداز نا دا یرکید « تاذو

 هد. درد هدنسهب رت یا دا عهد هس ور یدتنالاحت را ۳ ٩۱ ۸هدازهشو

 ی رد هدهبف وصایآ كردا لاح را هد ۱۷ ۰ بولوالوصحم ثامیهاربا ناطاس

 . ردن وفدم هدید زن

 ۱ 1 واسه ۵ .رات



 یا ناخ دمت نوباع تیوه ۳۰
~r 

 .یدرشا ندهنردا ًافطلت هلکلکب رلکبیلوطان | هلهج وینیدنلوا نامبافنآ

 هدهدنس رالایوروا یک یراسال قرش هدنرانامز یسولج اهد

 ۱۳ نوصسواج وعو شعاب هعفوا كع ندندنک
 یدباشغناط هرزواقلوایحاصفاصناو لادتعا دک و ل

 هاگداو نالوا فلخ هیناث دارم ] نکردبا ثح ندحاف اغروب

 یتغالساطادیزباب هدوا قرف رب ندنآ « یدیا دیزیاب جنکیا رب ادج

 «روطاربعا» رب ًاتقیقح كرديا ارجا هلیقح یطبرو طبض یتیدلرضاح
 اک [ ء یتساشو ماود لاحهمیو دیالایا كنهنامع تطل . یدلوا

 یارس رب هدنزرط یمسارم سنازب « ینصصخ تخان ر زکلای
 ۱۱ هفت ؛یماظتاو نممأت كفراصم هل تادواو ىا
 هدودح رب یسطو نیما لصاخاو یتسلریدشتب رارومأم عبطم هنيا

 نوت نوجما لوصو هيلا دصقم وشا . یدنشود یا فرصت

 دیدجرودرب هبینامع رات هلیسولج . یدیا رضاح هکمنا ادف یتابح

 [۰]۱ رید [ یدلیا داشک

 .یدا شهدم اهدندردب ن کر ردا ثح ندحافهنهدناذمان نارول

 9 ناشاط توشا لحاس ییدننا صحت هتک كط

 .[۲] رید یدرزکب

 2 ی وه كحاق تاج هدا شرر قاروا هدکب لاک قمان
 : ربا ناسل هرادا هدلو وش

 تالاعفنا ةفاک یک زیزعلادبع نیا رمع ترضح یبیدنک اعقاو ]

 دیک یوا نردلا حالصایو شما بولفمههفطو یتسهیناش

 ۱4 ص ۱ دلج - ینامع غ.رات - نارول -[۲]



 ۳۱ نوا تیوه یاب ناخ

 قغ یدلکد نیلدار داوج اردق كدا هلماعم دا ان
 كندصقم یتدشو قعوط سابسا ىلا دع هد راه 5

 هتندم مورتو تلود ۱ ؟ كما رصح هجا ا

ESنامزری. نچ ویک .نالوا ترا نر  

 فل غ 6 یدرکود ناق هنرزوا تر ورص ون یدلربا

 نکل . یدردیا تارزاح هتناکدنس < یدرر دلوا را ٤ یدردیا

 كلا ماع لتق ینقلخ ككرارب یفیدلا و قعاللوق یک ریسا ینسهع
 اک اروا یک كجا قالتا دلا هتک

 ۱۰ ۳ ۱ یدزعا لر لاصا هلاظم نل
 هدنجماربهاشم .یدبا تراع ندرشح و یی یادش هدراصوصخ نالوا

 لصاحندنلاءفا تموم هسا هصاخ ندیا لصاح دارفنا ماقم رب هنناذ

 رد [ . ردهحش نالوا

 د پرد ۸1ز! س اححلم یسەدلاو كسان ناخ دمت

 لواندتطلس ثاهاشداب بولوایزف A Vaccovichio — وکیووقاو

 ناد ندتماشم مدع هنتعسطو لاح ادا یردیو شا لاح را

 [۱] نارول وید ردشلا ثراوت ندنسهدلاو یتسهحور لاوحا 9

 هاهو دلوتم.ندنتهع رک تک هردقلاوذ زا وا شا

 [۲] دویدیا ناب ینفیدلوا هدنمان ( معاخ هلاع ) یسمدلاو ثاحتاف صصاح

 زکلای . یدمروک موزل ه:دنر هد و هرواشمرب هن هاشداپ وب

 اشابسونغز .یدوقل آهدنناي یرلاشاپسونغز هلبااشاپ هشراص نامرهق
 رارب هلناطلس یسهجوز هرمکلاب هدنتنطلس هعفد یجنکیا كنيناث دارم

 ۱۲۶۸ 3 ۱۲۳۱ش ۷ الج قاع مرا سک ناز 8

 ۲۹۷ ص ۲ دلج ہی صاح ۲1



 یا ناخ دم نوا تیوه ۳

 هداشا للخ یلرادناح . یدنروتک یا هدّسولج اف .یدیا شلزا

 هاس واج مش اف . یدیا شا | هننراصحتا دب یلودر وما هدننامز قنات داص

 بح ومیحعل تكتعطعا) دص راتخا لاحو . یدتااها هدنرادص یا

 .یدمهلس یفدلوا ماقتنارب شلدا لجأت كزلفطلت یکوی-هدهسیدل وا

 راس ايو هدنحتف لوبناتسا كردیا مادختسا تدمرب ییاشاپ لبلخ حاف.

 لاو ااا هدافتسا هدنسه رج هدانا ود همهملاوجا یک

 ی)ندنامز رب ودق رصع رب دوخاب . یدرونشود-نینلا ماقتنا:هرکش
 هنتمدخ كن هلن اع وب ندا رود یتلود روما هتسهحردیا كارتشا هتنطلس

 ا 2 ااديكح ركلا ی شو ووا ق یک رو تا

 اف ندنسهاب اع دارفا یلرادناح هققح جای . یدیا ردنا تس ینملف

 2 هدهسراشمشنلاح هفرشو ناش دسزت كتلود هلا مات دامجا رب

 ۱۳ .ناغ"ینهرا یدرا ویماس ڭلسمر شمکیسهدوم
 Ns كرد درن لدقوکخ هرادا یراهدر واتس یکوب ندیا

 تن هقملشاب هشنا هلبا هقشاوب رب لاعف و تاوذ نالوا یسهدرکیاا

 زکلاب كلابقاو فرش حاف .یدیارویلشالکا ندنتکر جو لاح ییدایا
 ایا دوخ کلاحا ۰ یدرسا»-یشراسش افتد

 ۱۳و یراوحنه رك هدرا كابا بقاعتم» واخ

 زکلاب" ۰ یدشعلوا كيرا یسولج ندهزاتع تایالو لرکو ندهاقتسم

 یدیا دوجومانیریفس كنکب نامرق نالوا لوغشم هلیا طضیسبربق
 .یدهقلاق هب هب رگ یرح اهد هعفد ر ندتطلس لد يلام رف ناطش

 قلوا روما ٌهمدقم . یدالک | یتغیدلوا هل كد هقم ندانفتسسا-وب اف
 . یدلشاب هشا ندنرفس نامرف هرزوا

 « یغاحمو وا نونا ینعمب ۲: ۵۵۵۵ ٤ سەزاغارد نیطنطسف



 ناب نا ج
 رس

 نوا تیوه

 یسویرتعد یوسد هروم یددارب روطاریعا نالک هللاح هلقوقرب ايو

 ریو ۱ ۶ هاشداب « یدردنوک هه ردا هدنمض تاج

 هدنفح یوسد هرومو روطارپیا یلص نالیدیا لوق ندنفرط یا

Eیدلیا فلت هلا ناس ا لوق هلنع  . 

 ردق نوتلازوشب یرلکدریو «ینائداص بولوالصاو هدنامز نبع

 < یرریفس ( كيدو ورود - هزوعار ) ندیآ لوق یهبزج ردف
 یتسارفس یرهلاوش سودر « یللدم « زفاس « قالفا « هونج

 وا هاسهفاکو لوق یراریفس ( وقنای لارنج ) دانوه ناژ یتحو

 ESE ا ا

 هداز| ندبرح هناغ هدنتطلس تدم ندیا ماود هنس زوتوا حاف

 هددرقهدایوروا هدمه و یلوطان | مه اضم هدنامز نع هقشب ندقدلاق

 ۱ یو ار ا راع هدنتشهرااد ماظتاو لوضا )

 و اه ناف 0 ۳ کوس تطاس و تلود و ا

 ڭغلتاتس رخ و ی رقم کلرک قرسو یک يه كنفص یسهمسج

 یطصض كل وماتسا نالوا لنڪ هلا فلرش ثیدح بولوا یردصم

 رخ هدردف یلللوا تج وم ی راجفا و زور ۱

 لازم زایرهت یکجا تن ید و تن

 داوا فقاو نوعا قملق نوصم ندزواجت یتغاب لک
 كنا و ( اواص ) « هنوط یندودح ییامور هدافتسالاب ندنتنف افارغج
 هدنلوطاناو دند هلدودح رب ییسط ردق هنر ( اوارد ) هدنلامث

 ثاومناتسا و وج ینسهبه كولم فلاوط هاغاروطارپعا مور نوز رط
 هرز وا كما داحا تراحم رنک رم هدف رش كرلىلەونخ هنرزوا یجف

 یزکدءهرق یا طرض یه رصامآ ر «ی هنک ) یرلکد تا نسسسات

ET AE 
 ںیہ یر سهم ےہ یہی ییہ ہہ جی



 قات ناخ دغ یکلرکسع كحماف ۳

 كحاف هلمیلس ناطلسزواب . یدلیا عاحرا هنلاح یوص ینامعرب_الماک
 ايسا هتیرلرصبقو هرامور ماف هسرولیدبا تقد هنتاارجاو راکفا

 هدز وای« شما هماقا تلمو رادمکح ر فصتم ANE نخ

 یهیروسو رعم ندراسکر جو كرت مناط رب ندنسنج ریسا یسهفک
 ناتهح نم ها ردبا نایک 4 ی هنمالاسا تفالخ هدقرش و صالح

 رلرفس هناتسراحم ا نواف « شمروتکهللاح همظعم تلودرب یرللناه-

 لکشت كنهلع تلود ندنیدلوا شما توطسو ناش دسر قرهبای

 ماف ا دارم ء یزاغ ناخ روا: ی وطسو تکو ا

 . رولیبهنید ردشملوب لوصح هابراتمه ینارضح ییوناقو زرای هلبا

 PEE هلی از

 هنابرامنالوعوقو هدتنطلس رود ندیا دادتما هنس زوتوا كحاف

 هلوا هلتموکح ايو تلود کجهدیا رفسو برح هسرولیدیا تقد
 نیعمهتمصخ هدصا لوا بوما برح نالعا هبیرغوط ندیغوط
 کلام کیدو و رارق هبهرام هرکصندرمدنو رهق یراتجهلوا ریهظو

 ندننابرام كيدنو ندا دادتما هنس ۱٩ الثم . ردشا توطس هجوت

 نوز,رطو هبهتسوب نالواظوحلم یسملیهدبا تنواعم هتیر وهم وب لوا
 یربما یلنوق قا قفتم كنا لوا ندزمشرک هبهراح هایروطاربعا

 1 اتسایرامور هروم لواندنحتف لوساتساو م (نسنوزوا)

 قوس رکشلو رکسع هبهروم نوما منم ندتنواعم هنیرلشادنید
 نول وانهدیرب ندنرللاح تقدنایاش هدکلرکسع كپلاداشم . یدشْما

 «یدنایسم اکو هرز وایمصخ ند مار تقو هسا وط بول رد ات



neers r يہہہہہ 

 ۳۱ SIRE تام ی ناب نا لح

 هدراهب را صوصخاابو هدراننشآ كوكا ك (تعرس) هليا (رس) حاف

eه رکص ندحاف .یدا رول ینغیدلوا قرافمربغ مزال ا  

Eهسا كج هاب دیا رفس هتهج کن اهه بونلوا شومارف ت  

 هنادشحم و تاراضحتسا هدنرلیا طاشو یاتنوناکو رونلوانالعا هوا

 ندلوساتسا هدنناطابش زورو اضعیو هدربشح رور و ۲
 ددری رامصخ ییدبا رولوا لصاو هدوصقم لرم هدیا جاقرب هلتکرح
 هاس قهسرولوب رفظ « راقبح هنهوشراق هلبا افایتاکرادت هروک اک |

 . یدیارلبا فعض راحود « رارو هجا یز

 بولوا یسلوا موتک تیاغ هدیرب ندنلئاصخ هدکلرکسع كحاف

 سر دلم هبه--مک یتغیدلوا هن رزوا دصقمب كنسهب رح را

 هدرانوب كرهربو رلصا لاق هنیرانادناموق یرحو یرب کلبو

 راردیا ادم فوقو هتب و ام فااطو هلا داشک یا هکر طادم)

 بتونسو E ینعل ضاحوتف یلوطان | هدنلاس < یا

 راهو اعود شهدم e راضحا نوجا یرارفتس نوز رطو

 شمامهدیا اد فوقو ها ار رب چسه کک ههحو كنسودرار

 ان ۳ تامولعم هدنقح تاراضحتسا وشا تاذ رو

 هک کد رس تنر تالاقفص.] هل رظن رب ابو کک

 .ردشم ر وی اوج [مدرات [ هعتا ررابوف 1 لاحرد مهسا یغیدلوا

 یارجا هدنل ا هاک و ییا مور هک یسودرا رفظم كحاف

 ی او هدرکد یاسا وب لقد هددرصکیدایا تاکرح

 جوع ییامع تیار هدر یا یه قرلیربا ه هف رف کیا دوخاپ و

 . ىدا رریدتا

 ابا لواماسو شما لکشت هلبقح هدنتکوش رود كحناف نمهبرح



ESD EEE ER irr 

 ےس یی یی ی ی جی ی ی س ی

 اا دم اف ةماننولاق ۳۱۹

 ردق هدنه ًاقفرشو قراطلالج انرغ هاردبا لمك هدنرانامز یوناق

 قازوا هقالخا بوبای رانقا ماطرب هدنجراخ كنيدودح ماف

 هناحبهو شالت یرصمو نارا كلردبا راضحا رابرطاراد قازوا

 یتیدیای ردق هتیراوج یرهش كیدنو 9 رو شمروشود

 رشت ردق هنرابرحما اب كنالاتساو ایرسوا یساه و فوخ لراس |

 لا هدوب یدلوا کم هدهطقن کیا قوطسو تکوش هدهسیا یا

 کد یت ولغم و سود قره وا یساطخر ثداشاب حسسم دل وص

 كلام دارفلب هدلاحو [۱] . یدیا یتقفوم مدع یهدنسشراق دارغلب

 هرطام ر یدح و رهطا هدسودرو هح رج ر نوحما هاهاش

 هش ناقلاب بلص تیار هدنرلنامز كوص كحاف هصالخ . یدشلوا
 رآ مش ضعب نال وا ەە اقا راولکیدن و هاب | دارغلب گلاب هدنسد رز زح

 ییدلیا ما یت ارق ك (تسقلاق) باپ . یدرویلسهدیا جوع هدرلهطاو

 ندا ع هیابوروا كحاف بانج یساعد ( 5 - سواجا )

 : ردللدرب كوت هتشهدو فوح کیدروو هنتمظع

 عاف همان و ناق

 . یدنا هدشلاح ودرا ر هدایز ندم ر رلملت مع لوا ندحاف

 اقسطت هلتندم اپوروا رمعع یجنزوقط نوا هلسهماننوناق روممشم حاف
 نتدومآم یتوکوس. ناسدوا یش رب هقسشب ندکمروک تهایدمآ ضمب

 تالکشتو هص وصح سارعو فلاظو تاو هع رش و هنکلم

 یهرتاسویتیابج وکر بوو ازج لوصاو یهیلدعوهلامروماویتسهیمومع

 ردحرد:م هدن اح یحنح وا دارت تاعوقوو ۱]



 ۳۷ اف ههاننوماق یا ناع دم
 ےہ رہ ہ حق قیدی ہہ ہہ

 ینیدنلواناسب هدغاشا زاربو لاخدا هیرت هارهاش لو كردیاناعآ

 اردا دانکو سسأت یراهسردم ناد نونفلاراد هدزعامز هلهجو

 : یر و, هناج همظعم تل ودر هدهحتس دم

 هاشاب دم یینامرق یمظعا ردص كوص ینسهماننوناق وشا حاف

 هاسلس هفالتحع فونص هلا نوناق و . ىدا شمردزای(۸۸۵-۸۸۲)

 راد رقد )ل رکسع یضاف) (ارزو) هدرانا هک یدادا نا کک

 (نوردنانایاغآ لو (نورب ناياغآ) هرکص ندرلنوب . یدبا (رلجاشن)
 اساس هل رک هفاضا یفاونتس+م یزرلاغا هو

 . یدا رلنلوا صوصحم هتئامدخ یارس هدراسوردیاو

 ںولوا م هنر زوا باب چوا همان واق وش رک ور

 یان باب «ندنس اه رشا ا بر تام ناکراو نابعا لوا باب

 یار هلا تاتاجه صوصح هیات یوم اه اب نا ° ندمساموت اداع

 هب اب دعت 2 طر روم همان وتاقوت . ىدا تراىع ند ارجو رایده

 ۱ ردعسط ینح هل وا شمایعوا

 كأ نوا, مات شا ماظن ا ییحش شهدم كا كىەمانوناق

 دالوا كجهدیا سولج 11 تحت (۱)هلهج و یرلنابب كنیعرمشتسم
 شمالواجردنم هرقفوب یدیاراراببهدیا انفاو مادعایت راردا 7

 فالتا ی ییطصم یلغو اد وب و قانحا ی یلچ دا ك چو کیردارب ویدل وا

 تب دوم ینلخ كنا یرلهرکص اهد هلبا اشاپ للخ مظعاردصو

 جز تا نالوا هدنسهجرد رالیریوکو یللوقص یرادتقا وتقابل

 عون ره .یدیا هنآ مادعا هشانق باس البو هدنروص رب هنارا دغ كب

 ےاف یروصقو هک 2 راحهن یدیا رواد تقاخرب ذاش یراع ندهساش



 قاب ناخ دم یسهماننونق ۳۲۱۸
 هرس حس ےہ ہم

 . یدتا باکترا هلس E ناعع دعس دېش ۲

 بولط .٠ و هدارا ] هنارالاب هدنسهمانن وناق هت یتمظعو رو ص اف

 ندع وب اع دادحا . ردیسماءا ماعط ( كع رالوق ) هدع واع ٌرف 9

 [ مدتا اغلا ی هده شمارو دایتعا یا ماعط هلیسازرو یرلخمب

 ۲ ید شع د

 _ نواه هدیاعم یمسا ص ندع هلا همان وناق وسشا لات

 هد لدا الا یدسع زور و و ثادحا یرلل وصا - هع وا قاحص

 نکردبا تح ندهماننوناق هدنناشیر قاروا كب لاک قما

 رلتاور نالوا هدکلک بولیدشنا هنغآ ندنغآ - یدک نواق |

 نالوطندنفیدلوا داوم ضعب غا كب هحتنطاس فئاظو هدنجا یک

 یمسس هقش هسقوت ردسندنکیدلدیا قارحا ندنفرط عیار درم

 هدرلدامز فاتح هدهسر د | ردشلوا باغ نوا هما ندهب سه ردرا و

 هدنقح هماننوناق . رددوجوم هدنسهناخستک هنایو یسهعطق چوا شلزاپ
 ندیاادب هن وناق عضو اف رندا

 .ردنوناق عضاو طسوتم هدنسهرا ینوناق نالوا قفوم هنماعا هلیا داص

 هتسهبرح نونف ینامز یک ینیدلوا رهام هدقلاثک روشک حاف
 ء هعور هکرت بولوا یلتامولعم تیاغ ی a ر و
 هدنراعشا . رویزای رار ات ینکیدتبا ملکت یسرافو یرعو هجوالسا

 هديت ا یسهجراپ جاقرب ندرلنوب .شمریناللوق یراعتسم مان ( یوع )
 , ردح دم



 ۳۹۹ یلاکو لضف تحاف اب ناخ دمت

 هعلااطم ى بور دتا هجرت هب هک رت یتسهح رات زاودا مور

 ۰ روش و هدن اف دب هاتعح | سم قص قص هن رز هطل رخ اىفارفج 3 ردیا

 نالوا ردق هتسهئس ۱2۷۰ كاف 1ینامدناراوو  سولووترف

 اریخا را و. یدا شمل وا یادم 7 كهاشدابو شمزای یاعوفو

 رمشا قرهلوا هفرش هنسهعوخ فاع 2 را توللوا هجرت هب هک ر

 رد [ردفوسلفر كوو ىتسود كرلمور] یحاف سولووتیرق اس وا

 ج هاسسهبصوت یتح . ىدا اشا هدهتاه ملع هقش ندافارفج اف

 . شعا شعا قرت هجا هدف ییاو ناطلس

 فیرشربسف هلبا اشایدحا نیدلالو رومشم هلیرعشو یلاکو لضف
 .یدیاندنذىمالت كنناروک المدح ان دلا سمش یحراش یراخ و یفلؤم

 بطخو نیدلاحاصم ینطصم هدازهجاوخ هقشپ ندرانوب ینانع لحس

 هد ماعا تهد ا یک رداقلادعو نیدلاجارس المو دم هداز

 تامولعم وشا كحتاف یدنفا كب دار مرتح ملعم . رید ردراشم وب

 ناطاس یردب ردق ینیدلوا یسناذ دادمتسا یدنک ص زاتماو

 كالا هباسانخم » هده رص ییدلبا ناس یفدل وا یم را كنا دا ص

 شا نعت ملعم هليا هعطقو هدیدش تاماعت ينا کام هتسو ومام

 هلس كنکدرب هرزوا قملماللوق هداضتقا ناک هدنجاكناماعت . یدبا

 لہ ینندنل وا )یو کد وا هعفد 1 قرەلوا هلصف . یدراو

 نا و اده دا هباستغم هعفد کلا ۱ ردشلروک

 لصم ماف 0 , رد «یدشلدا قفر هلی تاملعت عساو و مسخالام

 ه ین اد داع كنباروک الم هلا رر رد دلب ر بد رقهلصوم نا ول

 هدنتدوع . يدشمتيک هغ لضاف مان ناکی الم : ردا لقن هلهجو وش یاسنا



 سحر حر

 یا ناخ دم یاکو لضف كحناف ۳۷۰
 ی ر ر ر ی یر ا ی یر ی س س ی س س س س س س س س سسس

 ینجاو رالق قرغتسم هنناسحاو ماعنا روصتلاقوف یرلندیا لاکو ماع

 مهم یرالوا زاتم هللاکو ملع . یدیارربو رلیده هنساملعو امکح

 صضعب ¢ ر وس یهتحامو هحاصم هاب ااملع 3 رلبامادختسا طب راو ام

 نده وشت یەىلط بوشالوط یسرادم قرهقح ندارس "لیدر اهحیک

 ردق هدمور رابد . سش۶ا تاقالم ها یاروک الم هداروا :شماغوا هرصم

 هجر ارب «شلاعانقا هک لک هتیدزن یناثدا ره ندنفج هلوا نا یرابتعاو
 هدک درک هبیها شداب روضح ۰ رکشت یار ناکی الم انالوم . رلشلک ههردا
 [ ؟ زکیدروتک ا هزب ندرلرم نککیدنا ترایز یدتفا هجاوخ ] یا دام

 رو شعد مدرمتک رحیتمرب  لاعر هددحو سفت هدانالوم هاوس
 دازپمش ء شلوا هاهاش ع وبطم قبحاصم , شلیغاح هروضح یاروک الم

 وا زونه هدازبش و نالوا هدنشاب ۱۲ طف. شمللق نیت ملعم هد

 هسرد یتاروک یملعم ندنکیدعا تعاطا كپ هدهنرلملعم بویم E تغر

 یاصعو هعفدر هدازپش نالوا هدنشاب کیانوا .یدارولک هایساصع هک دلک

 هکب رذابط دهسزمشلاح هدالم شمروصو د تكروروتک نوج « كقح هب ایه

 ۱۳ لا شقروق قحوج شعد نیرو نا تا

 تو غاف . ید لم تاذر مماج یل دہ جس یا ۲. تعالصا نافرع

 راکل نات . یدعا لوق ته كرت ۱ نبیل ریزو الم

 ۳ حتف هاتسب رس لاک هدنر وضح هاشداب هکر یه ردق الم , یدّسا

 بويعا اغا ی هیمیظعت ےس اس یک ز منا اندک مک هک هروضحهله .یدصههدیا

 هلو یدبا ممد [ ی مالس ] كرهر و ىلا هنسهح ردیا هاماعم هتفررب

 هدر هایحو ییصدو هارعض و هرمصح رب ىشعن , ردهد ( ۸۹: -- ۱۸5 )

 . رد وفدم هدهسور ۰ شمناکو روم

 ( لوصولاةاقرم ) ( ررغ) ( درد ) ی.روس كب هدیورسخ الم اف
 لق هه هسور دردنا لاح را هدلو-اتسا هد ۸۸۵ ۰ ددب دنسهروپشم . تاقی اب

 رب هدنمان [ یفاملا مبسلا ری-فت ف ینامال.ةاغ ] هدکنیاروک ال« . ردخموا
 اش هد هثلث ةنسلا i E و جم هب یراځګ جک و یریش

 اف و خیش یدق .شعا تافو هد ۱۶۰۴ ردی-دضاق لو-[--۱ کالیا . یدا

 3 شمرولنبد (ینح راغط لع) ندنفیدلوا یو هصرق ىن وخد وئ



 ۳۳۱ لاکو ىلضف كحتاف یاب ناح دی

 یلوبناتسا هلتهج و . شمرلیا تافتلا هبهلط ناقشلاح و زلاف ی رک []

 منلو) هبهداعسلاباب تح بوسشلاج هفعوق هلاح فراعم نمحارب

 هه سحشحم

 ندالضف یریفسكنسح نوزواو شمردتیا قیلعت یتسهح ول ( ملعلاراد

 ووتل هداوساعتا قوم هلکمدرک لکو لصف
 هحقا كيب نوا قانوقره هرزوا قلوا یسیرفس فراصم هدنندوع

 كنیناون یلع ربش رومشمو شمرتسوک قلنادردق یک كعا ناسحا

EOSنسب لا ع االاطی رلکدیروب هدنناکر  
 هاتکرح هلومناتسا تاقاللالجال كردبا باج ینتمح كحاف یماح الم

 ددعا تدوع بولا رخ لارا كهاتا
 ینراعمبابراو اماعینیدل | ربخ ندنآتسرخ ومالسا منافهروک هتیاور

 هدنعوقو لالحاهدراترومام هلادقهرتفدر یرامساوبلج هلوبناتسا

 مد رر یره هروک هتراهملع نایسنکم کک

 . ىد ناعت ا

 ار لوا یرلن آ اردا لبمشت هدهنیدالوا اا لضف اف

 ندننای یتراصصختم بولوا ارم كب هبهفسلف بهاذم . یذیا شما

 ندنفیدلوا یحاص تلیضفو ماعو ردا هدافتسا ند رلنا قرهمرییآ

 كب یتعرو ناسحا هبالضفو املع . یدرولو هدنا ارجا هدلو وا

 ی - شمردبا لمح هدهتیررلاتتتساو زان ل 6

peا هنفد یک اے کک ندکب رضخ مد 8  

 ا ( یدقا دغ وک الم نا
 كننناروک الم یناطاس ماعم هدنناص بوروط هدنفرط لوص

 تمدخ كردا تدح هنکیدالر و ناححر شاد ا د هنسه وب

 سیردن هداروا بوایکج هیهسورب هلبا كرت یلوبناتساو یناوتف یابلع



 ۱ یا نا دم رایروخهب و قیرطب مور ۳۲

 هدمهو ( تخسشم ) اوتف یاها مه مرح تاذو . ردشملشاب همولع

 یسیدنک هلبا یالاندنسهناخ یساط ۰ رلیا مولع سیردت هدهنف وصایا
 . شکا رد یسهفنح وبا كعامز EF IP رزرو هعماح

 فاقوا نکیا یسخاق هسور ( یاروک الم ) یدنفا دمحایهاشداب ملعم

 هللا لر یتیرومام ود ردعرش رام یامرف  نالوا دراو راد

 شمتسلا یتسلاق هداروا یاشاق ناطلس لم رصم « شملکح هرصم

 هلکنس نوجا مش حاف ] لرهسهدیا هبلغ هنقابتشا نالوا هحاف هدهسیا

 .ردشلک هلوماتسا رارکت بود [ ردبا هلتب هب راخم

 هنرازوب ی رار وصف «رلبا ناطخ هایرامسا هارزو لضاف تاذوب

 . شمردا هظفاح یتعیرش راقو هدههاهاش روضحو رلیوس

 هدردق ییدتیاتفد هنسهشد فلاطوو تلادعهدنقح یسهعم اف

 هلوقیمالسا اربج دارانامتسرخ یتح . یدردبا تیاعر داق وف هنایدا
 ند هدایز ندعراش ترصح] هضرعر نالوعوفو هدنقح یراتوعد

 .یدیاشمریو باوج وید [مریروک هلضف ینملوب هدنساعدا هيا یعالاسا

 ا قار نسر هراناتسرخ راشو قیرطب هرلمور

 لوبناتسا هدهسیدیا یسهحش دصقم وا ایو قوطعم هبیناس دصقم رب

 ندتاعرهنایدا كحافباج یصصخحو كرتهرامور كنفصت كنيرلاسبلک

 [۱] ۰ ضلوا لمح هتشر هما

 ۳ ا اود سر كم مود قیرطپ
 9111 Baccus et 56: زازو-هیف وصایآ كجوک- ۲- هیفوصایآ ۱ [۱]

 -Fglise Pantepoptu- هیحتف - 4- Eglis Pantocralor یماجاسیلک -۳

 2 یا - ۷ - یماج لک - Kho ras .۲2 - ٩ - هبرعق - ۵
 د یبءاح افولا ء |



 ۱ ۳ یاد نا

 ی نده رطن . یدیا هطساو رب کد شا 2 رامور

 هل .سهطساو (یروفه) ماطر ک الماولاوماهدهرک ص ندن [ او دىل ول هرم

 (یسدرادا یضراع) كهاشداب هدنسهب رق ناتسرخیه ندنغیدلل وا هرادا

 ینتعاح مور بودیا لکشت هقرفتم ٌهراداو تموکح صاوخرب هدنتلآ
 لروغشم هی رشکتو ساب كنناکم مور و هشد تامدخو هرادا

 ؛رادا یحطس كي شاو شاویو نامز دعب نامز رایروفهوب . یدیا
 یخی هرخالابو شمریو ییرکف مدق نانوب هیارق هدنتل | همالسا

 یتموکح نانوب هدنسهیاس رایروفهب وب « را رطپوب هرکص رصع ترد
 ۳ ردشلک هنادس

 وکو رامور ضمپنالواینامع مویلاهکمرولیب ید هنیرزوا مهرج
 . ردلنانوب هدایز ندلنانوب

 قود] نالوا یمضعا نکر كنفلروطاربعا سنازپب هرکص ندرصق

 نوت بولوا یوم كحاف هنلغوا نر جنک ك [ سارا و ود

 هلهج وینلدلل وا ناب [1] هدا هسنلکهنثحم یضرعت جردنم هدرا رات

 كمروس هلاغ كنهبولغم تام یسیرغوط اهدو ضرر دار, فرص
 یرازوک هنیرزوایلاقتنا همالسا كلوساتسا کردا و ییدتسا

 .ردشه والوق هک او ققدنالب هدندنفرط رالابوروانود هنغانح ناق

 یارک ندزاوتا ,یفلتتسانشقح ۶ ییخافارظنب هسظرو

 . ردشمالاف

 نوراوح - ئ Apotres م.دق بولوا بوسام هتمات ماف

 ندنرلةشردم هف وصايا هد ۵ هد راوح عماح ید ردپای هنعق وم یداسالک

 [ خاف هلنالغوا نکو ساراتو ساقول 1 رشا ایلجو 7

 . تعجاص هنسهدام

 n دم سی ہہ



 یا ناخ دم هیماع سرادمو بتاکم ۳۳

 . یتغر هجرد هلو اع كردبا داشکو اشنا یرلهسردم(نح)لزوک اهد

 یرلموادم هنردمو .یدلیا هارا ینلسو تم هدقوس هلو و ینتلمو

 ۱۱ وا اع ردم .( ینادتا )..یدععلوا مسقت هفنص زکس

 کیدا رارربک ۰ ( لخاد یادتبا ) هرکص ه ( جراخ یادت ) "الوا

 . یدیا لداحم هنیراتکم ( یدادعا) و ( یدشر ) كزعامز رانوب
 سرادم بوليرو یعان ( هلصوم ) هراندیا تفاسل زارا هدرلفنصوت

 لخاد هتراهسردم (هع ) نالوا هدب راسع نونفلاراد ینعل هب هملاع .

 اورایک غ سرادم .یدبا ET ند ( هساع ن ) نداروب قرهل وا

 تالا و هسرع تاسداوفب مش تیدحو هقفینمی یربغندهعسط مولع

 هارا ندرانوب هنب .یدرولنسد ( مزالم) هنیراتوذآمو رونلوا لیصح

 . یدبا زی ( سردم ) رلندیا تها

 لکد نوحا كمردشتب نذؤم <« ماما هرلعماح رلهسردموب هدلاحوب

 داخحا جرخ هناسانشق وقح هلبا اهقف رومأم هیهیوست یدابع روما کلب

 هلا سردم رر یحاص الوط دب هدنر یه لرل هسردم و . ردشع وا

 ندفرط رب رایناّع یرلکدید رابراب . یدیا روئلوب هلط زوب رچوا
 هنیراتعاطا ّءزوح و لوغشم هلبا نونف و مولع ندتهج رکید تاحوتف
 در ع اتساسو او "ههیاتس لفت نوک.

 هد ا یسال هتلادونف قلخ ؟ یدبا رویدیا شخ رلهرظنمه ابوروا
 هبهلادعنیرومأم لکد هدننامز حاف . یدیا موکحو بولغم هنیرلکبهرد

 روصتنام قوف هلصح هاسرلاشابو ارزویتح یسهللطسرادمنالوا أشنم

 اشا بوقعإ اشاب دمحا « اشا دوم مظعاردص . یدا رلردیا تر ع

 رهسردم وشا رلاشاب نانس هدازکب رضح لا دم لئامرق مظعاردص

 یسردت همکحنونف و هبعسط م واع زار هدرلارو . یدیا ند رلم وادم



 فق صصص [چ_س

 ۰ ید زعلاق ی ردق ول A ەدىم و فر ىد هل

Aو ۲ ِ ی  
 ر ااداع . یدا لئد تعیص ر ماع تش رط نانل وا ناس اه |

 ( هسامع تسدما) هدسا هدنقح سرادمو ی یدا هلدع تنه

 ً واو تالصقت هدایز اهد هدسح

 هدل وساتسا کیدردباب که هدننوردینی مشعماح یدنک ماف

 ارد هایش شاع ثلبا نا

 داخ ت رصح هقشا ندع رمشعماح بوسام هتسال اع ماب خاف هصالاح

 ۱  ۰ 5 ۰ ٠

 یرحصیو (یرام خش ) یهدنراوج یسوف هرداو ( یضر)

 . ردشمردتسا اشنا ( یماح هتروا ) یهدنراوح ی رهطوا

0 
 ہر راع ہر ارل رز مر و۶ تو

 د 0 االغ دک یادتسا تی

 اف و هح واو هب کیا یرلدوج وم ۳ نکیا او 9 زکلا

 . یدشلدیا غالبا هدرد هدننامز

 لوئسم رغو لکو كهاشداب < یسر كناررو

 دمال یسا یدو « یا كننامش وا ۷

 تلودروما نت فدا وا قلت هدن ز رط ORT هلال ط ) راهاشداب

 . یدرونلوا ریودتو هرادا هلسهطسساو مظعا ریزو هبیهاشداپ ما

 ۳ ۲ یدا دوج وم هل لوا ندهالسا روهط اهد هرا دا زرط و

 ا هما نوعرف « فسو و (لداع ناورشون) « هم رب

 ( راک ) هدننامز هساع یال دش دومآ هزار

 هدنسهرادا دهع رالنامعو ( رلکللاماظن ) هدتنعلس دهع راقوحاسو

 . ىدا شلوا رصحنم هارزو اع ر ۲ ( رابل رادناح )

 ۱:۵ ۰: رک اش



 ناد روما تسانر : ۹۳۹

 ییدوجو كناشاب للخ نالوا یمظعاردص كلبا ینا ناخ دم

 یلرادناح ندا ترازو یارجا یربندهنس چوا ناسکس كردیا انفا

 .یدلا هراصحادب تاذلاب یروما ةراداو یدرو تیام هتنارزو 2

 بونالک | ینکجهسهیدبا كيرحم هادحاو دی كلود هنودرک طقف

 كا یلرادناح اده عم .یدتا ناعت مظعاردصرب نر هو

 ودرا زکلای بودیا ورع ندزاستماو رادتقا ینیدلوا كلام

 3 سایر یدنک هب یرلناویدو مادختنا هدنلنادناموق

 . یدرر دن و

 یبامودویلوطان او لوبناتسا هدیلکشت بیس ك (رلنویاه ناوبد)
 یی یلهشت هرادا کرم ر هلسما ر ۳ ۳ اصم هس رز وا یا وک

 ا ا .ینیا نم هبذصتم یسیمأت كلوصا تيزكرم
 . یدبا ردنا لکشت هدیارمس رهظلالف م زد ناز

 تامولعمهدنشحم ( هساعع تسدم ) راتغاشا هدنقح ران واه ناود

 . ردشلر و هلصقم

 رف ید هدنرادص ماقم یعل هدر وما تسایر هدتامر ےاف

 . یدنلوا مادحتسا مظعا ردص

 . ردرلن وش هلا هرص هدرلن ا

 مادعا (۸۳۲-۸۵۷) - (۱۲۸-۱۵۳) اشاپ للخ یی رادناح-۱

 لوع (۸۷۲-۸۵۷) - (۱ ۹۷-۱ )٤۳ الوا اشا دوم --۲

 ٣ اشا دمور )۱۷۰-۱2۶۰۷( — )۸۷۵-۸۷۳(

 (۸۷۵-۸۷۷) - (۱۷۰-۱۷۲) اشاب قحسا ۽

iêمادعا (۸۷۷-۸۷۸) - (۱۷۲-۱۷۳) ناتو اشاپ دوم  

 لع (۸۸۲-۸۷۸) - )۱٤۷۴۳-۱٤۷۷( اشا دمحا بک ٦



 YTV تاادحا ضوب یان ناخد

 )۱٤۷۷-۱٤۸۱( - )۸۸۲-۸۸٩( اشاب دم یینام رق -۷
 بابرا هدلاح نالوا اتتسم اشاب دم مور یسهفد كراتاد وب

 بابرا رلاشاب لماخو ( یحاشن ) دم ینامرقو دو هلهو ندرادتقا

 . رلیدیا همرتحم تاوذ ندلاکو لضف
 هدنرابغاشآ كدلجوب ینکناشاپ لیلخ یرلبرمع ے راتو تاارجا

 . ردتلدبا نام الصقم هدشلان دل هام

 هدقعای یریوصت ناسنا ندن ( زود ) كيدنو هد ۱۷۹ حاف
 الان الدا قیللب یللتنج نداروا هلکءهتسبا ماسر رب یهام

AE[۱] .ددشمردیای ییمسر دک  

 هرتمشاس ی شپ بولوا یواح یمسر هغ راف كح بانج

 د ها کب تلف هدسرا س هنلادم لومعم ند ولا

 ؟ یدیاب یم ( فیللب ) یمسروب . یدلوا یزجاع روظنم

 تا ها عمل

 ا ادار منافیراتیرومأم لوس كا كب هملع تل ود

 یرزجماما هتیرومآمویو یدلدبا یسساتقل ناخن یی ییفوت لوا كل

 .یدبا اشاد لنامرقهرکصندن | یدنفا رفصا دم راوا ندید ال وا

 ك ات . ردشعل وا نبعت یحاشن تاک هنا اکو لصف یدفا د

 . ردشعا لاحترا هد ۸٩٩ تولوا نیل نومف | هدایز

 نط کیدلدا ثادحا ؛هدننامز یا ناغ دار یل

 و رلاشابنیدلاباهش مداخ رخ ومو اغاندلافرش ناحر یتح .رونلوا

 تاذ مات 111185116 هدنقح یتحایس هدلوناتسا كنیم یللب یالبتنح [۱]
 ۰ ردش#ا رش را بس هد ۸



ve ۸تایادحا ضب  

ENیدبار  u, LNهر دندنمالایکشت كح  

  كالحاصمو یرلقلاغا رایارسییویساو قلثابیح رالک هللاراشم ناقاخ

 هدر یرهلوا هدف وف ران و هدد رص یيدتا نصر یرلماقم 9

 ا لع ياو دما حسمو لکعت ینلاغآ .هداعسلاباب
 ۲ لومأم کیدلدبا اقتراهغلاشب ندقلاغ راتاذو .ردرلشعلوا نیصت رل تاپ
 : روش وا

 یرلتی رومأم یک كلوبو یسهفضو قلا مشت کیدمش هدنتقو
 هدکتوب ندنتیدلوا دوپشم لوا ندننامز عاف قلبشاب رادحلس ناب اف
 روس اییدنلوا سان ندتفرط هلاراخب

 . ردندنراثادحا كحاف هدیراماقم قلایرد نادوق « قلرادرتفد

 یراعشا در یدال !اح را كتاف

 ندرادکسا EEN هس رز وایتقف وم مدع کهدسودر ماف

 EE 3 یراح راکنخ لر دیا 0 ها.سودرا هتهح هرو 13

 ندنعامجاهلهح و« كنودراو شعب N ماخ بصز هدلح ما (یریاح

 هددرصینیدلوا شنلوب لومأم کج مایدیارفس هنتهج سودر ايو رصمای

 هعاتس نوت نوت هداروا نکیا شمشود هتسخ نده رقس بیعاتم اذ

 مع رادلاح را ند ( یطب عجور) كل و او لوزن نوک ی جن ڈبو ید رک

 .ردیدتالاحرا ندنتلع سره ثوروم ندن رد یدنفا هللاربخ . یدلیا

 یرمگ نیتسو هنس۳۰ یتطاس ۸۸٩ لوالا عید ٤ - م ۱۸۸۱ سیام۲

 ۲ هلکعا را هدامور یلدا رلاعد هدرکشت ماقم اباب هدنلامرا .رد ۱

 یدیا فا کس
 وا قاح اس

 رکن وژدلبا سیو ال 3 ردفلتخ تایاور هدلقح یلاحم را مو كحماف
" 



 ۳۳۹ یلاحشرا كحتاف یا ناخد

 وول ء سوتسغا ۳ هلاوال «(ز وع) راوتل وس هج زمسلارف «سلام ۲

 «سیام ۳ عح سلام ٤دوخای ۳ n <( سلام ۷ دوخاب ۳ )
 ا هد راش رات هر ورود | قلوا سلام ۷ وراد

 ی دن راومت ئر وشم عماح ۰ ا بواد ۹ لوالا عبر ترد

 . ردوفدم هدنسه ر

 . ردخشمر وشود شراب اھا كتاف ی( رح ءاعد ( لاک نا

 هدنمان ناغ رهوک و یلغوا وا هلسان دیزیابو محو یفطصم ثاحاف

 هدامرف زدق هتس یدب ناطلس یقیطصم هدازش . یدیا راو یزفرب

 ۱ را لو راد ماج هد ارا وو 4 شا كللاو

 ناود تحاصو ۽ اع « اع لحس « .ردشه وا نفد هتسدر ر ات قا سه

 هجرت هنمان حاف یدشروخو دشه كاملس هحاوخ ںولوا عاشر

 نایب هجم ربا هددلج یجنجوا یباقو كناطلس مح . رویزاب ینکیدتیا
 نوزوا هدناطاس ناخ O فلخ هتتردب هددیزاب . یدلدا

 ار
 ی ر

 وع وا ندا احیا هاو قر هل وا سم هننردب نولوا ییعوا تا

 های ناطاس راهم لک یسهدلاو وا اف و و شلدا 2 هباش اب د٣

 هد رق یه ر ا 6 یدنا یسهدلاو ها راملک . رو

 هدارواو AB را ا یافو 0 یر e لر ا وف دم

1 ۱ ۶ 

 . رویدیا هیارا یلزغوش ینشدلوا نارقحاص نامرهقر ثاحاف

 ۰ ردب ول وا هللا ف اود_هاح ا

 ۰ 9 مغ رد رغ د رحم تامل سا ضد

  هللا لا لاجر دنح تهو قح لضف

 ۰ مچ ردکط ۱ رەق رسا ی ی کچ له ۱



 | ینا ناخد# یرایضعب ندنراعش ۷۳

 2 راو مدانتسا هال وا و . اشا

 « مرصنو حتف ديما ناع ردندقح فطل
 « داهتحا هدناهح مهسلیق هلو هللا لامو سفن
 . میغر نارازه دص هارع راو هل دج

 . هلا داع دجا تازحعم دک یا

 ْم ماود هند یادعا هلوا باغ مراموا

 ردقن لباقم هنسهناقشاع سحو بولغم ردقن هنلکوک كهلا راشم
 > یلنا هبارا يا تم یفیدلوا لح لحا سس

 6 مردف رد هلبا یلوا لوت هب و رهم اک نس 2

 . ندنهاشدابپ كناهح كي قلوا رلد یادک

 : رک

 نداوه درد و ی هللا نو سمرا روق

 زملس یقوذ نایمالغاد 1 هلا هادرد

 ۱۳۳ تا تامزوک هما نویسم رد

 : روزای یپس ترک یشدل وا ثكحاف یا لع

 ءردک ندلا رازهلال نوکر هکر و ى ایقاس

 ءردیک ندلا راربو غاب نازح لصف روشیربا
 ۰ اف و لىق هلاج و نسح ارمل د هل وا هرغ

 2جك .ندلا راک شش هن هسمک زلاق قاب

 ۰ درک مهسا كزح هل اد ص هل ارابغانوجا رای

 2 ردکن دلا اب هس راو! بقر رادصیک تیا

 ۰ رحب کی د

 ؛ ینیمز یدنوط مشا . یدرا هکلف 4

 , ردام۔و ضرا نالوا دهاش من هملاح



 ۳١ یرارضعب ندنراعشا ین ات ناخ دم

 ۰ دا ص ندارم درو ردک رلخر لک هدغاب

 ه داع ندارالد قر سا 13 ردکتم 5

 رک د

 «رلهرومعم هج ردشلوا یارو كکيروج

 را دابآ بارخ 4۶ ردن ز ومعم كك قد

 کبد
 كلبا داد هنناح لک هارک در دازو قك

 ددلبا دازآ هن مدنا لوق یو 5

 « کادلبا لتف ین« شد «كدلوا دا ۰ دا دکح 7

 ددلبا داشاب یداش و : لو كدتا داش یربغ

 کبد

 تام روح رحنح یدلهراب مرکح

 تر ضا رقم یدارغ وط ینس 4هاج كمربص

 ۰ 9 بارح و اک ید رانا د

 ۰ كمدق نان AN کالم هدنحا تی وک



 ی ین مے ر سسس صصص م ہضم ممم مہم مس ہم

Eیا ناخدڅ ىا رع] ات رص كنار امیما دعا ك ار  
 ےس رج اچ جم ید ہم ری هد جم ےہ

 هابسا ها تك. یلج دما زا یی رداد

 CY ر یارعا هناتسبص ا ( ارام )

 ندتناس بقرر ظوحلم یعوقو هدیرلبا ناب ناف دح یا

 هد ردام شوغا زونه هاب رکف صلح نده اغر ۹1 یتلود قرهلسروف

 یدوحو كیلح دما كح وک یردارب ( هدنشاب ۲ ) نالوا ی

 لصاع نالوط ندنوب هدهموم راکفا . یدتبا اقا ریارب هاسولج
 همارجا هطساو كرديا لهاح یهعقو نوجما مفد هدیناحبه قجهلوا

 مادعا [۱] یب لع یلکورو ییا ندرلهداز سونروا یحاح نالوا

 یلوطات | بودبا 9 کی قحسا ی و رایدفسا یسهدلاو كسصو

 . قدر هبع تس هک ٩

 كاكلىو یسهجوز رگید كرد یربشح رب هاب و ناو یاس

 ۳ ما قسمت هدمدنقح ( ادام) یمسنر برض یسلک وس

 ندنعیدل وا ۳ أ جاا فر >> ها IY مص و رخ الاپكیو هدهسلا

 هتسردن هلص صحت دارار هتسددلاو یءووا و ا باده مثاط ۳

Eنوردا ال تلود روما دد كا .ر وز ۴ 2  

 هلا عفد یراوکروس هلضف مماط رو كد یواه مرحو نورو

 هدیتسهدلا و یهووا ندا فاتیردار . یدیا كمرو توق هتنعلس

 راتیاور یکوب . ید رول هديا یرا شدط وف یک یرق دار دفا

 . مدل وا همش هتخیدل وا راز وس E هدنماقم تلاوت هرلح راب

Mienot [ 1]یرچیکی كاکب ىلع ۲۲۹ ص ۱ دلج هدنبیامع خ.رات  

 لواملس ینادحا یدقو ینااغا یرجیکی هدرلخراتو . روزای ینیدلوا ی.اغا
 هننکیدلریومانرب وند( ی.اغایرچیکی ) هدنسهماننوناقكحاف اذهمم . ردهدننامز
 . ردیلملوا لوق ینیدنللوا ثادحا ندنفرط حاف لصا كنرومأمو ًارظن



 ۷۳۳ یلاطم شیت یرچیکی - یابقلغوا نامرق ینا ناخدمش
 ای ی ی خیس حس سس حس جسم جو دی ی در ےس س ےس جن سیہ سست تی ی حس سی

 یایق یرجیکیو ییغوا نامرق

 رهظم هدنمانفیه توسروط ااو یرندنر وهط تیاد كل ود

 هه یدمش هلاعو نامهدیآ مده یلود لاقاو ناش هدلاح یییدلوا وفع

 ردنا لح هيسهتناذ نراهم كیلاخ رکلاب یراتعزع لو 8

 .یدبا شقل اق هعلاط هو و هدننلعلس لدس یهو

 ۸ 1 ۱ و و ۱ 2 و ۶

 هح دشلا یبسولج كنا ناخ ذم جنګ لاحم را كسان دام

 قمل و ىلتوقو یدشقلاق هە رحم اهد رب ی رج تر مهار ایلعوا نام رهق

 یوو ۰ یردابا یا لخاد ی رلّش رف كولم فاوط راوج نوجا

 دردنوک هنیرافرط نیدیآ « ههانوک « اشتنمینحوا كردیا مسقتهدرد

 و رهام هدنحاح ناح بر دن تاذلاب ه دس 48 ر 8 ر , رکید

 و ا هسالع نوعا كملس هدا رارف هلبا شاط هاهجو ا

en تک 

 بوقارب هدلیا مور یاشای هجوراص لاحرد هحینا | یر و اف

 لغوا نامرق یاشاب قحسا ییدتبا نیست ییراکب لوطا زونه

 5 دلا لف هنسیدا هاکتماقا روکا دار .یدّسا قوس هنماع

 فاز 1 توق ر هدهو كیا اما یهضور قم تهد رب تك

 .یداک ههسور هرزوا كما ن اشا قحسا اطاتحا

 طقفو كحوک اساسا نکیا هدزوا تکرح افالادمب یهنیفدت مسام

 :یدسا روهط یسهعقو هرس نالوا مد كب هح زز E جرا

 ندنرلف دل وا ش اإ هل راداسحا «راهطع ندراهاشداب ردیدم رب

 قرهلغاب فص هدهاشداپ هاکرذک یرا( هطروا ) یخ رب كراو
 نوحبماتخ هلباربخ كرفس .ردیرفسیحم رب كلزمهاشداپ ] هرکصادراشقل |



 یا ناخد نیکست یامرق - یلاطمشیش یرچیکی 4

 «رایدسک یلوب كهاشداب وید[ كرك ناسحا هراناشدلاح هدنروغا هاشداپ

 .رایدتسیا هراب هنالغتم

 هداعلآقوف ارصاو ناکرا راسو كب ناخروط هلبا اشاب نیدلاباهش

 نوا كمامرتسوک هدنلاح ماسق رب ینلاطم كرل( اغا ) رایدتنا شالت

 هاشداب هدهسراشل | یفارط | هال وق [ راردنایاش هتراهاهاش فناطات ۱

 هنلوب ندمریوتیمها هنشیلغچ هدکر کسع نیزمکلتوس زوس رب چیه
 یکجهع درههنکح ییرایدنک كهاشداپ رایرحکی . یدلبا ماود

 و لب ا اه هرکص ندنو «رایدتا تاش ردقههعالک |

 . رثیدلوا روح هغ لوب

 ۱۳9 ا دمام ىنا یرحیکی هدکدرک هنغاتوا عاف

 هلکنکد ردق زوب هدلاحاقوباج یاغآ ناغوط یغارطنالیند یحروک

 نیعتیب یطصمهنیرب «یدتیا دیبنو لزع «یدلشاح هجا هلا برض
 ی هفام عمو شمتلکتکد یرانو هأردبا بلجیراشاب باب ضعب و

 یشیشخ سولج هرخ لب لاحوب هکردشلوا روحهناسحا هسک چاق رب

 .ردشعا جاتنا یتعدب
 ندنکوک یهمقس راکفا ینیدائاب هغلواكلام كغاح وا وبشا حاف

 عي یرامحاغنوط تراع ندرفت ۷۰۰۰ هتناسم رانو نوجا بیر

 .یدقار رف ۰ زکلاب هدیدزن هلا دق ی رلهمدخ 2

Ê NES Eقاحتلا هلبا اشاب قحس | مرکب  

 هرپثق | هلَش رط راصح هر «ههات رز یا کک هلتع رس هدنمض

 ارق یمهفاک عم عمحتلاب یسەفلتح قرف نمشد هدنر

 یسەعرک ندارواو احتلا هنیراغاط برص (ارتپ - ییا شاط) نالوا

 . یدلوا یلاع وفع رهظم كرديا تفطاع یاعدتسا هلا جوز هحماف



 ۳۳۵ یاروطارعا مور ین ان ناخ دمت

 یی زسطاتحا یی دا راتحا كاهاشداپ ترد چ وا هدنقح ی وفعكنانام رف

 زدن رغ ك یا اا E هدکحاف
 یدتا تدوع هه سور قا اک د بقاعتم ید كن هل اغ و

 .یدتکهبهن رداذلردبا هداعاییشیاسا نالوا لع كنتهجاشتنم قلارا واو

 .ردماف یح درد كنلنامرف ماقوب

 ایت ١
 لو و ی# ہو طاع ا

 یا هو لد لود تادراو رار هاتسواج یا ا چ

 راخداغلابم اک هتفراصم هلقتسم راح ر هدهننازخ ق و رهن وط دلا

 هدهو یدلوا فوخ راحود ه یرلناماسرخ برعو قرش ندا

 و a : N تدنما مدعر هدنقح ۳ تاروصت

 رایربش رت ووا رج .مه.نولکمزال نیبلوا را
 نططسفق ) روطاربعا هله .یدبا روماق لا ند زا را هلاراشم

 ك کوا: صوصخاب و كراهطت ضعب هدنلحاس یلوطان | ( سهژاغارد

 اےک تکون قج هلونعوقو انا "ثهاشدا نت 9

 هله ر تفوم نوجما افخاو رتسییلصا دصقم كنوو رورو مکح

 ئاال کال وناتسا مد وا ىدا روش راو
 كحوك ألا سر زجح 2 ناقلاب هدح راتو یتلر وطاریعا مور

 ت یروسم ) مد دف هقشب ندلوساتسا سه . یدیا یتموکحر

Mesembriaهدنزگ د هصحص و ( ۸۱0۱۱215 - نوا ) هلا )  

 ترابع ند ( Penesia - تنه ) ها ( Selymbria - یرولس)

 ناه ترگارادو تاکرطاراد هدنسسضارا كرامور هاتیحو . ىدا

 كرالناعع . یدیا ترابع ندبضارا ةطقر كحوک هدر ر یسکیا



 یا ناخد لونا دي

 ا تو قوس ؛لرکسع ندنفیدلوا هنردا هکر طلا سا

 هلغلوا طاح هلزکد ندنتهج چوا لوبناتسازکلای . یدبا یالوق كب
 اف یسه رصاح الا دادماو یاررا ندعو قرش ییعب

 باسا اتاذ . یدبا جاتح هیامنود رب ییتوق هسزلوآ چمهو لکشم

 هدیرب ندنفلقجوح یک ینیداوا تموکحرب فیعض كا یسهیفادت

 یحو 2دی ز اب مر داس و صح ابو 3 وطاب 5 ج هنر ك

 2و ا و یرلرکف یهدنقح ا ڭى ناطلس

 ت یدرونسا ثكعا اما و ارحا نامه ییلصو کید یطض

 لعف هدتسرا لق کیا قدم لا نده تاعطق لوساتسا

 قا ندتهج رکید راناقلاب ندفرط رب یک ییدتیا لیکشت لرتشم
 2 ۱ 9 1 ! هاع 1 ۳

 ۳ دقوم بولو ومح و روتسم هلرراغو زند هرف و

 بحاص کلام یواسم ناه ناه هدنراهعطق اسا و ایوروا و « یط

 ندنغیدلوا شما فداصت هدهنطسو مات كنسضارا هلع تلود نالوا

 ۱۳۳ هلو لوساتسا قحا هسلوا هنسلوا تا وب هجوق وب

 ۰ یه ن اقعل هاشدایوب

 صقانت [1] نکیا یواح یسوفن ۵۰۰,۰۰۰ رانامز رب لوبنتسا
 ات ععا لر ردق همدا مرد هم مدح ناتو ا دیا

 دل زم راهاشداب هعفد ترد«شع اتم واقمد رلهرمهاح قوح كب رمش ون

 یوصو دار وعت ص وصخاب هعفد کیا 9 شک یراق هلسهه دو

 . یدبا شک هلن هن راهحرد همل وا ل طض هدنسهرص

 قحا یتمواقم هنر ود زا بلص یلتشهد ه دنح رات یدالام ۱۳۰

 ی ۳ دلح)رودرد ۲۰۰,۰۰۰ ینسوفن كرها نایب ذخأم نترامال 1

CNA jS 



 صصص
فف

 ق

 WY تست 1 ِك راراج 3 یاب ناخ دم
 ممم

 یتمواقم EE چک ۰ ۳ هاي رس 9 a EES طا مش وب

 نویز وشراق هو ی هی اف در كترل ودرا یناعع

 ۰ یدا هدهج رد قح هلق

 تابسانە هل رلباهز وغار «كدن و ایل هتسول ء رل ولی برص

 كسا ناخ دڅ هدوب هحینک هګووشار ژروز یوسد برص

 دا بونلوا نط ۱ 7 یخ ِ 3 رب دوه بحاص

 هم نارا ی( صاخا) كسر یدنک و ےک
 E لومام یننج ها دباع هتسیدنک ماودلا ن

 طس و وا 9 باب هلا یلارق هنسوب توسد هبل !!یع وم . یدیا

 اوا بس هنماود هللا فطا كنها ر كتتاسانم نفرط كردیا

 . یدل

 یردارب (ژوژ)هبلایمومیوسد برص كنلغوا لوس ككدانوه

 یءهدنسهرا ی ووقنارب هليا دایوه یجاودزا هسه رک یللیز تنوق
 زا اح هدندزن اف كنولپرص یک ییدریو تیام هناداصمو همصاخ
 هلع تلود اراعا ند (۱ع۵۱ یا نیرشت ۲۰ ) هددوع یداوا

 د .یدلوا ناس هد دع ا چوا AE ی ناتسراح هلا

 یتحو دعو یکجهمردتا اشنا رلهعلق ندکی هنیراوج رس ناب نایت

 رک اسعراح كنا هلک م ق هاو ا هن وط ںولوادناع هوالسدالو

 ۳ هدعاشف هما

 هسا عياض ییدایعا و فال كحماف هدنافتسا یسهقود هنسوب

 ندیا روهظ هدنس الو نالو هدننهح ( لا ) هد ۱۵۱ رو ۱

 هداعا ه را رام هس ییفا و هم ی هدهزوغاز ييدتا طض بقاعتم یه راج



 ینا ناخد را تایناتم ۳۸

 یر اما ااشنا ماکحتسارکید هددودح كرلراج لباقم کوب .یدردتیا

 هدندرالقالفا < راواپرص «رالهنسوب نالوا راذکبزج هیهبلع تلودو
 اا ا هدنراماا بلط یثرب هلمات وک ربو

 هل هام دیدحم ها هدی روهه كيدو هد ۱:۵۱ لولیا ۰

 ۱ وا لاقشا نا اتنارا) ندنراتاعل هنسوب تیروهج.یدتنا

 ماود هبهبراخ Uj ییدناو هرزوا تاداعم هاش واعم كلارق

 . یدیا روا روصت یا

 یتحو یرلتیروهم ( یللدم )سویلو زفاس ماف هروکه تاور 7

 كنططس یروطارعا سنازبو یراتوسدهروم «یرلهلاوش سودر

 . یدلیا تادهاعم دیدح هدهلیا ساموطو سویرتعد یخی هایراردارپ
 تراع ندنو یسهقتلوپ یحراخ یبهنس یمولج كحاق هتشبا

 نهراوج مه ۱9۴ 1 نارو دعاسم هراراع داو لا ید

 رر نالماب و تک رط ےاف را هڅاسم وش نالیدا هدقح

REAهب ی ربا « یششتر كوس ییدلراصت هد | ا رخّوم  

 یرلبا ندندصقم كما رتس یو ر یشارحصرب كوب یرعوط
 یسهنس ۱6۵۱-۱6۵۲ ینب بقاعتم یهدوک ذم تاعوقو ییدلک
 هلبسحا ینایصاخ باوبا هدنملع یروطارپعا سنازیپ هدنساتش مسوم
 . یدقح هن ادىم

 داص یردیو یسوم ناطلسو مریداس قالسا ربارب هاسولج ماف

 نالوا ریخأت راجود هلیروهظ عنام درب بونلوا ثبشت ندنفرط یا
 ناه كششتو یعاق كانلنامرق . یدرتسیا كمتاثشت هنحتف لوبناتسا

 كنسولج یینعب هدنتدوع هلا عفد یول اغ وب هده لال وا عنأم هنسا رحا

 . یدلوا لوغشم تا و



 ۳۳۹ یلجناخروا ۳ كانك ر که دنسه زا نیطنطسق هلحم اف یاب نا
۳ rarer 

 راصد- ا كانک رک هدنسهزآ نیطنطسق هلح اف

 نابلو هدیدز رصف یرلوش ا ا رصف هلا عاف

 كادنسب لکشم كرصلق هدنقح یسهرادا كنلح ناخروا هدازهش

 كنهدازش وب رصف [۱] . یدیا شملجا ییالوط ندنسمرتسوک

 قرهلوا یلشمییا كنه ۲ كسب زوج وا ک ارتم ندنتاصصخت یسهشاعا

 یتخ هفار تس رس هبلاح یدک لا هدنروص ییلدلوا و یتسهوست

 . یدربدلس هحاف انمض ینجهللوا تمدخ هنراوزرا كنا یتحو

 هحک ینختوب كر وط ربع ا .یدقص یاح كحاف یراسحو هر وطربع |

 تانساتم عطف کن ا نوحما یطض كلوساتسا ييدنشسود زودنوک و

 ۰ یدل راضحاأ نامرر ییا هح اف هدنمخ

 . یدیاشمتک هبهنردا ندارواو شلک هبهسورب ندنرفسنامرق اف

 دوخایو یدمرو باوج هریفس , یدک نکیا هداروا هاشداب < ریفسوت

 نده ردا هک هداعا ی ریقس هللاباوحر نادل وا م ولعم هج رب

 ( هد ۳۷۵ ص ۲ دلج ) صاح . یدلوا لصاو هنجما زاغوب ۱

 اعراب یاد هک دک هلوناتسا هلئروض هو تقوا كا رک ۷

 توم ر ا را لتق تكناملس ناطلت هکلاتحا . رویم و تامولعم

 ناطلس غ.رات ضعب . هلواشعا رارف هند رصیق نوجا قماتروق ندققحم

 یلغوا نالوا هدنشاب ییا هدنرارف هند زن رصیق بقاعتمینتی ولغه هرقنآ ناملس

 يب دلبا دارت هلو ناتا هدهسرونل و هدنناور ود ندشلارب اک ۱ هانروص نهر

 یس وە ناطاس هسیدقارب هدحرات وا یلغوا . ردمولع«ینیدل وا یلج مساق یردارب

 ثح الصا ندهدازپشو هدننامز ینا دام یودخ هلالوا ناخ دم ناطاسو

 هدلاحو روند ردبنوروط كناملس ناطاس ییاخروا هد فاح ؟ یدیا یمیلماملوا

 - ۱:۲۰ ) بولوا یودخ كناملس ناطلسیشد فاع لحس : یدا مک یر.

 هل رباح فسو و دو یر ددا هده س ورب كردا لاح را هد اس

 | (تعجاص ۸۵ هفیص هدیراقو ) .رویک بولایوس یتیدلوا نوفدم هدهبرع رب



 یا ناخ دم یءاشنا ( یراصحلیامور ) راصحنسک نر
 ی سس

 هدنادافا هدزرطوش هربفس اشا للخ مظعاردص نک ر دیا ثح ندهعقووب
 ردلکد ندرلهاشدا ز E زس مهاشداپ ےن ] : ردردشفلوب

 ۱۳۳ زکتروتامیقجوچ زمر یزب زس ۱ ریا
 <ز کیدا نالعا یهاداب ییاموردد-اخر واز EEN 0 زاكىم وی رک

 ازد ز E ردتقم ءزک ا هزکیدادما هدن : را زاحم

 «زکسقج هم هلواقف وم هاش رب ھەل رس هدر وش طقف ٤ز زقاق دادا

 ا ییرازوس . 0 راک کک دو کا تب یا كلا
 ۰ ردش د [ رونلوا ارحا لاحرد هسر دنا سما هر کو

 لہ: یس امص > تاک > و عیرست یتعض كل وساتسا 23

 هد رازاغو و مورجیر رس 7 لە هحد و دار ثح هلک ندرلراغوب ۵

 رڪ .IS یدو شود جا طض یهو تالماعم

 ردو هس رلود نخ یر ود لوسا سا یح و ترا ضا هب وط تهاس

 «هضا رتعا Sy چسه هدابو ندنفیدلوا بحاصو قرصتم

 دل رک هقش بد ندوب ۰ یدردیا ماست و دسخح هل وا ج هب هعش یس

 ۰ 7 ۳ ا ۰ ۰ ت ۰ ۳

 مسر یخ رب نددهراسو نارا كجهلك ندبرع كردو ندفرش
E rllتور رهظم اهدناق رب یتلود هللا تادراو عینم رب هایوب ندنغج تو قم اخدناف را ج  

kËو انتا كد راب « یردب كوس < نوحجا كنو . یدرتسلا  

 یمدر اد ت ES RR ( راصح هخر J2 و 5 تام ۷ کم 0 و

 ا رکید ندنرظن هطقن كلرکسع ندعقومو . ىالراصت ینءاب

 هد زرار و ص هب يلا مور ندنلوطات | ردقه یدمش هدوا هکیدیاراو اهد

 زملقلاق ىغتسم قترا ندهطاتحا رببادت ماط رب نالیدبا ذاحا

 4ه-طالخ . یدا یمالاق ضورعم هد رطاح رب چه هل رع رار وضو

 کی وبشا ځاف . یدقجهلوا ( یرپوک رس ) رب نوجا مزب یساروب
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 2 E ) ۳ اصح مور ) راج لس ۲ یا ناحدج

 لا e دو ۰ یدردیا 5 اهد هدافتسا ر ندهعلو

 ییا ھ EE هرادا هبرا و یادغب نالیروتت ا قو درو

 هرخالاب همىلستو ق دضتیرہش هلا طحف لر دیا مع یادرا ومندف رط

 . یدیا كمما روبح
 هر ار وا هرکزدقدنلوا اسا ا ا عو رھ نشف

 ی-هتسوا یراوید رف ۰۰۰ هلسەطساو نیدلاحلصم رامعم هد ۷۲۳

 «نددمزا ء ندلوطانا . یدالوا ترشامم هنااشنا هابا هل ۰۰۰٩و
 لع تالا E و تارک نکا : لر 8

 تراظن تادا ردق هنماتخ كت ااعناو ید وق ماف تالاب یف

 2 ا رنا هرکص ندد
 یضاقا «شمردتا مده یرلزوب اف ںولوا ا رک قوح

 هاخالس بولوا لے وم یلاعفا كرامور لاو « شعاللوق هدنااشآآ
 رارف هدیرارکید هلفلردناللاسع حاق رب هدهسراشمشقلاق هبهعفادم

 [۱] ۰ رد رد را

 زوتوا و هلق نافس ییحرب بولوا قوس هجا زاغوب ندیل وسلک

 E E ور E تراع نده رح هن هعطق

 . یدیا رومأم کما هعفادم یآاشنا هدنضرمت كتساٌغود سنازم

 : یاس وط رسا دكروطاربعا زمنلشاب سنالشاب هبهسارت تالم

 هتحروهخ ندنانشآ كحماف ؛ یدریدلاص ریس رب 5 لاحرد

 یکاهدنوک ماطربو هاهداعلاقوف تعاسرب تا اشنا یدریو تامولعم

 .یدیا رور داي جر رر ر زوره « یدروش وا اغا هلد واعم ارساو

 سونغز نالوا بلج ندش « اشاپ لالخ مظعاردص « حاف تاذلا

Migont ۱1۲۳۱ ص ۱ دلج یامع غرا —  
Nye AE 



 ۱ هدهجرد لوقع ربح « یسلاها مور راوج . یدیا روشنلاح هداشاب

  رولیا اشاع ندقازوا ییهیبارت تابلحع و تا اشنا نالشبلاح یکهحنرق

 ا دل وطاتآ هداز كي رایدتقسا یرایرهش داماد .یدیا
 ندک دتیا بیر یرافرط ( ۳02/05 -سوداوی) راوجهبیرولس

 شعلوا توعد ۲ ااطنا اصح هدوا ندنغیدل وا ۷ مر

 ۳ او دارج یتهرق هناموصا و هدنامز زا . یدبا
 جر ددع زوتوا هنیرزوا راوید رب یوهرتاد و شک هدنهاکرارق

 - یدبا هدلحاس هک یر اشاپ لبلخ مظعا ردصو . یدلسکوب
 رکسعجنک ۰ هلبا اغآ زورف هنسهراداو هست راب وط منوط هنیرزوا

 داران امعقترا رلکح هک نداروا ندننیدناق صن هاتفصیرومآمتاموسر
 هتناوررب تااغنا . یدبا رونلکمزال یرلک | نو و هته ضو فاصنا

 شهدم نالساب . یدلو ماتخ (یرخاوا زوع ) هدهام ترد هدوک

 ییامودمویلا کیدلریو یمان نسک زاغوب دوخای [راصح نسک ] هیهعلق
 . رولسد یراصح

 هدضرع كنيراراویدو عافترا نوشرآ زکس قرق ( راصحنسک )
 ۱ ا کا هرزوا قلوا هدئانم لکشو قلوا نوشرا ۱۲ لا۷

 ندنغیدلوا شمریک یرغوط هنسیرجا هرق ( یسهیواز ) سأررب كالثم
 دعاسم كيهبهعفادم هڪ رح نف تقووا هموم قجهلوبعوقو ندیراقوب
 . ردوررم ۳ ا راصح هز وک هلراصح ی یدبا

 هقتثوب یفیدباب یکكمتسیا تاصصخنوجما نم ہدازہش دوطارپعا
 هسما رعا سر یحنکیاو یدالک | یتیدمهلوا قفوم هدن ( فولب )
 هدلومناتساووتسترب ینساشنا (راص>نسک ) كنیراصح یییامورروک ذم

 هوا هکناص كردپا لاخدا هسبح ردق نوک چوا یرالناعع نانلوب
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 ۳۰۳ یادافا هننربفس مور كحماف یا ناخدم
 مس حب هم رج حب اجر یی حج عج بس جی r nmr مہم

 E E صاح . یدتسیا كعا ریمعت قول ییدیاب

 داوهع قرهقار دنا ناحته نیسلاها رهش هلر وطارعا یو

 هب زح لباقم هات كت | اشنا ری ارت هلتاکش ندلاعو ندا ضف یهعقاو

 هرز وا هک زا ET یتفلکت و هدهسرود ردشءا دهعآ یمر و

 . ردشع اب دن راک فوت بک
 هاش ن ]۱ قرهلوا تاوختوایدلکید یریفس امک روت

 هدف نما نما ككل ردو من ءوسرب هدنهلع زکیرهش

 e OE زمروتک للخ ا وا تادهاعم رابش ۷

 مور هدمهو اکیا مش ۳ ۱ اولش هر یتعفنم هلیحو كحهمر و

 مراضراءمو فلاخ قوحرب هدهدفرط یياره . راو کلم هدیا

 «ییمشلاح هب هظفاحم یا ناتسیایتسمامع هنلانمشد كتکلم .روشوب
 اضخ هل را رام هدنملع مردب . رولوا لوخدم یثراق هلاع هدنامشدلاح

 دارن کیر ارا نا نم یرویع هبلیا مور كنا كردبا قافتا

 هب یا مور ماباب رانامز وا ؟ زکیدنونوا كياح هل ینیدقص ردقن ینا

 تفووا یدل وا دونجا مرام كرا. نو
 هدهنرداو مدقجوح هدخراتوا ن . یدیا شماق یزاغوب کی لاال

 هنیراقدلوا ربقح راحود « هنیراتک الف كرانا و هزکلاح وب . مدیا

 هب را و مردب یاب ماکحیتسارپ هدهنف رط ییا مور . مدیا رویدبا رلفسا

 لاح را « یدعا افو یرمع طقف «یدشعا هلسنع نکیا هدنسهب را

 هعفادم یللحاس ییا مور .مرویروتک هنیرپ یدمش یني وا نب .یدتا

eی راتفماو ,تحارتسا تمه ی دهدنفرط لوطا ا  

 6 رک عمق جا رحو لاح .غحهر دای هعاق رز هار وا هدننمض نشات

 یرندلوا هکنوح . ردُغ هدفرط ییا ثالحاس ! راو زکیرادتقا



Egیا ناحد# ۳ را ام  

 E i o هتعلاع دیاش . 9 ی هب یا مور ندلوطا |

 کد ندنرلهاشداب ییناعع رککیلم درسن : توش دے 2

 طقف . مدلشغاب کس یناح هعفدو . هلوس هکیروطاربعا تک ینو

 ۳۳ ترک ای اهدرب قیلکترب یکوی هرکص نوو
 هیچ زب چسه هدورکص ندنوب .یدلیا هداعا 8 بوبد [ مرءژوب

 : یدمهدیا تراسج کک هلترافس
 ا . یدلوا نامش, هضیدن وط ندنسرت یشیا روطاربعا

 هرلاحر .یدشلاح هغملعاب هیلناط یثیا .یدقوب یرادتقا هدهللامعتسا

 ههاشداب .یدتیا زان یتسمالریو ررض هنیرانک | مور : یدلسشاب

 ۱31 9م هطاهفهرکسعو ااو راشء و تابو مشم كح هريو تالتن منم

 هب هعفادم 5ک یتح یدملقاب yT ءَ کا اذهعم .یدردنوک

 یرلهعفادم وهلباقم كرانویکلا>ا .یدلقای یرلناح ران | «یدهقلاق

 . یدنا یربا قیوشت نالوعوقو ندقرط روطاربعا

 ندا وطان |( 0 5 ) ,یرلشاب اراتعا ندخ راتو تایصاخ

 دلا ینلاح [ هاکودرا مکحتسم ] رب هلتوق نالبریک



 م تاچ
 ر ردو

 ى رلا وعد بهذم وا رلمور ۳ شاع هدهروم - یطہض كن راوحلوشاتسا

 ید ا لو حاف

 « یرامور اروا قرهپاي شيام رب هدهروم هرکصو كلزیع ییراوج

 سصهنوحاكمامهدیا تورو افت دف ی واو كنسطتعسف روطاریعا

 كف طه لو ا نرالو هدراقل مضاحقلاراس 6 و

 روصآ کمنکو هسرزوا رش رشوش هرکصتدقدقار مو رج ندنا واعم

 نوحیبسمالاق مقع + رغالا كناکرح ینج ها یک یدادجا ا

 یشا هلرالهتسو و راحو یتاموکح ناقلاب هاهحو یتیدلوا ناس هدالاب

 هحارتسا هلیذاحتا تاکر طاسا ی ( راصح نسک ) و یدلغاب همالغاص

 تک رحندنرات رص قرش كنم رلکنا ناناز وا ی رغ وط هجا راغوب كني رلغاط

 - هب «یرولبس هص و عقاومنالوا هدنسهرادا رلمور زونه قرەناوا

 «ینسهعلق(ی دومسم)لی ET اس نک ددیقو ها بی سوت

 سنازب قرهللوا طض واف CD « و ( سولامکن |

 : ید ۱ ناعهاوساتسا ۶ قلخ الو و



 بیم مس مسل

 یا ناخد بهذملیدس هدروطاربعا - دادمتسا ندفارطا ۳:۹
 ممم م م

 ا هلواوحم قترا كلاقتسا دما روطارب«ا
 یدنازوا یعرضت و دادمتسا تسد اهد هعفدر هبایوروا هلقمالک |

 .یدنشودیما قوس هدنمض تنواعم یاعدتساهلس یتراردار یتح

 .یدردنوک هاسهسیرق ا -y Phrantzes یزجارف ییدق فتح

 هوف نوجا هعفادم یرهش . یدشمرشاش ییفجهایه نیططسف

 6 یعشبا < سااب قوحر هدرهش اعواو . یدیا روشود یهسعتقم

 . یدبا ارح بئاصم رلدوو طقف یدبا راو راحت < هل

 ۳ ر را هعفادم یشراق هنمشدرب ,شهده یک رالنامع

 هکرديالوط ندنوب هتشيا . یدیا رولیب یغیدلوا دوقفم تراسجو
 الق تیروحصو . یدتا سح یی جاتحا ر هشواعم كرلس ال

 ةکنوح . یدنرایوق رلدایرف وید راشا درق نامآ ءرانلتنال ییدموس

 نال مورو ندیا د اربخا مور ر چه هدهب و روطاربعا ر

 تسح - لسنوق هسنارولف ) نریو ییرارق یداحا كنيرلاسلک

 هداسنوق روک ذم یتح . یدیا شمامیا لوق یتاررقم یس ( هینابهر
 راحو دهل وق مات كنهلک هدنرلتدوع هبنابهرتْئبه ندک هرزوا قعلوب
 هلب دیما یحهرو توق رب هندنک هعفدوب طرف . یدراشلوا ربقحم

 . یدلوا روح هلوف كرهمتسا یهدمرب ييدسا ترش روطاریعا

 . یدمهر و هدیافرت یجهلبروک هدععاشا نت چاق رب هدول اده عم

 لاک ۱ هدیا ترد هدوک هتیاور یتااشنا ( راصح ننک ) مق
 هدسوتسغا ۲۸ هدسیدنک هرکصتدک دلبا قوسیرغوطهلاش یرایزاغو

 ۳۳ الا هتاملادمب یتراقدنخ لوتتاتتسا ردنا تکرخ

 . یدلوا لصاو هه ردا

 هدیرکسع شباع ینیدبای هدهروم كکب ناحرط نانلوا نایب اق



 ۳ 4۷ را.>ا هلو س لەروم یا ناخ دم

 لوا نیرمشت یی هرکص زارب ندنتدوع هبهنردا حاف . یدبا هحمهم

 راغول وا هلاب ناللو هدهروم .یدیا شا قوس ی ناحر ط هدیرلادتا

 ساموط ) هلا ۲6۵۱۱۵ - سونرتعد ) یراردارب اروطاربعا ینعب

 تاکرح قجهلوعوقو هننرزوا لوناتسا هدیرلبا 28

 تامل یصهیهاق دوق نوح ا یرلع اد ندرار ها

 یر تاتو رعد یمل ندزدارب کیا و دم : یدرولکمزال

 نده ركع نرومأم و یتاکش یهدنقح مقاوم "هلدابم هبا ساموط
 نسو ع ده هدکن ( ایراخاز ) لغوا كتسنر ( ۸2ت یاخا )یوم
 تیونم زاربا اف ندنناضورعم نالوبعوقو راد هطاست هتسضارا

 : یدرولیا

 ت راکب هد وقاو خا یمودخ کنار طا رر

 ور کنوح ۰ ازابدتیا مده نامککتسا ی هلن ۱
 هدکر لولکیدنو یک ینیدلوا یرلتوق كجهديا هعفادم كنيرلرونس

 یتسبلاهامور راراکدایوب .یدیا رارونابوناكي ینفجهمهلوا یراتنواعم
 رادونرا یرلکدتبا مادختسا هدر یراقجهربدنصیا هتیرایدنک

 یرانابوحناتیا هراهووا هدانشعسوم یتحو یییاهایارقف هسه ساو

 ناخ رط .یدبا هدقهروواف بوصاق هلا هعورشم ربغ موسر ماط ا

 ریدل وا قفوم هلوخد ردق هب ( ه٤ ۱ ه یتام ) «یرلب نع كکب

 غولواهلاپ . رلیدنراقج رلدایرف ويد ! ددم هبیلاها هلا امغیو لوباحو

 رادهش رج كغولواهلاب لاحو .یدروک هلا یبدمحا هسلصت ره سوت هنام
 تاک رح وشا . یدلاق ترابع ندکع رس وص زارب هنس تع نالوا

 0 یدیا لکد كمما طض یهروم یدصقم ثح اف نده رگسع

 ٤ر 7 ۱وط وا هد زکب ۳ ی اغول واهلاب ی هدهروم اقلعت هی آ



 یالناحد# ااو قیرد رف یروطارب عا نا 1 ۳:۸
 حج سم حج ی اب با خم حد ی حر حس جی حر حج ی یخ یط

 r میت Eu نالتىد Mizitra — ا مولا

 کنوح ۱۳ En قفوم هد دصقم اف نده ا تاعوفو

 یر ندقازوا هایرلهبرت و بدا هدنسهرصاح لوساتسا رلع لغولواهلا

 : یدرلشاق 7
 حس

 تاغا یکوب نالوا هتفاعوقو هدنسهرا رالنامع هلبا رلمور

 عقاولاف یدیادودعم ندرلبشیداع كينوجماكمروتک هنادیبهیاپور وا

 كهاشداب جنک وشا الو و وح اص تیبا رس و راعو فصتمهلتع الامو وملح

 نالاق مقع هدنفحلوساتسا كن یس وم ناطلس ینائدا ی مر دلس

 ؛یدروامبهدبا نمخت و نظ ےک 7 ج وک E رح فد ی راست

eTیجوتمرهدال ایا ثه ردهرف ی: وا ر وط ارعا  

 اشا همزال تاششت نوجا صالح یلوستسا یعب ییلنامتسرخ هاتسانم

 عفاو هدلو و هدهسلا عا نارود راتاور قوح ر راد دیک

 در هقشد ندرازوس یاو یللت كندعاوم روطاریعا نالوا

 ناتسنات و و راسب هناراکتاسنا تاسح مدا وب . یدیآ مولعم هج هله

 یدرروط رلیوس یغیدلوا كلامه یراشت | قشعرب ہدنةح ى ادا دهم

 نوصمثل وساتسا هد وا هسدنل و هدشل رب هدنقح لوساتسا قیردهرف

 زکلاب یدلاق ترابع ندنسمزای بوتکم رب هحناف راد هنسلوا موج

 ییاهلبا اب رلت ال وا رادهفط و هدایز اند الدس قحهلوعوفو هدف رش

 . یدیا راولکیدنو هلرالهونج یی تیروهج راجح
 قاكردبا تنواعم هنطنطسق روطاربعا یسهدافتساو تعفنم كنااپ

 یردار یاررقم هسنارولف هلهحو یتیدلوا ناس هدنه وصحم لح

 . یدیا قملق روج هلو یک ناژ یز کس



 ۷۵ ۰ یدوآ نئال رامور- یساغوغ هلن سا هدا لک و
 مسی ن یر سم سین سس سس شب نہ تحت کک حس ےہ

 یيایعب (1600]/۲1600 نوقت ون هه) (ساعامسوروغ«یغ)قبرطب

 یسولج ثاحاف یعی هد ۱4۵۱ ندنغیدلوا یرادفرط یداحا كناسلک

 Lucas Noth aras) یاران gi یاقول)كلام هبهداعل اقوفذ وقهدنسهس

 ییغیدلوا «نہتال» رب ق دات سوره نه هدر وطاریعاو شهاق ندنرش

 رکف فااخ رانلوسناتسا یهراحه هدهسيا شقلو هدکلک هدیا نالعا

 هداسلک هعفدرب یالوط ندنراقل رس والا >| یتح .یدروشو هدهعلاطم و

 شمشقلاق هلسهنساغوع هل کا لاحرو راک هدنشوزا ۶ تبع و عو

 یحنشب ) ایا کج ندن رظن هطه قلناتسرخ « ثالسال اده عم ۰ یدیا

ESERهر شاب طعف .یدشنشهسدادما ڭىز ازد نالو  

 ںولوا یتسشاع 6 ی كلتم اتققح ثكسنازب هوا نوحا قمامصاب

 هلا ایرلاغ کیا زی هنر وصح هدزوع كر )هساسلا قمالک ۲ یغیدلوا

 AE نالوا یا تف وقو هنراشلاقرش هدهرص قیدرد و یا

 . یدلیا مانعا هدینهار (نوروق ) هلبا ( اوز س رودیزا )

 رلنو والو هدنسهاتسم یداحا راسلک هد (هسنارولف) رودرا ساب

 «بصل لاسدراقیعع شم ۲ یهالک ی سه رف E هنتهدح و شماسوا

 نیش اسد راق )ی الوطندشیدنل وا نبع ( داود ورتم ) ههسور ۳ 3

 لوساتسا هدو ی AE هنع ( ۲0/6005 س سون هور

 ناه كسو ر وغەسع قی رام راسایاب و . یدشلدیا صن یقیرطب نەتال

 رب شناب,مدضح .یسارحاو لوقا هلساع كتشک داضا ۱ یاج

 دلو هرم هدراوصو هزفاس . رلیدیا لماح ( ینسعطق سا )

 نوش A EN یدریخذ و رکسع یهداروا و ین (ونادهرول)

 هدندنعم هفوص با( E ۱۲ )و رلیدل والصاو هلوساتسا هدسات



CEقانات اوکو هدنماکته هرصاح  
 ےس س ےس س ی س ی س س ی س س ی س یم یم ی ی ی س س ی س س س س ی س ی ی ی س س س س س س س س س س ی ی س س ی س س س س س س س س س س س س یس

 هلا اا هدکدلک یرب و یسهرص كردنا نیا هاهح و نارزقم هساار ولف

 | عج ست هارو رک
 ( Argiropoulos = یولو ورکرا یاب ) ندشلاحر لوساتسا

 هلل رادف رط فالس ال هد رلتاذ یک( —Apostolos سولوتسونا لئاخنم )و

 هداملاتنا هل راشلا لحعتسم و قلاب هد هدا رازویدیا یعاسم زار

 تانساسلکقرش نالبریدتبا داحاهاف رص راکما هو ندنفیدلوالوغشم

 1 یدرولس هديا هدب و رتا كعا تیز قم اب اه رک هعشپ هسدادما

 سان عج < یدقارب هدنجما تربحو هلو یتسیلاها لوبناتسا لاحوب

 كلاسدراق ینجاو یسهقسل و نالوا هنارفاک د كروطارعا هدرللحم نالوا

 هدیاب و . یدنلشاب هاهو شا کمد رفت و روطو لوصو

 ززعم) بولوایس رد یسهفلاخیتم ٌهقرف سقودوتروآ هرزواقلا ی رکف
 اطر هسویالروخکروب نالنکح هرتسانمهاننا ونع ( شادرق سوبداننپ

 ۱۳۱ الا ندنالصفت ورشا . یدلشاب کاک بودک نانهر

 نططسص روطارعا هدد رص یییدلوا لوغشم ها طخ ۳ 2اف

 ۴ ۰ دوا . یدبا راو تانکر ک رب هدنسهزا قلخ هلا
1 

 7 تاشن ندقلسود

 رل واکیدب و هد اتش هنسه صاع لوناتسا

 هدایز لا تیروهجو . )هدا رظن فطع هنتهح كيدنو هدر

 ندنفرطیرکاسع كیدنو كن (اتنارا ) یدنالوغشم هلبراشیا هتسوب

 رودیافوخ ندنروهظ هبراحمر هدتهجوا یالوط ندنیدنل وا لاغشا

 كمرو تیام هللالقتساو رادتفاو دوم هدشروهج هزوعار . یدبا

 نافتسا . یدیا رونننکح ندنداحا هلبا هقود كنقاس "یماح نوجا



 ۲۰۱ را واکیدن و فا ناو
 محح مجری جی مس یه سس جیم صحیح rion حس سس جم

 عسوت یدو یهدنسخارا ( یییوتو - وداطاق ) هد وهون رح

 باص ندفرط,,یکیدبر ین یوا لخاد هد تا

 هدننابم یسوودرا كن | راولکیدنو موج هبهردوقشا هد ۱4۵۲ یوسد

 دل راکرت ثاطرب هلسادناموق (نزوکاتناقساموط) و ناموتل | هدووبوو
 ندا كاف هدروم .یدبا رویروک هلا هناشدن رظنر یعلو

 و هرا ولکیدن و ید ( Nerio acciaiuli — یلویاحیجا ویردب )

 اد نوعا سک یتمظع فتا كنا -تروهحو نت

 و رفسرب هه وقف هد۱46۱ هقشیند ویو رود السو هی هبدح

 یار شرف نالوا یھ مرک نامرف نالو هزروا همصاح

 لقا هطنح راولکیدنو . یدیا روشلاح هقوس هفالتنا قیرطرب ید

 هدنروصرپ یلهدناف هدر و لاصحتسا هدنسهدعاسم كحاف هدنقح

 هدنقح روطاریعا تحد كتروههح ۲ رلیدتا دقع یسهدهاعم تراحم

 ندنضارا كد و هد هج رد شدوا دعاسمكنسهسززخ هحنلکهنسهلماعم

 تقد هتسمالوایهعسكيدن ولران ون طقفو هدعاسمهنسهار 2 رکسع

 تیوم ۰ یدا هقسل و "۳ یلزو کیا هدول هکر لیدتا راطخا یسک |

 ندنف رطےاف یکه یب یغتام وکح رت اسراولکیدن و ى

 تراع ندتقفومرب زرسهحش هسرزوا لوماتسا نالوا طض لباقربع

 هدرا لوص . یدیا روم هرو لامحا هنعوفو كموڅحر لتدش

 زو تارک هشارفس اا.

 شياوب ردسهفطو كناباب اتاق ۳ یالکشت بلص لها قرهلوا

 كاهجاوخوبد كيلاح نوقوا «ردوا هدنالوا كنامهدادتتا هناکینوجا
 هاسهدماکنهیرلقدشقص هعارلمور هدنطاش ۱6۳ هقشپندن راکدتا

 زاغوب طقف .رایدید [ ردقفوص ینغمر كنا هشیا لوب همردسک كا ]



YoYدا لر وطار ما نتافس راسو كيدنو 
 یا ناخدم ۳۳7 ۶ هتسهرا

 ب ولشاب 4م ر دعای هک هنسک كن ) ور روس وط 71 ( یرلبوط نس

 . ت
 نوا لوصو هنیدصقم هجدیا فلت یونوطنا یتحو یرلیحیم
 ین هاط هسر ول وا هر یه و مک نه ندیا یداصا هنن رذکهر ثحاق

 یداراعمالک |

 1۲6۷15210 - ونار ودر لير اغلواندل وصو دلرودیربا لسدراق

 ندنموحج دا رلدلن امع ات رو راح تراىع ندرادتم ی یرلهآ و

 .یدلوا لصا و هر داعسرد یاسیهلبا ۳ رلاغ كحوک ییا ن روا هو اح

 حج ۰ . ۰ ۰ ۰

 زاغوب هلا تالکشم لک یک یراناصروق مور ضعب هدسولف نوزررط

RASTید هل رلس ابا نت ال هلایموم روطاریع | . یدلس هدا ر  

 نوما تم تمواقم هسامح ینامع هل وعد هنساسلک هف وصايا یرلس ال

 هدنلحاد ناول ڭىسەنىقس راح هعطو چ وا 7 هل رلایرلغ كیوناز ودرت

 هد ۱6۵۲ كلوا نوناک ۱٤ رلولکیدنوو . یدلیا فلکت ینرلملاق
 رارف هلوق اهرک یقاو فلکت حجاب هدنساسلک ) ارام یا (

 ۹ ته هاشم د (Ea ۲ ê هرفح هدي رلف دنخ 9

 . یدلاف هدساور ام یدتسا تدوع هل راهل وم هاتعاطا مدع

 وب ی رلرطف ردو هتراوید یلعوا كبو هنناهل اساروه ندراتوب
 کت ۱ ۰

 روج هنس کب جاغآ ا دن یط> رب ز 7 ترابع 1 ا

 وشا سولوووتیرق ندنرلن ۳ كحاف [۱] یدنل وا طبر هلراربحز

 قاوا یرغوط ی.هعااطم و.سا ( ۱۷ ص ۲ دلح )- كياغرو [ ۱ ]

 مس وس وقرب بونم ای ریجنز روع نالبرک هنسهزآ لحاسیکیا هکنوج رواکمزال
 منام هتیرلوورص كاف نالوا زا یرلمینک وص هروک هنامزوا قربا
 یه اکح رز روع نا وا ناس هدرلیغاشا هدلاح ول . رد راکشا ینح هه هل وا

 ۱ . راکمزال قملوا قلت هلطابتحا دبق



e  عسکری ۳م 
 ترور گو e يا

 e ta EvjeilsS هنس وقهاب )ك RR هطاغ كريز

ESETیراند هءلف . ر و زاب ی لومعم ندروع و یییدن وا  

 تالمع هدلویو ندنغیدل ای قرەلوا مک كب هدرصع ینشب نوا

 . یدلسای هدناریمءل ضعإ ادهعم  یدلدنا تتعا رو ار

 یرلهاعتسا ندفارطا كرد و و راله وذح

 رخ یهمامع تازیهم هدننرام ۱۵۵۳۲ هدرلنوب هحنلک هرابلهونج

 كنیرارجاهم یهدنغوا كبو تبکن لدبم كنيدوعسم علاط هجا

 كرهلس یتفحهلوا ترضمو راسخ راح ود هدایر كب هدهمداصم مکه

 كنرارحاهم یلغوا كبو كراتو هدهرص یرافدلوا شااقشمرشاش

 هی 42س هک (سوراقرهل وسل هزز sS وا یرامرابوف ر ادای رو

 9 نالوا یرلةفتم ندف رط کت ماعا ق ۰ ۵ هلوساتسا

 تن واعم ادو احریرامشش هنيرادادما هدرلتع اسل ەرطاع هت روه

 هدهللارق هسنارف یتضکن عو راطخا ین رلملوب هدهبدقت هناعاهسرا نم هدیا

 فالت الا تم هدرا یراسروهجت تدور

 ۲۲ . یدمهل وا داحما ره تو وخ ر دن رد ندشدلوا توادع

 TSN هاسایرلاغ هونج ییا هد ۱ع۵۳ یا نوناک

 هونج بون ود هر یل رغم شلو ات روطاربا هنآ وا لصاو هلو ا

 هب ( 2کان دنه - یانتسوج یتاووج ) یادناموق یرلایرلاغ

 لرد ریو یا یسهطا ینملو یتاونع (رکسعرس  سوتارتسوتور)
 . یدسا نیم هخلناداموف هر را مو نر

 نههروا یجموطو بوط - یراقل رضاح كاحاف

 بت نوجا اکا رحب هلع قلروطاربعا نوکشود اف



Ê ۳ 6یا ناخد نەبروا ىو ءطو و ب وط - یر اه رضاح  

 ۳ ۲ :e داخحما E رد هدنساتش ےسوم ۳

 ۱۳۳ دا فوطعم اج ىم صاح کلوساتسا | مصحتم

 انوغالفایو ( یعالو هسورب ) نوجا كماعا هتکس راحود یتابلمع

 دولرآ ندتهج لوساتسا یر Uk یتھج رایدنفسا و | (ىومطسق )

 ۱ ۳ وا مک كتنادناموف یوق یلوطاما وشا .یدیا

 یشداق اکو ۰ هلوا (اشاب ۱2 9 رومریو تامولعم رب

 ) ۲۲۲ ۰ روا قلا یماقتا كنزا مه یراناضدوق مور للخ رب

 ۱ ا ا ر رك ىك هترللاو روقان ارق یهدنطتاس

 ی راهحیذش ود ۳ وا مورحندیوط ردتقم هر ىرلار وس

 نعت CSL رر همزال E رودا فرص ههطش وب

 ا وم نالیدبا هارا « هدنوک یراقدنلوا
 یدیا رولیا

 هد(۱۳۲۷-۷۲۸ )یی لوا رصع قحر ناهندرلش رااو توراب

 . یدا شمامراو هرصع رب یداحشا كيوط هدهسیا شعلوا عارتخا

 .یدبا هدنواص لاح هدنامزوا زونه قلح وط ( لوا هس ) ٩6

 روح ۱۳ د روک یر و و كتوراب ماف

 هدرلبدتهم ماط رب . یدیا شمرو e هتخیدل وا ں در دی دح

 هدهجرد لوقع ربح هدرلهرصاحم صوصخابو هراحم كرلبوط جوط

 تربحو هلو راجود یتسیدنک كردیا ضرع هخناف یراتمدخ یکیدروک
 یرلمدا شلوا لاک لصاو هدنمسق و كيرح نف طقفو راروبدیا

 ا را او یمور قلارا وب . یذیل روتليا فسات هتیدلوا

 تعحاسه هحاف ما ( ۲رعطمنت  نەبروا ) ندیا ناب یتغیدلوا

 طراسو كلام هعارتخا رکفو هطرفم بابرا نهبروا هللایموم . یدلیا



 00 نەبروایجوطو بوط - یرلقل رضاح كاف یاو

 ارب مدا و . یدداباب راش رابات وح ناهدب تشکنا نان 8

 و «دعلانص تر وص < صام هدنتعنص ثااحکلم وح < رولس هل یتسکاب

 . یدیا انشا هلس هب هساسم واعیتحو هعیانص ماطر ر اساهدو فقاو هنتمدخ

 یعاحرب قجهر دیو هادم یتراهم وینندارا هلتسج | سم هحاف (نهروا)

 .یدتیاضیع ینکجهدیا نیمأت یتیقفوم هلیوط یکجهدیا هباذاویدلوب
 هب رحش رب . یدنلوا ناصت رانواعم « رامدا هتتعم . .یدلر و زا رف هل

 هنجرب یرلبا كا كنسک زاغو یوطر ییدتاهاذا هرزوا قلواهلوا

 ندمر یارو ییدتا 2 ثحاف قلاراوا بوریدسا هست

 رعنا ) روک ذم هدالاب ناتا اک کک
(A. Ricci -چ کر ا  Eو ا  

 هدیدتبا رارف بولنا هلادنص هلشادقرا زوتوا یو .یدردنیا
 هدب وط E هنلارللنامع هکمشود هبه رق بولتن وط ۳ یللیدنف

 طب كون انهد هنفد,ییا ندنآ هبرزوا تهوم» او

 كسحواو زو وا تفح زوسمب دارهبریدک ود هدهردا د هتساور

 هلرللودو یرفن یحشوط ۲۰۰ و زوک وا ٩۰ هروک هتیاوررب ] یحوط
 [ رکسع رفن ۵۰ نوما ریمعتو هیوست یرلبرپوک یکجهدیا رورم

 (۱ع۵۳طاش) یداروتف هک وا لوساتساقرهن وا 0

 .یدل | یعانوب ی الوطندن | یسار و ویدریدشا رب هات نالبند یس وق پ وط

ik T0هن وط ۷۰ یتله كم وطو ۳ باح) هدب رطق  

 La هرم ۵ یهلک یهدنتلقت هری ۱۲۰۰ بولوا

 تحارو نموبوا یا ناخ دم نکرولساپ رلهبرجتوب . شمرولسهدیا

 كسمسسا یاوه . یدلسای هد ردا هب رحم كلبا . ىدا روک یزوب

 :.یدلزاق ساخ راک ۱ نقرا ع تو

 ہہہہہ ر ہریرہ ہہ ہہ ہہی ہ ہہم



 یا ناخد ۳ E تایقوس هکوا لوتاتسا ۳۰:۹
 ےس س ہنس اس م  اس ساب بص ےس م س م س 777

 زەعض ودو توق ض هب رحم و هد رب تابقوس هنکو ا لوتاتسا

 هجهرق ییرلک یلیامور لوا كا ( ترام ) هدنرام كلبا ۳

 ۱۳۱۱ را 3 ا نوعا راتتفحا ىنراهطش مرصاخ اقا

 ر ۶ وس یرلعاب و اغا قحەلوا لکنا دن نو یشم

 ( ودوتسیا ) و ( هسارط ) كر ردا قوس یراهژرفم شاطر ندننوفو

 ی رلظفاحم نالوا ماسلو ل طرض یعالف نالاق هدنلا رلمور رونه یک

 لوساتساهرزوا كمما سامھو فوحراحود ی رلع وطقم رس كر دیا لتف

 2 ااغ ندراصح هلزوک . یدردناللاص هتکوا

 ۱۳ ا “انت قاطربو رابرغ « یرلهاس ندنلوطان |

 هدزاغ و یتحو هدنزفروکدمزا ددد اک یک هجنرق .یدیا رولیا لس

 ا رک لد رر یر رهو شمالاق ربا ند راناصر وف ناتو

 لععامسا هداژ رایدنعسا هدد وسس ۰ اشا ا فام یناشاب هحو رق

 لوس یرعوط هرع ندلامش . یدبا راشلوا ی هی

 ترصددنأنم رد و و رولک یرلبزاغ یی ابا مور هد ر روا هلصا وم قرط

 یحدرای ناتسرخ اطر اهد . یدبا رولیروک هدسهنواعم رک اسع

 ا کرک کوا لوساتسافامتم یرکیدکی یرکسع

 ندهبنرعرکاسع هصالخ .یدیا راروبدیا عضوم ذخا هدعقاوم ناناوا

 هنه ورک ی انصا ءیوباح ءیحامغب ماطر, کوا هطنطسق روس هقشب

 ۱ . یدیا شلوا رقم

 شهدم یيدتسا راصحاو عج قروه وا هعفد تارا ثكب هلع تلود

 سنار هدلاح و تراىع ندەعامو روحوا كح وكو كوس کام ود

 یاسص بوزود کل ندنلوسلک رلنوب . یدیا قلاف هند "اقس عو



 ان ی 63

 ۳5۷ یلعبض ییهطا دلوس دامان ود یا ناخد څ

 زکیدسا تفصوت هد نافس معو , یدو ل

 ۰ یدیا ِتراسع N نالااق یسهعطق رز 4 درک ےک چوا

 رهظم هنهجوت كتاف .دنرفس راع هدرا ۱۵66 یادناموق افت ود

 هداز راغلب رب نالیروک یتمدخ هدنسالبتسا یللدم هد ۱۳۹ بولوا

 رک زار مد سهام تسذا :.یدبا.فب ناب (

 2 قشم

 یرالغن یلغوا هطلابو هدننامل هطلاب هداتش مسوم نما ود صاح

 هرص چوا هعطق ۱۸ هدیرادقم بوسلوا میم قرەلوا هدنتلا

 ۳۰۰ هاش هننقس هلع ه دهعصق ۷ ۵ بولوا یلکر وکه رمد ییا هعطت ۸ و

 هدهسر و دا تاور یغی دل واهعصق ۰ ًاعج هک ن درا هج راب كج وک هد هعطق

 وشا . ردمولعم ینیدناوا قوس هنجما زاغوب قرهللوا زىهجح هدنلوسلک

 لوح د, كس افس یو كرو هسزاغو زک ده رق ءدنآه ۱ ۰

 هدنلخ دم كنامل ینءظعا مف كناغ ود هرزواكمامر ونادم هنحورخو

 هاباافس هه زلاریما قرهقارب هدنکوا كرز نانلوارک ذ هدراقوو

 هرصاحم یتسهعلق اروا .یدتا EE هب ( Prinkip0 - هطا كوس )

 4s هلا كوس . یدمهلوا قفوم هده دشلاح هس رم هلب وط و

 قرهقار دنا رلشت | ینهماق .یدقص یتناعكحناف یسامهلوا طض
 نالیربدلوط هرللاوح هلا راجاغا یروقوشابهلکا سما هلتدش ییاعبض

 یعارا كرلفىتساوب .یدلدنا فتساهنفارطا هعلق یلاثماو توا یروق

 راک ود نارطقو تروکوک هرکص ندکدکینعافترا یراراوید هعلق

Nیسضعب كراتانل وب هدهعلق . یدلر و  Elندنسوف وف تر  

 فالتا رلسنجا ندارسا . یدلوا ماست طرشالب هدیرلیضعب یدل وع و

NEE 



eAو اا بد  Oیاب ناح 1 زم وق  

 ىلع عوا هطااب 1 رحّوم یدلدیا ریسآ رلدل و ها رهلکه نک وا شاطکشب هن

 یدلبا ف واحیتلا شالك مسق كتساع ود

 ىل ەغلام م یاباور كاسح روم هدرمح یرادقم كن هس ام :وق

 هسر ولبدیا تنم هسراعشا كب ( اقود ) ۳۳ ردفلتح كب هدمهو

 عاص ی ره ۱۰۰, م كل زع وف نالو هدنساش راق یروس لوساتسا

 هدحانح لوص یرش ٥۰,۰۰۰ و هدنسوشراق هلف یدب و هدحانح

 هدزکسع اف تاذلاب هللا یرحکی ۱۵,۰۰۰ هدنساذخ یسوق طالب

 ثاماسهدیآت واعم هف رط سه ه 9و د مس 9 رم ۳ ۳1 ص هدر e ۱ هی + و

 ال ۱ :
 ۰ شمرو دیا نا یطاتحا هرز وا

 هتل را چھ كرادقم یرلکدتا رده كرلفلؤم فاتح افرو

 طا رشەدنحماو تي ودرازب هلو [۲ | < دهدنسه اعم. رات قرەىماتىا

 ه رز وا تقفصح ی رادقم تاصاخ شا ۳ دی كلا هما تڪ
 . یی ات ۰

 ندا هرصاحمو اس نوساتسا هدهسلا کم لی رعطل اب نبسعل
 ۰ ۰ اس ی _ ست

 نالیدرا تب رخو قوس هدرل رفس ییلدنل وب هل راهاشداب تادلاب € توف

 Is نیت رامال هللا لدن وق ا تو اق هد [۱ ]

 ارخّوم ) سولوووترق ۲۵۰ زما ۳ ۱ می ب راز وا هل ا

 ورابراب 31 هدایز 2 ها ینیدل وا لخاد رلت دىا قاتل اه ود را

 كوس ۳۲ ۵۶و ۰ نهاوز و A ید_نفا هللاربخ بس, ۷ 1 5

 وب ول ۲ ۰ صاج ۱۱۵,۰۰۰ كرها ناس حام ید وا |

 یزهمانج عاص هد [1ع]]7 - رهالد . روک هرزوا قاوا ۰۰

 هرادا ندنف رط ۵ اف تاذلابو رف ۵۰,۰۰۰ یزمجانح نا وتو ۱۶ هو

 تورم ك كىىزوي 2 ع اھا و E2 ۷ 0و ۶ هال رک سج نان وا

 قرمل وا جراح ندرادقمو ینه رح دارفا هلنوقاشاب سونغز کا جهات هطاغ

 . رولدا هنارا

 ۲۰ ص ۲ دلح فا ر - اغرو (۲]



 س .۳۳۳۳۳٩٩

 0۹ مقاوم ذخا - لوصو زن وا لو تا یاب نا ج
 مس مجسمه رح ہا

 هرزوا قمالاق لح هباطخ و ومسرب ېه ینیدلوا ییترثک اهد ندنوق

 ا هدرل رفس 0 هدهدنسهرصاحم ل لوست اہ ۱ .رولم هلوا لوف

 ماطرب بولوا ترابع ندرلهاس هلرایرحکی زکلای هحاسم وق لصا

 هلقشع امغیو لولاح دوخابو نالبروتک هسهطسا و ناشوردو ناکدد

 ییدرو كناسک لسقو اد . هنلاوا دع براح رفغ مح نانالبوط

 .ردهلصف ندنعش ر رض

 لوا ندناسبن اهد هحاسم ٌهوق نالپریدتبا عمجت هنکوا لوبناتسا

 فعض او کیا ماف ناتج ۰ یدشعا من دخا هدنسدش زاق روس

 هاتتعم رب بدیدمو من تیاغ هد ۱۵۳ ناس ٩ هرو هتاوز 7

 یهاکرار ثها شدأب ENS ا صاو هتساش راق یه سج یهاکردنس ق رد

NSكروس نالوا ا ] ردهدنا وط ورتم ۱۸۵۹ دانش و داتش  

 ظوفح هلسهطساو ناکدو رایرحکی یفارطا هدنتماقتسا یطسو

 - یسوف هلف یدب )انو هدقر ط غاص یرابهایس ET .یدروش و

Porte d'orردقهب(  a[ ۱ (Porte de bois I ~ı 

 اشاب سونعز داماد .یدا ا E ا یرکاسع يا مور ردو

 کت هدنسیرافو لنو کیدمش هس يهدنرزوا هطلغ ) هنلغوا كي

 ۱:كعا هرتضاحم هدندنهح وا ىيا هطاحا ار

 یمسقر كمبسح روس هس رب سه ندهدوح وم یاررو ۰ ی ا

 یهاشداب هاکرارق هلا ارزو یمیسج طح هرصاح . ا صص#

 ×ناه ممه نالوا هداعم و هن كرا هورو وبق ا دارلکن رف [۱]
 يارس و و هلا کد مولعم ی ۸ رس كم وبق یراکدد

 ۰ ردازمام ی اوا 1 وبق ا زد یو ت اھختا ی هدنکو ا



 یان ناخدم هب رح تالا 2 دخا هدنکو ا ۳۹۰

 ہہ یس س سی یی سس

~~ 

 هحوراص هلا اشاب لرلخ راتخا مظعا ردص .یدبا روش و هدننسهزا

 هطضالرهش یی هام كەر صاح ؛یدبا رلشلاق هدهاشداب دز ااب

 ت یدیا راز وب دیا اطعا یهمزال صاوا كرهعا لیدس ی رلعف وم ردو

 ندلغوا كبو هطلعارز .یدا مهمو كلور یسهفطوكناشاب سونغز

 ردق هب P0 لم 80¡ي نالوا دودسم مولا ندارواو ناعل اراعا

 ندنراحف بارش شو یک در 0 هقشرند و .ید اك هديا هظواحم

 (SS - Keramikor ها هاکو درا هلا لاص ر یح هدیا 1۹

 یتا س قاصلاو طبر .رکیسکی ( یارک یک

 ۲0۲6 Clarsu - وك و یر ۲ | ) هلا ی 1 رس [ تنهژ وریفروب ] كب

 یترارداح یرلیزاغ یلوطان | . یدبا رولیا یماوا یاطعا هدنسهرآ

 Porte 00:6 یسوص 4s یدب ( Myriandrion) 4l — یموق هردا )

 ا راما کر وا

 قسحم 3 رایا < یاب « قوا هدهس رح تالا و طلاسو

 هد نم هب رات هاو .یدبآ ج ےہلف ص وصخ ايو نل ءپوط ءیئت آر ا

 نانلوارکذ هدبر و و E ۰ شعآ هر ر اطر 2 هاب وط مسج > 9

 قلارا و هلغل وا فلت (نهروا)سدنهم هدنسد رص ییح حادا كی وط كوس

rN 2 
 یللامعتسا تروص ث وط یی رام 2 یيدردن وک هاب راّمس ئل اداس وه

 3 ع راپوطو هدهسیا رولو شیر کوا هزعرکسع
 ۱۳۳ ۶ ابع ندنراقداواراشهداس بوملوایواح نهمرناقم

 رلپ وط هاب هدنسهبراخمهوصوق یتحو ینیدنلواتخادنا رلپوطوب هوا
 ۱۳۳ زا هملمت رارکت ارح وم هدلاح زمکیدتا لامعتسا

 .هلواشعا ملعتقیاقد ضعب هدنصوصخ قلا ناشن هکلاتحا.ردراکعا

 . یدیا شملشاب اص ۱2۵۳ ناس ۱ هرصاح



 NN یوق درلمور هد رصاح یات ناحدش

 یرادا# ندعم ضع) نا وا باج ند رافاح وا ندعم ادر وون

 ردقهنل | یرافدنخ یروس لوساتسا ات رلمغل نالوا رفح هاسهطساو

 5 هاسهطسا و رک یرلهدحا هدراود یحراخو نشت رابا

 ۰ یدا شيو و ر رص قوح كب

 ی واح یر ,الاغ رام دا رحیم گو ررافا وب کل ۷ ماف همش ندو

 نمشد کارت هلو عوو 4 ردم ولعم یا شمردىایەلق و هعطق ترد

 هن رباب کیا هاب ز وب 5۱ وا هح وم سک نوعا تا نوصم ی تلاش 1

 ندنرب كرلت او راتاق ددعتم هدنحشاو رونالباق یرلیرد هطنام و زوکوا

 هاتسهطسا و ریز هد رز و e راناو د ص نوجا قمقح هن کک

 کا ا راح یر ا لاصبا هدب هاو

 رز 2 اود القا فاد ادنام و كب ناماس یعوا هطل اب

 ۰ یدروش وب هدنح راخ

 یوق لور

 هدقحیرادقمت وف زمعلدر e ول OE رصاح ك وساتسا رلح رات

 روب دانا هدطع) ردن ر طور 4 < 9 ووم ور نا وا ی رلکدرتس 3

 هوق ناططسق قردلساق هنسراعشا كا رلخر وم مور هلس | اعر وب یتح

Eنم ال هد رشت ۳۲۰۰ هقش ندب و و نا قروهل واره 2۳۳  

 ۲ ۵ ۰ و۰ ۰۰ ۰ ره 4 C+ ge هه عوق غلا. روسلپا والع

 تقشح 2 یھ E اس 72 ندعل زا لک شک ال ولد

Eناعتكر )ەليا نا ت هل یارشعو داحاوبد ٤4۹۷۳ نوجما ر راس  

 یراوید ند نالوا هدندادتما واک ید نوا ا نوا . ردهدنراما

 تم واقم تی ا روتحافر ناک ك یسهب ونعم هوق 0 كر / روا

 رادف رط رده كرل راب هسر وانش ود یيدلکمزال توو رادقع نوحا



 نان ناخدمت راکفافالتخاهدرامور _ یس+-ٍءاقم كنتوق نیفرط ۲

 روطاربعا نالبدیا نیم ردت كسب .رولشالک | یرلقدلوا
 یهقاش تامدخ ۳ داران ویورونلوا مسقت هیورتم ۱٩۰۰۰ لوق

 هسرولیدیا رابتعاو ضرف شلدیا صیص هبرضو برح كرديا كرت

 ساقوضرف ۳۰۰,۰۰۰ هدیدوجوم كز رکسعورفنرب هیورتمشب ره
 شما تباصا ر ٩۰ هتسشراق كيرف مور رم f هنکیدلدنا

 نوک ۲۷ ييدسا دادتما كنهرصاح یرف مورر هدلاح وب . رولوا

 دارلن و یسعا هبراح و همداصم :EE یلنامع ٦۰ هدنفرط

 یغلدلوا یراع ندطب رهو طارفا كراهضرف r روس یرابا هدنقح

 تراىع ندنسابروح ا تولز ر ۳ ر وطارب کا راز هلا لوف

 ر لو یرظن دامعا مدعر اع اعاد هب SS رکا تام یھ قرەلوا

 قوح ا آ رومفاب هلزوک ترف ف هدقلخ لوا
 قوج قلاق هدنتعاطا هَر یلنامع هسیا ندکلزا هدنلارانتال ] راهعفد

 یدوف بابرا لا كرش ىح قلخ لکد . یدیا روشد | . ردلربخ

 سانلاءالاملعهلس (ساران وتساقول ) لارمما كور وشم ص وضحا لعو

 ندکمروک ینسهقیاش یزعرق ( لانیدراق ) كنیربفس اپ هدف وصايا ]
 هعالخ . یدیا شمیعاج بورغاب وید [ مرتسیا یتهالک كرت رب هسیا
 قلشوخ رسو شلوا روتف راحود ندهشد تافالتخا قلخ هلرلسااب

 ءشمو و بولا هلس هدنامزرب یلءرطاخهبو تاشحف زلک هلاخ رطاخ و

 ا ىج بودیا هلند لید یرلیضعب ینالوط ندهنیدتاحابم

 یدبعم ( وغاد ) ینیدلوا سو ع . شمرزا ینیط-اف كسب هلرلشید مدا و

 ۰ شعا شمقم یدبع« بولاللاص هلب رلا کیا یعرلنوتس



 NN روطاربعا هدنسشراق هوم راکفا یا ناخ رک

 استک | یتسمومک ناملسوءادتها الع یر داراهها ز

 ندناس تافارخ هدب راضع) ۰ یدضشعا لس رقح 2 | رصن كردا

 دزد( ینلتسءدزرظ تققح نع یایاور نالوا E یا

eهدر وص اک هدب راضعل وا طض ندنفرط  

 یلمامشاغوا هدوهس « ردشع یشیا كلوسناتسا قترا هلبا هعلاطم ناب

 نل اھا دارفا E ا انعا «ثنهورک نابهر هصالح . یدنارید

 ندیا هارا یدادتقا یرکسعو یساس هدهروم یراتفلاخ لتوق كب

 هدابوب طقف .یدیارویقارب مقع ی داتجاو تریف ءلروطاربعا جنك

 وج ا ندب رادامعا مدعو ۰ هیار اکرم كقلخو انغا هعفدو

 تسد ردق ه ( داس وه ( روطارعا تح دب . یدیا روالک 1 یغیدلوا

 نوعاراو كن (یدوسم-- ایربمازیم) ندنا یدنازوا

 E هام رو یر هک ی را

 هدهسلا و وز یار یراورزا هارو نیطنطس . یدلا یتاوح

 هحم ال وا هللاراشم اده م E لو لو هنر هب واعم و وقف

 تاذوب .یدیشُمیا مکحت هجوبا ییروس لوبناتسا كردیافرص یتوق
 . یدشلاح هنسهحام رهق

 ردا تنواعم هرامور ردق ینیدلوا ی E اهحییک رادلو ونح

 هظفاحم یتلفر ط ین اودا تباعد دمای وف هب هدوح وم تادهاعمو

 تطش | ده عم . یدرلر روط رلیا ضرع هحاف بانج ءدینب رلکچ هدیا

 كيو تاذر ۹۹ یکے اف ندنغج هم هل وا افخاو رتس هدنامزر چھ

 . یدید مراه یرک اح هدد زس دک یز یدراو هقرف

 ر ۳3 تی دی و ي وانالنىد سا هلاغ ه دی رلت وډ هامهح ه رشذرام ور

  Eیدا ترابع ندن ونح تنابلاتا اس 4طا الحس یبلارق نوغارا 4



 یاب ناخ د۶ ؟ روسدا تنواعم راک هروطاربع ۳۹

 تا
 ص

 ییاو ههدقتردو زسلارفو لوماسا رر و ا 2 6

 . یدشلوا غلاب هیهعطق ترد نوا ًامج یب ندنسیک هیناح
A 5وک  

 ه دیاح كوس هله ۰ رلیدیا یر ك لدر دلت امع هدهدشح ی وط

 ۰ یدیا یو یرلب وطرب ریہ

 یلوساتسا هسرز وا تفلاح ییدروک ن در اس باب و و قلخ نیطنطسف

 دادمانالسلکب ندهرومیتح .یدناشلاقرلس ال زکلایهدنلانوحاهعفادم

 ییدتسیا قلا ی زق كننطذطسقو یروطاربعا نوزبرط یکییدلک
 و اطنار وطاربعا ندنکیدلکر خر لرحءهدندلارق (ایر ی)

 ءیرلایرلاغ « قازرا . یدشلوا روب کما هجوت هایوروا زکلای
 ی

 . یدیاكحهلک مزالیسمر و و كاح و و اب ور وا به یرطسع «یالس

 موس نده روا قیرطب مور قرهل وات :اع هدنحما تعا

 £ وشوف هیر هیهوا هدنرزوا ندیاعا د هل دنل ون هرم یللدم لاسدراقو

 ا راسنال لکدراسلومناتساو رامور یلوساتسا هدلاحوب .یدیا
 ۰ ید رو دیا هعفادم

 نت ال هل نادنام وف شّاب هلهح و یدل وا لاس هدیر قوت یح

E 

 ندراجرپ .یدبا هدنلایناراج كيدنو هدیرلراتخاناویق ترد روہشم دلا
 هد .( Porte ) دوخای Porte impérialê  ساراتو زکلای ندرلمور

 ) یاتسو هغاال -- سود وت ابا ) هد غ ولوا هل اب لیفوت نداتلع و

 سوروف هکن خ روم یداباد كلوب هلا سولرتع د SES EB هدنس وق

 .یدنا رولو تكنوردب | هل انا نژوک اتناق ندن ربحاص دوقلو غ ولوا هل اب

 « وتنونیم . ولالوریج ولاب ندرلنو . یدبا هدنرلرب یدنک رلولکیدو

 وراتروق یزروز :نهلو. ءودالروتببا E 6 ولادهرولیاوووح :ونیغاد

۱ 



 16 ؟ یدروینلوا هعفادم ندنفزط رلمیک طاق ىا

 ند ( 8ں( مامر = نولوقو ) . ید رودیا لاغشا یهدهم مقاوم |

 رویلبدیشیا یاسا نالاناق ردق ه ( [رنموایلزوو = نویلاقسوتنوق )

 تدو) .یدیا ( نایلوز ریپ ) ندنسهعبت قیلارق نوغارآ هدینادوبق دارانو و

 .یدرونبلوا تعاطا هترلادناموق ( تالئولام) یلهونج هلبا نو ردنازبم هد(رود

 ودرانونل ) هلا ( ۷ماهاه 0  ومالور ) یلهونح هد (او ود ترو )

 [[هاھټم و رویلو رار هلا غ ولوا هلاب لثولام ( وتساغنالد ید

 كاد ما وازبو هر لير اغ . ىدا رودا برح E فی رک هدبرا و

 روینل وه دهعلق یه راوح اتق ( ۱07682101 - نوب هی -.یار-ناو ۲

 لاو لیدر و سورغ ناو ناار ید یوینیتسراف رود و ۹

 یراتنوقوم وتاج «هعفادم ی (۱یززوممزو - ایراقیلاق -وبقیرک ۱ )هلبا یللدوغ

 .یدرولباتراظن هراراو دکهدنتهج نام یجراخر دقه هبنامص - 2

 ود رایکلکو ولوا اب) هلا ( Mauricio ینمممموت هن اتاق وعروام) یلهونج

 وشتراق لد یاووبح ) یدا لوغشم هلا هفیظو مهم [ 0

 - وغهداولاس ) و ( De ۲۵۳۳۵۲ یراتروف هد و ( (. 061 عتعاام )

 مان ( انالاد یاوویح ) و ( (۵10110510 وزولیتاق ) و ( 10

 روطاربعا ۰ یدرارویلبا فرشو ناش زارحا هدنسهعفادم لو هدرلهسمک

 رولو ( ۲2. ۳۲. €4 101600 دهلوط هد وتسجارف نود ) لوتایسا هدندزن

 . یدا (۸۱۵ز0]5 1۱1600 وده ید وزاولا ) ییادناموق هبرحم ةوق . ىدا

 یتهرصات لوباتسا

 هرزوا مدق زرط هنیرلموجم هرکصادقدل | یتاسرت ه رصاحم اف

 ین رابوط «یت راهلک شاط «یتراقنحنم . یدمشان هنتهج كمما ادا

 ىزا ی اغنام هدامزر زا. دریا لاممتتسا هر

 قلا تست هاست هسمهدیا تیرخت یراهماقو ندب ییخادو كينک وب

rra rrr سس 



 یا ناخ دم .رلموم - یقاوم زع رابوط 9۹

 ذوفن هلخادنداروا بوحا كدک هللا بیرخت یراراوید یجراخ نالوا

 عوقو زوله بر و تکرح زرط و هکیدنشود ییرلهراح كما

 . ردللدبا دع ندنناعارتخا كحاغ هدو ندنیدلوب

 یارس 1160000107 -دومود به پوط هعطقجوا هدناس ۱

 - وق یرک ۱) یسکیاو 06۵6 كب یحوا ا ییسیزوطاربعا

 (یسوق 7 پوط- Romanos [٩ ( یو تردو یسوف ( وات

 ۱۳۳ ۳1۵و ۶ لوبب هير تالع هارد نیت هنکا
 هدهعی تانداح هدناسم ویو ماود اردن تاعوقو نایرج اذهعم
 هفع اب یالمع ج ورخ هعفد رب زکلا نروضح . یدلوا تی

 هنس رامقل اق هشت یلهعحاق های واه در دیدش هب رض یرلکد طقف یدتتلب

 ىد تراس و یا

 ەدەخىك ر لظم ندا فداصت ا فو EE ۱۷ كاس

 ترد . رایدتسر كعا طض یمسح رهش قرهبای نیقصاب ر رلبزاغ

 . یدمهلوا لصاح تقفوم هن « یدلشلزاغو ردق تعاس

 دنح ندقاحتلا هسا ود یهدنراکوا نامل كبناماس ییغوا هطلاب

 یرحزومو هنسهرکو هرافصنافس مور نانلوب هداروا او 0

 ییماو . یدلا ۲۰۱ داف مدنقح یلوخد رج هحلخ هلا ۳

 بولیر دشدقص هدندنتهج زگد یک ینیدلل وا ق وصل ندهرف كر هش اف

 نوتب كب ناملس . E یيدرو هلیدصقم لست یتفک طض

 3 تا ت هیارجا یا یتیدلا دلردبا .تکرح هلس وق

 ك , ناقلتامرهف قاس یتافس نافرط . یدمهلوا

 ا ۲ دونه دلرمراجسک زمتقفوم مدع»یهدهبرح هبراخم



 ۹۳۲ EE س هب رح هب راحم هوا روس یا ناخد

 نرمس یرابجی# نیفرط . یدیاردیا تلالد هنیراکدعا تراهم ب

 هدننلاح هبمار نداروا بودا لش راشاط مسج هسرزوا یرلکرید

 ماتخ راشاط . یدیا رارویدیا یعر ندیراقوب هتسهنفس نمشد نال وب

 نوک دنچ ندهمقووب . یدیا رلروتا یرابجیف ولم هليا وص هدقدلوب
 قازرایسهنیفس هونج هعطق ترد دوخای چ وا هدناسن ۲۰ یی هر

 ىلعوا هطلاب . یدنا رویمسا هدراکرورب«* ىد وا صاف هلرس هل وج

 هدینن افسر وطارپعا هددرص ینیدشقلاف کا برح هلرلنوب كب ناملس

 هاحاس هدحاف ندنرزوا روس یقلخ لوبناتسا . یدتیا كارتشا هبهبراحم

 .یداشیپ راح هبیداز وانوزوا . یدیارویدبا اشاع ینه رحم هب راحت بونا
 لماع ود . یدلوا روبح هکماکح هحنلاق زجاع ندهبلغ كب ناملس

 تاسصو قلا E هشافس نمشد كسراهدرو بس هنتي ولغم

 یراهدروب ا نمشد .یدیا یرالوا زسهب رحش و ےک ك مع هر رڪ

 قواوشاطویلتا (اوژهسغ) ندیراقوب هراکمز ندنیدلوا كسک وب

 . یدتک یاناب یسنکیا ندنراهنفس یخ . یدرارو رد

 ( یاسیغ ایراخاز ) هلبا ( ونازیورت لیرباغ ) نانلوب هد ( جسلخ )
 کر لخادو لانقتما ین رارفاسیب قرهقنح مرمقط نباش یر

 زکد وبشا یا ناخ دم حاف . رلیدلیا لاخدا هتسیرجا ( ریز ) و

 هروک هتتیاور زاغرا ندنفیدلوا شا اشا ندلحاس یسهراعو

 تک یر و 0 یاوح ندندشو تدح هاشداب ترضح

 هتاورر فعط یتحو دک یزعراناد وه <شعوف هک سگ فرغ

 هلردیالزع نذیر ومأمو برمض هدنروصر كاهم ینلغوا هطلاب هدوک
 ییغوا هطلاب .ردشلا نابعت کب هزم یعودخع كکب یلاح روهشم هنیرپ



 یان ناخ دم یافسرج ندهرق - یلرغ تادلغوا هطا ۲۹۸

 هح رچ ها Ss rb وکلا و داو کاتا

 ندنرلقدلوا هدسلاو یلوسلک هدنامز نيع زع رلنادوف . یدلوا راد

 ۰ یدلاق مورخ هددسرومامو .لعوا هطلا

 كجوسقرهلاوب یراوبد مقر كن ( یسوق بوط ) هدناس ۱

 هلقاریوطو شاط کیدک تو شا غوا رلکنرف هدهسیدابحا كيدک رب

 هسعصل یزعروص هل رفح قدنحر ۱ هش ندک دسا كس

 تک الفرب نالوا لوللابقرتم هنمشد یتقفوموب كرابزاغ . رلیدشلاح

 هق راحا رلکدک و رولاغوح راشرب AE دن . یدا یسجهدژم هعطق

 دیار روش وا سمعل ادا هسزملوا چه

 راطئام شلاق ه دنا هشدش ۳ یوغآ كار هنفس مور

 یلهدناف تاحافهدر وصق یرلقدیاب یال وطندن رام رک هحیلخ یکی رل هج راپ

 . یدشمار هنشلآ هدنر وص

 قمرب ایت وف نمشد زمهاشدایو نالوا كلام هداحا رکفر ام اڍ
 هد رافرطزاغو هلششت هنیذاخا سدنرب هحامرهق هیدصتم قمتغاط و

 له هحلخ ۱ ر تك رلهس یعوا كبو هطلع یتسام ود هڪا

 عنم یواعم قجهلوبعوقو ندنفرط چسلخ هروطاریما هلهجو ويو

 ا اف ( سولوو وهتسرقا) مور . یدنشود یعا

 یسدنل وا رتالاب ندنسهبرح هعدخ 2 × كرديأ انت دا قوف

 هابهلوط نالوا ناتسبو غاب"الماک هد راتوب ینرایک حاف .رلیا نایب

 ( هجابهلوط ) . ردشم ردنا هیاشاب مساق ندارواو هب للشیش ندنسهرد

 یروو ندهباخراع یيدمش یرلوص ز ا یدبا ل کد یک یکیدمش

 ند راکوا هح اب هل وط ( سولووترف) .یدیا رودیا دوش ردف هیورد



 ۳۹۹ یلقن هیاشاپ مساق ندهرق دلرلیک یا ناخ دم

 = ۱6۱۸۸ > ۸ ) یھی نویداتسا رکس هفاسم ردق هزکد یهدحبلخ

 ارز .رولکمزالقلوا ومسر هدنو .رودبا ناس ینغیدلوا هرم ۷۲

 اه نوسلوا هسرولوا ام رو رد فاش یحهدیا ریس دارا

 . ردلکد ناصف ندهرتم كس یدب

 ندار وا هسپ دلکح تب وعص رده هدنلف ردق هب یلشش ك رلهنفس

 و وا رهظم ار مدنتنوادمک رااق دو

eهدک والا یا قوا ەل ار ۵ 2 یمسق ینکیا وشا  

 راکتمو رلقازف شمنلغاب رو | تیاغ « رنک لو د ءكحوک

 ا اقووا شعا دافک یرانکلبو ییدنلسب هر و

 ها هطسا و رلز وکو ا و EE رلطالخ نالبدا طبر هنفرط ی

 ييدربشيش دراک زور هرکص ندقدناوا لاصبا هه قرهنلوا رج

 هم «یزاوا هنارفظم هل رکسع كردیا مدرابهدلم كنضاراو راتکاپ

 5 حسلخ هلا ههر تعاسر هدلاح یییدشراق هاسادص هاراهاخ

 ید هدنحا ا هداف یاشا راک یک لصا یدنا

 ناف ا2 2 5 ندازک در, كرا هحنک ثالبا

 قلواهععف ۱۷ یرادقم كرلنو افرو .یدبا هعطق یللا زو یرادقم

 یسهرد اشا مساق نوسل وا هسرولوا هب س یرادقم . رو دیا دق هر ز وا

 ی اقسیراقفتمو روطاربعا راک وشا نالبدبا لق هات و

 هنر وص کیا هده رصاح ماکنه .یدیا شمالدیا صیصخت هبهمداصم هبا

 قیقح موش "الوا .یدیا شملینارا یسهراع قملوا هدافتسا ندرلنآ

 و و ی هات یا نیت یناه كنسهطش

 ندتنواعم ه E قرود ر دنلوب هدنهح وا ی زار ندننوف نمشد



 یا ناخد ۹۳ ا #۲ ۰

 نالو ه دنتهح سلخ وشا كروس .تش رز ست 9 كما مورح

 ظ وفح هلربح ز دوهعم یرلاروب نولوا ردق ورتم 0۰ سرقت اک

 اتعا ردقلوا كب روطاریعا هنسهعفادم كتهحو ندنعیدلوا روتسو

E Ehیو  Eهاتهح ید وا ف هک هبهعفادم یروس ل  

 .یدیا ا ی راحود مرا یر وى هعفادم من

 یرلکدتافرص نوجا قرضووحم یزفافس كنبرابکروطارپما
 وقف وف روا ندنتفو قفش هداس ۲۸ ۰ یدلاق مقع مادقا

Coccoى راسو موم رک ۸۸ اتسوق كن ور رط ( 1200110۵  

 ندراهلک نالیدا تخادنا هدهسدتسا تشت هفارحا یواش هله اعا

 كن(وقف وق)هلایموم .یدلدیا قرغووح یساقفر هدهو یسیدنک مه

 .ددشلدیاتیاور ا رۇم ینیداواتناخ وزمت راحودندنفرط رابلءونج

 هد واز و هر ندیآ ادناموف هاسایرلاغ تولوا یسهفطو رب هدشلا وب

 هد رصاح وب راملهونج هروک هتیاور.یدکج دا قفزت وق وقیدلاقز |

 ۳۳۳ رک ابا توام لعقلاب هرامور هحتک یک ییلق م۶

 ردیا اطعا هز ینغای تیز یلکرادقم نالکمزال هنیریهطت كرلپوط

 . یدنا

 ین راک مدقمندادللا فصنینانتسوج لواندنشتكن وقق وق صاح

 لدصالا رخ هلوا ندموشو زعرکسع «شغا موغ نوجا قارحا

 رار هلناملاتبا جنک یللا زوب كردیا قشع هلکرب هجوق شب کلا

 <شمرانر وق 5 «شمردنسا هس دل

 هدنفرط کیا كلحاس نکرداییوق رلالیواو « راناغف رلنالاتا جنکوب
 ۱۳۳۳۲ لا تایا رفط تامقت .هدهنامع رک اتسع ندیا مقوم ذخا

  بس ۳ ب =



 حایص یسترپا ] هکرید هلا ماود هنسهباکح ناسلادعب یتیدلوا شلوا

 اهد هبمفد ینکیارب یس رخ تارتا تراب ر را اا

 هدنکوا هطلغو یلکوبهعا هلیرلپوطرب نالوا هدیاح ك وسب نوجا هر

 یوعبم هونج هنرلکدبا اوجد بولا قاشت هنسهتفس هونجرب یلروعت

 یا صور فا هد دارا تم هاهج و رادو

 نده رام «شلدیا اوکو هاند اعهنمشد هنفسروک ذم» 2 هک انا

 هجک كل رایان امعو .یدلوواصثوعبم بوید«ردیا نیمضتی | تلودهرکص
 تحاص هنا حا .یدل زاغ وب وا یرلندب هعلق ارسا یرلکدتا هدلا

 کده رب هنر یتلساس ی تاد
 ندکدتیا طبر هلراریجنز كرهزد هنکوا یربرب یرابجیف قاط رب
 هرم لک ز وا مو هدنصسع هرتم ا هاش رو ت هدهس رز وا €

 هفرط وشراق هللا هطساو وب و بور دياب ى هدنل وط

 یرلباهخ داباب ا زرا قلوا هدنماقم کک یتحو ااو

 هدننمض تمواقم رواج ظوحلم یعوقو ندنفرط نمشد بولیروس

 هرهنشود یمعاهظفاحم یرکسع كرکو یر وک ك رک هلعضو بوطهدر

 كنیرپوک وشا رامور . یدشمردربا هماتخ ین آاشنا هدنوک چاقرب

 ترد هجک هدوب كرديا هلاوح هب ( وققوق وموقاح ) ولکیدنو یندیرخت
 ینابت رم قرەنلەقب هننفسچ وا هدک دتیا برقت هبیربوک هاسهنفس قارحا

 زوتکیا نانلو هدنرلدزت هد راه FOR یر و

 ندنرالاغزام هعلق ی رلعوطقم سارو مادعا یهبناعیارسا رفن شعلآ
 رد[ یقشلوا کس ایک هاتبراهبروعم فوق مدت زا

 ریدن رب نوجما كم وح ی افس هونجو مور قیرفت الب حاف

 هسه رودوت ننس هدندزوا هطلغ هدسیام ۳ هدوا کیدنشود اهد

 ہہی مہم یر رس حس می دیدم بسیج جی حس دم درخت



 یرهناسفا مور - یقارحا تراک هونج ۳۷۲
 رج جیب س س س س س س نجس حسی

 قاب ناخدم

 392 ۰ یدبا كعا شتا رب یحالباص ندرافو هلعضو رلبوط

 هاتعحا س هملاراشم ندنکیدمتک هنشوخهدحبه كرلىلەونج یریدیوت

 یسهنیفسراجم كرانوبهدهسرایدتیا اجر ینسلدیا تیاعر هبقرطب قوقح
 شالوا تراع ندراناصر وو ھاطر ردیا تنواعم هرلمور تون وا

 نالبتآ نده روک ذمو .یدواص یرانالک هلباوج رب رادشم هدنلوپ

 كنهطلغ هراس نیافس هلکمعا قرض یتسهنفس راجت هونجرب هناد كليا

 ندلع ییدلدما هسعت هلرلب وط یني هنتلا هتم هیواز ییدتا لکشت

 . یدل-قوص هرالع نالوا نماو نالروک

 للوساتسا ندزکد كلا ودو ندهرف كیودرا ر شهدم هصالح

 زعیرلهبراطب یهدنراترص هطلغ هلا یریوک روک ذمو یسما هرصاح
 ناحصهو . یدسشاوا بجوم یاحص هقشب هقشب كف .ط ییا یھ

 هنتهج روتفو تلاطعو ES مش ناف وه تلاعفو تسون هد رللن اع

 . ىدا فو رصم
 مس

 نیدلاسمش قا هدنرلادسا كنهرصاح هر وک هنتیاور زمرا رات

 (یضر ) دلاخ بوبا ابا نالوا ( علص ) یوم رادملع هدنسایور

 هااراشم کتا فیرعت هحش یدهنم دلرهروک یتراترضح

 ۱ دو مالسا كابا نالوعوقو هلوساتسا هد.( ۵۰-1۷۲ )
 یسعلوا سرتسد هناراشا ضعب و هنماظع قرەنلوا رفح - یدشلوا

 نایز مش رر یر یه .یدتا دسز یتسهشد ترغ كسامع یودرا

 هنر وهط هزحعم و هدافتسا ندا اود کولا .یدروتک هنلاح

 ندقدقح هسراراود هعلق الاغ رلکرت ] یراضعمب یتحو رولیا راظسا

 اف یزانا كردیا روهظ كلمو ندامم هرکص ندکدرک هرهشو

 [ ثكح هلبا بقعل و عفد ردو هنیراهقرا كنت راغاط نارا «هی اسا تودیا

 سس



 NT راولکیدنو هدن-هرصاح لوناتسا یا ناخ د

 هزاهزحفم یک كنونو و یسات لقاسا كل اا ین
 هتلاسبو تعاحش ییدرتسوک ثكنسادف زار نالک ندهسنجا ثالام و

 ردنا افتخا هبهشوک رز هدراسبو تور بابراو رولیا رظن فطع

 .یدا رولیروک جاتحا ههراب نوجا هعفادم ندنرلکدتا تورث

 اعا مدع ندفازوا یاد ریش ٩ یآ ام

 شن عطقنم نوتب نوت یبسا كقلخ هدرافداصت بیرخ ضعو

 تازحعم ) كمعص ترضح حسم ما یر ندرلفداصتو . ید

 E هدرپش هلا هراحور مسام یاتع الوا تا ( ید هاب

 قاح < هدهعفدر رکید ٤ شلرذلاق ها ت

 نوزوا تیاغ نانلوا تئارق هدرلاسلک هدلاح یتیدلوا هدنرلشاب رلساباب

 كجهمدوک یزوک ر a كردنا مر هدرافافوس یاعدرپ

 هایروهظهنطرفرب یلتدشنکرید < شمالباق ینلاتروا سسر هدهجرد

 هدننیق رمشراونج رب شهدم اذکو شملغاطیک یسیروای لبج راناسنآ
 یفداصت یکوب .شعا شع وب یاناویح یزو تن
 . یدیا شمزو ینسهبونعم هوف تكقلخ هدلاوحا

 هدلاح ینیدلوا هدزک صوب هبحورلاوحا هدتطلس زکر سنا

 ر زونه ندهدام تنواعم یيدلک ندابوروآ ی رتدق وح كر وطاربعا

 هعطق ۱۷ یمانس.كیدنو نکیا هدا طاشاهد ۰ یدا قو رگ

 قوس هنسارقلا ما قرش نوجا (نادز,فرش) هدزوسو زیهجت یایرلا

 ونادهرول وموقاح ) نالیدیا دع رخلاف ر یصخش و ممصآ یعا

)6i4c0۳0 0هد هسشعل وا نعت لاریما هباغ ودشهدموش هد  

 تایلعت كوص هدهلایوم بولو ماتخ هدسیام ۷ یتحا نازه كرل

 تبسس ااغ ران | < همشانب هرلکرت ردق ینیدلوا نکم » قدهلوا

E 



 ۱ اب ناخ دم را زسنارُف ءرلن وغارآ هرلراحمهدنسه رصاحم لواتسا ۳۷۳

 ا ۰ وط هقرش قردلا یا « همشیرک هداکنجو همربو
 دان (وللحدام وتهم ولوتراب) ندنفرط تیر وهجهدنامزنیعو شمزود
 اوج هلوا ترس كب هدشرومآم كلوب . یدلردنوک هتاف دزن ریفسرب
 كمردتسا لوق ه ( سهزاغارد نيطنطسف ) یتاقفیلکت كحاف هدهجرد

 ۰ یایآ قلوب هفالتا تروصر هدنسهرا رادمکح کیا هرزوا

 اادربخ ندنفرط راولکیدنو هلتفو هدو هحنلک هلارق نوغارا

 هداز ردارب ییرکیدکی یالوطندنفیدلوا یلجات یرلشاب هدلاح یيدلدبا
 ِ مک ا /  ۲ ِ EK ےس

 هنسهداز م یهدلوساتسا هدلارفوب ناید هدازهحیگ هنر ر هلیرلم اط یک

 . یدیا شمریووکوب قبب نوجا تنواعم

 ندنرب هدرلنو .یدلریو رخ ندنفرط را ولکیدن و هنب هدهرلىل را

 لوغشم هلا هلخاد روما هارهلک نداسال | سالسیدال لارق ی

 . یدربح ناي هدوا «یدیا

 هشو هدیرلوص زو ییدکود هللارق هسنارف كنطنطسق هوا

 تكنتکلم هدیاوح ینیدزای هدفصمسوم ۱۵۲ هدوب هکنوح ی

 هسلارف هدلاح ييدلم یغیدلوا مور ك ( سس ەد نس ) نالوا یسماح

 هتسهلوب هدننابم بیلصلها (فسأتلا عم) كنسيدنک یبهلخادلاوحا
 اذ چ اقرب فاو هنالماعم و روما اده عم . یدردلس ییهدلوا عام

 یتسها كسمالسا لع یتح و ینغلروطاربعا یئاعع و ناشیرب و وح

 ؛ یدربو رخ ندسع ماع داردا نام "دوالع یتفجهردلاق ندهنروا

 یراح ۰۰۰۰۰ و رزو ریز یتسهقشلوپ یلنامع كرلنوب كرهردنوک

 : یدک رحم |

 مس ۰ 5 € 1

 كرهلک کبد و ندنفرط باب یهار هزوعار هد ۱۵۲ ناریزح



 ۳۷۵ تیا فلک یر دو سا ۲ فان ناخ دم

 هنا رک اذم هدنقح یزیهج ایرلاغ شب قرلوا هدنتلآ یسهریدناب كنا

 یدک |

 :ددیآ یفالصعا روه كار لرد ک هل دودا ر
 . یدشلاح و قوس هزمملع یرلت و رتساف زمهبدم

 دین رل ندرالاوا فم هدانز لا

 تکرح هدنا ریزح ۱۱ بوکج یغارب کروب ابا كردیا راضحا
 یدو هدنلاح هب رام هنر لوساتسا را تیر وهم هدهسیدتا

 . یدلوا روح هقوس هبا لاتا

 ا كن ( ونادهرول) . یادبا شمشقتص ك ی دوتا

 كنشاغیر ید دسر ۳ هدزواقمالکا یکی کد

 ۳3 ءوس هتسهب ونعم 5 وق كروطاربع | سا تدوع هما ین باوج

 5 ا نوش نوا یا ن

 ییا و هد هسي دتا بیر اهد موج زر ر هد 5 ۷ اف

 قرهبای هساظیا ههر رلیزاغ .یدلدیا در ندنفرط رامور هدموڅ

 یمدنکوا 1 اق :یلروص.نالوا هال ۱

 -اقتسا فلتحم زدنا مادختسا یتسهلمع 0 (دارووت) و الما هدقدنخ

 تسورهناهو)زییدنممناما دریا دا و

 « قدشقاخ .I یرلمغل وشا ینراهم ك ( 85

 ها شدا یعب هدنسشراف یمصخ قرهلوا تسدب ح الاس روطاریگا

 هاناقم ندا ماود یربدهتفهیدب .یدیا رودبا هعقادم هدنسههحا وم

 یرلع| م است یوم یک >همر و هحش ر هقشب ندسوه لق

 . یدردن و ان وطار هل رافس ییاغوا رایدفسا یداماد عاف دی

 هدلاح ییبدلوا طاع هاساک را یا یش ااف و ر وطار ا هداز رایدنفسا



 حاس كرت هسیا ۳ ۳ ا 2 2 1 i لوق

 - دق قجوح « قلوح هسرونلوا ماست ناه و یغجەلوا یلربخ كما
 لاحرد روطارپعا .یدلیا راطخا و غلبت یراقجهلواراج ود هنراسا

 هنسدنک هاشداب دیاش هربفس قرهلوا یهحش هرک ادم هلسلحم دقع

 ۳ نارك ضرع هقلاخ بانج هسردیا شخ حلس
 تدم لوط یک یراقدماشب نامز قوح راندیا ءرصاح یلومناتسا و

 یزرهش ۱۳ هک نادری ناسلادعب ی رلکدمهدا هدتنطلس یارحا

 یتتخابو یتیدلوا رضاح هیاطعا یا هسردیا بلط هبزج هنیرب ملست

 رلشر و هداعا یریفس ها ناس E نم ههعفادم ردق هب هحنا وا

 لا هدتمحر و نالشا لوا لا هبرح قرهلو هدنرزوا رلکدک ینمب

 . یدلیا تن هغعارواط یک بداحمرب نالاق ورک

 تان ری هلو ووترف هتیرزوا یدر باوج وشا هل وطارع ۱ « هاشداب

 رارف هنساها موشرب یعوم «هنسا رحا تور یدح هرول هدياور

 ۱ ع < یدلبوط یتسهبرکسع ناکرا لنمکت «

 هله و یغیدل وا مهم دما وف طب رو طض ی تاثشت “لوا

 ككل ركسغ ماظتناو توكسو ی و لباق تقفوم زمسنعاطا
 هنرلتعم دوحومو ندناس یغیدلوا دودعم ندنسهمظع طارش

 هکوا كلبا هرکص ندراطخاو هش ینسمللو هدنانقلت هلهجو وب

 ندننسشراق كروسو ندزکدنس !ه زمح ] هلا باطخ هجون 5 هزم

 2 ء آ ء ةلراشکتاک < شاني هنلزننم قوا «شالوط هاراک
 كج هما تنواعمهفرط هقشب ینمشدو تایر و موج هلتدش هلکرازادنا

 هروس بور دشا هبهرق ی راضعب ندراسکیت . تیالاغشا هدهحرد

 [.هلبا زم هدنجا كرالاثماو نارقا رتسوک تعاحش «پای راموجهتخاس



 VV نو اع قطن فات نا

 چساخ « چک یر وک هدنس ! سونغز ] هدهباشاپ سونغز . یدید

 هن اعتسا O هزم هدتجاح ناح . تیا موح هللدش هروس

 هنف رطنالش كروس هدراوجوا !چک یغدنخهدنس !كبهجهرق [ . هلبا

 شلاح کمرک یرحا ند راود ندب « پراح هلدش یمشد « شان

 هب هعاق4] رانا درع « رک یعدنخ هل زکیرکسع هدرس د و

 راج وط نوجما لاغشا یمشدو هظفامیزکموحم .زکشلاح هلوخد
Eهحوراص !اشاب لساخ ] . نوسشپراح هلنمشد « ا  

 هانمشد ت. كلو E رک کک هد زس ! اشاب

 زککیدروک یمغیدشلاح گمرک یزج اندر نالش كرو یمغیدشی راح
 ک کیدنا موج هنیرحانج كحتهدیا تنواعم هتمشد و 1

Eینسهفاک ی دید [زکمر و نادم ا نوو ت  

 مه 00 ۷۲۶ یی نوک یتربا . یدربو تام هاو ۳

 نک اماو هرلبزاغ كعانغ لام .یدلسای وغ ر ندزکد هدمهو هرف

 رارا# هراناقح كليا هنیرلندب هعلقو هنفجهلوا داع هتلود كنهبمسر

 هراداللح راداحاق وران الاقهدیر تودینادعو كللاویتحو یلک قاحنسو

 هدهاکودرا هحیک . یدیا شا نالعا هدودرا هدییکجهیدیا ماست

 ۲ ركع اشم و ناشیورد هجرلکس نالک ندفارطا . یدلقای راهلعشم

 اط لرش یسادص تاحانمو دحوتو کت ندفرطه .یدلباقاحتلا

 رو کرل ترو داع میت
 ور ش وشاوق مرلاسبلک قلخ .یدیا دوم وب دغ

 هدنسانعم برای دادما نالبهقح ندنرغآ كرانشود هراضتحا لاو

 هلن رب ر روسمهلوس روسر هقشب ندنرلز وس ) نوص هل یرهک)

 هنفص] كنهحنک اراتعا ندسلام ۲۹ . یدیا رودیارلعادو روشللالح



 ینا ناخ دم قارضاح هرلمو# داوص ۳۷/۸
 سد --ب--بپب-بپ»-ب-ب

 كهاشداب صوصخابو هدنهاکرا رق ییامع یودرا ردق هرانامز نیش

 تاریونت قوج كب هدنتمج (یسویق پوط - سونامور ایا ) یفیدنلوب
 یرل و غوهرعت ردو ینلدقحیراسس «تداسزا هج رلکس یا ینیداساب

 شهدموا هد ۲۸ . یدیا رورو یینط یغج هاش كاس هق هنر روت

 كب كتلاعف ییدرتسوک یربندنوک ینیدلشاب كندرصاح راپوط

 نوک یسترا هدرلبزاغو هدقحاص رلشتا هفارطا قرهلوا هدنسیراقوب

 دوجوم هدنعفوم نالیدا هارا هوا هدیم و موج قح هلوع وفو

 9 اب ف ید یرازاوا « هدکمرتسوک راتکر ح نوجا قعلوت
 شتفت نفی دمل وا بونل وا ارجا افرح ك یماوا ییدتااطعاهدحاف بانج و

 2 رااحو و هدکلک Ck هر هب وا اکار هساوح نوحاقشح و

 كننامع یودرا .یدیا هدکلدا هدهاشم ندنفرط نروصحم یبسهفاک

 كنبرلاسلک دوج وم هدنسهج زدن وقیراوزاب هدرلمور و

 یرار وطاربعا سنا رم نانل وا طرح یل E سدقم و ی رلک |

 كلوص وهدقلاح هلا هک تغ ام یک وا 19 یواح ی رادق ص

 «یسهحورتلاحكنفرط . یدبا E ی ولح كن هعحاق

 كر وطاربعا «ناحیه ؛زاوا یهدرامور یتلاعفو تراطش لزمهاکودرا

 ۱۳۱۰ شوک ردا قلراکادف « تناتم ۶ تربغ ییدرتسوک
 للخ مظعا ر دص هدهرص یراقدنل رضاح هموم هماعع ر ۹

 هرز واكک هتیدادمالورناتساكنسودرا ناملاتاو راع ر هدزوس كناشا
 نصهمش هنخبدلوا تققح فالحو یيدتسا رمشف هردد رب راد هنغب دل وا

 هموم ناه و شا ۹5 ونعم هوو كرک E هعلاش رب . ناشوا

 ۱۳۳۲ رد لوساتسا ردق نوک ییاهدرکسسع نانلرضاح

 هنب رز وا ادم هعراش ینوک یحنج وا هدشل وا بحوم یتسلاق ین



 NV و كوص كەر صاح
Lara. rra herr 

 یا ناخ د#
 ما جی جی رس حس حج

 دا دما هدیاوید یيدلبا دفع شات نا :دم نالیروک ددرت نیل ات

 ارج عما راتاور قاب هلع ےار راد ك رک
 ا رثخا هرزوا ثمر و تسع و رشم كرر هنمادعا كىاشاي لالخ

 نىك ىت ا ەس ۵ ها دلما دهه رهندا را

 ت

 ۱۰م ۰ هدنحانح عاص ا هر صاع هد ) سلام ۲۸( یعب

 هدحانح لوص هدره 6و ۰ + کا یدل | یتاعضو موخ 25 سی

 و ه تم اخه ا Ns هماّوا ه ر ز وا قعلو ه داد كاب

 E ۱6, ۰ ۰ هدست ناخ دک و نبعل کا ۱ هرم م

 طالب هليا یسوق نودوا ندتهج زکدو تباهم زاربا هدزکيم هلا

 هئارا سههس رح نفس هعطو نا هدهفاسم ا یدوشق

 هراد فصنر مسج ردقهنسوق هغنال ات هدسهش كناغ ودو توطس

 4 دم وکعت  ناکواو تکل لاحر»هعر وطاربع۱۰.۰ یا رو ۱

 كردبا ناعا دی دحم رارب هللاها لک بودم هنيدعم هلف وصایآ
 ي س

 «یراندبهعلقءی رش اک ار هنناوبح هرکصادقدلوا مش رتسم ندتهجوب

 راهعلق هن هک و د . یدرودیا بعرتو قوشت هرح ییاخ بودیا ریس

 . یدیا شمامو وا هنسلک هگنرر ول یرلندب هعلق هدهو

A)لوایذاج ۹ - سپام  [x] 

 ( سیام ۲۹ - ناس )٩ « یدروندیا ماود هرصاح ردنوک ۲

 كنس ا ن ولاک یمهنس ۳ نوک چر كنمرع یسهنس ۸6¥ [ 1

 ههل ود وقفو هدام ۲۹ هبنطنطس# تف ندنغي دل وا فداصم هن د ىج رب نوا

 ۰ رول وا شما فداصت هس رب mS او E کالوا یذا ندهسیع روہش



 یا نا دع مو كوص ۳۸۰
 جم جرج ی یخ یخ ی حج حر یحیی حس صحیح ہہ

 یھی نکرتوا راسورخ نیلحاص یوک یحزوقط یعرکی كسيام

 ودرا لمکت"م یدلشاب تکرحرب هدزمهاکودرا هدنراهداد وا تعاس

 رکاسع ناتتسرخ و مالسا نالوا ندالفس ٌهقط . یدانیوا ندنرب
 دیدهت ندنرهقرا هلراقوح رومن [۱] هروک هتیاور كناغروب هنواعم

 هنیراراوید یسوشوط صوصخابو هنیراراوید ندب هدلاح یراودل وا

 ۱۳ ۱ تضح موم . یدیا را لشاب هتعوق یرلناویدص
 یسوش وط.رابدبا هدقعل وب هدار وا هدنطتطسف یبقر هاب | اف نولوا

 ند رلفدل وا شملمای ندرلهرواح هلرابحف شو وندقارب وط یرلراوبد

 یاتسا هلراناوود هنواعم رک اسع مملایم و وم . ید هدلاحر داټر

 ته یرلکدتا زارا كراو ادهعمو رارولیدیا فأتو وح هدموح

 ۶ . ىدا رولیا راضحا و نامأت یتقفوم كسامع یودرا

 رای رحکی لیمکت و یرلکب ییامور و یلوطان [ لحاف تاذلاب ندنسهقرا

 هدنامزنیع . یدیا روبدیا برق هنتهج ( یسوق پوط - ونامودایا )
Caligaria , Pegueروایدبا مو هدهنیرل وف یرک.ا و هل یلوص —  

 جاف .یدیاروید قوب كعود راوكلوا «ىزاغاي دىپشاي یمهفاکدلران ون و

 فلطلتو سغرت یرکسعو یراندیا موج قرهحاص رانوتل | هقارطا

 .یدروبمهلیروکش یارب یدج هنی هدهسیدیا رویرتسوک راهقراخ بودیا
 یا لزکد و شلرق راتو د رم نالیدیا قسطت هراندب هدنتهج هرق

 نمرلنک نانو هدنتهج هص ص هدسضو جلخ مه ی هدنقرط

 . یدروسل وا م اود هموحم هلتدش .یدا شلوعو هنشت |( راو هع )

 رلهقراخ E هدمومش كناذ مان نسح یلدابولوا ندنجاهم

 ندنراوند هعلق لب رثأت هزاب تالهمییردا | .یدیا 2 0 ربح یل

 ] OEE ]۱ص ۳۰



 ۲۸۱ راموم كوص ناب ناخدع

 نامود ف ييدتا رشت هیامس كرل( درامو ) . یدنلراوب یغناشا

 دقه ات دی دوز واب رانو ند ا هسروصح

 ..یدا .ناشلوا و

 یامتسوج راوک ده سا هدالاب نادناموف هبرز رب ات

 نیطنطسق روطارما ناناو هدنتفافر یسضعب ندنتموکح ناکراو

 هغلوا كلاله و وح هدهسیدبا راروسلق ضورمم ههرطاخ ییرایدنک

 هلسسناعا دیدن هدهفوصیا هلهج و ینیدنلوا نایب ااو شمریو رارق

 یب روئارتسیا وتورپ P٣٥٤۵ 5مامحردقن ره راولکیدن و .یدیا شاملا

 هدهسیدیارلرویلیب شید كردپا دسح هییایلیتسوج یلهونج رکسعرس
 تطاس یعدم» .یدیارلرویدیا تمدخ هلتناتم لټ هدنراشیا هعقادمهب

 «.یدیارودیا هعفادم هحامرهق را رب هلا نروصحم هدیلح ناخروا

 ربا ماوم يا لب راسو همدا رد 1
 «یدبا روالباق یتسامس لوساتسا نامود یراکدتبا مشت كرادرامو و

 هلکع نوشروق رب شهدم هننکوک یناباتسوج رکسعرس قلارا وب

 یدلو وتوک هنسبف ندنفرط یرامدا . قر هوا لا
 « یدروتک للخ هنیراهبونعم ٌةوق كنيرلعفادم یسوقپوط لاح ویو

 هارادرس روسح وش نایالاق یتسانم رب قترا هلضرا یور هکنوح

 . یدیا قوب هسمیک راح یرادتقا قجهتوط یر
 هب را نوا كمامرو تبسس هنلنوغزو هارامور «روطاربما

 كه رحهدهسیدتا احر ندسناشتسوج یتسلاقهدار واردق هب هحل | هحش 8

 . یدشلوا رو کمک E شعاب ك ییاح

 یزکسع هلکروک یلقشیراف ون هدب اطخ نشد اش

 رارونلشابهغء امرط هراندب قترا رایرحکب ن عیحشت اهدناقرب



 کک

YAYکات فا یالتا دار وطاربغ | ل ورک هریش رلیزاغ  

 ی ی ی م ا ی یی سم سی یی جی rr ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ یہی نہ ہہ ہہ ہہ ہہی

 ےن ولو كرابوط «یرارفظو ز وفة راوا زانو .یدبا

 هدنکو ایسوقپوط .یدباشمروتک هب هجرد ثكحهلدشیا یرلادنام وق

 شملشاب هنعل وا اللاشسا ندقف رط ید رس نکرولوا راهمداصم ون

 ی رجا ندوقیرکا نالسد Clarsias Porteدgخ|( اراغیلاقزع رکسعو

 لومارشهدنج راخرلندب هدیرلضعب ندرلیرحبکی .یدیاشملشابنکم رک

 یرلکدلبا لامعتسا كراماهونج نوا هجراخ تاماکحتسا ای هی راقزاق :

 ءیتلوروک . یدراشملوا قفوم هذوفن هرهش لخاد ندرلوق كجوک

 یرلقدلواهدکلک هدیا زارحا كرایرجکیهدنسەرا هلتاقمو تتامش «البوا و

 نانلو هدلحاس . یدشمامهلراو هقرف هدهحف رط کیا سه كتقفوم

 ناقفتم ESN SEE جسلح EE ضا غ ود د ص ص

 ا هدقمشوغو هقاق هداروا هدرانا كردبا همار هتیراهنفس

 هدنهح وا و یسملکح ا ندهلداح هن ڭى ادىتس وج

 ¢ ر وىحاق نمشد ! مرلدال وا ] اف هسرز وا ےک كا

 «كدىا تربع ا نس ا 6 یدلازا یرلت وق کم تنور

 ۱ هع ارواطك دوك !ملریآ ندزمس مرضاح هنداهش زارحا هک زس هدنب

 یسمالیواوو یتلوروک یک . یدسا حیحسشت رک < ید د

 بوط . لوا ندبراهاشداب . رلیدتسا موح .یدلشاب هغلوا زادنا ننط

 ۱۳۲ مداروا هر رطارپعا جر طبض ینتهج شرق
 تحهر دل وا یا هحل اق صور عم هم وخ ندفرط ییا روطاریعا

 3 ا رووا یر نکر وغاب وید ٩۲ یقوب ناتسرخ رب

 هدنامز نع یدشود هنا نللوتقم هلکع یس هب رص حلص کیا

 یدبا شرک یرجا زم رکسع هلند ( وف یرکا)

 ۳۲و ۳۱ ص ۲ دلح اقا ع را اغرو [*]



 A راظتنا رلهرحعم هدنفلخ لو ا یا ناخد
rrrمسیر جم م س م ی سس جی سس ےس س ےس س یی سس جسم بس  

 ها یا 9 زونه یقرهقارب یباتاقم قرا رلمور

 كاتە ر هلو ندغدلوا راط ك ییخدم نام طقف . رایدشش وق

 قف وم و یزار هب ادهعم < یدلکد دعا 7 وا

 ناعل كرەنشود ی راتمالس یدنک یراظفاح اروا طقف . یدلوا

 توریشاش یغحهباپ ه قلخ هع | د یحاتفم هلا دس یتسوش

 راههارو ثکراو نیداق «قحوحو قلوح یغوط هیدصم هف وا

 نامل كان راظفاح E یدلشاب هغمش وشوفو كره هنک 2 و

 نالوا هدهحرد قجەلوا م ؟ ادم هحرانظ یرلغا دس نسوق

 ناسورک و كتالم کک ردو هنسرازابقو واط راکر هلدامعاهرتاون

 كجهدیا عفد ی رایدنکو عنم ینسالبتسا كران | كرديا لوزن ندامس

 نا ةف وصایا ٠ .یدررودا ناظتنا هسرللور و

 لزاتندامس هدنرلکداب ربا یرعوط نوت نو راسلن امعهدرلناسنا

 ارفا نالوا شمروطوا هنسهدعاق ی ناطنطسف ثالم ر قحهلل وا

 1۳ یس ام وح ہر اکر اک 1 بور و جلف رب هلا تق ندلاها

 ۲ O TS راحود هجردلوا E رلکرت و

 كج هلبارارف ردق هنیدودح نارا ج «ندارفص یاسا و هططسش
 راظنا فطع یضوط هبایس ادعا یدک كتهعدق تائارخ رود

 سنارب هلهجو قیدنلوا ناب هدنلخدم كرتا . یدرارولیا راظتا

 رلسق ودوت روا بصمتمندنراقدل وا شما حج رت لکل وتةیراروطا ربع

 هدلاح یرلقدمصاب قایا ههفوصایا یراکدروک رقم یرب ندقوح

 قلوب هانیو احلم رب نمأتسم هعفد وب قرهدونوا یهسهذم توادع
 . یدرارولوا ناباتش همىسج دصعم وا هرزوا

 ثحم ندننوادعوضعب نالوا کاک وتاق كرلمور ساقود خروم



 ل د ووو و و و ووو

 ا اح دم هدل و ًأاتسا رلب زاغ ك موج هج ۳۸۶
 رب ی حج حر حدی حج حس ی ہہ

 ین هرامور هدیولوا لزا كلمرب ندایس هققل 111 رک | ] نکردیا

 یدیآ هید مردبا رامورات ن یزد ؟ ادعا 3 دنا لو ین داحا اسلک

 ر ونالتاقک کم رک هنسهش ر كرلکرو نمر وقالوق هترلزوسكکلم رلمور

 ه زحعم ر چیه نوچ | صلح ین روطارب |. رد[ .یدیاز متسیا ینکلوئاق
 هنیرلقاقوس رهشهلتنلک رابلنامع «شلررق هلرلهطلاب رلوق .یداکد رۇم

 تولوا دوجوم تاذلاب هدنسهرصاح لوساتسا [۱] . یدبا شملسای

 ناو رول دم صاح القن ندزحارف نازاب هدهلصفم تروصر ییباقو

 ناخروا یعودخ كحوک كناملس ریما هدازهش هدهرص ینیدلوا طبض

 ردشاراخا بوت | ییدنک ندهلقرب كلردیا حجرت هتراسایض فلت

 توشودلوتقم هدهب رامیاتنا هلاراشم هروک هتاوررب رکتوق ۳

 ۱۳ . ردیشموا رشت هدحاف هاکش وطقم رس ارح وم

 هاساغرو نازاپ هدهب اف رط ی او رظ ا یاعوقو ا یے و: یا را

 ۱۳۳ او ندنراتراغو ام كنهسايعرک اسع نالوالخاد هرهش

 ندنرلرکید اغروهدیابوب و .روب دیارراثح زاردور ودندن رلکدتنا فلت و لف

 ندنراراوید ند یمظعا مسق كرلیرحکی ] برا افاصنا زارب

 تولاط هنحاراقافوس راط «شلربا هراهزرفم قاظر < شمرک یرجا
 شعب و هدکل رلبایرغ وط هب هف اا » هتنادستآ «هنس نا تل رس

 هيدف رواباص یرطاخ هدیراضعب هلویاح یرلضعب ندرانو . یدیا

 روسشنلاح کلا تراسا راحود یرانکنز هدزوا كاملببهلآ تاج

 رلد د ا ضرعتو هل اقم هاحالسایو درمتم بوش دنا ات نالک هن راکواو

 قماعاقوص هشآ شمشیو روش وا فلت رلکنرف اب راما لر وطاربع | و

OYنو ۲ رب  EERE 

 4۲۸ ص ۲ لح سصاح [۲]



 YAO نوام تیوه یا ناخ دم
 رس یمہعہ

 قرهنارواط یللقعهدشیاو بومشقلاقهلاتق هنسەحىلدىراو رو نوجا

 رک اسع . یدوشیدیاوحم راقحوح ثاحوک هلزارانحا ۰ 8
 هنسلط ر وب یرود وطایا د همیسح هاکردنب وشا كی همامع

 شلوط هلننداقو تکرارحسلالع رلاسلک لسکت ندنفیداوا فدا

 هرلاسلک هدنتسنیوق كنبراقاحم هدرانال | تامولعم ندهعقاوتک الفو

 سوموردورپ «راهناخیصوصخ «رابارس .یدیا شعلوب هدکمنا اجتلا
 یسهناخ هلرکسعرسینعی روتارتسوتورپ ولم هلی ابشا رداون « یرتسانم
 هدیراههاخ كرلندبا رارف ای و نالیدا فلت یرابحاصو رولیدنا ام

 [۱] ۰ ربد [۰ یدروشوا طض ندقرطیبر کهول ناکسالالج ال
 : کرد تودک یرلیا اهد هدنش وب ساع نالوا ناتشرح رز تا

 هلرلب راقت بولشاب هیامغی رلکروت نرک ب وق | هرهش یک الب لیسرپ ]

 كنح و رحم هدهب و یساکب ورک كلراقح وح هن < یاغف و كر جنکو

 .یدروسهلواماط رب هرکسعنالواتسم هل فط هشت یراض رعت وماحرتسا
 هن رالا هلا هب رح قوقح <« و تنی 6 كلازوک « كلحنك زکلا

 ندودعفس هدننام قول وغ نالوا كانهشعر ندا ۱ 8

 رشکما شکیبا .قیزرفنالب .یفرافتیصوب سنج
 طبر هلرلسروا ايو یرلفاشوف یک هد رب راق < یدنلعاپ هل رلسا

E.عانا رامات .بتولک هلال نرم  

 ناوح یرلهمسر هسلا كناهر <« یدنلوا تیرخم او ید ر

 هتیرلنا ونحایو لحمررب هبهناهابلاعفاو سنج رلبارحم «یدلوایراهمشاف

 [یدنلوا ذاختا (؛) هارکتساو ترف لحرب هدیدنعم هفوصایا و تا

 فرط هد كوص یتحاصف نوش .یهدههلاس را ۳ 8

  TT EESو ۳۲ نم ۲۳



 ogy a ا ا

 ینا ناخد ؟رو دەن نو وح طیض لوناتسا صاح بصعتم ۳۸۷۹

 ی تجسم

 نانسرخ وا اهد ندناتسرخ ستم نا نصاب و رويدا

 ۴ ناملسم ر داند یتعانش یکو رونسماس یتفیدلوا

 هاب هسلوا حسیرلتناور وشا ید هاهو كناغروب نمروتک هلس

 هدن راکدتسا دادرتسا ندماللسا سدو بلص لقا

 وزح اتسن هراتعانش یرافدیای بو اوا تم هد هش ر ارات نانسرخ

 لاعف اءهددعم هدیامز ر چسه «ماللسا رب چه طف .رولاقندنلسف ازع ال

 ندناسرحنالیدیا.رولسهلل وااعدا هدر دشمنا تداعهکلب ردشماه اهنامهاب

 ۷۰ هدنحا 9 تود چوا ها کف بلص لها رظن فرص

 كردا GEN e بلص لها هغلناصق وب و نشه, السا

 ا ااا ود ردکلرپ هاش قلناتسرخ زجفتدیاب

 تولکهلمدا كس یللا زو لر ۷ مو نالسرا یلارق هرتلکنا هله

 هدّتسنما تح كتم رلتاح e ندحتف یناکع بولاح ردقهنس ییا

 ییدرو روس هنفحهلساط رج رسا ررب یرایهنک و هنغح هم وط

 ۱ رکص ندلتف رز رو ریال یهمالسا نر وصح ردق كسحوا

 ندنلل وتقم وهنسمالقاص بوالبوطی رادوا ودرول وا لامعتساهدتاط

 ۳ ۱ < 5 كناونح یک یت رظن یتسهلک كننراض

 نوىلوبات ندا لک ا یسهنس نم دون زونه يعل هوش اهد ؟ هد هب

 نامااق متن رطاخ یرادقم ییدرو وک هلا | هدننابرا هب ر وس هطرابانوب

 تره كناطباض یهناعع یارسا نالوا اشا ند ۲۰۰۰ طةفو

 وزد ه وشروف رر رر ( یالوطتدقازرا تلق ) ار هسرلضارتعاو

 ..! كحهسدهب هنکیدلردنوک همدع راید

 هاطض موش هسامع a . یدنا هدنلا رلمور ز ونه نامل

 شعا لاهما ایو شا قلعت هبیا اي طض كنامل ندنغيدلوا لوغشم



 یشعن كروطاربعا ,یدلدبا حتف الماک لونا دا یانگ

 هح ول هناعل E ندکدک هب السا دن هوا ندوا رس ء ید

 یناق نوا رکسع هدهدنامزوب .رایدتبا موج ندهقرا هدهباروا هل وط

 عوقو هدنامل ندشیدلوا هدقمراص یرغوط هنشوقوب كرز هدنسهداح|

 روح هست ملست هدرامور نایالک ۱ یغیدلوا هد ومب كتمواقم قحول

 . یدلوا

 لخاد هرهش ةعفد نوجما كماما راددکل یتطاس ناش مماف

 «هدنسوق پوط .یدروبدیا ماود قاهشغراف زونه هکنوح . یدلو

 یربندهام یا هدنک وا وق مسج وش نالوا شنلحا یراداف ول

 كانشسن روطاربعا نشود لوتقم .یدیا روش وب هدنغان وا نالوا زوک
 اوا راوطاربغا ندنتفاق.« یدلسارا عن. یا ی 6

 قارا .شعا شنلسک یافق یدل صحت شعت ۶

 راطخا هرامور ینکیدتا لاقتنا هحاف كکل رصقو ینیدلاق روطاربع

 هل رب مولعمان هرکص شعنو قلعت هننوتس نوت هرزوا كلد

 ید وا ماود نوک چوا امغن [۱] .یدنوا ابقلا ايو نفد

 . یدشعلوا فقوت نکررک هنسهناخ هدسا راب ون ساق

 نوک ۳ هر هنس ۱۱۲۵ ندّساقنا ندنفرط نطاق هتشا

 . یدلاق رخسم هلهحوو هدمالسا تسد لوساتسا رص رس

 فلتخو ندسنج ییایه تافلت هروک هشاور كسولووترف

 ر هلون . شعا رفت ٠۰۰۰ هدلاح ینیدلوا لخاد هدساحا ندرلشس

 ا اح تصعتم هدااحو . ردشلدیا بسا ساخشا :دایر 8

 هاش, هقشب ندکمروتک هنابلغ ییارمهنمد یراعشا تقبقح فالخ

 . هنل وا لم

 ۳: ص ۲۳ 9



 اب ناح دم یلوخد هلو اتسا تاحاف ۲۸۸

 ک خ وط هلاوز تفو نوک یجنحوا هروک هتناور 2م ناخ ر

 هرهش ندنسوق بوط هدلاحیتیدل واهدساکر 2م اشمو ارماو ناکرا نوت

 دم رس ر س سس حج حج م س صحیح ی س ی

 ع ركع بورداق هبیراقوب یوطس فس ندنطاشنو قوش لرءهرک

Eهبادخ  E0 )وا ارام رکا رغ  

 ٩ [ RE زکیدفوا ی
 شح اكلذ شیخامنلو اهربما نیم الا عنف هطنطسقلا نحتفتل

 در ونک رل رطاخ ین هلماج "ییاعم یتیداوا نمضتم كشرش ثیدح

 رز بولیرلیا یوا هتیدعب هف وصايا یی هادم دما ناطلسو

 زاربح هنناس تو تماسجو تمظع كمسج دم هنیاعلادعب یتسالابو

 عزاع هعخ كلبا . یدردتسا تئارق ید ناذا لاحردو . یدلوا

 ۲۱] ( لوالایذامج ۱۵۳-۲۲ سنام ۳۱ ) .ردشلدا ادا هداروا

 ۰... هتکنالمو هانا » رانذۇم 9 تارا

 عوتلوق كحاف بانج نیدلاسمش قا هحلشاب هتوالت ىش تما

 اج ةالص كردبا تئارق یهطخ مافو شمراقبح هم

 ۱ ا ادا هلتماما نیدلاسمش قآ

 لومناتسا۸۵۷ ( نورخآ ) ےرات یدید د ناطاس بودیا حتف
 شما را ییدلیوس تاذلاب كهاشداپ هنحتف

 اس ندنفرط روطارعا رب نالوا هدنمان قلة یسەدلاو لوماتسا

 ۱۳ 16 ا یسلاو .هدهعفد ون یدبا شلدا سيشأتو

 هدا یسلوا شلدبا كرت هرالنامع ندنفرط ناطنطسق رب رکید

 . رددهس ع

 هروک هنغیدلوا سیام ۳۲۱ . رود رخالایذاج ٤ غران ضعإ ۱ ]

 . رلک«هزال قلوا لوالایذاج ۲۲ ايو ۱



 شر آن سس ہی س س س س سس س ی یم یس سس جد

 ۲۸۹ رلهرصاحم ینیداوا راحود تالو اتسا یاتناخ دمت
 سس

 يک یدل وا راحود یر ندا اا و ه رص اح ی هعفدو

 اھ و وش صاح ی رلګ رات ه رصاسح ۰ نکا ه صاح یح ز وقط

 ۰ ردا دو

 9 ری SE EE E SNA ندحمسە ترضح - ۱

 مارک ها۲۲ 2۵ هرکص هنس ۱۹۷ قدالبم 2
N0 ۹4ت  E ۱ A WE WASندنفرط  TANE 

AN۲و هدنامز هب واعم هد 1۵6 - ٩ - ندنفرط رلراوآ نا 9:  

 هد( - 15 ۷) 2۱۱ -هواعم سا در۱۰ ندنفرط رابرع

 زب زعلادبعنارمع و 4 لمس ا ندنف رطفوءنسانایفس ن هب واعم

 هد ۰۶ 2 ۱۶ -ندنفرط کالادبع یا ناملس هد ۲ ۹ 3

 دادشرلانوراه 5 NANTS N NDE VAS TA Noe رلراغلب

 هد ۸۱۹ انک ۸۲۰۱۸ تراوالسا هد ۸۱۱-۱۷ ۱
 نموت ۱ ندنفرط یصاعر STEN AN راغاد هد EEE راسور

TSهد ۱۳۹۲۲5۵ عولواهلا لشم ۱۲۱۱- ۲۶ .تلص  

 : یدوم ناطلس هد۱ ۲۸ ۲۷ .فنزناب اک ۶۰۲ )
 ند رف رطا ناب ناخ دا (۷۵۷ £ ۹)0 ۰ یابد

 ۰ یدشلدا ده رصاح

 ینوکی نچ واو رود یرهش ینوکیجنکیا كنلوخد هلوبناتسا حاف

 رب آوا و تی یاد رو شک ا

 کم روک ینغآ كجوروا هدرارب
 بایس ارفا دبنکرب دنزیم تبو موب

 دوکنع رهقرصترد دنکی«یرادهدرب 1

 لا مسا نالا دل وساتسا فاعتم یجف . رو ای مرا را ینهیدید

 ف یسدق بلاص لها ا رادقم و : عرقا ر ۰ ۰۰ یرادقم

 ردي ۋاسم ەت رادقم هسااساس وغ ئږاقدل زاغ ت ول هش هدرهشهدک دایا

 ىچرا ۸۵۷ لوالایذاح ۲۰ و ۱2۵۳ سیام ۲٩ یلاص هتشيا

ETE TAS 



 ناناخد یباوح هرامور كحاف هدنتح یحتف لونات-ا ۷۹۰
 ای س س س س س س س ی سس رج رج س س س سم س س س جت. ی رج جی برج جی دی ی

 تطلس ناطنطف ىح ر روطارعاو یطض ندقرط ماف كل وساتسا

 ۱ | .ردیرىخا موب E طسو نورفو یضارشا موب تاسهمسح

 هنکوا وق نکردیااشاع یهفوصایا ماف یراراکصولخ مورضمب

 هاماکرب ضاعد هاست قلوا رهظم هر الا ه دههاهاش فر رمشل بولیز د

 E و رهنآ ون هدناخ و رعم هارخافتم ولد ىد وا طض لوس :اتسا

 رده وا | ۳ ک درامور بون وط ییحیلق اف هدب رلکدلبا كير

 رفع رکی واو سفت و طقف

 نکرولک هنم ۶ مع دارهزک یلوسناتسا خ اف ] هدیدنفا یاری خروم

 هلاقتسا (؟ ( A8 نالا ما ربا ° رخاأ 5 یی هعلق رمخسل هل ااشاب لبلخ مظعا ردص

 یالوق ههاشداب شيا لکذم ول ا یساعد كناماع نوسلوا دج بتوقبح

 30 4 ( ندنرلا اجا عاضوا ضع هر ىلا وم هاشداب ۳9 - یح هذن ر 9 یدک

 تک رس هديا ول توروس راهظا یلاعفا هلع ءا یدا ں گیت کر ندا

 ۱ یحبلق کد لب ود رد لر وکه لحسا ہاق وس شیا و .ردقول زمتنم مر هز کتمش

 یکه نو را وام اتکا )عوي امةف ۰ رم د 1 رلد دلی A E تورو تاوح ۳ و و

 ۰ صر و تالصش راد E ید راتکمرتسوک تالک م

1 2 TT ONCE A 
 ندننال ومتم هونج هله وشت كى اشا سوعر 2 اح ەهوح ىلعوا كب

 دارد ردن وک هحاف 3 (یينارف هدناک رام )و یتحواللا ال یاب

 زفاس رده هو ین رلکدعا هب را یثراق ه رلبلت امع ( هفحا ندقسحا (

Eرل لە ونح وا ِ ر ل هوج یر  Nنو  

 هه راح 5 ڭكہلا یوم E نانلوت هدنىاىم E وتقم یشعل یتحو

 ای ) 3

E 
  KRای

: 
7 9 

۱ 

 هلصفم تام ولعم رئاد هنسهبص وص > لاوحا EE یت لوناتسا ۱۱

 ی را مات هبنطنطسق لیلح حتف كنیرلترضح اشاپ راتح دما ندناق رف نازبحتم

 SANE ةناختک سرابو ی رات ا هک ا 3 وص کالوساتسا تكایاذ مای Vlasto و

 هد[)06 16 0ابزوع ۰ ردراو یرتا مات « یطرضو هرصاح تالوناتسا »

 ۰ ردشم زاب رار هدلوب و



 ۳۹ رال دو هدو لوتاتسا یا ناخد را

 ۳ یکی اجلا هنامتخيم باب هد سا شعا ا و

 تاد كرلتوب ندنکیدعا كارتشا هام رالءونج نانلوب هدالعوا

 تکرح . رایدننا ماحرتسا یسلاق نوصم ندو

 یاعسا شرق یرابولطم هرکصندک دادا ریدکت یالوط و

 هدر ندهردا ياد هسراقدنلوا لوق ههاج تک هدیابوت . یدلوآ

 هنساطعا هزحو ببرخح یرلندب یلعوا كب هدهسیدلردنوک نامرو

 اطعاوذخا هحتسپ رس هدف رطیه كهلع تلود كلاغو یدنلق روح

 ین 1 رو ار <« قلاف نوصم ندضرعت ل كالماو كلا

 لوو 6 قمالوا عيا هم سد هلر2 رب چسه < تملسهدیا

 تایاکش « كمالدیا مادخیتسا هدهقاش تامدخ « كيك یتراقاربب
 ا ین ا دما ی عاتسا یرلاوعدو

 لوخدهسمک رب چ چه ندهلع تلود هڪ eg رلیرحکب هنىرلەناخو

 ندرللهونح کل شعلواجرد هام رف ۱ هدربص وصخ كماعا

 هدنفرظهام چ واكرهلدیاریهع یرلهناخ دقلادعب یسایشا كراناملیا رارف

 هنیزخ یساتشاو لاوما كاراناعا تدوعو یسهداعا ءراندا تدوع

 هبا ی هجردوب کیدل هدارق تج هدسهوا دق هتمان تلود
 دع ندلاوحا نریو فرش قح هللا عو فک 2 هناراکتیناسنا
 ::ودا ر هسل وا

 هد بهس رب هنفس (ایرلاغ) هعطق شب داع دوغ قوم

 ندا لاوما هدرا تنر ید یک غاجنس

 هلارتش ال ادعر هب ەر اح ای یر رد اس هونج ودی رگ وكیدنو .یدلدنا

 ىدا رلشعا رارف هدنرانامز ققحم كن هبعطق هحش

 یرادرسوهدواهحنلک هب هنس یدلوا تک ا یاضتسوج (



YAYاع ياع تاب لویناتسا  

 تان وقرهسهلوا صالخ ندهرایثاهم Te نرو ردقهزقاس

 مارا هنفس نلسهلوا قفوم هرارف . ردشلدا نفد هباروا یش کما

 رلاشا یلتمق رلمور یتحو رل ی 1 هداوساتسا هاساضع)

 دا ران و ا رلشلوا قفوم هرارف ی رک هنتفاسق لنامع بولآ

 قتفد « ییرطب نانال لومناتسا ء رودیزا سور یراتالک یرلیا كلا

 . یدیا ودرانونل یینللدم دىلو ەرتىم

 ییدرتسوکهلوا كنوتنونمومالورنالوا ییمسررومأمكیدنو
 هدولکیدنو یدب رکید هللعواو یدلوروحوا یساقف هسرزوا توادع

 نالاتاقضعب و یلغواییا هحنلک هنس ولسن E .یدادبا قفرت اک ۲

 .یدلدبا قو كره دیا ماهما هلا هبس اس تیانح ی ا | ملکی د: و یر | رام

 هه ذ» تادعاسمو یاعورسیر درام - تخ اب لوا

 نامززا ك و تڪ اب هب هماع تلفد E نوصم ندس رح هدوج وم

 یاسرو لر لار رف یارس رب یییدردیاب ا هتنو رب تر 2

 هک اماهدهسیدردتا اعر هک Es لبامم هس رلتمدح خاف

 هتل هدر همکشل ای وق همظعم هات ر محسه ید اوت .یدل وا افق هنماقم
 ۰ 2 ۰ ۰ کت |

 .ردشمالوا عماح یداوف یتیدلوا راح كرہشوب نوجا قلوا تڪ ا

 19 ۳ اے تو رخ تالاحم و SSA ا ا لوح كباس 1 ها اب ور روا

 آو دام هع رع کیا یک زکددرفو

 یرلغاطتوسدو ناقلابهلبا یر هوطو ظوفح هاسهطسا ویرلزاغوب

 هت اب رب چھ یسلوا كلام هرارحر لدتعمو هب هعفادم طخ وا 254

 هسمزالهننوجا رامعایدیدج تخاپ اف .ردندداوفشمالوا ببصن

 راوح هلرامور ندآ رارف هلهحو ینح هنل وا ناسهدس او ید عیرد



 E یصن قیرطب هلوتاتسا یاتناخ دم

 . یدلبا تربع هدسز یسوف و ناکسا یهبمالاسا "ییاهاو ی.رامور

 قیدروک رقم یابند یکید هر نایدا ,فلاخ هسالتا ۱

 هدردف ینندلوا همهم و اش ۳ یاس هنس ۹ع یی حاف هدلاح

 فرش هی ه راس نابدا ا هنف رش تامالاساید ها ردیااط ءا قحر هن الداع

 هامتس رخ هل مالاسا تىفصز هجور ینەدوجوم داعم هدهحردكحهرب و

 یراسا هدنماتخ كنامغیو [۱] لیوح هعماح اسلک ع۲ بودا مست

 هل را هنفس و شمقح هن ادمم قلخندیا افتخا هیر هبهن وا ندنکیدتباعنم

 ماللسا و هدرانو یعوح ارالاپ دلردیا تدوع هد رلناسم هدیارارف زونه

 «برصء«مود « راغل « مالاسا نام وا تاج ندجراخو هدهقل عفاوم

 نیلنامع لوساتسا هلکتدنا ناکسا هدسانم عقاوم هدب رلتلم خالوا

 هدهنتعاج نانسرخ یتوف نالل وا ۳ ناف مع مور هدایز

 ۲ رد نانا هساح ور او

 ) یک انور اندا همان ےک او

 هراب ولغم هدنسهراد یسهداراو را كع رک نا رق ینوک یجینشب كتف

 روک ذمهج ورب . ی دص كرلاسالک دوج وم قرهل ر وساطعاهمادح و تی رح

 اا کد د نوک, مار ندضشتف یک ییدلبآ هر 2

 هرتسانمر ردنامز جاقرب یالوط ندنسهئسم قلسقودوترواو کالا

 هنیدزت ی (سویرالوخ سویدانب ) قیرط ناناوبهداوزنا مع كرهلىكح

 لا

 شا

 ترا یا نو هدد ۰ E NS كوز ۱ نا خش

 ا و ا ناک ۱ یسع+یرانف 2۷2 ه

 روخاریم-۱۸- هیفوصایا كجوک ۱۲- اشاب دغ -۱- نابالاب -۱ ۵- اسیلک
 ٩ ردبرلر وهمذم ها یدحاسمو ععاوج اشاب یلطصم هجوق :

 E E هب رعق ا اشا ینطصم ق وہتع ا همف وص 1



۱ 
NNEیا ناخد ع یبیعت یی رطب مور هلوناتسا  

 ہہ ہہی ہہ ہم

 (نابعا) یرارونانس زکلای ندنتموکح نزومأم مور حاق

 اد ر ماع یییدنک . یدلیا اقا هدنراترومام

 ا ضخ سار قجهلناط اسر ندنفرط ندنفیدلوا یاس

 یارخ هاطسوت و كعا تیسانم یادم هلسهعت مور ینعی کی

 تمدخ هدصقم کیا وو . یدنشود ینسهراح كمتا تیاجو افتسا

 حتق رالناهع اناذ . یدلو هدکلکیرطبو قیرطب « یاذ كت هدا

 تیور كنه د تاصوصخ نامز مه هدکلاح یرلکدتسا رسختسآ و

 اک هلا دارا ضعبو كرت هرلدىل و هرتمو هرلاساياب ی 4

 تالبکشت یساسبلک مور حاف ندنرراکدلک هديا اطعا عقوم رب یزخف
 ییملکما اغا یهسسوم وب هکلامجا . یدمتسیا كما ریضت یتسهمدق

 ۳ کدو هتک ه رطاخ قلارا و هد یم ر دنصرا ها A س چب

 یلهدافكي كنادعاسم ییدلوا راحو ییناوق یساسلک مور هققای

 . یدنشود کت 1 لشرولا هتمدح هدصقم یدنکو یغیدل وا

 ضعل کا كمنشود لکد یرودزا ييدلبا نیعت كنااب رلمور

 هدرلنامز وص تولوا ییرطب مور لصا .یدیارویدیا هل توادعو

 9 هدزتسانم رب هدهرص ین داشدلاح هګ ور هدلوساتسا ثكکلانتال

 بولسناط قیرطپ هني سویرالوخ سويدان هیلایموم نالیکج هیاوزتا
 و فا ترایز هرصمرا ندنفرط یراحوض "قاسفودوزوا

 . هنیدصاقم هلشمت یساحور سیدو یتیرطپ مور امر كنوب حاف
 قیرطب هراسفودورواو تلخ یدک كردنا تاسح یغحهلوا لئات

 . یدسا نینعت

 هکرب د كردي هباکحو لم هیدازوا نوزوا یصوصخو را رات

 مساصو تافیرشت يهدننامز رادوطارپعا یہجوت مر كکل رطپ



 ۳۹5۵ یی قیرطب مود هلوبناتسا یا نا
 صصح ہہم مه هه هه ہہ ہہ مهره حیا در حر ہہی حج جم جرج صبح ہمہ سیم یب

 .ردشهوا هجوت" ۳9 ا قرهنل وا لوف هواه روح هلهجو

Eلبطصا لوا صا و ا ل عصیم  

 لوصو هن واه یا رس هلنامهر اسلک اک ار هتسار نالیردنوک ندنوناه

 قد رطب و راک دن و داب یهاشداب یاعد ندنعا رب به تومح هروضحو

 یا ادا اه هدقدناش هنغایا كهاشداپ نانلوب هرزوا ماق

 رولشحندروضح قرهللواتئارق اهد اعدر رارکتو ناسحاییاحور

 هناور كاغرو یتح یداب انع یەک كمارو ماف . ىا

 . یدنلوااسک | ناتفخ فلکم هدر قرهلوا نحهلاون هدنولاه ةرفس ]

 رام را ضعب [.یدلدیا عیشت ندنفرط حاف ردق (؟) هلوب یرایو

 .مدنیا قیرطب هنتلممور ینس] هددرصیبدتبا اطعا ییاصع معصم اف

 .كسقج هلوا مهناهاش هباح رهظم هدلاح ره .لوا رهظم هبهبنابر تلالد

 زاستما یرلقدلوا لان هدننامز راروطاریعا لوا ندنب كکفالسا

 قردروس فطلت هاسهاراکنافتلا مالک [ كسقحهلوا رهظم هنادعاسمو

 الکو كل ردیا [۱] « عسشتردق هنسلل وح یا رس ی ER هنکو ا

 هواه سا هلقافر رکسع قوحریو یساغ ایرحنکیو تلود لاحرو

 ندنفیدلواشملوا [۳]لیوحت هعماح هفوصایا [۲] هدلاحیيدادیا باکرا
 مانعا هتساسداکر از نع سدقم ( 515 ۸م ه۲) نانل وا صصخ 9

 كتیرامای | و «نوبدیرپساایا و هردن | ایا یرانم كنطنطسقو یدنلوا

 وبمارو سوال 1

 ندنفرطاف هنیوکر هواه بسا كق رطپ هدنسینامع غ.رات نتترامال [۲]
 یکیدتا تقافر هدلاع یتیدنوط نکرد كنناویح هدهوطخ چ اقرب و تواعم

 E یک خاف هکنوح . و وا قات هلطابتحا دیق ههسرودبا تیاور

 ندا < هم هل ر درا لقع E قس اکر قب رطب یک سیاسرب كنهاشداب



 یات ناخدم ياا هبمه دم تازایتما هرلم هور ۲۵

 هروک هتناور 113 ۱ ) یدنلف ش د A 8 ناو

 ۳ راس هکرکو قیرطب رک ہدنرو رمن وک دنس ندنصت قد راب

 کو هس راقخ هل وا عا هب وک رو و میز ر چیه كطنهماحور

 كنهبنفدنممامو جاودزاو هن رلکح هدیا فرصت هرلاساک نانل وا كرت

 نالعا تهادم و نصاب عسل سم ااا هنغجهناوا ارجا لوالاک

 كرز ونامرف هدر ر ادەنغجەلساي هلا هع دق هر دید یرلطرو هلاقساو

 هلهح و و و اطعا لو لو هرزواقلوا هنا راک تفغطاح هقدصرب ياد

 هلشصرتا .یدلیا ناسحاو شح هاس « روطاربعا ییاحور» رب هرامور

 نامرفو هرزوا یحاروک (زوای) هدل وا ملس دهع و هدن دلج یحشدرد

 یفم هتسلروک كنامرف هتبرزوا همر ندا روهظ ندشدلواشکاي

 ۳۳ یا ندنفرط ( هحا و ا یللسر خدا لع اع مان الا

 هفی رش عرش یناوعدو هلْسم یتفم هدنکیمایوس یغیدلوا شعاب قیرطپو
 ي بذاکدهاش ااا > ادم 5 ¢ شمنسلا دهاش نو وا ہا

 : ژواب هبدومحاب هعدقتازاتما .هلکمروتک یر دی کی ر هاتخا ییا و |

 هدنبرق راهکت ماطر هسیا هنره .ردشلدیا اعا ندنفرط ملسناطاس

 نالوا ندسد هقشد رلساناب ناتو هدرلار و ندید و, یر رسام مور

 تعاطا هناراکصالخا هرلمماح وش نانیروک بانحلاعو شزاون بولغمو

 یتحو لوا زار ندحتف هققلا ىق . یدیا رارروط تحاز و رردبا

 ۳ ار اسرفلمحت یرلاغوغ اسلک کلم وب مدحتف یاتنا

 لوق قرهلوا زوس رم هنارعاش 7 7 تادافا هدیزوس و كنبت رامال

 ۱ تر

 Pama 16132۳15005 كق رطب هرکصندنساسیلک رلزب نعسدعقماغ رود [۳ ]

 . روزای یکیدلردنوک هتساسیاک



 ۹۷ یمهلتسم نالغوا جنک هاح اف یا ناد غ
rrr n 

 ۰ یدلبا کار هد دته و رامور قرهناق جک سم وا بقاعتم یو

 هلو ر یالوط ندنسا وعفا اس rE یرنمور لورناتسا هصالخ

 5 یدا سوا ناربح هسه رد 9 ا ىر ی

 هرل رصف قرەلوا یرزادفر ط لو مدع سا 2 ن هدرلالک

 <« یسعل قیر طب تاسو داش هلا یوم نالوا ر هلم ۾ هفرف ع

 هب هبنس تافتلا ك ( ساراتون ) قجهللوا رکذ یسعقو و مسا هدیغاشا

 ۳ نو رسا شب مود هبهسايع تموکجخ راهرو ی
 راهرو للد هنعالطاو فرقو طرف ى

 اف هانالغوا جنک دل ( ساراتو یاقول )

 هدننامز نیطذطسف روطاربعا 1145 ۱00۱2۲95 ساراتوت ساقول
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 یا ناخد یایذه داصاح هدنقح نالغوا جنک ۳۲ ۵۸
 ی ی یی ری بن سس ی ی ی ی ی

 نالواهنالیزر كهاشداب ینمودخ «سارانون هدهسیدلیا صا ینسلروتک

 کمر وک هدنتلایبلق دلرادالج هدر کج هديا تمدخ هنسهنامهاب یوزرا

 قر وا بضغراح ودنددز باوج وشا م اف کک تکاب | حسج ر

 یالغوا ۳ شعر ونک یزوکاتنقو یرلقح وح ۳ سازاب ون
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 [ . ردشمرد وف هسرزوا هصام ید ها بودر وک یراغ سو

 قورو یراءرآ هلروطاربعا هلهجو زمکیدلیا ناس هدیراقوب ساراتون

 ۳۳ نمامروک شنا آدج هدننامز هرصاح ندشالوا
 زحندفرط یرانمشد ضعب یسنارب ندنعیدل وا شماعا هل, هلخادم

 هاشح و ییلعوا يياكسار رات وت N تسمحاف هدر و كرلب دیا

 هیرزوا یسعیادر سارایوت یتفلکت هدنقح یسعا ?N هدر وص ر

 نالی هدرب نداق تافرخ وید ردشعلوا مادعا یسیدنک هللغوا

 هدمه و ساراتو مه هدوا هسراو تققحر هدحا كشداو شملردیوا

 ]1[ ردشلدنا فلت هدنلا دالح یرالغوا ل

 كو و هد (یرالاس) ندنساضعا یوم ۱ سل هسا رف

 ۳۲۲ ۵ مس تققح ناسو ریوتت هلکعا:راعشا هتقروس رب

 : ید وا هجرت

 : یدبا ساراتون یمظعا نکرد ثاتموکح هرکص ندروطاریعا ]

 هدنکیدلیا دقت هناهاش باکر ینسهنیزخو هدنلوخد هلوبناتسا كحاف

 : ك

 كکيروطارعاو كتکل# نوع یهنیزخو تور وسشا بس

 هنلاّوس ؟ لدعا صیصح هنسهعفادم

 ۴ ص ۲ دلج ینامع رات - اغرو [۱]
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 ۲۹۵ ی-هلثسم نالغوا جنک هلحتاف ین ات ناخ دم

 ندنشذلوا شعا صصح دفا قرح و ى بنات

 5 هڪ د ردعماع وا فرص

 هدلا یرلن | هدلاح یکیدتبا صیصختهزب قح بانج یراهراپوب
 هکمرتسوک رلتعواقم هیهدوهسو هفمردبای راقل راک ادف اک نوحا كعا

 ۱ ؟ یدیاه تبس

 هدزوسوو یرارصاو دانع اس لرد ىجا فاو تم واقم هڪ د

 ی اوا ییوشت را کاش لح مظعا ردص بک ۳
 یخ هل وایهاشداهباح رهظم ووفع یسدک هدهاشداب ءو

 هلاراسفتسا ی رطاخ لردیاترایز ینسهجوز نالوا شارف رساو دعو

 ینکیدا ماودددبانج ولع ییدرتسوک هدحتف ماکنهكحاف .ردشم|هلاست
 تحافرلتداهش نالواهنانب دب یکوب هدهسیاهدکما نایب راخروم ضعب

 شمقبح ندرلناسل ریتم وقوتوم ؛ناتناور ولاثمون تولوا هدنهل فرص

 رایرمش یراق هرلتقشح نالوا تهادب و ح وضو ناهر هلسهسا وا

 هرکصنوگ جاقرب ندحتف عقاولاف .نعهدیارادهک]یترهشو ناشكيلاخ

 رایرمش لاح وب .رایدنا وا مادعاهب هاكحاف یرلقجوح هلباساراتوت

 كلغ اردا لاا وس یا دل شدوا ینهاخو

 دعو كنالاتا نوجا قلراص ههعفادم اا زارکت را را
 امالا شومارف :دییدنلوا کشو

 یزناقا اقا كف رطر چھ تاک واعاو وع د و كحاف

 ردساسعارتخارب هکلاحارلوکل نانتسیا كلوروس هتاف .. یدیا لکد
NSمثاطر و قالطا هردبا ارتشا ییا رسا ماطر نالو هك  

 هدعاسم هنیراغا نییایارجا هحتسپرسو كرت هراناتسرخ یرلاسلک

 [۱]. ددندرلک-اکوس یراقدعای تنل ر لزا دیک یطسو نورق یسعا



rsیا ناخدم یسهلئسم نالغوا نک هاح اف  

 ۰ ردبا دف ناهحور یصوصخو هددقا كب دار مرت , نام

 رابل هونجو رلمو ر بقاعتم ییطرض یلوسناتسا تاح اف باح «سصاح]

 ندحرد هرقفر هلوش Kerî هب کح ینادغعاشه ید و

 .یدتیالوق یتفاض هدنسهناخ كساراتو قودنارغ حاف » روبنکح

 جنک كساراتو الا قلشوخرس . یدحا بارش هدایز ندتسسن

 ییدتسیا هشدبا تفلاتح ساراتو . یدتسیا كعا شارفتسا یناغوا

 یتنیو كساراتون هليا یرللغوا نالوا یسادعام ندنالغوا نک
 رشبمهلترظم هنتمکح كهرش تیدحساح نازای یو «. یدردروا
 ها "مع و یک بارش هدرلن وکو ا هصااب « كدهاح ربمار نالوا

 .aS EET al رورحاق ندیاسح یک کج همروس قادود

 هنسیدنک كساراتون قمروص ی رطاخ بودک هنجواینات كنسهجوز

 دوق کیدکود رو هلیا ناب ینکیدتیا راخدا هرزوا كما دقت

 نالوا ES بانج ولع یک كعا | هداعا یدکک یارهوحو

 . روسمهشود ۲ و هرکصهققدرب كادر

 ا ارت یسهلوک ناتو هلا ویدا رصف ےک

 | واخ: رلراتات هلبا ادب ندنرافاقزو زان ک ود یل

 لوبناتسا ندیا دابتعا کما عدقت ی رالغواو ییرازق هنیرلهاشدا

 هلبرازوسو ثک.ی دو 1 هج رلکیب ندیا دادتما ردق هنیرارصق

 رار هلوا قرهلوا لاح ۶ ضرف و اف | رظذ هنغل مقالخا امور نابایود

 صوصخ فرش هی رک اح "هاب عو هملغوا » هل وابا

 باحاو هنس هس ر سنار هدایز اهد كنصصم كعد« مردنا دع

 ( . رودوت وا PEE قفاوم هرصع

 )۱۸٩( هفیص یدلج یر دلنمرتا [۱]
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 ۳ ۰ ۱ یس الشم نالغوا نک هلح اف

 سس حس یہ حج سس سس

 لبلخ مظعاردص و تاتو وا سناربب ضعب هلا سارا وتود قود

 رارکتكنلاحر سنازب هن هلهجویتاور درام رنک ۱ یرلاتق كناشا

 كناشاپ لباخ هدو یراعلوب هدنانشت نوحما قللراص هبهعفادم حا

 رارصاو تاسا هدتمواقمو یلا هده قلاب ول وطنوتل | ی اند سناب

 ها تام فال د یا ماست یرهش كرد

 هلیحو یاور كخروم ضع کوج . ردق و همش هدحه هنغن دل و

 فات هدهبرامو هرصاح یفصن هدنکلب ونادوا هدایز ندكس نوا زب

 رر یر یه هل رفطوزوف هش هدنسوشراق یرلعفادم سنازب نالید

 زوب چاق رب كج هلک هنسشراق ۍزاغ كيب یللازوب زوب نال ک ندلسرآ
 ریدقت یساقفر هللا ساراتون ینکجهمهروک شيا رب چه كنلاپوروآ

 .ردزسهمش هنغبدلوا جراخ ندلامحا یرللوا لدهداس ردق تاج هس.دیا

 كناشاب لبلخ مظعاردص یتحو كنبرلقج وجو كنساقفر هلبا ساراتو

 هرامور كناشاپلباخ هدهنو یسهلئسمیالغوا جنک كسارات ون هن یرلاتق

 همشهنخیدلوا یسهحش رخا بسر, .ردلکد هدیرثا یسع روک رادفرظ

 هدنف و رافلا وبا مرا هدص وصخ و یدنفا كب دا سه مرت ماعم .ردق و

 هدنقح یلاجر مورو رلزاتما نالیریو هقرطب » : كردبا ققدت هعا

 .یدروسهلیروک شوخهج املعناکراهبامظعاردص راتافتلانالیروک اور

 تفو .یدرولوقروق ندنسملوا نابرق هنیرلههرتنا كرلنوب كهاشداب
 س

 قا یتح .رایداشاب هراساملا خومشو املع هرزوا قلا هحشرب ندمک ۰

 تمرحایوک ؛شماعا مارتحا هحناف ندک ردقهنغایا یدنفا نیدلاسمش

 ناطاسنالواشمنجوک یالوط ندنوب.یدیا شمامدوک موزل همیظعتو
 هلا [۱] اشا دجا هداز نیدلالو یسهجاوخ هدنندوع ناح دمج

 8۹ وو هد اتکا 0 ییاود بت ص ۱ ]



 لتق بابسا كناشاب لاخ لرادناح ۳۰۲ ناخد

 یس یدالک | یاسا كنىرارىغاو كاسما | 0 ءیدشلدرد

 ۱ یهاشداب لس هح هدایز هرلم ور و هخل رصف كنشاملع لاورا نابع

 قوح کل یدئر وا ی ب رافدل وا كا هشندناو ربغم یالوط ندا

 كنناکرا كل رصف قرەلوا هلعف ا هکردىلملوا شمرو تنها

 محع هل رلصق لاح وب وا ندکدید «. یدتسا ادف هنالاط یترلهلک

 ۱ تاک رحت خافو 0 شر هةشى نددادتسا رانا ص وصح هنس رلهاش

 ۳۱ اهاشدا راع هلو ندو .ردلماکدض كن سهنامکح

 كیادناخ هدفّرط ر ا ک نودا ماود یسهلداحم

 رکیدی رلتس وتفم هب هم الاس ۱ راعش هلاقالخا ¿ نسح صوصح هن رللص

Eهددادنساو ملط هلا ا دم سنارب و مع  

 هلم یدلواعقاو یسةلغ كلدادنسا تقاع .یدرویدیا هلداع یراالتا

 ۰ رو روح ه والع اش کس

 ۱ لتق تكیاو اش ا
 1 جد

 ایلح یرادناح مظعاردص

 تیام ااشاب ىلع .یدیا ندندافحا (اشابنیدلاربخ) للخهرق یرادناح

 AY (EA) ن ا SG یک یردپ دب هدناذوب . ردىلغوا

 لاکو ملع ردتقم « ردم تاغ )کا یوم مل وا ناعت هنرادص ماقم

 . یدیا یامو ولس درب روهشم كا ار ر یحاص

 ند راسن از كناذوب 2 رلح رات 9 اهلهح و یتیدنل وا ناس هد رلي راق وب

 توننا ۳ ابا ترروآ دو CEA او یلنلا هرا

 كعارتخا را رب یدصق تایاور یهدنقح یرلغا تا هدهعفادم

 هاکح هح ها وا ردق E5 لق اک دک قفدنالب هل رحم راب

 بس

 E 2 ار | توت زا هم
 تح هعود یتکا و ا ثحماق تولوا تراسع EL هاب دیا
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 ۳م یسهرداصم تلا لتق كناشاب لیاخ یا نایلدمت
 دس ر ر س ںی س سیم س ی يا

 رارکا كسا داره تولید وک هلو لر

 هسدنک ندنکیداسن ساوا یرتا اشاپ لل یا ا
 بولس ییسهداعلاقوفرادتقا كملاراشم اذه عمو شعا ادس توا

 كهاشدابورتات یفالتا نوجا هدافتسا ندو د
 ناکرا هلبا مظعا ردصوب نالوا ربغم ندهجوت یکیدرتس رک

 راسو ی رالغوا هلا ساراتو هرزوا قلوا هضرت ر هتلود یاملعو

 یالوط ندنسهقاس توادع دهرص ییدلیا مادعا یتاکرا سناب

 لعفوشا هددرظن قلخو (۱8ع۵۳ناریزح ۲۱) مادعا هدساشاب لسلخ

 یرادفرط رابلنازب ًارخؤم ینانوجما كمربو عورشملکشرب هلتق

 کد نوا لوز ندهاذعا اغاب لیلخت. ردطوخیام

 و انف ندنعیدا وا نسوا سدح هبهلف یدبردق

 . رولشالک | یيدلدبا سح
 اود یربندهنس ۸۳ بولوا یک كيرش هبهبنامعتنطلس اشاب لبلخ

 لتف كليا هدهلع تلود و یابی تان تار یرادناح ندیا

 هقود ٠۲۰,۰۰۰ راز هلمادعا . ردسحمرب كرامظعا ردص نالوا

 ین رلاشاب دم و توقع ندنرابرقم و طض یور تراعع ندننوتلا

 اشاب دوم رخ وم قرلاق لحتم ردق هتسرب هدنرادصماقمو . یدنلوا

 كتلود ناکرا لوزعم و لوتقم 2 ندنو . یدلدیا نیست

 هظفاح الجال یب رللام هدرلنوب .یدجا یبراوقكما هرداصم ی رالام

 .یدلوب بونشود ی راهراج قی اییلوتم ینلایعودالوا كردیا فقو یا

 هبنحایا رفسو یارس یشابوص هلوساتسا

 هدول و نسعل یشابوصر هل و اتسا دا كب ناماس نار دشراف اف
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 یدابع اصم هدرب .یدلیا سبسأت یتسهزادا زرط لنا هد واتس

 درگ دم و هل وا رابرحسکی و بص یضاق هدننمض هوس

 ۱۵۰۰ . ید 2 وا حیدوت هرادهاتس هطقاحت صا بول وا ناکسا

 لصا هکیدناشاب هتیراناکسا هدلونناتسا كلرابرحکی یرغوط هتیرلهنس

 هدرانکع یسوق رب كنرلهطواو هدشاب هدازمش ع یر کک

 ندک هبههشح قوخدندهب رتی- وق رکیدو یسهبرت اباب ناهع نالی رب دلاق

 . یدنا هدن نغا ا هادم همشح كم رط

 هک ردراو رلهطوا ېی يي هدر .یدیارونید ( رهطوا یسا ) هارون

 ۱ 1 قا مدنرلغاا یعماح یلهلال هدسقوم كنا
 اشنا عماح هدر عاف هط سو كنادم نالنید یادم هنکع كرلهطوا

 ا کرب *ا ًارخۇم .رولنید [عماجهنروا] .یدریدتبا

 لوصو هنیرلدصقم ا یاملعو یرلفدردلاق ناغزفو عامجا لح

 ا تا هارو . یدیا لع یرلقدلا اوتف اهركو ًاعوط نوجا

 .یداریو تالصفتهدایزاهد هدنقح(رلهطوا )و ەدى .رونید هدینادم
 اح لباقم هغاسم نالبرتسوک هنداع هدرلاسلک بقاعتم جتف

 . یدنلوا حنم اا

 (هد۱ 2۵۳ ناریزح۱۸) هرکص هتفه ییاندنطض ثاوماتسا اف

 ا ا ردا اراطتا هتنا اشنا ماتخ كنار لومناتسا

 یدلدبا ادب هنت اشنا كنعماح ماف هدنامز نبع هروکهتباور
 ابا مات مادقا هننااشنا كياربس كب ناملس ناریدشراق یشابوص

 نو راوح نالسد ۹منا ۸00۱۳6 لحم كه رشعماح .یدیاروشلاح

 یاربس وشا ییدتنا ضا یتساشنا.كحاف : یدیا لع كنساسلک

 ینعی هدنسوزر مات كنه یيدريدتنا ناکسا یهبمالسا لاها
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 هسرح ردق ه ری نه و ا هدنعق وم قو اتعت هس رح ی

 لات ةد ارا 2 . ید رولسد هلس یا رم ينسا هننراظن

 یوق وط عفا و دیش ور یاس یالوط ندناسا فاتح نا

 شملق اشنا-اهد یارس ر قرهلوا باشخا هب هدلحاسو هذن رق

 س یا هنکل وا نوجما قدره نان زد یارس ییاو

 وشوط . رولنید یارس وشوط هد یامز هکر دشمد یاس یی

 هلا هام ای راهوالع ندفرط هاشداپره ردقهنمان ینانناخ دوم ینارس

 ات یه یارس ینیدردای كحاف ندنشدل وا شب

 . رد 3 کیا ندماخ ز زملادع سراج تولوا با ۵
 كردبا قارحا یراحشا یندلوا طاع كيارس قیرحو شلوا قرح

 اف هروک هتیاور . ردشللق هدلاح زمکیدز رک جیم 5

 یتفاصل ثنعفوم ینور یارسو شلاق ردفهنس چوا يبا هدقشع یارس

 نوحجا ی ذکت 0 ۱ یو هنسهه روا هلرمش ندنقوخایو

 یاب یوسف هاتوو ی
 E OTT TET زی یوا نوباه له"

 رلبا مس وشا هدنش رات نوردنا هل راب ا ردکعد و هنسز وقط

 . ردراو تامولعم هجا هدنقح

 تولوا یواح ینهحابو قراب نکردیا تم ندیارس وشا هدافروب

 نالوا بارخ فرشم هدهرصاحو یغیدلوا هدنتماسح هرم ۷۲

 رلاسدلک نالیدیا 3 هعماحو ی نخ تدا ریمعآ یهنطنطسق روس

 تارخ هلهحو و رلکسازوم هلا ر واصت مثاط ندنکیدادا هب ادای

 9 هر اکح یتغیدل وا

 ناحیه راحود فقاعتم نحتف كلوساتسا نذفر رب نالایوروا

 ۲9 ترک



 سی ی ی یی ی جرج جی ار رس اس م ہی رج ہری

 یراکدنوشود یترادراح دع و درط ندلیامور یرلمانامع قرهلوا

 ۳ رام لا ۱2۵۶ یراتموکح ناقلاب هدندف رط رکید هدلاح

 یتسهفاک كراو . یدرارولیا تاکیربت ضرع هاسهطساو صوص

 یراسنرپو یرلتموکح ناقلاب لیمکت . یدیاشمتا لوبقهدهنردا حاق

 سودر و یروط ارا + نوز رط « یراروشس دصسرحخ رازح و

 برص . یدلکد ریما قتر را حاف . یدبا هدنناسم رلنوب هددسارقس

 كنىلوطاناو امور نوتب » هاهجو ییدلروک هدزلهلادم ییدردشا

 . یدا Asia et [6 Impérator یعل « یهاشداب كوس
 ۲ ۰ + یدل | ندلوساتسا هنن اطلس مصم TIS یو او

 ڪڪ

 هلراه ده هدروض ںاع ۰ یدابا ربشس ی J ج حف و اعا ی رب ت 0

 وک را

 هلب | هص وصح ها یفیس رادمهح کیا و غیلس هده ضا سلو ییتفم
 کو

 رصاللاكالملا ییدرو هنسدنل كحماف هدهسیدتسا كي ربت ۳۹

 هتسیدنک یالوطندحتف قرهلوالعفنم یرصم ندنناونع دارهنادم

 5 رج 1 ۱۷9۰ ئ ویلا a تی ۳۳۲ میدن هدا و ےک كرما لوف کیدتسا قو

 و هدرادخام راس هدهسوس و هدساور ۱] اعروب ود یدلو

 . یدمهلوا فداصت هدقر هدلوو هدناشنم نودیرف

 ب ۸ ص ۲: دلح ]



 یا مو

 قلدوطاریعارب هدننامز لوادیزیابو یناندارهیسیرغوط اهدو حاف

 غا لتصاح کفر هدنقح یاتشکناو یر اراک وا

 هدنروصر تفعضكب یراتکلم یئراقبینامع یالتسا كراناتسرخ

 يک ارادا لوق یمالسا شد ناسا تا ۶

 یسمرادا لنامع«هایراضر نح یدنک تانمارفا نا

 هدهحوتفم دالب « یردن كناسصع ء یراغا ورفر 9و لو

 رتسوک تسون مدع مدق هرذ یشراق «رالنامع ندنفرط یلاها

 اص .لها راو كرف ندا تکرح نوا هعفادم یا

 E ىسماقاحتلا كرادقمر لسلق لقا ندنلاها ىل هتیراودرا

 هاسهققح یایانمو یاصوادلرالنامع نوعا قمالک | ى60

 . ریکمزال كلغ ی زاتشعمو
 هلا هفاتح ماوقاو بوسنم هبهفات سانجا هلطئاسو ییادتبا

 هدن وشاقمالک ای رلف دل وا قو وم ا هره رادا یاکلا ۸ عساو ناوکسم



 هسامع e یدیمراوخح وج یر e و E لامع ۳۰ ۸

[۳ 

Eزرط تام  eتالکشت 6  eهرادا «  

 لاک یتاداعو قالخا « یتاح نارذک كرالناع لسا « یتسضارا

 . ردلعا للحو ققدت هللا انتعاو تقد

 دلزارزو و یلشحوو قلراوح وخ كانموق كرت هدا تیادب

 ۳ 9 الو ء ندکمروک یینیدقا كتناق زاب ولخم < یا قالا

 6 ندکلا تیر و مده یرلاسلک « ندقهقس یینابم جا

 ناواو سنا ۱ نطالس نالوا دذلتم ندا یر

 ۱ ردمزال كعا فرطر لک یهلطاب تادانفخا را یاد

 یس ءوس ایو « یتلاهح لوصحای كن همدقتم 2 ینهحرات تام ولعم

 همشاح تاراعو ظافلا توللوا عساصت دصقل یدرعغوط اهدو نالوا

 مکحرب هلا سابتقا یرلنآ او هعلاطم یرهناسفا نانلق هدانا هلبا

 تاسنعهربخا نورد كركو یطسو نورق كرك هدزع رالا .ردلمامر و

 هقسو قوجر ندا ضرع ,A ققد رظن یتسهشرات
 .ردیالوق كب تققح راهظاهلسهناعا رانو ندزمغیدلوا ا

 هکیراهاشداب رالناعفوصوم هلتشح و و قلراوخ وخ هققلاق

 ریسارب هسراعوبتم هحنساضتقم یراهدمو ند رلکرت نالوا یسهعس

 <« یدیا ردا یتات یک هیهلا صاوا ی رل ما او ردنا تمدخ ا

 اح للمو تاموكح /ىراقذلوا رصاعم هدهمومع لاوحا
 طرض یسزا یراغناخروا )غ رو) ردرلشماع | تشحوزارا هدامزر

aAور  EREا یاسن نالوا  
 باح جوز ررب ندنسایما ,ندنرکسع كراندیاكتسیاندرانوب كردیا

 E Il 9 هجاودزا و ررب یسیدنکی راختنمو یا

 ابو شعاب یرادمکح یل وا نورف کز N 7 نالوعوفو راد



 ۷۳۰۵ رلیدسا هام اعم هن هب ارس «همالسا رالابوروا هنامع تب
 سس سس جرج ی بس حج جی ---- ۳

 ینیدلوا ( لئسیال ) هلبا طبض یلومناتسا حاف ؛ ردةمروتک هرظ

 اطعا ادع مص ک اوتصت قلرطیو فطاتیرا نا 8

 باکرالابهنب ر ندرلناوح ص و مغ هنسهناهاشبوک ر یهدنیهاع لی

 لوساتعاوهدر ,یجدرذوت هداه رک هلس# رک

 یتیدلوا فام هنرادتقا كما ماع لتق ردن رقرب لا
 راصعا یسعا اطعا "الماک یر هجم تازاتما هترابدنک هل

 هلب وب رک تموکح کناه هد را رصع هل وص رظنف رص نده

 هلسهس 42۹۵ (NNN ۰. تر واسهژ ول ییطل

 ییا ره كجوکو كوب هحدیا حتف یسدق (نوسوود اورفدوغ
 اعلق بوشاغوا هتفهرب یعالسا كب نیک ییدروک هلا ندس#
 هج رلهنسهسلص لها ینح واردق كس زونکیاهدن راخ رات (۵۸۰)و کیک

 هبرزوایرللاق بسفاط فار را رتسهعفادم تل

 ی راظفاحاکع ردق ۲۷۰ ۰نالوا ملستهرزوا قمناطهلبتفص (برح رسآ

 A Richard CGur dê انم» ,sia یلکدو نالسرا یارق زیاکن

 ا یاس زر وو تورد ه ریش ز هلا هرص یک یی

 ی راک كسک كنبرانالک یرلبا یک ینیدبای كراشیر ( نهدام
 : ىدىم ەر دنالللاص E كانا وح ۳3 ین و راق

 بروس ند رص ترا و نولو ار وطار یا تح
 د ا انوا ملست هنیدنک هدنرو ص هنتهج

 هه وشروق یالوط ندقمل سفازرا هدنرلراوح هع ابو اکع یهبامع

 یساباب كنو وین ائداس یردیو حاف (دنومودود ووور) 7 :دردزبد

 ؟ یدسنمهبای لاتق یکو هددب زی
 تک سوت نافا" داتا ه لنت امع و هزع رلهاشداب هاتف



 ینابح > نارذک دا رلینامع ۳۱۰

  PASیرامسا كتب او ایکس ابوروا هدنقح 9 4

 لک وأ لیوأت وذ شلزاب یرامسا كز راهاشداب ۶ ۱۳

 ردق و هراح .

 یهدرارهش كرلکرت اغرو نازاب هدنروص رب هنافصتم كب یتا ۱

 راتعاو دع یساسا كنىرل هدم ت تالىکشت ن نوت یرله رکسع تب

 اكر النا تاح زرظوبو ردیاراضتقا كليا ۳
 ردیا ماود نا هحور هنر وس دک ردقسا لاقسا :

 یراتموکح ناتسرخ ناقح ندوبام روضح ۱۶ ۲ ۱

 رود ینا دام ناطلس و رووا باطخ هید ( شادرق ) ندهاشداپ

 تهح صوصخابو هدنامرف و کیت تا هح رلکس هلس هدتطلس

 اخ زرط کتسا ةدناتسنمزاا ناک ءدهنقرش ۱۳۳
 اتمر ك لو ندا ن ات یی رلناتسرخ هداتناوا . یدراروشلاح

 كب سکعلابو ا یسالبتسا یشحو رایو اؤر رب لاوزلاعیرس

 راشلوا عناق هنغیدلوا تلودرب سسؤم هنیرزوا ساسا رب نتمو مکح

 رب ثكج هلبنید هبچوک قلخ مسق رب ترابع ندملاع قوج رب . یدیا
 هدکلبا ا ا كردبا هظفاح ییراتشعم زرط سا هدااح

 هدقلروشحالس ردق رانآ و رلککرا لشاب غا . یدرارویدیا ماود

 تک هساضتقم كمالسا نید راسداق کو ربع نامهو سهام

 ا یلقق را  هاتسرب زکلای هدنک وا یرلرغا

 هلراحبلق رغآ و یاب راقجوح شمرارقندشنوک یرازوب «هنلایوق
 هدلاح ینیدنلوب للصا یرالبط هتسیرک | كنيرلتا و یراقدلوا حلسم

 .یدرلروبدیا چ وکه لڅ رکید ندلحرب هاب راک ونوق «هلبرلر طاق «هلیراتا

 یتسلاها یوکو نیتراشادقرا برح « هدنساننا هکلهت لبط روکذم



Eا 4عاهحا تابح  
 مع ح عج سم سس. یه صحیح

 یبرارداح نالوا تک ع ندابع یئام ویوق دوخایو ضا هدنحما را
 .یدراروسیدیا مارا و تکم یا جاقرب ایو هتفه اقرب هداروا بور

 و كجهدیا باعتسا را ۱ E یر نه كنس ولار

 وب ۰ یدروبدیا تاح شح هعقوم هسیا راوروس (اغروب ) ی
 هرلکشاو هرلکتیا « هرلاغوب « هراز وکوا « هرانوبق لزوک تیاغ رلهبح

 2۳۱۱۶ ا اا هلحاد زداح كرانوب . رایدبا ي

 حایصیهو و و كب كروعو قاعاق هدی رلکع ریش عو هدا

 ۳۳۱۵۱ لا ا نشات دم كفوقنحم روتقود و یا

 یيسابا لاصحتسا ی رح بورقیم مان [20002ینالذوع نالساب وتق

 نت که دمو وب و تبش « هدم « زن < موزوا یروف هلا تروغ :

 یسغوط اهدو رازعا لامعتسا تارش اطا زار د

 . یدرلزملسب ینوتربسا ینعی لوقلا
 هدرانامز یراقدملوب لوغشم هلرفسر ايو برح راتربثء راسوب

 تیاغ یشیرک كنيرلناک . یدرارویدبا ارجا یراملعت نان و

 کا رل هجم | نوحا وا هو رو تربشع .یدآ یلتوفو نلاق

 ا هدکعا قاص هدایز هوا و

 هله . یدیا ردیا ماود ردق هرلتقو نیش قعا قوا « قاموا

 لامعتسا هدنماقم هدب تضایر هدایزندهحناک | رب یرانووا ( درج )

 ىح « رابلشاپ « ا یرلنت و هع هدرلرهش كوس . یدرونوآ

 هدنلوطهرتمرب «رنیب هنیرلناللک هرکصندادا ینهعج ةالص هل رارابتخا

 ناسا رول ا :( كنکد  یبدیرج نالوا هدنرطق .وتعاتس ی 8

 . یدیا ردک هبهقاسم



NTامع تی دام هعاعحا تایح هد رابلن امع  

 وشلربرایوک نبی هنیربرب «تردچوا هدرلنوب هحناک هرالیوک
ERE۳ رزوا ناوح یراملعت دیرج . یدیا رارابا | ییلت  

 ردنا هب رض ندهقرآ همصخ یی! داق هند کوان کرک« هاتع مس و رولساب

 اوح نوجا قمالوا راحود هبا رض ی هدوا « روشالاح
 ۱۳۳۲ ارا بولک ! یرغوطک وا ایو ء رانای هتسراتاب

 هراضف كلهم هدرانوواو . یدرولوا صال

: NE TOS 
 ندرلهبنس هد ال رهش یرلکدتسا طرض ندرل السا دل رلم ور ۳

 ر

 دنمس ومزاب ید یرلکرت یلنامع نالواشمشدل | هه دم تاح و نک اس

 دل ندقم.شد هامابح تسلرس تكنرادح یراقدع ون وا نوتتسو

 E E ا رسا كراسد هدنررداح یحوصخیدنک . یدرارایوط

 3 هر راهبانو لک هد رار داح و یدقح هل و دوج وم ا

 ۳م ك. 9 ¢ NRE | فقح شلور وا ندیرللاد

 اط و كاب طة ل نەخ یداع هدنعاه ر 1 ز و وا ش ا

 دنسهط وا هو ندهناخر باشخای رلهاکتماق یافت یدر ول و رلهصام

 ابر دشل ر هسرزوا یراهجابذارلقاح وا وب ۱ و اد 3

 یدرولوا r ماح رلهطوا رونام هدتفو یتدلوا نامود رفاق

 هاسهحوز هدار وا تولوا كلام هب هباخ رب هلون یسد هاب اع ص

 دلاح یتیدلوا عوع ربع اید تاحور EET یدراش هاب راف وج وح
 اتناو هیرلقوجوح رلنو . ىدا یک لوه هدنسهرا رامدا رقف 3 7 ۰ س#

 2 هدب حح ماقا هاب رلزبسا شلدیا شا هح را وح وا دوخاب <«شملم
 4م ك

 دن ع , یدروملوا لاها توور چسه راکشودب رج . یدراردیا

 46 مس ۱۳ ول یک ران اک ر نالوا یرادادجا نوحاراور
 ر
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 تا ز زرط 9 هسامع ك

 لمح لاکو تریغو قوشرپ لوس یخد ۹ 57 هفام
 اشا .تکرت تن موفق لاعوب. یدراردنا لا

 (اغرو) . ردد وح وم نالا ه دن رله

 هدول . یدیا راردیا راد ی راغاشق هدفص مس وم رلملن امع

 و هقف ود نالسد تاش « ۳ «لاب «روغل و 6 ققد هدایز

 8 رلکر . یدیا تزاع ندنغاب هداس « یادعو شرف

 ۳ تلود نارا یک تاسصفوانرف کد

 هننطالس زکلای جر هلبا رکش یی ئدررک

 دج یدا زلرو هدایر نده ی کیا هنر تولوا ص وس

 ندشدلوا و هدنس راکرت تكحرب و ا هدننامر تلا و

 3 یدیا رو EEE کش هق شش نوا هس رش هنر ندرلناط

 یبرا ره صول سوفلل 0 كنالاتنا حوا دضسرحخ رازح

 كلبا یِتح . ىدا رولس هم :امع كلاع و راسان اع ناشو هدم وط

 ماقم هدر وهط فالتخار ما نانسرخ هلزع راهان

 کس یجارخاعنم كيادغب ردت ناناوا لامعتسا هدایز كا هدد

 تدصم ر شهدم ندنفرط و الات ا هش و E ر

 ۰ یدر ول وا

 تاق چوا یا هدیرلهبنسلا اراناپ هدر اعاد رامان امع

 قحا هحرابلابوروا رکش لتا سر هغو ین

 eA ( ۰ ردخل وا م ولعم ییغواع هن رلادتا یدالبم ره یحنح وا ۱

 كن ( نویوود اورفدوغ ) ندنرلناواپپبیلص لها یجرب هدن-هنس ( ٤
 طقف رلغمالک ۲ ینصاوخ كنشاق ی ۷ یرافدناو هدهب دوس یا

 ۰ یدراخهامر و تنا رد

 میم ہی ہہر ہری ہی ر یی ری ہہ ریہ  ج



 ۶ تبدم تابح زرط هد رلدلنامع ۹ 3

 :وحاهظفاحم ندروماب هللا راقوندقوغص ی رایدنک هابا هسلا ضاس

 ل وطانا مولا یرلکنکوت .یدرلردیالامعتسا كنک عونرب زمسلوق
 ۰ ردهدکما لامعتسا یراترمشع 0

 ومزک قایآ نیلا الصا یک یمانعامسق كنیراولبوک نابتسرخ
 . یدیا رل رک همز رح یراصو نوزوا ر زب د

 ارجهد روص رب فطل كب E EEE وصخ ابد رللن امع

 :دنسهط وار ع كتل یرلبا كلا كبوک نشنق . یدیا ردیا

 اا ذاحا ( هاکزاع ) هدنعقومر كانحرفو بسانم كيوک هدن زای

 . یدیا رولیدیا رات رولمالپوط یرارزوا ماشفا هداحت
 ا راقو رونلوا تیاعر دلاقوف هرانلوا ن
 ۷ هغابا رحنک هدکدرک یرحا تاذرب لشایو رروطوا 4

 ژوک كينصهبلم ةسيرت کتقووا .یدیا رولنید ( ابحم ) زشت
 . یدا

 ۶ روا لاها هقشب ندرانکرت هدانناوا هدبل وطات
 اسریلیدنا اشسا یسایاعر ییمرا نالو دوج وم رونه <E هدنهح

ENEا قرشبونج كنلوطا ا.یدیا هدفرصت تحك رلکرت رابوف  

 2 ؟ ناتسرخر یم هسداشتاو عسوت كرلکر
 v ت ۰ 3 اال

 ۳۳ روا برقكي هننرکیدکی یرلهرمهتسم هارلکرت .یدرونلوا

 ا قوح زا هدنراضب كلرلت و .یدیا د ومشم ل لاح هافررب كوس

 ۶ لوس نانلوا لامعا ندنفرط رلولیوک هلمحزا . یدرونلوا لاغتشا

 ۱ ۳ ارت UE NEE ی اعم
 

 ا ام الصا هحراخ ندنرظن هطق تارمیحم و هسلا ردکر

 | راضحا یراسداق هصاذ ابو شاید نیستم E اح یيارمو زا



 ۹ هرخسم كلام هسنامع تب

 ندشدنلوادلرادت الخاد «هسلا «ثلجهجحما «ثكجهسهدلاحوت .یدرا

 كنان یمسقو كنوو رفا هنیرابدنک یرابات سو

 ندرلنوتلا كوس هحتلَم و هعطق هدناس زا . یدرول وا فرص هتناس ر

 یا تراب

 در ال ضعب .یدشمشلهکرت نونسب نامه فا تاحالطصا

 یرامسا راهعلقو رش هحنلشاب رلنوب هدهسلا لصالا قا یا

 .یدرونلوا صیصخت هروک هتناشو لاح كعقوم رامسا ضعب . ید

 .یدلسند ( رهشالآ ) ندنیدنل | هلبا موش یسهصق ( اشلدالف ) ال

 یتسهصوصخ لاوحا كنضارارانو هکرونلوا فداصتءرامسآ قو

 دوخایو همشح رب «غاطرب بولوا هدکعا هدافا ی مو فاصو

 عفومو رش ندا اما .یراهعلف . یدیا ندا تو 9 ها یهعلق

 دوت .زاصح مرف . یدبا دولیر تاپ لس
 مود یداوج ِِ» زکلای یک راصزوک « راصح نسک « راپ

 هدنسهرادا تحت سنازیب زونه رلنوب ارز رد رافعا هظفاحت یترامب

 ۲ یدرلرونل

 .یدبا قشدراق LS السا مور یرا ولبوک: در هداسامور

 ناکس 0 لاوحا یک ینیداوا هدیاوطان آ یرلمسا كران

 e راسو یل SG «یو راغلب «هس 0 .یدرو دا ھارا یسهب

 كنهاسكابا ید رلیوک یک یوک دوم «یوک یضاق «یوک اشاپ

 . ردهدقملشالک | یرلقدنلوا همست هنفرش كنف رصتم یضارا دوخ

 كنبرلهرمعتس لامع .ردلدد ردانهدرابوک نالوا یبتسهلسادا (قت

 نانلوا همست ( جسورود ) هوا ًاسقعت یرحم لحاس یسضا

 ردق هتسهوا كرم هوط قرهشا یراناقلاب ندنسهروا ناتسراب



 مع تدم هرخسم کالام ٦“

 0 هند صنم اتم رم راردرا و ید رلە رمعتسم یوحرو رول وا ییمنم

 الوب هدنتکلع دارا se ثلذکو هدناحاس یزکد نانو

 روا كا هرزوا كما E هنعارز لناع نالوا شمشلرب
 ج

 د9 هسامع ناطالس .یدر و ۳ بلح یر هح وک نه ر و
 اس سن بم

 دنراراتات هوط تفو 9 كرادن رامدا ژللئمو هدرادقم

 انامعو ( یسهروعار راغل ) یداشحا كراو . یدراردیا تلج

 ,دفارطا (هلف) هال اها دا ریس نالوا همست (هسعز ) ندنفر ط

 E یراتهج ضعب كەر زج ەش هلا ب کا وكیء و وا كو

 ید یر اد ناقلاب هفام عم یدشلاق راغل یره مت هلق سه

 رمعتسم راغلب نال وا اح ییهص وصح او تالار

 ا هفوص .یدرونلو هدننراظن تح كنیرهرکسع

 ۶۱ راهتشا تسک هلقلوا ليام هرانابصع راتوب . یدراو

 س9 ود نال نالوا یتسود كللا رو ناتسراحم وا
 ترور 1

 : هغم رد فايا هعف درب و راغل ن روحا هعفادم یان ادس = ب ر

 2 ۱ * ما

 ید سمعا تال

 اا ضمب ندیا فرصت ییضارا كورتمندنفرط راناتسرخ

 ۳# یدرلرول وا لوغشم هات راحم ثك» قفوا اس هس ها ثكهاشداب

 کر «ودرارب حلسم رالنامع .یدیا هدنلا رلناتسرخ تراحم یلدا

 ۰ یدرو دنا لک هدحا و

 ر کتو .یدبا لکد شماسای اف ردقوا كبو باشخا راهناخ
 ۰ 0 ۰ ۶ ٠ ا و ۰ سو 8 ی

 9 ند راظز هدم تامو كلر وک رلوا یهدرابوک و هدرل رش 4

 . ردداب وا هدالاح . یدا تم ادا
 اس



SSکا کا ار  

 ۳۷۲ تیذو اتکا زرط ها
 هه هه هم حس حج حج ہہ مرمر ی رج, ایام ی جسم چت به رہ

 انو وما تيدا is 6 راد ومم مول | یر هلا ها ا ر

 . یدرلر وب د [ .راردربخق ند دل وا ناف اا کول

 هطوارب زکلای نوجما قلمالس هلس یرلنالوا تور بحاص لرالنامع

 . یدراردنا افق ا هطو د وکلا هو و

 هرانوک و د نکلا . یدروبءلبیاپسوسر چسهقلعتم هیهسلا هدرارهش
 هسلا نایت راس ۴ هو و كسا یهم رص نو ولا رلسدافتوو اف ط

 ید را رانا هد نن EE ىلتم قو هک ات ناز هنس راشاب و

 یدبا ءیغاحم قاط كنناوح «یایتبز كوس لا كنلنامعرب
 ا ندا. یدرونلوا تفد هتسلوا نی )0

 . یدرولیر و تسما

 و ریو اوا ادع كاا یا لا و تقو

 ا ك یدا ترابع نددوس شمش هدر وص فاتح و و نوش

 . یرردنا لکا یرللتاط روح هلتسانم یران ول دنع

 یانئاو نالیروشیپ هدنرزوا پاسارصحنم قاروحاس هدراناضمر

 اضعا . یدیا روج مان ( رعاق ) نالیدقا ای هداس هحاس هدخبط

 . یدرولق قیفرت قاشوخ موزوا کوب

 اقر قرهلوا یسهیده ن وکود ههلاعر ندارک ندنفرط هاشداب

 ۱ زوو هاب راق ال وقف و شعایو هر ی نه رود « 9 یط وق

 مکح هنر دلوا ثهاشداب توو E نوش چاق نشر لهقلح

 . یدرولل وا

 «راراواکنح .للثوق نلحوک هدرابوک درک «هدرارپش لرد

 رابدنفا ییتقفش « راتسودقداص « رارجات لسومان < رارحتفح راکتعاق

 .یدرارونل وابرض نامزیرلکدتبا یدصت هرارفقجما راربسا .رلیدپا



 هنامع تب دم لامع سا یر ۳۸

 هل رام ور و EE رامدآ یو وو فا رللت اع )غ رو )

 ۰ مدردیا حجار مو و ا هل رلکرت اد نامر خب دم ود هدناسانم

 ۳  هدایز اهد مران | . رلیدیا یا اهد ندراکهتوا ناوي

 یرلکر را سلا رف (رەكنور) . مدردن ی ولک دم وس نالبچصه
 ِگ اه بس

 موج زرطكیو و یرلناسلنالوا رصتح و یدراردبا حجر ا
 ۱ E ۱ را

 .یدرارایوس ییغیدل وا لیصحتلا لس كد نوجا رتسنحا و ر رحب یظفل

 حاصو ندعاقس هایاانتعا لک بوقلاق ندقاتب حاصلایلع رللنامع
 تو ng e ا ر ا

 الص یادا هدهسمح تاقوا .قدرلزمقح هغاقوس ندعا ادا ی زاع

 ۰ ء ۶ ۰ ی 2 ف

 كيوحو هدرز اعاد یرادوجو ندنعیدل وا كعد هدب تضایر

 5 رلیدا هدازا ندب رلقل هتسخ هدوم یح و یراقف دوم ¢ ههرمتامورو

 ۰ ۱ 2 2 4 ۰  مه

 ی رامسقنالواضورعم هاوه كدوجو قرهلا تسدیا هعفدشب هدن وا

 تدم . یدردبا مدرای دحاقوف هنیرلتح ظفح هدیرلعا لاو یهاط

 هدب ول ول و ه وهف ر لنامژ وا 9 یر کد محم | ل کو AE هد رل رم

 ی رلشیذو ا قاص یعابو هدعمهلتهح یی دم وا  ولعمز وم ھه

 ه ی

ORرلردیا هظفاعو راتوط ۳ سا یر[ دیک ست  

 LZ للم كباس 3 هدنص وصح یراهط وو رک | هله ۳ یدا

 دتر فدا بورا شقاتو
 ۶ ۳1 “ ۰ ۰ ام 5 ۰ “|

 ماطو كاب اعاد اع هنسەقىنم ماکح تان ا رخ تعا رسوی راع ندقلراد ص

 هدر یرلقدر وط وا هدننمض ی ا رس مدع هني رل ەمسلا كراردا .یدرونلو

 . یدیا رازونل راهط هلا وص لاح همهب هدتجاح عفدو راردپا لوس
 موم هشرلیدنک هدرلقلهتسخ یلاثماو لوتسف یالوط ندنراهطوب
 یدیا راز وص هتیراهطوا یتسیرب چه ندهبلها تاناوبح . ىدا

 هم راقرا ر هل رلناوح ر راسجا رتاسهلر لملب رص و « را ! راغلب و مور وبلاح



  Eاع موق 3
 rrr مهم رر رےہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہر ہہ ہہ ہہ ہہ

 وب رلکر کو لاح ا سفنتیمیسن یاوه انفو رارروطوا قشیراق
 هشاور ك(رەكور) وسوم .یررلر ديا تم دخ هنن راتګ هدد رظز هطش

 هفرطر تدمن کا ۶ لاگ ر

 یرب دلربقف هدنسانب ماعط . یدرولس هليا تابوح یه ب وبلغاب

 ماعطا قرهل | ههرفسو رونلوا توعد لاحرد تا كجا

 ام ادرک کی دارا یارک ردقلوا ت ) درک

 . یدیا زار یثرب چیه ندنرلیتایربق
 نامرف نولوا اهدا سو عضاوتم 6 رک ۰ ناقشبلاح و

 یرادت ریسا زکلاب هبهبراحم رلنوب . ردلکد راوختوخ یک یسابقشا
 . یدرلردیا تره رز مدا و روت ی ینم ك ثض رعت و

 رلود تزرع هالا یراسمشد لب راغوف هحالوا :هد# را ۱

 فرو ی دور ی

 كب قرەباشي هدنحما 0 ا مظع توش | هجا و یا

 الصا ها عاش تعسط هد رلدلن امع نالوا-شلوا كلام هب هما ر یی وق

 زوب هدودرا هجوقو ردبرشم یوکس لنامع اعقاو . یدلکد ناصه

 . ینیا ولید شنا قدرا زا اهد.ندنکعدلم ناب تا
 ۱۵ را وه و هاسهفطو یدنک سکه

 نالوا a هنس یا ا هات هل وسم هفط و ندا

 a < نددىعمايا n یس كلوواط

 ' قملوروب هک انقو طقف . یدیازاملاح الصا هقسوم تال آ هدرلنوک هقشب
 یک زاج امت طقفو عض لتختم ناک ناتا

 یرلودل وا سبال یهسلا لشي دوخایو ضاس هدنرزوا یرلتا نالا

 یراسیر هدانئاوا « رارروب هدنجما لبل تنوکس هلبا میرسریس هدلاح



 هینامع تیلدم یامع مو ۳۰

 ۱ یکم ملح دا ناطلس « ناخروا 6 او

 . یدیا رر ەر د قافا هللا راف رش قلعتم هندالح رام كلوا دیزناب

 رونلو رضاح هه رام نامز یه كر ره نانو هدنحراخ یک

 ناویحككردیا هظفاحیتفاقی هدنراک د لک ندرها ءار وام رللناّمع .یدیا

 دعاسمەغماللاص جسماف یک 0 یيدتساوهغل | یتسضو ی هیدتسا هدندروا

 ۱ ۱۶و ردا استک ایراولاشنانیاردقهتراقوت وطاتبولوا

 هد دهالک ول . اراک هالک رب . هشروس شعایو هب ی نص رد ندناتک

 شک را هور و قالوفو قانب كنحاص نولوا هک ات کیدل ا داع

 ك هنسملس وف رقخم ر هسرزوا نوحا هظفاح ندنسه رض جاد

 هحینلاق شلدازوا هنیرزوا نورب و هدنفرط لوا لرفغم . یدیا دعاسم

 رایناقع نیکنز ۰ یدردیاهظفاشنسح یزوب یتحو ینورب كياجرب
 ردق هنیرزد نوحا هظفاح یتسالع مس كد وح و هقشن ندرفعم وب

 ۱۱2۵ درک دات یراکدتا اضک ۱ دوز دیر ناینا

 یک كچ هو رشا و هسلا مزاله هنقاط ناوح یئامعر

 « راصا هوب اینک ا ییلق . یدیاروق هتنورد یسهکه هدینب رابش

 یتسهظفح قوا هل راقواوراقوص هتغاحالس یهدنلب یتاغطزو شهد

 ۱ ۰ لوا) قرطییا كنرارک ۱ . یدبارلیا قلت هنفاط را

 .یدوالغعابم هناخ شاق درا یس( هک ) اضعب بولوا كسک وب ( یرلهناخ

 ینایآ بولوا شکک و یراوسوم یسکنزوا نالوا هصق یراشداق

 قاشوع ی - | تان سهمزیح ار و یاق یا رروط هحتحار ددنرز وا

 ناکنز یجایسینامع . یدیا رارواق ها ییینزوا یینای | ندنغیدلوا

 هدامآ هب هعقادمای و موم نامز یه تولوا یش رب هام نوسلوا رشفایو

 هاک ودرارب اح ول ک ی.( هلوم)رهو رقس رب ی كساناعع .یدیا



 SN 2 موق ا تبدم
 دیس

( Bronıquiere — ریکنور ) . یدردیا لک Campement 

 تمدخ یس رق ناتسرخ ر نانلوا طض ندفرط رانلامع

 دوخایو ندنفرط هاشداب اب هرزوا قملوا یسللع تافاکمرب كنغاحتسو

 قردلوا را ندنفرط یی راکب رب هسرولوا ناصقن ندهخا ۰

 تامولعم  السففه هدنا هدنفح راتماحزو را : ی

 . یدلر و

 زون و ع تفلکم اه شال یناواب و

 یتفح هلواكنح رب . یدربناط یتس ( یشابیرح ) هلبا یس( یشابز وب ) و

 ,یدیاررک هنیرب یهدنسهرا یساقفرو راشوق هعاجا لحم هحنلا ربخ
 دا وص یرلیما عامجا هسلا قحهلوع وفو هدرا كالا یفاعتم نفس

 هنغح هل وا هبحوت هتهج کناه رق هدهسدیا رول وا اطعا هدرام

 ییکتتو عفد كنابقشا ًاضعب . یدیا زاریو تامولعم هرلبراحم راد
 نوحا یسارجا كنفارب یناهیه ابو ینکست كلالتخا یضومایو

 ندیا دانا کو م هتندنک یکم لشاب ها و

 زارحاایو مانع لاصحتسا . یدیا روال وط هلسهطسا و ی رکنرز

 هدرادجح رس هدمامداصم دودح ندیا ماود عطقنال نوجا فرش

 هاوس کجهدیا نالعا كنلود . یدیارونلوا افا ندقرط !ما نانو

 یارماو یراکب قاحنس قوجرب هدنتعم كنيرلکب راکب هدنابراحم
 لنا لک هلسهداراو صا كهاشداب . یدیا رونلوب هب رکسع

 یرلهاشداب ردق هتوم نالوا رقح هدنرادنع و ردیا عمج یسودرا

 . یدیا رلردیا تقعل

 هدنسهانم جور كسامع یودرا یفالخا كن | هلیا یزاغ نامع

 . یدا
" 

 ۳۱ ؛ رک ۵ ناب



FYهسامع تو دم هنامع تنطلس  
 ےس س س س س س س س س س یس سس س س س س س س س یم یم س یس ےس س ب یم س یم س ی ی س تی. تی ی. ی ج یخ ی ی ی ی ی رج یی س ب

(۲) 
 میام ا

 ناطلس یهطخ یرلک وا هدنرانامز لوص كنەهقوحاس تلود

 هنیرازاصحتا دب یتکلع ءرادا هدهسروریدتنا تئارق هنمات قوحلس

 راصحهرقنیدلاثاغ یلغوا داقک نیدلاءالعندرانوب .یدیا راشم |
 دا ر هاب دی فلت هد (۱-1۵5 ۲۹۵) ندی رط ) ا بحاص ۳ بحاص

 یسهفاط زوغواو یرلکب چوا [۱] هدقدلوا ضرقنم یتاود قوحلس

 یتراما كسزاغ نابع هكردیا دقع ( سلح كوس یاتلوروق ) رب

 ۱۰۲و ۱۱ ص یردلج یجنرب دارا [۱ ]

 یحاص همان فصا هدنتش یالقت-|ینعی موك اسأر كراع نامع 1

 Uk ندلاءالع ندنرلقوجلس هنوق ] هکر د هدنګرات ینیدزاب اشاب ینطل

 هحنلاق تردقو توق كتلود وا هدولوا ضرقنم هیقوحلس تلود هاتافو

 هکر غعداک ۲و رلعمتک (هننای) هنناق كکب نامع بودیا عامجا رلکب کهدراوج
 یرلاغآ كسرلکب زوغوا هرکص ندناخ زوغوا ءو زکسندنلسن ناخییاق زس

 ۰ لو -او نولاق ۰ هرو ) یسهرورغآ و ییصو ناخ نوک . یدبا یرلناغ و
 نا یاق قلهاشدانو قلناخ قحیلوا هتك هحنجوم ( لماءت :یسهرونرغآ
 هکاباب كندلاءالع ناطلس . رمشود هنوص یو هکزوا نکیا راو قوص

 .ردشملکب لوا بور و تزاجا هرس هرل(چوا)و . ردشلوا رظن افص هرلزسو
 هغلناحو هتنطلم هدزمد تک شفا ناخ زس هسا هلوا ( ردشمر و كاکب )

 هللا قاقحتسا اب هللا قاشا اب تنطلس ارز نوسنلو ید قافتا . راو تقابل

 «رلادختک  رلکب عو سپ زوالوا داتنمو میطم یک کرک هرازترلزب .رولوا

 زوغوا(بوروط هدقایا ) بوروط یروا رانلوا مچهدن | ندنسهفاط زوغوا

 دن | .رلیدیوق شاب (ك و ینلب مارتحالالحال ) بونکو هرک چوا هجنمسر
 ( قادر ایو حدق )قارفس هب یزاغ نامع توراتک ندرازمقو ندرللاب ولرد

 كرابم قلهاشدان و رلتیفاع رلتح ,رلتارح بآ رلشواح یدحا نوح .رلیدنوص

 سد [ ,رطیدتنا راتو اعد هد نو.لوا



 و

 ۳ ۳ ۳۳ هسنامع ا ہم ها تش دف

 كیقعت تسایسرب لزوک یشراق هنغاروطاربعا شنازبب یژاغ ناهع

 هتوف جاق هدیسضب . یدتیا هدلا بضع ندراروفکت كرا

 هدرلهسیدپا عبات هروطارپعا ًاتاذ راروفکتو . یدایا فلتو وح

 یرادتفا مدعو لاوزو طاطحا ییدل وا راحود ثاتعاروطاربعا

 یفوا تراع ندب راهتح ی وباح و ی مغل قاط را ا

 یر ر نامزوا .یدیا راراشب هدنروص لقتسم من راروفکت هلسسانم

 ندیاسا ردا ضف یراهلواقمو هدهاعم كعا لوباح هنتسسضارا

 تلاوژویوطو جاق هدنرللا رللنامع كلام هبوژاب روز ندنفیدملساص

 هراروفحت راوح هدلاح ییداوا یرانابقلاق هدر هر 9

 هنسهرص لماعت قترا راموحموب « رانقاوب یدراردیا موم عطقنیال

 .یدیا شم
 كنسیدنک .یدّعا دنبهتیدنک هلحلق یراوجءقلخیزاغ ناهع

 یغیدلوا روم اهد ندحلف كتلادع .یدیا تساقحو تلادع یورب

 شمالک | یغجەلوا بولح هلتلادع لگد هلداق كناساا . یدرولم

 2 یدا

 « یدلشاب هتیؤر تاذلاب ییواعد ربارب هلکعا نالعا یلالقتسا

 یارحاهنهل كنالوا یحاصقح .یدقاب هلکوک و رطاخ «هتلم «هتسلج

 ناص تیک هنماللسسا ,قوقح ینو داران اتاق
 جارخ تن وا و نه تا تفلکم هدانا رو وش « یدردا

 .یدنا(شمرکسعلد) ییدمش یارخكنامزوا لکو : ید ره

 كد رف یه .یدا لکد هدرادیم ندع هدنقح درفيه راحارخ «رلب زح



 نا تیدم زم ولاق كليا هسامع تنطلس ۳۳
 یر ہیر ی ییہ ہر م ممم یم م ہم م مم ہمہ م ہم ہمہ یم ہہم ی ری ری ہہ ری ہم م یم م حس حس م

 ا یوک ءیلخ ارق .یدرونلوا ریدقت م RT ا

 1۱[ > یدرلیا ردە شه رج

 .ردکعد رازاب جاب .ردس واق رام و جاب كلبا كسزاغ نامع

 .نوسریوهخا ییاهناص كوبر هکیشک ه] : یدیاهلبوش نوناقوب

 لوا . مربر و راعرب همک یخدو همرو 5 رر چسه هاص 7ا

 .رلنوسر و هلغوا كحبلوا A هل | یک لب یراع

 هرفس هدنتفو رفس یراراکتمدخ هسرولوا كحوک نالغوا زكا

 ۱۱ راودنک هرکص ندنآ .هحراومرفسنالغوا هک ت.رادراو

 ۱۱ ۱ یدلوا سست هدننامز یزاغ نامع راج هنلاحو
 (تکب هرق) و (ناغراط) ندنتدالج یاقفر كيلاراشم هدنالوا لئان

 هیلو ییا هلا طح ی راوح یبهعلق كس زا رد وب ۰ یدیا رلبز راغ ما

 ناهع ییخارا 9 دا طضو شعا قصت یرهش كردبا اشنا

 .یدبا شما ناسحا هرلنا قرهلوا رام یزاغ

 كننوناق(جاب) ویشا یتلادع رکف یورو ءرادا كنبزاغ نا

 یندل وا لهاح ۳ هتقدرظن هدینجاتحا كنامز هلاراشم

 یر, دلزصرتا . رولیروک ینیدلوا یمدا تموکح رب كویب هدلاح
 قاط و لوغم رل داق نانسرح نک هرزوا ینبدنل وا ناس هد دلح

 نشب دادالیم رلرنا و تح ىدا دوحوم لوا ندمالسا هزح [۱]

 هزح هنسلاها اروا نوح! هظفاحم ندرلباهکبنف ینلحاوسس یوطات آ هدنرصء

 ۰ هکر کعا عضو

 ا ۱۸۲ ص - یدلح ی ید دلزمرتا [۲]



 ات 8 ا 4 تدادم

Eی رلضیع و لام را اتسرخ ردق  Eناشسرخ  

 تلادعوب یدرلشملوا راةح هرلشراح RS یدک یرلنداق

 .یدتباا نوتفم هنالنابغ .یرانانس رب

 راصح هرف ى ا مهبناقر یراق ڈاک هد هرادا

 یردار یر e غوا لوا ینکیا کوا ن

 دوغروط یلوکه نیا «هلا دونللا یتکوانیا هلراصح دنوي «هلا زدنوک

 هه ۹ سا هج و هلآ نسح یراصح راب «هبلا

 دعا ناساود ی ر همحو تماقا

 لوس لا هدرلکرت « هدرالنامع .ردهنسانعم نامرهق روسج «بلا

 ناف لوساتسا یاوتع (یدنفا) : یدنا ( قلاقا )و

 .ردشها لاقتا 7 ند

 ( قلا ) . دد ( یسیدبف۲) یلصا- بولوا هور 8

 لدعداوا هایم رادمکح ( ك هدة ر یسا . ی و

 و ناخ . یدیا رواشد كب هدهرلبزاغ لوا دارو ناخرواو نام

 .رد ( ماخ) و (مکب ) ا كنسکیایم . ردشملا ندراسارا هسا

 . رولکمزال قلوا سات تادا هدهکرت فرح (م) هدلاحو

 هدرلهاشدانا ونعو . رالشابندننامز دی زی ابم رب دلم هسا ی طاسناونع

 .یدررویلوا هوالعهنک وض ءارامسا ەد راسىندا

 نو 7 ناطلس همطاف . ناطاس مح . دیزاب ناطلس

 (یدنفا)هراهدازش .یدرولسد ( اخ ) هرلسسنر و یلح هراهدا زمش

 . یدلاق هدلاحوا ردق هوک وو یدلرو هدننامز دصلادبع یاونع

 هدنسه تغ لاش: كنلوطانا . یدیا هتسانعم دالوا كوپ هد ( اشاب)



 هنامع تبیدم ۱ e تطاس ۳۳۹

 كياونعو هدهدلیا مور . رارد E رشاب) ال ۱۷ ءدالوا كوس

 . ردراو ییدلر و هدال وا هوم

 - اغااشاب) كناشاب ندنغیدلوا ناونعرب نالیر و هرلکوس (اغا )

 یرلبلقا ققاقتشا . زرولیبهدیا مکح هلیبهنغیدلوا قشم ند ( اغآ شاب

 هدشیدلوا یسهمزوب یک رت e یک ( هاش یاب ) كن (اشاب)

 راردیا اعدا

 ۰ یدرا شلوا ماع هباملع هد ) االوم )

 ر رو تالبا N سا . زدهتساخعم یجدداپ < ناعم هد ( ررو )

 ناملس هرکص ندن | اشاپ نیدلاءالع هدزالنامعو ینادمصفح هملسموبا

 ۷ ( ینلاریزو ) هر کیا ےک ےک اد عم : یدیا اشاپ

 . ردلمالد ون وا

 تیرهظمهاونعوب کلاحا . یدغدرزو ههدازشره هدرالنامع

 ناهلس کنوج . یدبا مزال یرالوا لصاو هنسرب یناهیه نوجا

 هللخهرف یرادناح بولرو كا وعول هللخ هدا زهش ا كىاشا

 لالتخا كکب یحهواص هلبا كسوردنا هکلاعحا . یدنلوا ضیو

 هدلاح وت ۰ لر 5 قفاوم یرلدعت هب رار و دارا هدازهش هسرز وا

 لیلخهرق یلدادناح نالوا ریزو لوا دلا هدنجراخ تنطلس "لب اع

 خدا اس ناو

 شاطروع !رخومو نيهاشالال هدقدنالشاب هفعلوا تف ییا مور

 ۳ ۲ ی مراتب قرهل وا تصت یسکی نلکی لیا مود رلاتا

 كناما ضعب راسو اشاب شاطرو یرلهرکص اهد زار و شلریو

 لع یلرادناح هلفعلوا ناسحا ترازو هیرزوا یرلهدیدنس تامدخ

 . ردشا مع هلبناونع ( مظعا ردص ) ( مظعا ریزو ) اشاپ



 ۳۳۷ نمراهاشداب هناا تک

CO 
 ماش ادا,

 لود ندشدلوا یصوصح هاکرارقرب تان كز راهاشداب كلبا

 هنفرش لوث هدننمض یدقع هدهاعم او ها ج

 هیاروا كلردبا ققح هلوا يلع ینیدنلو كنا هدنرلکدروک موزا

 مور هاک «هدیلوطان | هاک مرلاراشمنیطالس ةکنوح . یدیا ردبا باتش
 نا دا دم و نیطالس نفدم N نایت هدنلبا

 ككلبا دوخایو هدهنردا نالوا زمتخاب ینکیا ابو هدهسور نالوا

 دا یرافداوانوتفم افرع دلتک رج ندر

 یزاطو تاک ردق كس 25 هدرانوباه راکش وشا . یدیا رارولل و

 هدنسشراق ]. 5وروو eur دوبناس ناز كد زر اب مردم .یدنا رول وب

 لدهتفشردق هرلهحنلک | عووب كن هم اع نەطالاس قلج وا یتیدرب دياب

 ردیا تراظن رابحشوصماص هرلکپوک . یدیا ردیا هارا یفیدلوا
 ر ول وا لوغشم هلا روط صرف یک نیهاشو ناغوط هدرلج وا و

 ادارا اسلا نانا قوس :یراکتش لف ( شا و

 [۱] ۰ یدیا رلیا

 تکرحهدنوباه مرح هدرارفس یتحوهدراشدک لوک | یکوت

 رسا لو یراوقا مینک تننوملطتسقداب هدزواخ ما
 همحس قوح ر هلا یراسسنر كنار وطاریعا لوساتسا دوخایو

 هنیراتمدخ و رونلوب هدرلوحوق یلاق یهورک اسنوشا . یدیا راهبراح

 یاد ختا كنیرلاغآ مداح . یدیا رولبدیا نیصت یرلاغآ مداخ مفاطرب
 لاقتنا هرلبانامع ندرلبلسنازب بولوا هلاق ندرل واسراف یتح دق كب

 تعحاص ٤٥٥ ص دلح ىر - للا ۳۹1



 كناکراع وشنانل وا تلحر مورج یسهلئلسم تیروتسه . یدنا شلا

 ۱ ات هدایت هلفاقو . یدیاشملقیروح ینمادخیتنا هدددزب
 . یدیاراو یییدلوا ردق رف

 ۱۳ دو یرافدقح هکمزک هدنلخاد رهش راهابشداب

 ا اا زار ددر یرلکحهرک همماخ ایو یرلکدتا

 لاحر اط رب 1۳ رلکم و قالوص هرزوا ییدلروک هدنشح ( نوباه

 ۳ را کرح هداج قالوا طاع ندنفرط نير وماهو

 < . یدمهلوا بایتراښچ هغقاب هسهک رب چیه

 هدب دعو یرلعلوب هدهباهاش تاکر هدهبمسر مایا كم ( یرلهمدخ

 صعل 19 هرصع بولوا نص یر ندناقر اف یراس ر یالا

 هدنقح راهاشداب . ردلکد یشر هقشب ندنعوقو تالیدعت كم قفوا

 قرەىلشاب ندرلمظءعاردص ها سد رص تاه رشت مہا سم وشا نالساب

 . یدرولوا اما هدءدنقح یرلکب قاحس اب

 یءالو و هدک وام فئاوطراسویرللغوآ نامرق ناحافا و دسفم

 ۱ ی رللعوا نامرف یخ . یدراردبا تقد دلاقوق هتاف رشت

 رونل وب هدنتبعم یوا شینواو ( یراوس ) یهاس یللا هدنراقدقبح

 یرلناوبحای نوسل وا هسرولوا مک یه كحهدیا فداصت هنیرزوا لویو

 ج را یرلکجهنب ندنراهننس ابو روابزا هدنیلآ
 ۱ . یدیا رولیرس

 ءدنام نالواترابع ندلابو حرب «روفلوب «هزبس عاوناو ینا نوق
 3 لا طقفو هدنرژوا یرلوئرواءرفس لومعم ندنشم رانوناه

 یلواح لومعمندکسا هدماعط یانئاو . رونلق مدقت قرلوا هدننورد

 . یدیا رولبتروا هنیرازرد



 ۳۳۹ صرلهاشداب هنامع تدم

 مات ایر ۱ رامدتاوخ و هد راس یو هوا ید وصت

 هاشداپ لنایعو رذپا كانها :یارعا قرملوا ندعو ها

 . یدنا نل ردنا تئارف راهموظنم نمضتم ینشادم كن رانام رهقو

 كنسراغنامع یتح . یدنا رارجما وا رک با رش زی راهاشداب

 مر دلم هله . ردراو را همش ضع) هدنقح یيدتا لو 0 هل

 ا یا اا دج یداماد یدبا ند ری رکا عام )۲

 یجما كزمراهاشداب .اغروب [۱] ردروہشم یسرواح یهدیابوب
 هابسالکو ابو یرلع دن یصوصخ قو تولوا هدهفخ تر وص اشا

 . رد ید راباپ

 رولپدبا بقعت تاه رشت هدعاقر هدنقحیرالوفتروص كنارفس

 تلعوانامرف .یدرابا لوف هلک ارر قبال هعلن ای را

 هدلاح یرلکدتاهدز وناز ۳ راش واج یا رف لا

 و مور 5 UE یدیا زا یر هقشپ نا

 شيال او تارادوهبدید . یدیا رولوا هاسهطساو یرلنامجرت نالاحا

Esنالبرپ رها چ واھ ) هف ولع اهر نوحاهارا هبآ رفس  

 ردلاب هکیدیا رارونلوا لوبق هدنرانوک یعزوت [۷] شاعم قلیا چوا

 یبرارکنلوالبو هد رز« ین رهساک هراب كراب رحکب راهفقالبحیراوزابو

 ءزاوآ نالوا زادنا نینطهدهج ردكحهشب رباهنالحمقازوا یسادص سکع
 سام رک لار . ىدا رازراوک هیر و و

 یهرق رادتمق هللا تانعت رواساص یرضاخ هخدلوا هدنرللوصو

 (۸۰۹9۰۸) ض ۱. دلج + سم ۷
 صوصح هنرلنوک یاص زکلای قرهلوا نوناق رم ییزو هفولع [۲]

 . للوا بیس رم یی ردلکد قوسم ینیدنل وا هوس ەدە اس مایآ « یدنا



 هسامع تیدم سم رلهاشداب ۳۳ ۰

 وشا . یدیا رول | هر دقت هیده ردق هب ها ۰۰۰۰ و ناتخ یلکنر

 . روشلوا نظ ینیدلوا شا لاقتنا هزب ندرادسنازبب ایادهو ناتفخ
 رلیا اضما اروا هدهبو ردنا لامعتسا ماخ هن زع راهاشداب كالیا

 هڪ ههدهاأعم ییدلیا دّمع هلرل ولکی دن و كلوا دا هدلاحو . یدیا

 ۳ ا هارعط هارعراخرومینو :ردلکد لومأم هلس یسهمضاب

 .زرولىنە دا ها لو هرز وا رو قلفح ر : یرلکدسا عار حا 29

 بتکو ماظع ناریمغس تلافف و نامض نالبرو یشراق هرلناتسرخ

 ثكي لوصاو . یدبا ۳ ندّسع im هدنقح یرادادحاو هلوز

 ۰ یدنا یا ماود ردو هنر رلدامر قوح

 ی ایدک طقف . یدیا رصحنم هیهاشدای تاذ رادتفا لمکت

 روماو لعاشم ندنرلکدسا دع قولحم رب شلدار هدنفوف كل مشب عون

 ۱ ا ء ءدرلرفس کلا یدررا زا لز هتمشارغوا هلا همزور

 < ءاصف ء ارزو « رلاشاب داع روما .یدبا هدهاشداب «ادناموف «ز وس

 لوا داو ناخرواو ناعع . یدرولوا تیور هسهطسا و راتفم

 یرلناوید هلغ « یرلناود قاب < راتاوید هدنرلنامز دیزیاب مری دام و

 لوغشم هلرتسو برح اردک دک ؟ کنوح . یدزملوا دمع هل

 طقف . یدل الشاب هدقع هدننامز اف ىسسۇمرلناويد لصا .یدرولوا

 ا ندس وناق یتح یدلر دلاق شاو شاو هرز وا یحیروک هدنا

 ۱ 1 مر وک قال هنسراناش هلس یتسایر هراناود رلهاشداب

 قاحنس « یرلکبرلکب قرهلوا دودحمبغ تنطلس رادتقا هدرلتلایا

 یمظعامق كرلنو . یدبا هدنرللا رل ( یئاپ وس) یاب وص « یرلکب

 . یدیا همشش ندنراسا

 یجناشن ء یدنفا یجادن نوک یتمدخ ( هلسناش) رب هدیارس



 سس تلود لاجرو رله اشدای هینامع تیئدم

 قاروا مثاط رب هجوالسا « هحصور ء هکرت تاذوب . یدرونلوب اشاپ

 ۱۱۵۲۱۱۲۵۸6۲۱ — جاروح ( ولپرص هد ۱6۳۰ . یدردیا مفنت یهیمسر

 تادراو كبار ادەت رخو ( یاقود ) .یدیا رودنا اه یتمدخ و

 تلود هلام هسیسأت قلرادرتفد . یدرلیا بیترتو مظنت یفراصمو
ETیدلدیا غالبا هبکیا یرادقم كرانوب  . 

 هنر د مد صاع لمطصا یدراو ی (رادیا رش ۴ء1 20) كهاشداب

 رولنید یاب یحوق هنر یراظفاحم هداعسلابابو ( روخاریم رس )

 ندرلهداز سونر وا یحاح یزاغ یهفطوو هدنش را ۱2۵۰ . یدا

 1 یدر ولسد ماعریم هدهرادقاحتس . یدردیآ اها كب ىلع

 نالوط ندسس رب یناهیه رکو كما توافر هیارفس ل

 هدرلهبتر عاونا نوجما قعلوب هدنافلب ر هننارادمکح ینچا

 . یدیا رونلوا نعت رل ( رادنامهم )

O Ssها رخ  

 ندیرادمکح فرطیمهفاک كرانون و شمامهدیا زاربا ( هساستک ازت )

 هاساقوضرف كلوا كلام هتقلخرب هعطلاقوف هدیرادمکحو رومام

 هزوغاد یدالمرصع یحدرد نوا .ردراشلا ر هدلو وا

 تدش هوا لکرت ]ردا ثح نده زانامواسد يا

 . ردشعد [رواکودآ هتعالم کسو زد لا ۱

) 
 ,DE اس ار را و

 باکترا هرکس نامزر"زا ندنلود لکست شا عا ناعا

 . یدلوا 1و هلا هزاب یس سه E قاف ۳ ی ههاشتراو



 هسامع تسدم تلود تادراو تفت
 ہر رس میس سسس ری میس یم ص صصص ہہ ہی یہ ہمہ ہہم

 نر و هراب قوح كلا هققل اف . یدبا هلبا هراب هلس تاود روح یتح

 ولکیدنورب ندباتحاستدم لوط هدزمتکلم .یدرولوالئات هتقفوم

 لیزلت یرادقم یرلکدتسا رده هعفد رب تعط دلرلکر ] هدیابوت

 هبارزوویردقم غلم صوصخ هبهنیزخیر ندهینجا یارفس .رازما
 اضعب . رولیریو هلا یطرویاسپ هسزمروتک یهیدقن يده كج هلبریو
 كي یلاثما كنوب هدینانع خررات عقاولاف . رید [ یرولیقیط هلیبهماط
 یتح . یدرارولوا تور بحاص هدنامز زا نمارزو . ردعقاو قوح

 [زوموطرب نایمجما ندنآ زکدرب یسهنیزخ كهاشداپ ] هلیب هدزعامز
 . ردراو هل ییدند

 ٥۰,۰۰۰ یونسیراضعب ندزمرلاشاب یرغوط هتیرلهس ۰

 هبهحنلک | ینصن ناهكنامو .یدرلشلواكلام هداریا ردقینوتلا هقود

 ردباتلالد هننصكنایاورو یرود دیزاب مردلس . یدارول وا قرص

 و كتموکحو كریدبا رفس رب هلتدش هنملع ناتسبرص . ردنامزرب

 هدنسهاخ فاعتمینلتف هد ۱ععع كهللا لضف ندا هصو یتضارهاو

Esتیاور اغرو ود ردشعو هزاب هسک ۰ هلا ها  

 « ندهبنجا یارفس هلسب كزعرارادمکح عقاولاق و هصالخ . رویدیا
 ۲ یرامتسا هسقن یایادهو نوباص « هلرکش « هلروک « شا

 ۱ ارایدفو قرهلشاب ندان رود یراهرکصو شمرک هنمکح
 . یدیا شملخاب مک وا وی ادغام هل یراتمف یتحو ددعو

  تایالوو کرو ناتا اک كلام هدايز كا نواه ا

 وشا هدرابوسوم . یدیا رونلسب هلراجارخ نالیدا افتسا ندهراتم

 رای هاب نوا ندر
 ر

 یلوارصع مرای هلعتلود كلام هدنرلتباهن كرصع یجحدردنوا



 هد رام ران وا دعا ا ها را یوعض كن هح هح اسم

 یعر ناوبح . یدیا روسلبیاص هناخ ۲۹,۰۰۰ قرەهلوا راذکح ارش

 هنسیه نوجا یسک ایو زوکواو نویوق یحاص وروس یه هدننمض
 (دلو) هرو الب هقشب ندنوب .یدنارر وقرهلوا ( رشع ) یر هدنوا

 . یدیا ردا طبض هنیزخ هدام كرلندپا تافو
 ۱۸۲۳ هرزوا ییداروک هدرایراقوب هلسب یلروطاربعا سنازپ

 ینوتلا هقود ٩۰۰۰ دوخاب ها ۳۰,۰٠۰۰ قرهلوا جارخ هدنسهنآ

 ند رفس (۱۳۵۹) یل E یرادقم كيو ادهعم . یدیا رز و

 ۱۳:۰ ۰:تقاعتم یرفس ونشا ٠یږنکو ها

 یرلکدر وكنادخ هالاقالفاو ناتسب رص .یدلراقح ردق هننوتلاهفود

 . ردهدنحراخ ررادقمو هن زج ˆ

 ۱۰۰۰ رک هلس هروعار نالوا تیروه> رب لوح وک كا

 یناهیه غلابموشا «یدشلوا روبح هنساطعا هیزج ردقهننوتلا هقود
 لباقمهزاتمارب یلاثما ایو هبرح وهبرب تراجحمو تحاس هحتسا رسالثمو

 زونیا هليا زقاس « هحوف نالوامراذکح رخ .یدرونلوا اطعا قرهلوا
 یرلبهار ( سورهنیآ ) سوتا نومو ندنفرط ویزولاناق نانلوبهدیللو |
 غلبمرب یناهیههدندنفرط رارہشضعب نالوا هدجردنود یرلتیمهاو "

 یونستلودهدنلاس ۱۵۳۷ وهدننامزیانداصهصالخ .یدروللواهوست ]

 ا داراق و یصوصخ ابو مدملکسا,نه رول ی
 0 یراصح یلیامورو(را مخ هل ز وک ) یراصح ی وطابآ نازل وااشنا

 ۱ و مور رهدلوسکورادکسا وهدن راعق وم (راصح

 مسر ها شب هسایراوسو چ واهسیاهداس ندى ود ره قرهلل و هاتفص

 هرازاباپ و رمش یه هجا وصا راسلامور و سلازب | رخ وم .یدیاربل | هب ر و سع



 یی نر تہہ ہہ ممم جسد

 ۲ هننامع تیدم تلود موسرو تادراو ۳۳

۱ e 2 ۱ ( وات )ا مرد ير درك عوقد كيد هد 
 هح را هدساراګ ثكساو یوم و جر یدرونلا یار هم را ندرلقلاب

 نالیداراجا هرالهونج هلب رلن دعم رقاب وک . رلیدیآ عییأت همسر ر

 .یدردیا | ده هڪ اهب واه هس زح ه دل وارودوشا هدب را دعم هح وف

 یدا E مه تود تا دراو هح ر 1 ہ درب رص 2

ETتاکو تم نوتلا یدیا 5 ر دتا برص ها هتمح و ها  

 تادراو عبنم وبما . ردم ولعم وا برض ها څا

 و ۱۳ فتا هفود ۲و هر ۰ ۱ هتل ود هنب رخ

 ندغلبمو هنب راهاشداب هدهسیا قوح كب قراصم كتهسامع ناطالس

 فرصهدنامز رفس و ردنا راخداو عضو هر د صاع هن ر ردنا فرصت

 یرلشىشحم سولح نالیدا تادحا 1 رخوم راهتنزخو .یدنا راردیا

 یرازوک كنيرومآمو رکسع هلرانوبو رروک شيا قوج كب نوجما
 . یدیا روبایوب

 كليا . یدیا شما عطق هخا اراتعا ندنرلروهظ ناه _النامع

 رب هثا (۳۹) ۰. یدیا شد هح قا ندشدلوا نشر هک کا

 كي دی ور هدسهقا نامرف 6۰و . یدیا لداعم هو 48 ود ناماتا

 ندرالسنارب هد رصع یش نوا رانلن امع ۰ یدیا هدنتمق یسهفود

 تا لاخدا هغلد ون را ی ( ۲۵۲۳6۲5 - سر ) یر اق لا

9( 

 كلام رادار تاما# لوصا

 نالیزاب ندقرط تلود یارزو و لاحر و نابعا « ندىلاع باب

 قوسهدنامز زا ردق هتایالو قازوا كا هلسهطساو رل ( قالوا ) یماوا



 ۳۳۵ كل ء ءراداو تارا لوصا ا تلت

 نسح هجردلوا هدرالنامع هراخ لوصا وسشا . یدرونلوا لقو

 هبرباخز رطوب تموکحرب چسه هدنامزوا هکیدبا شلدبا برتر وص

 تعرس رصمو هرو حدق نهرا ( قالوا) . یدیا لکد كلام

 هلتمالسو تبنما لاک راقالوا .یدبا شلدیا ببترت ًادلق ییراجهتسو

 رود ناه ناه لالتخا ايو تعاطا مدع ورا هفطو یاها

 كلام هلب هرکف رب هدلووا هدقلخ هقشپ ندقدلوا مولعمان هدلوا

 یدیا»یک رللتوا ییدمبتش ع وترب هکر( یاربتناورس )۰ یو

 < كن سو دولو دوخامر هدرازوا ینا

 . یدرلیا افا هلقح یراوزرا كرامو
 هدرلرشویبو (بنان)رب تکلم رووماهدهضقایورپش ثح ور

 (یضاق)هدرب هرالع نالوایئابوص «رو وا هراداندنفرط (یتابوص)ر

 .یدبا ا هملدع هناکب تكتکلع وا تاذو یدرونا و

 یرکسعربولواظوفح هیراود هظفاحم رب مثه راوج هدودج

 ندیلاعباب هدن آ یتیدلوا رومأم هکیدیا رونلواهرادا ندنفرط یادناموق

 ( كب ) ابو (قاحنس) و ریل ا لاله هدرب هليا ( غوط) رب یلزدلا
 رولیر و هنسهرادا 2۰۲ ۳1و دیر قوحرب . یدیا رول وا همس

 كبر ندنراکب راکب ىا مور بو یلوطان [ هدیراکب قاحنس . یدا

 . ىدا رولوا ءنبس زا تح

 .یدنل وا هظفاح یک یشدلوا یسهعدق "یماسا كسالو ولاا

 كزمح رات Aa ءا ام ا «ناخ وراص «ناسرک«راکدنوادخ

 رودوشا كنیناغع م راتهرزوا ییداروک هدنداج یجنکیا وبشاو جرب

 و یتلفع كز راهاشداب . ىدا لقتسم ردق ههجردر نامرق هدنلوا

 یالوط ندنوب یتح . یدمهدیا بارخو وج اسلک نلاع ناحاف |



 رس حس حس عج جا ی ی ر ی ی ی ی یہ ی یہ ییہ ہنی نیہ ییہ ر یمنی صحیح

 هسامع تسدم کلام ءرادا ۳۰۳۹

 ۱۳1 ود ردیاب هقدروط اند یلکی نامرق ردللوا
 ۱۳۲ راصحهرف بودا بقعل ییوص راقا فاع دودح . یدشلوا

 لیا ناسرک « لیادبح .یداوا دودعم ندنکلام هلع تلود هدنلاس

 . یدیا مسقنم هرلقاحینس ماطر هد( لیا ) یه 3

 ( یاو هردا ) اسارت الثم : یدلکد هلو یتهح لی مور

 یلوساک هدلاح یتنبدل وا عا کک کن ییامور هب ی رع وط ند غوط

 .یدیاردیا تماقا کیرلکب قاحنس هد ولر وح هلا

 كن ران ادنام وقف دودح نوس یادناموق یسهعلفنید و هدنتهح هن وط

 جایمولق ) و( شب ) ادابتعا ندنسهنس (۸۳۱ - )۱٤۲۷ .یدنا یا

 ردق هب ( اواروم ) لصاح لاو ( راصح هجالآ ) و ( كالنیجرکوک -
 داعش رادا تح كأ ناشد رص لاک نانلوب E 5 لنا

 قاحنس ەد( هنس وب ) هد (احتتس) الاثم هک دنیا هر وح یدنا رولو

 سسات هد ۱۳۸۹ ( قلدوترا ) هلا ( انودک ام :J یدر و وب یرلک

 . یدیا مبات هنکلکب قاحنس بوکسا ندیا
 لکو هد رات ها الاست کک قاحنس 5 نانلو هد ( روریس )

 ۰ یدیاردیا تراظز هنغل هف ود هو هر وم

 یلوسلک «ولروح هد رلرتفد تموکح هدیرلادتنا رمعع وا

 3 ایر وتساق یرلهرک ا اهدو ا EE ک ٤ زوربس 3 هلاحرت

 ناتسپ رص ( یعدقمات تانغاحنس نیدو) لوک مد < هق وص « هبلق « هرعز

 ۱ ترک رتفد هدیرامتسا یراقاحینس ناتسناورخ اضعبو

 اتتسم راقاخنس ضعب یک ( 5776 - هحرفس ) یساوویرقو بوکسا

 یواح ی رلشابوص قره وا دن ادا وک كەن نک قاحتنس قردل وا

 3۳ اس لیدتنوکو ٩۸ هدنتعم كب ناغرط یتح . یدیا

 مه هه هی



 eV هام تاب مایه ه دانن E خو ا هبنامع تب ۰

 Ly یراقاحنسهف وصوهیغز هلبایلویکمو ع« هدنسادناموق
 ینج هلشالکا ندنالصفت وب هتشیا . یدیا رونو یشابوص رشمرکی

 هدرل:امز ییدلوا هدنلا راداشسرخ صدودح ی هدنتهح ابوروا هرز وا

 ءهدقادونرا مدس ع كنانو زکلای .یدیاروشلوا هظفاحمیک ینیدلوا

 یگاد ن رافاختل ا ید راف ر طا هسا وو نات 23 و

 كراهللاع فلتخ یرلارو هکنوح .یدیا روسهنلوب هدنلاح قاجنسررب

 . یدیا هدقلاف نوز ا یرلهه رنا یصخش

(۹ 

 ۰ یس مص و صم تایم یر كرل ارو سرم-آ

 ها2 دلوت یمسقر کلا وااو هدنسهرادا سار هسايع کلام

 نرلهاشدابثلبا هدتلود تامدخ .یدیا بوسنم نفره تابع ندنرظذ

 یسهحش باسا قاطرب هدوب .یدیارازما مادنتسانیر ومأم ناتسرخ

 ۳1 افودوا ( سهژاغارد ) ناطنطسف ر وطاربعا . یدیا

Eudokiaر یحوز كلبا لوا ندحاودزا هلا ا ر وطار«(  

 ناملسم هدراد  هکیدلوا یعناص دالوا قو 2و

 ممدقت . ,یدیا یمشنرب ,نانتسرخ رب هتس الا نا ۱
 هتنراعشا دل ( ۳۲۵۵۱26۵ ے زجمارف ) نازاب ے رانرب هدنز رط م راوتلا

 ها ها راقم رار ندسهج هدلاو هد ( افودوا ( املا راشم | رظن

 غ ولواهلپ ناژ یجندب اشک ۱ هدنشودرا لنا +

 . یدیا رویللوب هدیراسنرپ سنازب نالوا رهظم هلوتق نسح یک

 غ ولواهلابو نزن اینا یا ناکدازلصا مور هدرصع یحدرد نوا

 ۲۱ یک اش یا



 هسنامع تس دم ید رد واوا مالسا نوع رلتاتسرخ ۳۳۸
 تی جی ی ی ی

  E Eتاسانم هایدافحا ناهع یزاغ كرديا ذاختا هنوع ۲

 قەسرولوا كحهدک رک اهد . یدا ر کم هب هب رهص

 شمرک هلوساتسا یلاداعو قالخا ینایع یرندنامز نخ رب 2

 ) یتنطلس هناع مور هدننادم هفوصایآ كرکو (یتادم تا - موردوب ی

 با زوایریک مدقماتناوا یتویوا دیرج لرلدلن اّع ۲

 یشحو مآ ررب یراناتسرخ یلوطانا یهبناغع نارادمکح

 عورشم اح ررب یک یرلهعورمشم نارادمکح دق هکلبلکد هدنتفص

 هدنزرطو لکش ناتسرخ کلب هبنامع نیطالس . یدیا رلرناط کک

 روطارپعا ءرصیق «راج هلیراهرادا زرط اذه عم . یدیا رویا هرادا
 هدنرز وایسهر زج هش ناقلاب عقاولاى . یدنارل شل وا قحتسم قح هنا و

 ۱3۳ هد رکلا یر یرلتبعج ) نابتسرخ و مالسا
 هسسر كجهدیا ند لیدم هاهح ور چسه رسان امع یا و ولیربآ

 هاو عود هترادیدج تحاص یراناتسرخ قرش ند 2 كلام

 ی راهشدتادسح ندمرتسوک تالکشم كوكب نوحاكملمهدیابرقت

 ند لیدم كرلىلنامع هکنوح . یدرارولیا مالسا لوىق 0 لیدم

 یشدنل وا ناس الوا :رلیدیا فرمهتم راتوهبس یرلفد؛وا كلام نوجا

 تاسسح « تح « قشع اینا . یدیا راو یسەلئسم برق هلهجو

 نانسرخ كکرار .یدیا رواسوا رلنووالوت هدصوصخ و هنورد

 . یدیا یللوا ماللسا اقلطم هسرریو رارق هجوزت هلینوتاخ مالسار

 نما هدایز اهد كنحوز هسر وس ف لنامعر یرازف ناتتسرخ | کو

 ناتسرص .یدیا لما لوق یتمالسا هدوا نوجا باستک | یتداععاو

 رک نيقآ نيقآ ناکراح قوحرب زجاع ندشدعت هدنتهج قادونرا و

 ندناسح ی راکدرم هد ار وا رلد و و روسشدلاح هدنسضارا راسه اس



 ۷۳۳۵ ران املسم یدتهم .هینامع تیئدم هدلوا رود

 هب یرابتحم و تداعس هرودرپ یی رس دا رولاق نون ردقل وا

 هلب راس ورد شهاوخندم ر رک یا و رج رب سه هاب رامالک 1 د رک

 هیدامو هبصختش, هدافتساس رایلنامع اتاد , یدیا راد ولیا مالسا لوک

 هدل و و و یک دعا راتعا كب هرات دنا تهدمو نید لیدس هرز وا

 هر ملل یافت د لند ربدیارلامعتسا ءوس ی رسد در

 كاجتفح ی هدنزاست و راک رامور . یدیا رولیدنا یه

 هدراراغلبو قلوا تقفوم ر اج دایر هدشیارب راس ایو قلناحرتو

 تور لئاتهدایز اهد هدرل(نیتناوال) و تعانونه ی رل رلعمط و ص رح

 تاستا د یاع یودرانالوا یسودرا غیا ا مور

 ند لد در یوز زا تمره یک

 . یدیا رارویدیا
 س رح یارسا نالوا لام تهاشدا رکو لک

 « یدالوا ایاعر « یراقجوح نابتسرخ نالبتوط هدهمداصم ماکنهو

 ندرت و ,یدعت,تلودیدوقام شاوب شاو ندارسا

 یربادزامرف ورا ردم كا هتاود.لاحتر دا

 لصاح راهدن «رابحاصم هراهاشداپ < رداماد هجولایسص هنوباه مرح

 یساو .یدبا مورر اشا نیدلالالج نالوا ریزو هد ۱۳۰ . یدلوا

 ناتسرخ اغا نانس ندیا اقترا هنکلکی رلکب لا مود بولوا یسارب

 هنقرعمور اشابهجوراص ءاشاپ سونغز « دونرا اشایدیزیاب ریزو «راغلب و

 کسا یک یراکدتیا شومارف یترانید رلتاذوب . رایدیا بوسنم
 لنایعو لاملش هلقح قرءدونوا هدینعفام یراسد و و

 كتموکح یراقدلوا عبباتو هنتیولع كمالسا نیدهدوب . یدیا راشلوا

 راد وا بی لود یاس هام ندکعا تاعن ند رلودل وا نیما هنتلادع



 هسنامع تب دم هدلوا رود ع تالکشت كالا ۳ ۰
 س

 ۱۳و اق طو اتساس ايد «انلق هتیراهاشداب لئامع قترا
 لاح.. یدیا ر-ثعل و هدکعا روص) یک یعوربشم لام دل زمطالس

 (هقلطم تعاطا ) رب و روس راحت ین رایدنک و نونم ندنرلعقوم و

CEEکلا هدوا هسلاراو یثرب یرلقدع ون وا . یدنا راز ہل وب  

 هکیدا شللاغوح رد وا یدوح وم كرلىلنامع یب .یدیایرلع دقناسل

 هدنلاس ۱۵6۸ برح یسار ندیا تماقا هدهنامع كلام تدم لوط

 : یدبا شمزای یرلرطس وش نالوا تفد نایاش

 هناهاش تصم كرک . رولدشیا هکرت ناهناه هدهاشداب برق »
 نایاش رلزوسو « . ردنراع ندرلیدتهم "ةفاك تلود لاحر كوس كاو

 هبهلدع روما زکلا رلنل وا ییئاعع افرع ینیعع ققح .ردهظحالم و ا

 5 ضاق ودراو ا یلیامورو یلوطانا .رایدیا رومام

 یترارارق «یترلهدارا كهاشداب هکر لیدیا كلام هتوقرب هجردلوا رلنوب

 [۱] ,یدرلردیا ا ا ا ین قفاوت هارو مکع هل یا ۱ جا تا رب دا رک

 ۳۲ الت ناطلس زواب هدزملاقا رود ندیا تقمت ؤا رود
 9 ی هسقو تا تلادع قرههوط یی كناوح دلا

 . ردقم هدرلش را یزوس ثستفم ود مردیا علخ

(۷ 

 4 ۵م رس

 77م رد
 E دا

 :رلیا اطعا ینهبنآ تامولعم هدیابوب یدنفا كب دارم مرتح ملعم

 E رلیدیا 7 هحنوک هدکتربشع 3 ت ربشع ۳4 ۲۳۶ ۲ رل هلن مع

 ۸۰ 100۷ ص ۱ دلح ینامع ارا - اغرو [۱]



 tê ۳ و 2 تا 5 کالا هاا تب دم هدلوا زود

 ۳ كتم دم هدنلخاد هندمتم كلاع یربنددم قوح

 دعتتسم كب E یدرلر وىملاق 9 ندقلوا دضتسم ندننانسحم و

 هدهسید راروشوب هدناباستک | هدتسن یرادادعتسا قا موق رب

 هنرهعطق هدافتسا قلهشغراف یییدلوا ضورعم تقو وا كقفرش

 نوا « رغص هج رلکس : ردم ولعم ك ل ىد د دنا

 کمزک اط ماط ندنوب . نمهلیدیا یعر هدهرا رب. نوف هج اکو

 < راردیا هظفاسح ی رتهطبار راهلسق عومج . رولوا لصاح تیروسم

 كما ر سه نکل . ردموم رک كرش قانوق

 < راراقاب هبیعومع سیر رلکب كحوک . رولوا یرا یب « یسد
 یا رلردا تک رح هلبرمغا تر طب کک

 اع - رابدیا مدلعو رالبامع تقو یرلطدلک

 هبهبنامع تیئدم یاسا هبیلانادا خىش هصاخاب یصن کی قاحنس کب

 تاداع.یزاغ .نامع هدنهیانتس خیش : یداوا بس سنا 9

 ا اعر هبهندم تاباحما « هبهعرش ماکحا هدایز ندتعل رش هع دق

 . یدلشا
 مسسوت هلتفصوا . یدیا شا ناکسا العف هلبتفص یکب قاحنس

 ترشع.یداللشاب 7 هدی راقاطیدنک هکدسا ذوفن راد

 هلتسهطساو راضاق هدرلن | . رایدلوا ما هنیرپ كراروفکت « یراک

 «یدلوا باغ یرلیروس .رایدتبا لمم هغملوا لماع هلا همنا رق ماکح

 .یدرارذیا ماود کاک بودنک هرلالنایو هلعق هات رم ۱ ۷

 .یدیا همسر تور رب هحنل وصا كلکبهرد « كلكب قاحیذس

 لوصا ناع ید اما نشلرب هنیراراصح روفکت هلسرت كکب نا



 ی جسم سس س ںی س س س س س س یس س ی س

 ۱ هنامع تب دمهدل وارود ەد رکسع تالکشت کالا 1

 ها راقاط OE درع ..رایشا طو رک کی" نایغ درزا

 2 ره راشاطو .یدراردک هرفس 0 ا

 فک هامات (یکون )رنو .یدیا یرللناقلد كمسف تررشع ییدلوا

 برح « درو تعلح « رربو ا رلنوب كب . رارولوا قارح هناي

 ررو كلتفح «ررو رول لر هح دریا تب <« ررو هصح ندنتمسع

 .یدیا قلوا لئات هکلکب یرالما یاصقا دكرا(رکون )وب نکل . ید

 هدانع یرلک راصح ثاحوک یک کوب .یدر 2 | عفاو هلر وص وش هدوا

 یک ح رلادع یزاغ « هحوق ا < ك لع هرف الم راردنآ قلرارب

 ی ۹ قاحنس ههمهم هعطق رب اتافاکم .رارولوا بلس هاح وتف كوس

 ۳. 0 یدک «یر لک راصح و ندیا عفر توو وا هتشیا.رلرلبدیا

 .یدرارر و .ES ون) وشاهلناونغعكلکب ی رلقح راصح نال و هدنلخاد

 دنسم عقر هلا تىلا هناقفومو لولح ع دفا یحد و

 م 3 را ربشدلاح کما دون میس وتو

 تالکشت كنب زاغ ع اردو هتشلا صدر یو دشت تالبا

 ماطر. یدیا زواحتم یسنوا یراوس فص و هدنسه رص یسهلخاد

 < كجهنب . یدربلک هتغاتوا هاراد-مکح قردٍلوا حلسمو راوس ۲

 الد كك (ةاط) لکد دناع هرادمکح فرصمرب ره « ثاج ها

E TREیدیا . 

 .یدرارلک ددرت الب هسرزوا وعدو رح ثكتیزاغ ناخ روا الثم

 ی تعفقنمو راک ناما هقشب ندب ربع ناکست هدارع نوح

 یلخ ر «نههلوا ندرب رار هاب رالاحیعتسا - یسملب وط كران وب 2۹

 قفوتیاح و هللا یرضاح لاح كل هد یزاغ ناخروا .یدرتسا تقو
2 1 0 

 را تا 2| سج جاعتحا هرب ادب 2 <شم«مه دا



 ET كل رکسعو زم رلودرا هتامع تب دم هدلوا ودرا

 شع الشاب رار هلا هب ا تالىكشت هب هک لم تالکش هلو و

 كیناعع نالوا شمشل رب هدراصح هحهرف هلىتفص ی یاس. ئ دا

 كداع دوما شا نیصت یضاقرب ناههراصح لاد كنلانادا خش
 .یدشل | هلاوح ك i هلهجو هع رش ماکحا

 كليا یزاغنامع هلهجو یتیدنل وا ناسید هدندلج یحرب كرم رثا

 نیدلاءالع کج هلس «هبیزاغ ناخروایراصح هجهرق هدنسهرصیالانکشت

 بصنیضاق هدرر هتیرانایتقو یبدتياناصت هتسا یهاهدصقاومرتاسو هکب

 نوسر وط «شعاناکم لھ e هلتسانموب لات خش ی دعا

 .یدیایضافو یتفم هددحاح ندح ماماو .یدشلوا ماما یزاغ ناععهقف

 هرات رط.یدیا شا راکتبالص كي ییزاغنامع یذوف كنللانادآ

 ثالبا تعراسمو بلط هاربخ « كاما هج هلضف هنساشنا راهبکت <« لس

 یا هد وه وش نالوا هاط ام

 تالاح و هکنوح .ردشلدیا هدافتسا قوح هحسدم یالوط ندو

 باس هسا موخ كیاملع “فاع هاکرد ندنف رط یه كن همماللسا كلام

 و 0 نکربح دلزو لز ا نکل : ردنا

 (قورافلاوبا م رات) .ردشملا دوجو تابثا هليا نامز رو ره یسهرضم

۹ 

 هدومز | برح نوجا قمالک | ین رلهطقن قلا كتناح للنامع

 یرلرا كنج وش E و اش رح لاح «هدرقس ىرلنامرهقوشنالوا

 فنر [۱] هلاوش ) یرادو نایاسرخ Z7 نابناط نده

E ۳یفاصوا یراقدا وا 8 ارل اع ۰ یدا شعلو هو  

 یرلکدتا اشنا هدهرص یراکدتنا طیض ندمالسا یسدق راکت رق [۱]



 هنامع تعادم هدلوا رود و کل رگنتع كالا 2
 بی ی جی

 ۴ هاساحفصلوت هبرح تاسح < 2 تب هناکی « هلاج

 هدن وک ر نالیدا ناعل هم وا ۰ رول وا دوسمو ین هم داصم ماکنه

 ءیراشابوص هاسهطساو یرارادملع«یرلکب یماسقالمکت كنودرا

 ردا عمجت هدوعوم لح قرهلوا هلا یرافاحبس یرلشاب زود

 هرزوا قلوا یراوسرش ۲ ۰ ا ۱۵ ۰ هدنلعم كسشابز وب یه ۰ یدیا

 توالت یرلهم وظنم اع 6 رد رش برح رلیراوس دودحاب یرادقم

 یيدبا ی رابحاص رام و رهابس راتو . یدنا رولک كردیا یعلو

 ۴۳ | a أ ۳ | ۰ و e أ و

 رو روت سا یل شلد ره لذ رص 2 یر سه

 ۲۰,۰۰ و ییا مور ۱ رم و + هدنل وا رود وشا كزمح ران ۱] .یدیا

 . یدیا دوجوم یسیهایس یلوطان |

 وا اا زه دوم اهد اتسن هرلنهانس

 الا لکشت نوکیرب شهدمیودرا یناهعكردبا قاحیتلاهرات [

 ربشاط یایو قوارب كجوک و ناغاتیو ءرحنخر ایک رابهاس
 کا . یدرلیا کا Neaume ففح هاى | در هلتموم و

 اف كب ندنسهرات هحلسا كرف ت نایدتک ناتزاخ نالوا هدهحرد

 زهج هلا جلوو قوار هاب | ناقلاقر قدا ندیا هاضو ام هدر وص ر

 - یرلهبل اتپ سوه ناژ نس هدهنقلخو 52111[ 16210 - ناژ نس هنەناخ هتسخ

de Ant jeanكمالسلاهیلع ناملس ترضح و . یدنند ۲105۵1211675  

 .رلیدید 160۱0116۲ - هیلبمات هدهرلنل وارومأم هناسیاک یرلقدای هنرزوایدبعم

 هرلت و تولوا یننص ناکداز یسجرب هم یخ شل ۲ هفنص چ وا رلهیلیمات

 نابهد هنسیحنحوا ۹6۲۵6 - ناژ رس هتسیحنکیا Chevalier - هیلاوش
 طلامود هلاوش هدر .ردرلن و ناژنس ود هیلاوش هدلاحو . ریدد 6

Ch. de. Malteیداقمربق ناملسم یر هنظو كوس كلا دا رلز وب .یدراو . 

EFتعحأ ص هنسهدام یضارا هرادا هدغاشا  



 2 © :O کالا هرنامع تب دم هد وا رود ۱

 هدهح رد ینکیاوشا . ردشمالر و هرز الاصا هدرلن ود .یدیا رارول وا

 ,EY SI EE ا نامرق مدو یازیهح داراب رام نالوا

 ارو هل رلب نع ناشوا یرلهس رح تاراضحتسا رب چیسه 6 ا

 قردلوا دغا لک وح | درو کد را

 هن رالحاس هر وم او د هنس سه و ردیا ته اص هد ساز ناسا

 . یدیا رولیر و هخا رح وا

 و عقاولایف .یدیازم e اب راح قاق كلا

 .یدرلرر وکش یاهدقوح طقف یدرار ول وامادختساهدنماقم (ر لرادشبب

 فر درب اب مردم .یدبا E اش یر ا هلر کس ات

 .یدیار ولس اص ههم رح تفحرب ا 5y ا رولیروح تک ر راد ود ۲

 مانغیرلقدل | طرف ا هب وسآ هف ولع نیم فرط هرلب ود

 یرلکدر و هنمشد كراو 3 ّج رول وا ص وصح تا

 ندنناسیسأت كنيزاغ ناخروا زکلای .یدردیا یتلت یک ماععف یررض
 دلراحنف | وب ۱] . ىدا یروح یساطعا یعرش سم نالوا

 تاقفوم بوقارب هدجا تمهد ینارطاهدلاح ینیداوالمکم یراحالس

 یرلناوح نالوا كيوحو كىتع كب قحا یراترهظم ههمظع

 اشک و ا (E ندرفسر یناهه . یدیا هدنسهاس

 . یدبا رولیر دشل | هحرلهتفه هه رفس قاشم تابناوح

 ها ( رادشس ) هدهحرد یا كننوق سم فس « تان ودزا

 .كدتا دانسا هلوادا ا هد لح یج ر aer یعرش یک [۱]

 تحارص هادی اب ول هدر ورم تراز و ییدردنوک هباشاب ناملس كن زاغ ناخروا

 دا حسیحصآ هدارو ندنفیدل وا



 ۲ هنامع تیدم هدلوا رود زعرلود را كالا ۳:۹

 اک . یدیآا ره رو 17 یدوحوم كرلتو . یدیا ناجهف ولع

 یسهلوقم لیوک وا لا و تقو .یدنا رولابردشراق هشاو هدابرغ

 فاعم ندوکر و هسراردیا كارتشا هههراحص هدرالرپهش ضعبو

 ۱ رنو طقف . یدرلرولم
 تودنآ كارتشا هبرح قره و ها ردا تب

2 1 
 یر اما هارات وب .یدرلردبا ریهطت و رمعت تیر ط یج هک كن ودرا ایز

 شب هموو ررر دتا ور یرلرداح رل ( ل ) نالوا هدنماقم

 هدهسردیآ تقعل ی ودرایحد ناراحم هو نشت ات دا رارول | ها

 است نالوا قالخا داسفا یراتعنص یکینیدلوا هدنراودرا ناتسرخ

 < هدرافص فاتح هصالخ . یدنمهدیا برش هب ود را لص یھورک

 نولت هدروص رب فطا هم ضع تاهوش نالوا « هدتعنص « هدهقط

 : یدرزکب هب ولب ات ر منا 6 لاو ا

 ۳ ا كنودزا رلرتسا رلکشا ع راءود رادقلارتک

 هربخذ نالیدا راد ند فرط یرلهاخ « یتلخ تیالو كحدبا

 یدر ول وا هكرادندنف رطتاو ود یص وصخ هل رلف وا .یدردنا لش یازرا

 ۳ ارظن ےل تاموکح رصع یرلفدلو رالنابع

 ۱۳ .  رایدبا كلام ههرادارب لزوک لا هدنصوصخ
 یسهشاعا ودرا درو ةنام ( رام كوص ) نالا هدنتهج هر ر دا

)Approvisionnemen)یدیا لزوک اهد ند  E.و هک رونلوا  

 یراوسییدربدشتب كنلوطان| اي . هلدتا یدت كرەىمتاقرت هدهدلوصا

 6ا ینجا نوک و تلود یدنلوا شفلوا تقد زار, یاناوبح
 ۱۳ اول هجرلکب .زلاق جات هنتاناویح ناشکیوط یحو
 هال

 یو هريحد هتسضارا نمشد دقو 17 چه یسودرا یینامع



 ۳:۷ باشا هغاجوا و رلب رچیکی هیماللسا تب دم هدل وا رود
 ری یہی ہہم ییہ ہہی ہہ یہ ہہ حس می ییہ ہہ ہہی یہ ہہ ہی ہہ ہہ ہہ دحححح

 راغاب هدنکلام نمشد اعقاو . یدزملاق جاتح هاب هلتهج تاقورح

 نوجما هدافتسا ندنآ لاحوب طقف . یدرونلواقارحاو عطق راجاغآ و

 .یدیا نوا كعاررمضتمیمشد لکد

 ات هدول هکیدیا راویسودرار یصوصخ لز راهاشداب

 هدنلهدوم یراکولع هرهاق رصم نانو . یدیا رایرحکی نالوا لفاک

 نوجا یرانمسشد هبلغ هرلنآ ایو رمدنو رهق بولوا شفلوا مظنت
 ناتسرخ ےک ایو رسا ای اساسا: زابرختکب ۰ نی

 هقشندقدلوا یعوتم كرلنوب راهاشداب . یدیا ترابع ند راف وج وح

 (شادلو )و یر lT یدیایرلاباب یل «یراعسطمآ

 همظتنم ع زونه هداوروا .یدیا رولآ رحیکی یتحیدیا

 . یدراشعا لکشت رادلنامع قرهلوا هعفد تاليا نکیا قو هفظومو

 8 E OE وق ) رلنلنامع هب همظتنم a وشا

 شلريا هجوا وید ( یراکولبرادحلس ) و (رایهابس) و (رایرجىکی)
 ( یناحوا رادحلس) ( یغاحوا یهابس ) ( یناحوایرحیکی ) هنیرب یهو

 هدد غر اعر لوا ندنلنکشت در

 اسم داس دوخای( ایا ) هدننامز یزاغ نک وا را

 هدست دنا راو رکسع فتصر هما نازاماح «كورو «هخراص «بزع

 یج هس هاب دوک, شيا ر هژران و ولوا راغ هلت وطهدایز ندرکسع ران

RNیوقوق های رایار كللخ هرق ییرادناحو اشاب نیدلاءالع  

 . یدشملوا نسسأت ودرارب ملظتنمو لشن

 ا و جرح هنعاح وا یرجیکی رانا الب وط هلل وصا همرشود

 یرلداتساملعم «رولپر و هتراهلشق ( یرلنالغ وایمح ) نالوایدادعا

 هاسو یرحیکی راندیا تقابل بیک هرکس هزدقدنلوا هبیرت هدتنراظ



 همالسا تب دم هدلوا رود رپ رجیکی ۳:۸
 £ جی جی سس ریدر خان ری یی یی یحیی

 . یدرولوا ناعت هنب رلک ولب ابرضو 1 تاک ول ّ و رادحاسو

 هدنفارطا یسدقم صخش كهاشداب هدننامز هبراح رای رحیکی

 ندنرلعف ومیراقدنل وب یرلیرحکب توق رب چه هداسد .یدیا راروللوت

 | ۱٤۰۲ ) هدنسهبراحم هرشا نالوعوقوهلروعت اعقاو .یدیا نهرا

 ىلا نوا هوق ر یلدوج وم كسزوح وا طقف رلیدلوا بولغم ( ۶

 هدرلرفس . یدنههدبا تمواقم ییبط یرحبکی كس ییا نوا

 هدنفارطا هنیزخ یرلمودحم هیایعانوا نالوا هدنکنر ناق كهاشداب

 لرخا صخشرپ قرلوا ردان كب رلبرحیکی . یدرردیا عقوم ذخا

 هدرا رفس نالوا یهرطاخح ك ادهعم . یدیا رولیر و هنسادنام و

NTIهر وم كك ناخرطو ك با هجا  

 مملاراشم توقوب نالنید ( لوق وق ) نوجا نیمأت یتقفوم هدنرفس

 هدنعلظفاخ هعلق هدنامز ر چسه زا رسکب یدلرب دنلوب هدنسادنام ود

 .یدرون وادلرت هباروا یزار AT وا E یدل و

 ردق كسشب هدنلوافصت ےل رصع ینشب نوا ی ءدوحوم ك رایرحکب

 .یدرونل و هدنسادناموق ت ج ( ساعا ی زج یر یشاب 2 تولوا

 یرل ( تعاج ) (كولب ) یراهطروا « یرافنم یناطباض كاتو
 . یدلرو همزال تالصف هدصوصحم ثحرب ا هدنح

 ثالیا . یدرونل وا تا او قدره ندنجا رابرحکی را زادحتلتس

 ۲۰۰ کم اهدو ۰ 9 ۳۰۰ یرلدوج وم نیاز

 ۲ یدک یره

 رم رز الثم هدلګ ر ر رد ° رقس را هلا هاشداب لوق و وف

 دن رکدلیا عقومذخا -ِِ 2 هدیامر وا <هدن را وح قلقاطب ۶ ات لطتاش

 ين رادنک ها را زاق لوم ا شو رفح قدنخر هنفا رطا ثكهاکرا رو زف لاحرد



 1000۱۱۱۱۱۱7 سسصسصسسسس--

 ۲۳۶ ٩ زد رح HA هیمالسا تدبدم 3 رود
 ۲ سس رر ر ر ے م ممم ممم ہہر م م رر ہم م ہم ممی م مھ

 هاکودرا م کک ین راهاکوراو رول وب اجا ماکت ویا هر

 ۰ ادا زوم تب اما سا لئامع . یدیآ راردیا عارفا هنلاح

 طرر هلا ریز روعت هنیریرب هدیراتزاق لوبمارش رول دم

 رهود هراه زاق نالساح EBE ك رللوسما رش وشا . یدیا راردیا

 ایا «قدنخر یعنکیا ن نانل وا رفحهنسورک اهد كیوو رونلوا طبر

E(ىلغىسرام) < اا و رلد نع «راقالوص  

 نورک هنلخاد یسودرا نمشدرلق الوص یژاوسو ەد كابا
 دارلت و یدیارلپ راباراسها هاسه رکص؛ روشبلاح کا قشب راقهم راق رب 1

 نولواترابع ندقانوغزوبهتخاسرب یرلتعجر بقاعتم ی راموحم كلبا

 ید را تاعن ندندصقم كمکح هنس را یر
 کیدرولوا لترثک هدهجردلوا رلق وا نالب ر دعای هسرزوآنمشد هدلاح وا

 لا رلبراوس . یدیا ردنا لیکشت لطم باحسرب هدنسهرا توق ییا

 ی رافدنل وب رال امع . یدرارولوا لوغشم هلا كمروح یتمشد هدایز

 ردتقم هنعارتخا هبرح لح هدیابووو فقاو هنس هب رح یااقد رصع

 رلپدا

 تعخرهدهنرایرلیاهن «زعاداشندنرارب یک راو دوو ۱

 نوه یرایدتک دارف یدرازعا رارف هدنامزر جا
 هدسولفم نمشد رنو . یدیا قلرسوما و باخو راغ كوب كلا

 یراسه تع . یدا زا زعا لزب هدهامغب هد رام یِتح زا سقم

 درز و و که تروص كن راکولب راسو ایه

 ۲۲۰۰ ۲۰۰ ص ۱ دلج دكزمحرات هدنقح یرلتاصصحم . هفرظو < توق

 ه دنقح ی رالوق وق رو مثه هدنغاشا زارب هردشام و تامولعمهع | هدب رل هفت

 . یدلرب و تالیصق



 ا ن ن و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

 . oتيد هدلوا رود نما ود اسلامیه  .

 رهظم هس رومام لوس كلا ثاتا ود هسارب تمعوامغل طقف یدباد] و وك

 وا هدقدنل وا امل رش ست ۳ اعر وب ( یدرل ر ولوا

 ۳ قجەلوا هب وگ 8 E ناخد ق هلا هشه دم هوفر هاب و هتشبآ
= 

 یدیا راو یقح هلصش] همسج تنطلسر

 استک | هالک ضاس هلیا هسلا هدقاسرب یسهمظتنم رکاسع لناهع
 و ا ك مالک شلداص دنلوت ضان رخ وم نک ایا

CA 

 زېرلهنفس برح هدهجرد كج هد رە راو ماف

 E )ار دع ناطلس یلح اعقاو . یدیاقوب
 ۱ ۱ رلملا زک د یراخک لنایع هسیدیا دوجوم اغ ودر
 هدننمض عنم یتسالاتسا كنمشد واف رب كجوک . یدراشمامتا بسک

 ردانكي طقف .یدیارولبر دلو هدنرزوا یرلرهن اواروموههوط اعاد

 3 ك هدزکرلابرلاغ هدرلحشراب وا . یدیا رلرز E و قرهل وا

 ترابع ندرلش كفت قفوا هبرح نافس دوجوم بولوا هدرادقم

 ۱۳ لاتسرخ یسزنکا هدکراحک و نادوق . یدیا
 2 . یدرشما لوف یتمدخ و نوا ثارک اش

 هب رام هراسلن امع هدیرز وا د ۰ یدرونلو امادختسا هدهملقس تامدح

 شهدم ندنرلفدلوا كلام ه وزا توف ی وح یدا هحلکسشم زار

 هدنشیاوب . یدبا رارر دغاب یروماب قوا هنن ار لتمشد هاب رلف وا



 ۲۳۱ نما ود هبمالسا تبدم هدلوا رود

 روشل هقشب شيا هدنرکدلک هبهدروب هدر و .یدررر و ربع دایر

 هدایز ندزاکمر یرغل كنیرلش هلرابراخ نی
 یلعبض كلوبناتسا حاف . یدیا ربلاق هدرلنا یرحم قوفت ندشیدلوا

 . یدتیا لکش اه ودر
 هاراناوبح رایراوس بولوا ندنماسقا یامعیودرا یسهفاک كارت وب

 ٤ یرادفاف روا طم كمر اسع مومعلالعو ی 9

 . یدبا ردیا سکع اشام رب بیرغ هجراخ یرلامس نامرهق



A e ی 

E ) رژامرا ۳۷ 

 غ دوم ناطاس 3 «تیادب هلع تلود

 كي راقنصو هدنفرظ تدمو . ردعلا مادختسا ER ن ا

 بوطا هوکشو ناش زارحا 9 تلاوخ زن یدا قوا ها دا ۲

 یراتعا شو ترغ هرم هكرانوب به یسلوا لاکو لاقا لصاو

 .یدلوا یراتمدخ یخ هن هدهنسم رک هلاوز و EAS هدهسیدیا

 .یدتیا زاربا راقل رارب زلدونوا رافنصوب هنس یللا زوبکیا مات اذهعم

 هوب تانعمو ( هفولع ) شاعم ندتلود هنیزخ یرب ندرلفنص
 ( یننص) یناجوا یرجیکی هدرلنوب یدیا توق نالوا فظوم قره |
 راب نع « یعاحوا یجهبج « یرلقاحوا ( رادحاسو یهاس ) یراوس

 یجناتسوب « یعاحوا یجب رع بوطو یجوط « یتاجوا هناسرت دوخاب
 . یدیا یعاحوا

 ا را تایرا ہدەناع رک اسع فنص یجنکیا
 E تو ءیدا روند ( یرکسع تلایا ( هدد رل ول

 ۱۳ ورک تامدخ هدرضح تفو < زلا تانصتو

 قرهلوا زهحم هدماکنهرفسو رولوا لوغشم هایراسک و راک یدنک

 . یدیا ردبا قاحتلا ه ودرا اوج

 . یا 5 هاددام ۸ یاهحور یرآ یر ۳ ا کیا وشا



 For یاحوا ی هسامع تس د
CE مس مع ممه OEE اے ر یم سیہ ن س می یم رھ ی س یس س یاسا ی اجا ےہ ارے سیم یس ںی ی اے ےس ی ج ےس یم ےن ج ی لہ ی ی یہ ےس اکیا ی ی س رج یہ م یر rrr 

IE IA 38 ع ع  
 هسامع 0 ا یی ادو فظ ومو مظتنم ال وا

 یرقامرا یو رود

9 

 یعاح وا تر

 یجب رب كلزمرتا . یدیا یرومشم دلا كنیرالوق وق قاجواوب
 كتطلسناخروا بانج هلا یزاغ نامع هلهح و ینیدلوا ناس هدندلجح

 ناراساح«هلوروب « هخراص < بزع ۰ لسم « هدا یخ ایا هدنمسق رب

 ندنفح هم هل وا هرادا تلود هان وف نالیدبا مادختسا هام ات ناس عو

 . ردشلدیا لکشتقاح وا وب هاب راتمه تال لخ رقیلرادناح هلبا اتان دلا ءااع

 ۱] ی فنصر فط وم و مظتنم كابانانل وا لیکشت هدای ور وآ

 یودراو قاحواوب هدهباس وب قرهنل وا قىسا و مظنم ام ردت یاران واق

 . یدلا یناکشو لاح یسودرا لمکمو یجرب لا كناسد یامع

 شاک یاخوا نوا مق هت ینصهداس تم ( ابی )

 . یدرلشلوا كلاس هته رطوا هدرلنو ندشدلوا سیده ندنفرط

 لیدعت هملاراشم بولوا هدننامز حاف ققسسالو مظنت لصا كغاح واوب

 خش حاللصا هر وک هامزو

 ندنراقدنلوا مسفت هرا ( هطروا ) یی هروباط ماطرب یرجیکی

 ی ۹۵ قرهلوا لخاد هغاحوا هد ( ناح ) نابع هشاتکب ته رط

 دا ١ ۲

۱ N A 



E,هسنامع تب دم ( رلهلشق ) هطوا یساو یی  
 سس

 مسه ههقرف ترد یعاح وا ى AEN و ی

 ۰ e ردشعل وا

 دیدی :اش هل وا مسقت هب ر ( هطروا ) رادقمیناهره ی هل رلن ون

 ليوا هدتګ اب یسهطر وا ۷۷ كنو ںول و هطروا ۲۳۵۹ هدتلود

 . یددونلوب هدنایالو یسهطروا ۱۵۲ قاب زولوا زاسمارا هم روص

 یا هلان رلهطوا ساو ېي یرلتماقا لح هدلوساتسا هرات وب

 . یدیا هداحم

 ( رد رمقر) ررطرا یک

 ا ا داو هدنرا وجت ارتقا

 هدنسوشراق كناتسوب نالوا فداصت نکرولیدکه نمامح راف وصندهداح

 ا و ماک یی هدنشاب كندا ندک هثنادم ()تا

 ىسوق لوس كا كنيرلهلشق راهطوا کی وق وب بولوا وق فلکم ر

 وق ینیدنوط هوط لوا كا كمنهج هرق هدننامز ینا دوم . یدیا

 انا ك . یدیا هدنس را ود و یادس هک جن . زدو

 دعموشا . یدیا هدنطسو نادم روک ذم هد ( عماح هطروا ) نالوا

 هر ان ییدلبا | ۳ راو هتطلس وه تلود رل هعو د قوح ك كل ءعاح وا

 قمراقح هنتف تقون رایرچیکپ یدشلوا یزکس كالالتخا و ىت

 .یدرلردبآ ت تاا رحا ۳ عزم راک و یاملع هل رثاغ 1۳

۱ 
| 



 eo و هناخنوصماص ۰ . هنانکیب و تب دم

 قانع لر لر ون وک یه یدب بولیریدلاق ندعماح و دت نا نا

 یدشادیاادها هناطاسمس وکی ا | لوس نالوا یسانفا تعابیراقالوقو

 زوالا

EA N 5 ۳ 
 ر ج ۳ ۲

 | | یع) اک ی اف هب ز وو هیت ةد سم هدرلن و

 ه دنسهش راق یپماح هدر شش یعل هدنسهف را یه ر (اباب ناعء) نالبر دلاق

 كعاقوسیهدنلاصتا كلر روک دموقیراکدید ( یسوقرلرب ) یدیا

 هد(یم وؤ تردقرق) و هدنشاب (ردراو هنا ارق هلباهناغازجایدمش)

یسهرا لاک رخ هلا یسهرا وق یا
 یع و ل هنل وغهرر ۳ ا زمش وهسهف را 

 لد بس ەد اح راج هما 2اا هش یع) ی4ج کیا كرالح نالوا

 ( راهلشف ) راهطوا یيسا دام ها نالوا ردق هفرط همشح روقح

 یرانالغعوایمحع هدم اه ولع وا یمحع مولا .یدا هدنلخادیدودح

 مامحتسا هداروا زکلای رارکسع جنک و . یدیا هدننورد یسهلغق

 / یدراردیا

 یرلهف ولع صوصحو ندناررف توسنم هب هط روا ی رب رلهاشداب

 .یدیا راو CAS 5 هدرز وا ی-وف ( رلزب ( هاتهح ییدلوا

 دوم ناطلس .یدردیا افتسا ین ولطم كردیک هباروا هدنمیزوت هف ولع

 طوا یساو (هیدجا) هیر رهطوا یی هدنسافلا ی رار ینات

 دا هست ( ههزوف ) هنر

 اشاب داوف هدوا , کد راو ) هب اخ ثأس .) هدر همش كف راه و وشا

 هاب هل وط .یدرلردبا ناکسا هدار وا . : یدبا هد راوج وج یسهبر

 ES «هباخ نوصماص ه دددنعف وم یسهلشو ی وص ی



Aهسامع تبیدم تعاج -ناخ غز  
 ی سر حس ری یا جیپ جم اش یی یی بس بیتی ی ییہ ہمہ سس

 دما <A 9 ۰ یدروشوب یسهلشو ناج عز هدرا وح همس

 .مرناصردشعا تاش ندوب یلوافورعمهلمابر راز زاط كنيراوح

 یک ی لوساتسا یمسق هداس لصا كنس اععیودرا هدلاح ون

 ی رلعلوب ه دتهح او ىلعوا كب ا a رل ج عز

 کمرد زکو هسرت یهروک ذمتانا وبح بوشوا نوکسم زونهیرلار وا

 یه

 هطاع .یدرلر ول و 9آ كرهلک هارو وا رلهاشداب بولوا ر وئسمه هل رلحاغ |

 تاذرب راشب هداوزتا مع هدننوردو هلوق كحوک رب هدعقوم يارس

 هح یار هطلع : ییدمش ین یکم تأعن ناتو داش

 «شموشوا ندقوغص « شمقح و نوک رب ی دب زر اب . یدروش و

 < ا نون هابا.ه ىلا یوم تاذ ءشعا احتلا هبهلق

 هدر  بتکم هیاروش بورتسوک یتسیضارا یاربس هطاغ هلبلا هدوا
 ینارس هطلغع تاد چ : ردشع اي هج مات وا هدهاشداب شعد بای مام

 a ردنوفدم هدنراوج ییتیکم

 هب و ( ی راک وب E ) هتنردق ه ی رب شع اند زب ندرلهطر وا

 رونید ( یرلکولب ناکس ) ردقهبهطروا یجدرد زوتواقرهلشاب ندرب

 نالیریآ هحوا هلسان ناکسو كولبو تعاج هدنروصو . ىدا

 تعامحو (یرلماکولب انآ دوخای - رابلکولب) هنیراهطروا كرایرحیکی

 ۳۳ و یععد تش ) ءرانایکسو ( راک باب ) هتسرلهطروا

 تعا

 ناخ نامع یک دش هدهسا دیا ترأبع ندهطر وا ۱۲۰۱ هد وب

 ىج 6 ندناذلارتشا هنلتقكملاراشم هدلالتخا نالوعوقو هنملع نا

 شلدیا وغل ندنفرط عبار دارم هدنحشرات ( ۱۸۲۳-۱۰۳۳ ) هطروا



a e هاع تبادم 

 ما 0 1 EN 1 ا را و

 (یییزوت شاعم  هدنناویدهفولع) دوخاب یتیدنلوا ( عیزوت موم ) رب
 هدهمسر تاقوا راس لصاطاو هرکص ندنزام ماشقایه وخایو

 ینیدنل وادای یا كط روا صع نامز یرلکدکح [۱] ( كئالک)

 نارو وع < نوسلوا یول ),ندونغآ رز رای دو

 . یدیا ریشییعاب وید ( نوسل وا
 عقاو هدنرزوا دودح را ( هطروا ) نالوا یمسم هایمان تعاج

 یا ا ۲۰ اف ید راقدلوا ار ومام هە
 اضوب .رایدیا زاح یزابتمار یکی علوا ملست هتناطباض كراهطرواوب

 تک ار او ی كسا ر
 هکردسالوط ندزاشماوب .رابدیا مورح ندزاتماوب هسیایاطباض هراس

 دوجزاساو . یدبا یزمرق یکناطباض رکیدو یراص یرلهمزج
 . ردشلاق قاب ردق هنساغلا كعاحوا هدننامز ینا

 ۹ ۷۳۰۸۷۰۰۹۵ ۱۳/۱۲ ۰۱۱۰۱۰ ۵4۰۳۸ ندراهطروا وب

 رلهطروا یحت سو ۲و ٣او ۰٠و هدلوبناتسا راهطروا ین ۱

 کا یراکواب تسعم ابو ععرکسع تنس یر
 (قالوص) نانو تولوا فوکسوا یرلهالکو هدرخا زرط یراهسلا

 یراکولب تعم ندنفیدلوا تراع لک زو راهطرواو .یدروند

 بولواندهشدق لشن یرلهسلا .یدیا رف ۰۰ اعح رلقالوص دوخا

 ایا ینسهفیظو مزالم - یشاب قالوص - ( هنیراشاب زوی ) هنیراسیر
 قمقیچ هللا تبعمرب كوب هاشداب .یدیا رونید یعالوص باکر هرلندیا
 شا ا الو تاکر رکسو تاب قالوص رفت ترول

 ۽ ردحردنم هد (۲۷ )٩ ص هدن دلح ی ك مرا كاناءاک 1



 ۲ هناتع تدم یجیروق < ران ایکس 1 كواب ۹

 ۱ را یار اداع رلنو .یدبا ر و رط كهاشداب قالوص

 دولوم هلهو هلضف اهد ( سط ) یراشاعم كرانوب . ا: تاج

 کف رارول وا رهظم هدهاسحار قلشوع كس 14 0 ی تر رق یوم

 رب.

 یسهطروا زونوا كلوب بولوا ترابع ند ( هطروا ) ٩۱ هدوب

 ۱۳۳  یدرولو هداوساتسا ,یسقابو ةدراتالو
 صوصخهنیرایدنک یک كما هاقو (یییرش عاحنس) و قلوا یهاشداب

 ا لاحهبم یزاجابروح طقف . یدراو,یرازایتما

 . یدنههس هناونح هدنروضح ( 1 "و

 سلب ۹ 6 ا

 یسەطروا یی 4 روب وا زکلا ۰ یدبا هطروا سو هدراد ود

 اع هولناک دونخاب نامید ووتو هدلوشاتتا

 ند جز وا یح ۳۱ هدهسیدبا ر روک ۵ همزحایوتسم یصرف

 . یدبا كلام هنیزاتما كغعا اسنک | همزج یراص قره ۲ ا

 آب لا یرلسجوا ةلراهاشداپ اسا ناک

 AT هفنص تردون د ىج وسماص )۳ E “ن ایکس

 و

 ند (نابکس) ( كولب) ( تعامح ) ینعب ممقجوا نانلوا رک ذ افن

 3 ۶٩ 6 رود ) هدک | .بولوا ناخا یرکسع بفنصرب

 وصو ( قعروق ) یرلنامرواو غاط هدنفارطا لومناتسا یرلهفطو



 ها یر 1 وا ۱ می هسنامع ت

 ادتایدوج وم و هر وک هنسهدافا ثاکب ی وف ا هس زالو

 تو راقتح رد هرز وب ز وقط یدوح وم و ىلغىسرام ۲ شک یا یو

 یراق دلوا زمان ا تس رلبا مش هود هوا

 بوید (اغآ یروق ) هرلنوب ( هداز نوسسود هجاروم ) . رویزاپ
 كسراهبحاتنامر وا ن رال و هد هح ا0۲۷ و یبفیدل وا رفت رو

 . رور دلس ی رلودل وا اب هتسا رحو طفح

 کهن رم را یک

 لاو نک اما هلبا (هطوا) راهلشق رنو . ردکمد تارف یمج

 یرح یی A ندقدنلوا هسرو هنس ید هدهم ولعم اب

 قلتر قدصمو فو رعم هتل ود هک ت وح. ید زار وفا

 CT E E زناح i تامولعمو تعسطو

 هاب رحکب ندنشبدلوا ندنساضتفا هن هناق یبدتیاعض و كنىزاغ ناخر وا

 ۱ یدشعلوا لر ار فصول هرزوا قلوا 0 ات داع و وام

 همان یالغوا یم یراجدو نک ندهدیدج دارفا ( نالیریشود )

 هدرلهلشف مسح مسج نالیدیا اشنا اد و ندّطض كن هردا

 سخ ندیا تباصا هبیهاشداب هصح ندارساو ناکسا ( هدراهطوا )

 هلیوب انو . یدرونلوا ارمسا هرلهطوا روک ده نوه یارس

 هلردیا تاضصو تاذ نییزت هلرنه لصحم و هبرتو ماعت تدم لوط

 ندنفجهلوا ( رکسع رر لمکم) راناقح هغاحوا یک یراتقو

 تارصتو رفظو ترهشو مان ییدنازف هدنفرطیم كنابند ازای رضنکی

 ندنسهس رخ شکن نامروا یی ندتفرعمو رنه هناخ ماعت وسشا



Eهنامع تنیدم یناکرا یرحیکبو یرلنالغوا یمحم  

 ا3ا لصاح هدنسهاس ر THES ۳ ناقبح

 ه دیر وص یک اد تولوا تراسع ندهطروا ۳۳ یرانالغوا یم

 كن رانالغعوا یمح . یدرارونلو هدلوساتسا هل هدنرلنامژ رفس یتح

 ندنراعشا هدارو ندنغیدلوا لصفم كب بولوا ینوناق همرشودرب

 ۱۳۳ و ردا بیصن ادخ . یدنلوا رظن فرم

 : ردکح هی دیا جرد هزم ی هی ا

 نوح او ہرا و

 ( نایرحیکب ناکرا ) بولوا ترابع ندرف زکس نوا ی

eیرلاغا راطق یدبا رونید ( یرلاغا راطق ) ایو ( یرلاغا  

 یساغا یرجیکی كرهلیدیروب هلساس هایاهرص هدبس كنسهیمست هجو
 ۱۳ 1 .یدیا تعد ERT < هراطق یدبا هانک ندنرالوا

 : ردران وش هاسد رص تاه رشت

 یک یتساک لوق ۳ -( یشاب نایکس ) ۲ - یساغا یرحیکی ۱

 یجانروط ٩ - یئاب یوصماص ه - یاب یجرضز 4 - ( كب
 ۳۳ ره ترد ٩ اغا لوساتساه - اغا خرس ۷, یشا
 - اغآ رضح ۱۳ رواج شاب ۲ - یالاتم ۱۱ ناما (قاعیوا )

 ۱٩ - یهناخ ملعت ۱۵ - (یسیدنفا یرحبکی - باک ) یو اهک 6

 یاب جوآ ۱۸  یشاب سسع ۱۷ - یابروح قادراح

 یساْءآ یری ۱

eهنتیاور كنخحمرات یرحیبکی . یدیا یرظان هبرح ایو  
 ناریدلاح ملس ناطلس زوای یئادحا خم رات كنغلاغا یرحکی [۱] هدوک

 ۲۲۸ ص یرکسع غ.دات [۱ ]

 پے سس بی ی ی. ی ری یی ی حاجی ی یحیی حج سم



 E یساغآ ۳ هسنامع تس دم

 دا ر بارو هبیوطابآ هال ولت شف هرکس

 ولغو قوق هنلوب ینطیرو طبض كرانوب هنیرزوا یلالتخا كرایرحکی
 كراو یشابیحهغزو یسانهک لوقو كمامريو قادس رللالتخاو

 ىق ومو ەم رو هلسان (یساغا یرح یی) هرزواكما ادناموقهدهنسهفاک

 ود یساغا یرحبکی مدنس(یامع هماننوناق) كحاف .رد 4 ادعا

 دوج وم و مدقم نام لوا لس ۳ هلو ات

 .رولشالک ا یییدلوا

 اد ذوفت دار كم هدنرزوا رکسع كرهت ندقاحوا ر(اغا)
 یرحکیلوا ملس نوت کیدشا توعد یحاتن وس همر ضعب یرلعا

 تا مدام یراطباض یدک امدمب كانا دام ف و

 (یهاس)ابقلنادناموق هرکصندنوب ندنکیدلبا عضو هنسهدعاقیسماملوا

 هرب ندنناکرا یا رس)لو (تلود لاحر ) ایو هتسشاب رادحلس ایو هباغا

 ثشيا کما روهظ راقلانف قاط رب هدندنوب هدهسیدیا رووا میدوت

 یسا هد(۱۵۸۲٩-۹۹۰) ثلا دا رص aa قجەسەنلا کوا

 ندګ رانو هاتسهرص مدقو هاسلس هو یدلوا رو هب هدانا یوصا

 ناع.یداشاب هعلوا فلخ اغا (یساهک لوق )و (یئاب نمس) اراعا

 ا (اعا)نالوا( نادناموق یک س) یادنانوق- لو

 ندو .رولکمزال قعلوا دع یسیرکسع لک و كمظعا ردص ندرظن

 زدنوک ايو هعفد وا کیا هدهتفه هدیساغآ یرح کی هکردسالوط
 یجناتسوب وفا ردبا راذک و تشک یرازابو یا

 هدندامشروهدرب یدیارومآم هتسارحو طفح كن رانهج 3 ۷
 هش رح یافطاو رک« E س | ر هلمضعا ردص هغدلوا قلرح

 . یدروشبلاج



 ۱ ۱ هسنامع تب ادم

 ےہ سا

 (م نامص)یونس هجهقشبو هثا زوشډ هدننامز یلوناق یاصصح
 rT رولا ها ۰ ود

 (یبرلکب لیامور) هسردیااضتقا ییاصقا ندقاحواهبا هبتر عورت

 هسرونلوا لزع هلئروص رکید طقف . یدرولوا ( ایردنادوبق) درج
 ۳ راسق اک دوو .یدروولیدیالیربتردق هنکتلکی قاحس

rیدراو هدي رلفدلوا مظعا زده . 

 اع كنکد هدنسهقرا هدقدقح هغاقوس
IWقارب ضاسو عو صوصح. هنعاکوا یر حکو  

 هدنف رط يياسه .یدرولیروت وک نا كد ترد ا بولکح

 7 راقارب و ( رارطاش )شم لوق وص هر ی ء رلاکتا

 ررب و راح همظعا ردص هدنصت .یدردیا نقع یاغا ( یسههز وم

 یرراقحینسحا كنا ندرلاغا ییدتسا صتهغاح وا هدسیدنک طقف

 یرکسعیرحکب یرلهر ۰ یدبا ندهمهم بصانمهح و ىل

 د Se یدنک :ندف رطرب ae هدماظتاو ماظن بورامث

 ۱۳ ا توق شهدم کیا یک .یهاشها بضغ نادقزط

 9 و رولدا کشم كیهدوبو روبخ تر ۳9
 .یدر ولیروح وا یسهلک هلساق كنلقاح وا هک و راحود هب یهاشدار

 (ا۶) .یدبا تخم باب ییدمش یتماقا لع كنساخا یرحنکی

 ص وصح هر | وب د ۰ یدىا ردا ناوبد 2 ه دنسهط وا صلع ییدمش

 .یدبا راو هصوصح ےسا صو تفاش

 هم رص . یدیا مسد رب لوس یک ای اع ناوود كرصح

 یرادکنزوا ۶ واخ یهحول هم رص دلا م هلراوع | ىلەشاغ

 اا و نادم هباضترب .یدرولوا تک ار هاوح رب ندنوتلآ



 e یتاغآ یرجیکی هنا مع تب دم

 و اد از ید هدنسهقرا و ا یر ۱ وا هلو رب

 ى یعی ىرللۆق و سیال رب ا ی یدل و

 ا کو یتعمو تراس هدلاح ییدلوا شش EE هس رلو ای

 هدعایصو راس لناسف ییمرف هدنک وا كاا و لا

 سقت یساعآ (لوسانسا)ینا ردک (یناب ناکس) ل

 هدنتسوا یهالک هدهس دنا ۳ نام یسهس سل | كيون .یدیا رابا

 . یدیا رک شوباب تسم یراصو رونلوپ جوغروص رب ندیوت هایس
 (یتک راوخ هلودف ) ینمی (یسیدنفا یرجسکی ) «كي ادخیتک هرکص

 . یدیا رارلیا بقعت شواح ییا رکیدو ( شواح شاب ) ( اغ رضح )

 ندراطباضو . یدیا قراقمریغ مزال كناغا كرم «رلاغآ وب هصالخ

 رونلواسرتیسکع طقفو نع هدنفنود ناویدو روک تار درکص

 یاطباضقاحوا یوکهعمحره .یدیا رولاف هدهقرا لا یرلترضح اغا و

 .یدیارولیدک همظعا ردصرار هلبا اغآ هراب رلاد ف یاغآ

 هرلن | كرمرو مالس هرلاغا كح وک هلندوع هنسهرتاد لأ یالا يع اغآ

 .یدیآ رربو تصخر

 هدنک و ا یرداح (اغآ) هرکصندنزاع یدنکیاهدننامز ه رام وهدرفس

 رب لوس هلهجووب ودرا . یدیا روتالپوط هدنفارطا یتعم بوروطوا
 تک نع هسدز كلك اا قاحواو فک تا 5 بز هر راد

 اس مداپی .هلح ك رک E ا ووا اغا دکل ه دعا و

as EE OSSهاب ا  

 یدیا رولیرو ماتخ



 هبتامع تیئدم یسایهک لوقو یغاب نابکس ۳۹
 سریع رج سر یس

 یسا هنابلس -۲

 هدناکشت ڭغا وایرحیکب . ردماقمر یلداعم یهر قله رف

 یلاعا یرحکب هدننامز لوا ملت یدیا طباضرب شئلوا ناصت هفصوب
 ید كنم رلهطروا ناکس .یدلوایتسمكن [ قلناکس هلغلوا ثادحا
 .یدبا (یا یاغا) یحیی ودام ESSER یرحکی دکل رکشعو

 یرحیکب هداوبناتساهسردک برایمان یرحتکی هدننامز كار رفس

 نانکسینعب هدهفظووب یرلءهرکص طقف . یدردیاافا یتسهفظوینلاغآ

 ندنکیدل ری وهنساغا یرحىک هب ی رغ وطندیرغ وط یفلنادنام وق ی رلهط وا

 اف نیک ر ضیا واشاب کت

 ی-ایرک لوق -۳

 ندقاجوا رولک ءرکص ندشاب ناکسو یساغا یرج یی
 . ردتیرومأم رب لداعم ههر قدرف ییدمش هدو . یدراروشت

 ندرلن | هلتهجهراداو ادناموق .ردسنادناموق كنهطوایجح رب ندرلکولب

 هرادا كغاحوا قلاهک . یدیا كعد ( ینواعم اغ۱) ندنیدلوا قرف

 . یدیا یسید هیمومع تامزاول ینراظن هیرح یکیدمشو یرومأم
 تاماطنو نیناوفو اضا یتسهفطو سلور كعاجوا هقشب نويو
 sS یعوواق . یدیا ردبا تراظن هنسملوا ارج الایعم

 ۱۳ و ر دغ هزالب هدنسآدو ردیا لکت طورخرب
 هاساتفخ و یراتنا . یدبا راقراص هنفرط هقرا ینصن رکید كوا ینصن
 ۳ 9 ۶۱ قرف یدیا یک یکنساغآ یرعسکب یغاشوق
 همزح یراص ىدا ندسلطا لب یکنادختک و ندسلطا ضابب

 كنغاح وا یرجکی و ا ا یی دور دک

 مص



 ۳9 یاب یجنوصعاص و ی رغز E لوق هنامع ا
 حس ی یی ی ی رخ سی حرام حس rrr سی حس اس سس rr rn مس

 هدلاح و . شمشهدیا لزع ا هلس هاشداپ هحفدلوا یسهدعاسم

 یتسم كناغا . یدبا مالغاص اهد ندنقوم قلاغا یقوم قلاهک

 د نركب «:یدیا هدایز نداغآ یدوف یهدقاحوا دن

 اک .یدآ روا رردهلرارف هدشب ادنتک لا اغ | ا هف

 طقفو ردتقم هنیراصتو لزع كلراهمئر نالوا هدننودام كراجابر وخ

 هعفادم و موح هدرلد رصاح و ه را ,یدیار و هام هم ا

 ههزال صاوا هراهطروا نانو هدنلظفاحم دودحو ارجا یاسر

 هر رح ناکرا) 9 كغاح وا هصالخ . یدیآ ردیا اطعاو رطست

 . ردندننادحا كملت ناطلس زواب هدغلاهک لوق . یدبا ( یسر
 .ردشعل وا ثادحا هاد وک ناغ هاقاابیح ان ر وطو یحش وصماص وی غز

 ى

 ی وصماصو یس ر كنهطروا ىح درد شعلا ند ( تعا )

 دواب . یدبا یسعسط وضعرب كنناوید اغ | رار و یحانروطو

 2 لی رب کیا مدنسهوواتناما مدنتدوع ند ا ملسناطاس
 كنشاب ناکسو یلج رفح یکیتعضاق هلبا اش ری

 ااا مدزوا تمامریو ناذس_هتمرلولغ كرز ۲
 . یدیا شعلوا

 یاب یک وصماص -۵

 كن هطر وا یحت رب نشت ندتعاج . یدیالداعم هنسهمرقلرف هدوب

 یادناموق هدالرکسع نالوا یظفاحم كنسرلکیوک وا یکینیداوا یرمآ

 2 قرلفدلوا غرف "ندنتشوه راک نمرات
 هجسساشابكغاحوا لردباهظفاح ین رامانکسا زکلای مہلایعوم یاسر



 2  اعا درس « یثاب جا روط 1

 ۱۳۳ ٤آ )و ندکعا ادناموق لعشلاب هرزوا قلوا یر "ندنرلاغا

 كغاشاب یح وصءاص 7 یدلاق یرلتمدح هقشل ندقملوت ها تم اضعا

 ردك قاشاب ی رکو دفا آ

 یا یار و

 كي هطر وا یحنح وا شع ندتعاح یدیالداعمهتسهر قلرفییفوم

 (یرلاغا قاحوا ) تركع ناکرا نالیزای یرلمسا ردق هیاروب

 ۳۷ ( هناویدقحوا) ندیالکشت,هدنغابوق یرحکیبوسد

 یهمنر يوا كوص نوا كملي هلوا یاهو وق دوخای یشاب نمیس
 هدلوبناتسا هسردیا لاصفا یربندرل (اغ )وب یدیا مزالكما زارحا
 راد مس) ايو رول واین هنر ندنرازج یزکد رلهطا اب . یدیاصهلاق

 یدرولیدبا نیعت نادناموق هنیرب ندهمکحتسم مقاوم هاناونع ( غا

 . ردشملوا ثادحا ندنفرط ماس ناطلس زواي یک یرارکید هدوب

 .یدیارریشود قج وج بود که بیلا مورهدننام ز هم رش ود راشابیج ان ر وط

 ءا ےک ج د ۷

 كرليرجكي نانلوب هدنغلظفاحم همكحتسم عقاوم مهم كلا

 ر (قیرف) كزعامز یک یرارکید هدو . یدیا ینادناموق
 یس هسر قالىش اب یجانروط رلاغا دح رس . ردهسر رب لداعم

 ۳ ج او
 كرلتو . یدنا رارولوا لصاو هترومامو هرو هرکص ندزارحا

 هدهسرو رادتفا ندع یسهفّک ردو هر هحداک هوا صع ر یرادقم

 دحرس ( نيد و) هکردق وش . شعا رفت یا زوتوا هرزوا قلوا
“© 

i “ ۳۰ ۱۰۳ 2 رد  
 CY االس ۰ شم ردیا ی وه ه رلاغا ردح مس رد رد ہد اش رل یساغا



 e i لوب = اخآ لح رج 9 تیادج

 الا و 3 E ا لوا ناطلس لروک ذم

 یانروط ) هدیسرو شلاق هداروا تول لو هلسهطروا یدنک

 راتعاو دع ییمدق لا سا و . یدیا شعا هظفاع یتاونع ( یثاب

 هدندشابج انروطق هدلوساتسا رادتقاوف رشیندلواز اح ندنفیدنل وا

 هسروللوا تلح هلوتاتسا ۲ انا درشت ) رم نبات

 یدیا رولوا لخاد هتعاح هليا هبنر ینیدلوا زاح لوا ندنتب وکنم

 31 لویاتسا ۸

 ار ا دریوو ریا
 یر هما اغا ىلوطاناو ( اغا ىلا مور ) . یدیا یصا كن هطر وا

 تراع ندهطوا ۱۷ یاب یهو نانو هدلوطاا یرتیب لا ور

 لک و تنماما ,لوماتسا .يرانادناموف نه رک 3

 هنککنلوطانا وكنلبامور هتیرانالغوایمج لبا ور .رایدیایواعم ایو

 . یدیا ندلوصاو تداع قعلوا لوقو دف یتهدیدج دارفا كناروا

 یرابا اهد هدهسیدنا راک 7 ها.ط رش تاح دف قا لوساتسا

 هدیاق مش دنسهحرد RE طف و هل وا ثالام هرو ضد 7

 روروطوا هدنناي كنبشاب نابکس هدناوید . یدردیا زارحا عقوم رب

 روح س قیراص تکو شل ناوط ا ل
 کا شوم یمهشاخكنا ییدس . یدردبا اببتک | كروو و اراص

 یتسهریخذ كيارسو یودوا نالوا یعوزا هلوسناتسا یسهفظو لصا
 تا ها ۱۳۰۰۰ یونس نوا صوصخ و .شمرلیا كلرادب

 2 منی نادناموق تیغ اب افا لومناتسا .

 یدبا ( ۷1 اداموف )زا هج رب یآ



 ةنامع تب دم ماما 9 قالوص ۳۹۸
 سس هی جست مي ی زی. ی ی رم سمس ها م هم مس حج حجم

 ٩۲ و ٩۱ و ٩۰ ندا لکت یهاهاش تسم رایدبا ره ترد

 یهینررپ هدهد زاد یشاب ی عزو یادناموق كرل هطر وا ی و

 هدننفرط كنوباه بسا هدقدقىح هنیرظن قلخ هاشداب . رلبدیا رب اح

GEهدلاحیرلقدلوا سب ال ینهسلا یهشدق لشبو یباق  

 a رعت قرهلواتابح دف هدیرلطباض كرلنوب . ىدا راروروب

 و ( یعالوص باکر ) نالوا کیسا كا هدن ر وهظ تافوو

 و تواوا رفت رتکس,هد (یراقالوص باکر ۲۰ یدیا روولوا

 ادن موق هبهطروا رر تار رزو نانلوا با ا ندرلهطروا نوت

 لاحنسحو یلرکدو یلقشقای كنيدارفا راهطروا وبشا . یدیا ردنا

 یرلفوواق كتسراقالوص باکر . یدیا طورشم یرلنوا ندتساا

 ندءهراد فصن یرابوت هدهسیا یک یهالک كن ( یسانهک لوق ) قض

 ما بول واءاروک مدنرلهسسلا .شمرديا لکشت لکش رب مدایز

 كرالوق وشاورلریک ناتفخ یللوقتردو ضابب هنتساوو ( شن ) ضا

 .شمراراصهغاش وق ۳ کا نکند ناف وضو

 قوا رر هدرللاو ( ۷7 شب )رر صوصحم هغع وف قوا هوش زار

 كنهباهاش سا یئاب قالوص Ee ىو رب . یدیا رول وب

 ییدمش (شواح)نال وانادناموق هره نواره .یدیارات وط اک رب د

 شعا ردا هظفاحم ینماظن شیروب یک نواه هو

 ی اما امرا سس

 . یدیا یسید كنهطروا ىج ٩٩و یماما كنغاح وا یرجیی



 ۳۳ ii شواح شاب - ىجا لاتی هبنامع تبیدم
 ۳»ِ_ِس۳سپپدپجدسسسسسصصصسسسصحححح-س----بپب
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 یسهشد و هع رش تیر ومام بوراقح یغیراصهدقدنل وا مف رت یس ۹ہر

 شمردیا رت هلل

 یطاطلاتیب ا

 كغغاحوایرکیو یرعا كنهطروا یجنرب زوب ندتعاج
 رالبوط یتافلخم كلرابرحیسکی ندیا تافو ثراو الب . یدیا یرادهزو

 یا وود ر رولوایعاما قاحوا "الوا نوحا كا عسفرت : شا

 (انااوز) یرندنامز خر هدتعم كيوب . ید وا ا هل هشاب

 كغاحوا هدر دلما ( یاکرزاب قاحوا ) ندنسبلب € یوسوم مات
 . یدبا رولو یریدم

 رام ماب »۸ ۳

 ملعت كتعاحو سیر ( روباط) كنهطروا یحنشب ندرا ( كولب )

 شواح ردق زوبحوا هدنتعم نوجا اما یتسهفطو . یدیا یملعم

 م

 ثانساغآ یرحسکی هدیرب ندرلهص وصخ فلاظو كرانوب . شمروللو

 بانج یاروا قرفتم هرانوو اعدتساو لاک رع هدناوید ییدلیا دقع

 كيارس هدهرص ییساریو هفولعو كما لیصحت یارو عدقت هی( اغآ )

 .یدیا ( یسحاه رشت اخآ ( عول رب . یدیا قم وط یرلیزاغ هنسل وح

 كما دق یرلکجهرک هنغاحوا یرحسکی شواحشاب هروک هب لزا

 رر ی.راقالوفو قمروا تاقوط رر هرزوا یتیدلوا تداع هرلنویو

 ی یرحیکیو كمما دا ئىرا وا رهظم هنا زا و  كمکح هعف د

 كمردتاو كنا مظعتو قعوق هنماظن فص یعب هبهرمص یرکسعنکر
 هدنمات ( شواحهروا ) یر ب بولوا شواح کیا ه دنانعم تب و . یدیا

 هل قاحوا ) هنکرکو ( اغآ ) هلرک هدهننالکد طباضرلت
 ی 8

 هح 3 یدیا

 ۱۳6۵۲, را



 ی ی ہم ہہی ی سی ی ی ی یخ نخ یی ہم ی ری ہی یر ہی یر رمی یی یہ ہم ی رخ یر ہہی یہ یہی ی خم

 یارفت مہم هجنجوم ما نالیریو ندنفرط رابجابروجو ( یرلاغآ
 مسرر و هتسارحا كنماظن شرو نکردک هدلوب هد: ى ناو و

 ینساغآ یرحتکی قرءهریدش وواق ی رللا( شواح هطروا ) هدنسانئادیکآ

 یسهسالا كشواج شاب . یدیا یساغآ مالسرب رومآم هفلمالس لوا كا

 ناب هدالاب هدیبهبنر و . شعا یک یكنساهک لوق قبط یغوواقو

 . ېدشمتا تادحا ملس ناطلسزواب هلهج و ینیدنا وا

 اعا مگ ۳

 یک زکسیرکیرومأم هنسهظفاحم كترادص راد ندرا ( كولب )

 هداروا بولوا یظفاا ع كنضصا باب هلع ءانبو یادناموق كتهطروا

 1 ی وع هناخسح یهدهروک ذم رادو ردنا تماقا

 مچ ا نالوا ق رلیرحکی ندنغیدنلوب هدلاع باب یک

 هطروا . شمردیا مانعا هنس ( هطروا ) یرانلوا فوق ومایو لیست

 شینک تیاغیعی فاکم كب یسهمروفینوا . یدیایزاتم كنیراطباض
 .یدیاییاق ١ کیرارانکو هه ثانسهبج «یراکی كنرالوق نالوا

 ۳۳ ۱ هتسوا كنغوواق نالوا هدنکش هرکی رای هحسناکهنهالک

 اغآ رمضحم آ شواحشاب .ردشملقاط باصرب ندشاق ناع یک یلوق

 . رلیدنا ر یفوم ناغ هدیاه مشت

 ي ایک د ۶

 ز و وا نالوا یطفاحم Eb یرجیکی هد رقس ماکه ندرلک ولب

 ۱ ۱ مهولواهتسخ ( انا )داش . یدبا یرهآ كنهطروا کیا

 شات (اهکل وق) اساسا .یدردکت اذوب کو ک | هسصهریک (هنناوید

 . یدیایرادقوحومق ك (قاحوا) لیمکت هدندزنیماغآ یرجکیویک و



 ۳۷۳۱ یشاب سسع 3 قادراح 3 ىە اخمسلعت

 رم حج سس ہہم یر سس سس سس

 هاسهعساو تاک ی سعاوا كا . یدرروطوا دس نامز

 ادعام ندنوب .یدردیا غسلبت هرلرادرسینب یرانادناموقرکسعو هعلق

 ی هدر رب یینیدنل و داراب رحکب هدوک هنا اور كن را ی >عب
 سس

 شمررلیا :هیوست .ینراشیا نالوعوفو كعاح وا هلسهنکلم تموک3

 نیطالس هدلاح ینیدلوا دنسمرب نا كب هنفلاغا یرحیکی یسامهک لوق

 یا كن ئ ودا دختک )هدرلنامرف نالبزاب اباطخ هعا- وا ندق

 ندنفرط لواملس هدتبرومآموب .شمرولیزاب لوا اهدو هدفرط تسوآ

 ا ثادحا

 یمن لا 9

 یملعمماعت كغاح واو ینادناموق كنهطروا یحردیللا ند راکو لب

 . یو

 یاب, وه یار رام 2 ۷

 كلوساتسایقوم . یدیا ییادناموق كن هطروایجنتلایللا ند راکول:

 یرب e . شعا هدلح مان نالوا و یا دلا

 ۳ كا تفاقر ک ۳۳ یسضاق

 یا نکس اک

 ا یک ردا N ê تا )

 شمروللوا باعا ندنراطباض كنهطوار یکناهمه ندراکولب



 ۱ )آه

VYهامع تیدم یاطباض هطروا - یشاب یجوآ  

 یاب یو ا - ۸

 یضغوظ عف حس وه و نالبر دتا ناکسا هدل وساتسا ۳ مو

 (ناکس- نمس) ندیا تکرح هنسهضوح زکدهرق كنناقلاب هجارتسا

 ۰ ىدا یطداض ك هطر وا یا واز ون وا

 ا / یک ا. ۔وم ( ًاقلتس هتساسور 2 رلهط ر وا کد -- راطخا

 ه دلاح و یدرول وا تار هنسهدعاق مدق هدب ران وو رولر و

 ۰ یدر ولب دنا تقد ددایز ندزیامر هشاعر مدو هد رلي رح کب

 یاطراض تو

 ندنفرط ناطاض كحوکو ناطباض مقاطر یهدننا هطروا ره

 . یدرولل وا ادنام و

 ههرادا ) جرخلکو - ۲ ( سنا ما هتروا ) یشاب هطوا -۱

 5( مد لا) کسا شاب - ء ( یاحنس) رادقارب -۳ ( رومأم
 -۷ (یغارح یاب یحشا ) یحقللوغهرق شاب - ٩ ( یحشا ) هتسوا

 رده یدوحوم كنهطروا ( هدنماقم شواح ) یعقلل وعه رد ۱۳۳9

 ۰ یدزهلوا دسر ناطباخ وشا نوسلوا هسر ول وا

 یواحیراشا راقفلاودو یراصیسرای یمرف یبیراب رادقارب

 یا ا ارام هدهسرذبا هظفاح ینغاحنس هطروا نالوا
 (قاع ) هدندز ( یشاب یشا) . شمرونشاط ندنفرط ( کسا شاب )

 صوصخ ههطرواره . یدرولو راشادرای هلان ( كلەوىج ) و

 ۱۳۳ ا یدولو قیوم های
 یتسشاق والب ررب هدنراهالک یارف یرحيب . یدرونید هد ( یشاب

 ( راتخانآ ) هلرلهطروا هروک هننیدنوقوا هدناعوقولام اتن . یدرونلوب



 ۳ یلوق یرجیکی هنامع ت
 hre سس سس

 درب وللثم رداج < قلاب ( سوپد ) ( لع ) ( یرومت یک) (نوبلق)
 شوقنم هدنرلقاربو هدنراوق یراقللوقو هلشق رانو ندنیدلوا یلاشن

 بک سم یراهفراق ممالع یدارفا هطروایه هقشب ندنوب . شمرولوا

 هند وجا رات .یدر ۳ وع رار دیا شوت هن رلردلاب ايو هني رالوف هلت وراب ايو

 ید وک زوچ) الی وتو ارور ط وا و
 راقل راک ادف ییرتا هدهسیا ررح یفیدلوا ناطباض مقاطرب یک ( هفلاق

 هدلویوب هدنرتا كن ( هداز نوسسود) ندیا ریرح هاققدم كردبا

 قلت هلطابتحا دف یتاور كئدوج ندزمکیدمهدیا فداصت هربستر

 [۱۱۰ رها رس هوا

 شرق كرد لب
 ناخ دم 2 ندننامز یزاغ ناخروا یوق كنغاحوا یرحکی

 .یدیارارید ( جلبق) بولوا تدابع ندرفت ۱۲,۰۰۰ ردق هننامز ینا

 یعودخحو ٩۰,۰۰۰ ثلائدارم ۱8,۰۰۰ یرادقمو ینوناق ناخناهلس

 هدتتسهنس ( ۱۰۰۷ -۱۵۹۸) و هدنک الف رود كلا ناخ دم

 . رلبدبا یلشاعم ینعل فطومو یگاد رل و . یدبآ ردق ۰

 لوا مهارا و ناب نامع و لوا ناح هجا نا كل رنو

 GER ORES عبار ناخ دڅ توشلهدایز اهد هدنرلنامز

 نداد عبار دم هنس قف هک ندنو طقف . یدشعا زواحم

 جا یجوخ رط مظعا ردص . یدلشاب هفلاز یرلدوجوم ًاراتعا

 O چواەدەسيدتىا لبزنت هرقل ۰ یرو دم رادقم.اشاب

 -ناللتساق هداز (نوسسودهحارو ) داوم ناناوارک ذ ردقهارو [۱]

 ندراا یک ىلغيسرام ۳۹ ین را تدوح -ت تاع وقو | جرات ک ناک خرا

 . ردشادیا هصالخ

 حج حج هی ی حمید عج حد rrr حس حب هر



a 

 هسامع تیدم یشاعمو توق رک 2
 جی سس ی س س س م س ی یم ی ی ی ی یم سس ی جیب بسی ی یس ی ی ج م ی س ی س ی ی س یس س ےس س ی نس س

 شهدمهحردلوا یدایرفو هلولو كغاحواوب ( ۱٦٥٩ - ٠۰۹٩ ) یل

 ۳ او رم ممه یدوخوم و اشاب دا صرف کیدوا

 2 تاحالصالاخش هک كلا ناخ یناعصم یخ راهاشداب
 ۳ یدفلاح هتسلوا فعض داحود كعاحوا شهدموت

 .یدسا تربع کمروتک E ندرلتال و هده راح ماکنهو هر رح

 تلودر,دنو نالیدنا داخ ا دن یا یرارقتساو همادا كسلخادشبا اسا

 ەسە ز راع ییا نالوعوق 9 و ها سوز لوا ندنسهب راح 1 9و در

 یغاحواقرءهدق | ES کوک تکا < و دشل وا م وشم كبو محو

 ( نالسرا ر زعلوا طض ) تیک 3 رکن ندا طو .یدتاوفل

 یابروحر زکلاب .یدردباف ل نامز شوق كنەطر واره .یدلوا

 اماظف یدوحوم هاراهطروا قالون هدلوناتسا و نالوا هدنسادناموق
 ۲۷۰۰ هدیدوح وم كرلهطر وا کا یدا مزال یشوا ره رول

 هدلاح وب . یدرونل وا عالبا هره ۵۰۰ هدننامز هب رام وه رش ۰ یا

 . یدیا ( یرلروباط ) كزمامز رلهطروا
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 یساعم یریلم

 ۱ ا هقا رب همو رفته هدننامز یزاغ ناخروا
 اضعبونکرلردک هرفس زانو طقف ی ردق هبهقآ شبو ےوا
 هدننامز حاف . یدرارولوا ششخ لئان هدقاعتم یترفظمرب ككوس

 ك لو كحاشدا at . یا هک سازان

 [لرکناسحا هکیرللوق ن وچی اما هلی ریخ ءردکر فس ثالبا مهاشداب ]
 یراتمدخ . یدا ر ۹۹ یتسه دا ا اب داعو ناشر لو ود

 رولیریو انت .(لحلقلاد) (لایدکندرس) هرانالوا روکشم



 Ye 8 یه ;A هد وص ا ۳ تن ۱
 ںی یری ر یہ ر یی ر یل سس س یی یر یی س ہم یی ہی

 یدرولوا نالآ هم وب ردو هقا شب 3 ندرلنو . یدنا

 تاعارس ماوح قاط ۳ ۹ كنو اب و هسلا و موم و

 . یدر وللوا عیرو ۵ دنس نهم تاقواو

 ه دنس راق ییاعناوبد دید و E  هدلاح هوو زا ها رل هف ولع

 : یدرونل وا عیزو هلا هصوصح سا سه هدسههع ام | رفسو

 . یدیا رولیناط ( شادلوب ) یدیا یرحیکی هلس زع راهاشداب

 ر لکه هنس وق رار هنسهلشق ثاک ولد ی رحم رب دلرهرک هنتفاق اغآ هه دق هف ولع

e2 ۹ ینا دک روا ا ا  

 E EE E ےدق كناغا نا ِ نیو

 مدحا ی رش ] : روش وا نط تداعر هلاق و سا و

 5 یاتلور وو ) 7 كوس 22 شا كد [ مدلوا 5 هرس هد

 هدقدنل وا قیدصت یلالقتسا نالعایزاغنامع هدن | قرهلل وا دقع( سل

 ( تعجارم۳۲۲ ص هدیراقو ) . یدبا شا تبرش هلهج وو

 یه رک دو

 ر
 ی مگ جرج ۵ راب رحیکی
 e رو او ا هدننامز فلات دارم تک
 هعمل ندنقلح فص هو ندنتلمءهره 9 ثلا#هنعاح وا یر حک

 هنفنص یرجیکی .یدلوا لخاد هاب اقشاو یرسرس قاطر .یدنلشآ

 هل وس اتسا ندل وطات ۲ .یدلد وت وا ۳0 نالماب هررواقلوا لخا.

 ئ رک مشادلوب لک ) بوبلاق ناه یرابرمشمه هدکدلک كرتز

 (هغص) و رارروتوک هنسهلشق هطروا یرلقدلوا بوسنم وید ( هدب

 تو سم OS هد وا . یدرا راباپ یرحیکب درو بلا یس در ا



 رم ی بي حج ی ی

 هسنامع شدم رلیهایسو یسهرک دن هفوص ۳۷٦

 ا یسهرک ذتهفوص .یدبا رربدکودهنغاحم هنلوق یتمالع هطروا ینیدلوا

 !هدیاینکلرب كقح « یربندالب ولاق زنموم ] :یدیا تدترابع ندنوش
 «زرلهناتسم یربندلزا . راتخذحا رد زما «یرس زشمر و هلو «رارفا

 « هلقمر زملساص .زرلهاوید كولبرب هدناهحو « ررلهاورپ هدیهلاروت

 ۳ 9 دا زملس هسمک هلقمروص نددرشط . هلقمرق زمنکوت

 ی رون ءراید «رلحوا RE ییا نوا « ماما

 هعلشاد] و مدآ نالف . ۳۳ هک یحاح ناطلس نصر « ىلع مرک

 ۱۳ تر نلوف یمسا نولوا ا اط

 هدتحاح تفو .یدلف اطعا 2 هفوص وشا هتد تودیا ن

 ۲۰ هل وا زارا

 ماطما

 یران وا لرلت و 4 كدلس هرو تام ولعم ردق وب هدیفح رلي رجیکی

 «یرلکل دعاه <«یرلا زج «نازق سدقم«ی رله لاسرا ی رل هرب رتو مل عت

 یربلا هفولع «یرلاعد «ینالا اولش «یرلنوب وا «یرلعاش «یرلبقرت

eشبنوحا ثمر و هلصمم تام ولعم هدنمح ه رخا او  

 هدنتلااونع ( رایرحیکب ) یرانوب . رونلکمزال یربرحهفحص زوسلا

 ؛ ی ك ا هاردقو كابدمش ًاقلعت هتنرشت كرار زمغجهزای

)۲۳( 

 یر ھا اف ی ا

 هرکصژارپ ندرابرحکب کش راها --یردتاموا یراوم

 اما ی رهفط و اب كرلهاس . ردهدنامز لوا دام ییعي

 کید چا لکشت فنصرب هلسان (قنو) هداشابشات روعت هرزوا كما



 VV رایج هبج و رلیهاپس هبنامع تيد
۹۰ 

 ۰ یدیآ 1 ندرانانسرخ و ندیلاها رانو

 . ردشلوا عقاو هدنسهتس ۷۷۸ 1۴۷1 ) لک كرابهاس

 (رادحلس ) ( یهابس ) یعاج وایراوسنالنید (ینآرفن كولب یت )
 ( راسبیابرغ ) ( نهی یاب ) ( راسی نابحفولعو ) ( نیم ناف ولع )

 هروا) ( رکولب شاب ) هنتسکیا ندشاب ا هر ۳
 .  یدیا رونید هد ( رلکولب یغاشا ) ( رلکول

 یمسقرب قرهلوا مسقنم هبکیا . یدیا نیعم یرلهفیظو ناب ولع
 غاص یالوط ندنراقدللوب هداج لوص یمسق رکید غاص كنودرا

 كبرح فص هدیرابیع لوصو عاص یدیا راشلا یاونع لوصو
 . یدیا رلنالوب هدنلوصو عاص

 د ییاص یرهفطو توق «یراکولب رادحلس

 زدنکیدل رب و تام ولعم یخ رب ( هد ۲۳۲۰ ۲۱۳-۰ ص ) هدیرلجح ىج ر

eیدنلوا رظا نفر  . 

 (قیرف ) هداغآ یهاس یا كنيراقاحوا یراوس یی یهاس
 عطا و ندسهعاد ىا نواه ناو

 ندرافدلوا داوس سا کنوح . نایدا لگد نا

 هسورب هللا هنردا هرزوا ثكملسب هلقلبالوقو كما هببرت یاناوح

 هدلومناتساهدیرادقمرب اذهعم یدرارونل و هدعقاومو ارقیهدنسهرآ
 ت ۱ ی راهراب راز واک هاتسعمح هدنسامز هف ولع . یدبا ردا ترم دقت

 . یدیا راردک بوقیج
۹3( 

 یراذاح وا یح هب مع بوط « ی وط « ی هج

 یځوط هکردیسیرب ندنراقاحوا هدایپ ( یلوق وق ) هدرلبج هج



VAءامع تب دم رایج وطب و رلیحهبح  
 ا ہہ یہ ی ی ی ی ی ی ی ر ںی رر ی ی ی کا ص یہ ہہ مم سک

 [نشهلشف . رددودعم o a یراقاح وا یه ع و

 قشیراقهمراق رکسع فنص وب ردقهتنامزناخ دم ناطاس حاف .رایدیا

 لات دارم ٩ ىدا تراسع ندر ۷۰۰ و یراع ندنالکشت یل

 ود ( تعاج) و ( كوب ) بوللوا غالبا هره ٩٩٩۷-هدنامز
 ۴( ٠ هروک هب لیغتسدام هدرلتعامح ايو لولب . یدیا منم هەق رف ییا

 اا هدلوساتسا یمسق رو شلرا هبهطروا

 رکید . یدشلدیا ناکسا هدهلشق رب مظتنم ( هدنسوق راجهج)

 تی .شعا شه وامیزوت هع ن نال هلن | دلح رسه نه

 ا یا یارو بع ) هدر

 ا هف ولع ۳ و شوغ ۰ اعوطقم یراسشر

 ۱ . شما ها ۹۶
 نکی ت راع ندرف ۷۰۰ هدننامز رک و هجینلک م رحم ول وط

 هدیاب ال و و تو وا عالبا ه ره يه هرس لاک رم

 هدنتهح هطلع ریانل وب e . یدیا هدلوساتسا یزارو

 . یدیا رواتد (یشاب یحشوط) هراس رو ردیا تماقا ( هدهناخ وط )

 مقاوم كرك . یدیا رولآ شورخ ۳۵,۰۰۰ یونس ًاعوطقم تاذ وب

 ك و مراحم كرك و ییسهعفادم كنهمکحت سم

 تىما قوح كب هفنص وب 9 وم ندشدلوا یوزل تدش هر وط

 ۲۲ اس . یدععلوا مسقت هرل ( هطروا ) هدرانوب . یداریو

 E 2 یئاب هطوا ۳ - یشاب کود ۲ = یشاب یج وط

 رکو تخادنا كرك ینعب دلراحم وط مومعلایلع --یشاب یحوط

EKتایالو و هدلوساتسا تولوا یسما هر وا ا 17  
۶ 

 .یدیالوئسم رومامیخدكراراسا توطدوحوم هدعالق ی هددراس



 ۳۷/۵ ی رعب و هسنامع تسل 1
 یس

 هس رح و تال | هدر ندنسهعودوم فلاطو كناد و

 . شعا یعده راهشال همظعا ردص راد هراههاخحو

 بوطر یناه ںھ ا a بوط یاب کود

 .یدیا ردیا اها ییسهد رج هدنساش راق مطعار دص هدقدقح ن

 كران | و هنیراهطروا یجیوط نانلوب هدلوبناتسا یاب هطوا

 یدا ردنا ا ظز هنطبرو ط طرض

 دماع هخلحوط و هرات هاوفا و راتوط یبرارتفد هنک -- باک

 . یدردیا مظنتو راضحا یترارتفد همزلام

 ر و
 ص وصخ هرات و و یسهظفاحم نسح كيهبرات ا یرلهف.طو یلشاب لا

 E ناکسا هدنرا وج (وقروخا ) « یدیا یلق كن هاخبج

 یونساعوطقم 6و ىدا زونند ( یاب یه رو

 . شمیلیر و شوع ۰

 كب _هتنراهموپ یرحیکی یراههموب دادارفا فص چوا وشا

 تف و ۰ را تاسصت هدرفس هد رمصح هد ران و ۰ یدیا نه

 نانل و هدناخاد یرلهسعم دودح نالوا هدراوحو یراهلشف هدرمهح

 دنا راو یراهاخ وغ هرف دعو یراتر ومام

 هدنشاب یرلتمدح هدنعم توو هدهسیدا راو هدقانصا هدنشا رلتوت

 ۳۳ < دکال رابجداربا) یراهفولعو لو

 ۳ تا قلشاپ یحم وط اھ نوا زا دوش .رلیدا هایم ات | لا

 : یش مظنن لزوت كب یعاحوا ول اشا دا یدتهم لاو

 ا I هدننامز یا دارم رابج > هب رع بوط هل راد وط



 و ۱ ۱
 اع تبیادم _ یاجوا هاست ۳۸۰

 ی ی بی یی دا س س سس ر س س ی س س س س س یی جی جی ی جی ی ی هی مراحم

 ۴۵ ( ۸26 - ۰ ( یوط قردلوا هعفد كليا رللنامع 1 رظن

 . رولشالکا یرلکدتسا لامعتسا هد ۱ را تا (هردنمس )و

CE) 

 راب نع دوخاب - یتاجوا هناسرپ

 هراتقو نیقكب یدیا ی رطباض هلرانادوقو ییابتمهنفس رلنوب

 رول غاط تام صر ولکج هنس هناسرت یلوسلک ایوهحیلخ هدمساق امت ود ردو

 ر .یدرولوارزمأم هنسهظفاحم كراك یزآ كيو
 لحاس نالتد [ یملف ایرد | هدماکنه ینج هقح 0 ات ود بولوا

 دا زولک هنیرفس ایرد تماعز بایرا و رلناراج يهدنرقاحتس
 فونصو ندرابرحکی هدنروص ییدغا تیافک یرادقم كرلنوب

 سس ۹ : ۰
 Ei یدروآلوا باکرا ةدرک بیع یرادقم , وز نددر اتش

 انار وف نالیفا تسدرد بولد ( اصروف ) یسهفطو ثالکروک

 رلاصروف .یدرونلوالسحم هصاخشا نالتوط هرجا اضهبوهبیارسا و

 فانصارب هجربا كلك روک . یدرارر وکش یا هدلاح یرلق دل وادنبریجیز
E E۱ ۱ ۳ ۹  

 قوح كب هدنرلشا تاقوس نصهرکسع نامفس . یدردیا ليش

 فعل وا مادختسا

 ی وفهدهسیدتسا روهط هدننامز دیک ناطلس یلج سع هد رخ هود

 هلرا ولکیدنوهدننامز هلاراشم رایرېشنمه رح هبرام كليا .یدیالکد

 تا ولغم لسا تاقو E a ) یاح ) ناد ویو یدل ومع وق 1

 رەوا رکو مظنت هدننامز حاف نمهیرح لصا . یدلوا 19

 الطا طع رحم هرکصندن | یدلدیا غارفا هنبلاق یساملود برحرب
 لوا ملس یسهناسرت جنلخ . یدادیا راتحاس ردق هنیرزکد دنه و
 , یدتسا باغ یتا شاوب شاو یلوسلک هلقملساپ هدننامز



 EAN یخارا مرادا یاحو ها یجات 2 هنامع تم

)9( 

 یتاحوا او

 دنا زاغو «.هده ردا « هدهسور ىغلىحھ اق نواه یا رمش

 اس را ترد ندا یا اتته یرطخو دا مقاو هداشاپ دوا

 یانصا یداع بولسوط هلشاعم هوا . یدیا یرلنالعوا یمح رد

 هل قاعتوا رب قزهلوا ناسا ندنرلنالغوا سس

 هیتتردار ییلحصاق ء یتلناوخاب رانون دک تل ,

 رلبدل وا یدالح كرلهاشداب اداع . رای وت وا رد

 یک غ تلا دوخا هفظوم عن

 یخارا هرادا و

 تفاعارز رام باب

 نالوا فطوم ندیرکسع تب یا الو 5
 هرادا لک زارظط درلتو ". ردتاغزو را نارا

 یابرا تماعزو راع هاتتس ال وطو E ی-هحىا یضار

 : هارایا لش یاهحور ندناعوقولا ات
 وک گرا تولوا نالتصاخ رتشع قم وا 8 8

 تالاباو ن ناکدن و | ماو ارز و هاسر وصراعو ت تماعزو صاخ تادرآ

 هن راص وصح یراعم رش هما فقوو هتسهاسوراج نالوا یرکس

 قافاح وا هنو هنراظفاحم دودح 3 مآ و ۸ 0 ۱

2 
 ا

 مالا کد ومامو تل ود لاح رو ۳ اش 0 ۳ سقت



AYتیم یخارا ةرادا  

 7۱ هقش ندقدل وا هتسراو ندشاعم یرار 0 نا ه ممظ هل ابو

 ۱۳۳۱ یرق زو فرصم الب هلهجو یتج ةلؤا للص

 راد یعوضومماظن كانتا امجوت یضارا وشا یم هنغیدلوا كالام

 ًهوخایو هففو كضرا ر یتح . یدیشعاوا انتعا هداءعلاقوف هننایرح

 هل عوضوم لصاماو ىلبوحت هرات كتماعز ايو هتماعز كصاخ

 اب رز وایهاشداب هصوصح هدارا هسار 7 ییدم هارخا تهج

 اح یسلاعما ححصت اباطخ هناذ ناو ( هلسناش تاش

 مات 8 ییناقاخ رتفد دوبق ید ىجا شن هحنجوم بولوا

 اقلطم یتسارغط كام رف وو كما عضو یتساصضما هترزو حیحصت

 ا . یدیا ندتلود نوناق یاضتقم كمكخ رانانلوب مظعا ردص

 ۳ ۱ 1 ا را ر دان راد هیواد كز کو ههمهم روما رک

 ]بدن وناهناویدراریزو یحندردو یحنحواو سکس جعل یرلر زو هق

 6 E هدنامز یرلفدر وط وا

 یر كن | بولوا یراح فرصت هلهحو ییا هدنرزوا یضارا

 1و تعارز ناسک نالوا فرصتم هلیدنس وباط هکردبتعارز قح
 ۱۲ او زا وا یسحنکیا ۰ رلردیا نشیمن
 رالوا نیعمهدنعوف و یلاقساو غارفو كملا ضيوف هنلاط یالولحو

 لود ید و بولوایح ثمر و ناو اعم واط در دریا افتسا یی>ح رح

 ۳۳۱ رو صاخ یقحو هننس تطاس ندنفيذلوا داع
 أح هرزوا قلوا فقو هناربمو تاربخ ضعب و مسقت و اطعا

 1۳2 زو ناسکس هلیرادنس ویاط یسضارا كنههرق رب التم . ردشلا
 ]یسضارا هفاک كنهبرق وا هدلاح یغیدلوا هدنرلف رّضت هدهع كنبلاها

 نهار یمهیرشعقوقح نالوادباع هتلود بناحو نانلوب هدنرزوا



 ۳۸۹۳ یخارا ةرادا هسنایع تل

 تاربخ دوخایو ردصاخ كناولرمر ايو یتماعز كمسعز رب ايو یر

 .ردشعلوا صصخ هفقوقرەلوا ی ل وشراق یراصم كشر ندنارب

 هرات لوا قرضتم هنسهبرشع قوقح كنضارا ح ورشم هجورپ

 یتسالرت یسیرب ندلاهاو رولنید ( ضرا بحاص ) هدنوناق نا
 سا سو هام رو رف هدر وضح» زا

 شعت دادم هکرلرد ید (كلرد)و ردمزالقلواقحال ىذا كض

 صاخ و هەمو هف واع عون یه نالیر و ندتلود فرط هلغلوا هنسا

 . رونلوا قالطا (یلرد هاشداب) هتماعزو راب

 ندتعارزو ییضارا نالوا لول هد خاد یلرد ضرا بح

 ET شوم هنیرابلاسط م و یا و

 كلتفح لوس هکر کم .نمهناصهنسلاها اضقرخاو ی هدنسهد
Eودنک هکنوحب .هنلوا کاتا .هبیضارا ید كع  

 رحم رخ و یوا فلاح توک هرتنالاب هل

 رک. ذندنکحهدبا تاتا, ین رالاعهفاضم كوا هساسهناصهتشل

 هر عضو نوناق هاهجووب نوا عفد یرارودحم نان

 هبرقره بولیریدتبا ریرحت یسیضارا هقدلوا عقاو كلام حتف

 9 ی ودیاتراع ندههاخ چاقو یسوث و ینه رقع تالس

 هرو تد اعض و نامروا یرلکدلیا لامعتسا اکرنشم دوخایو همت

 در یسهب مشع تالصاح ها -ِ زو تعا

 5 هدلاح ینیدنلوا ردق و ضر قعلو ید یعونه كکل

 کوب یمرکیو ( رایت )کوب قر ةو (تماعز )کوب نواو (صاخ) ی
 هکر دهه وامسقت هررواقلوا (قاتروب و قلت-وا)کو نواو (فاق

  eو 1 ۹ ۰
 زد فا ۳ ج اا هدد راف ید ر هح

Haren merre rrr nr rr 



 E a لصانم: لاجا 6 رلنصاخد یخارا ةرادا ۳۸
 سا یخ هد عج س یحجیمسجس سر حس سس ی سس ی ی سیری جسمی یحیی

 ۳ ال ا كسب زوي یسهدتسفه تاللصاح - یصام

 1 طالاس هلا نویاهصا وخ صوصح هب یهاشداب ف ةرط . .روسد 4 کلر د

 راکب و ارزو ادعام ندرلصاخ ؤا صصخم هنا رضح ءاظع

 ی . ردماق هلراصنم راصاخ نالوا نیعم هناکدنب راسو اولریمو

 ااو ردیا فرمت ید هنصاخ نالوا ناعم یفرصتم كصنمه

 ا راو یصاخ ها كاب زوب چاق هدکد لیا تع نع هرفس صاخ

 > ریدقت وب .ردولجروب کم روت وک (ولهبج)رب نوجا یسهغا كيشبره

 !رضو برحو حالسلامات کب رلکب رب نالوا یصاخ ها كوب نوا
 ۱ ۱ رونق قات كمتک هرفس هلبا ولوج زونکیا رداف
 ۳ او یب کر ندشیدلوا كد ىا كلام
 .وق)و ردیا تاضحتسا ییلثمجاق رب , تر ولهح شادل وا ىلج روب هلتسن

 ۲ لاجا 1۰ [1] یدبا رلرولوا ناتو شاباس نایاش هيرست ( لمکم

 د رکو رلقل هب رآ واصاو ارزو را صاخ لر کدو روح و رح

 ۳ هسلا دقم هنمات مکه هب رو هاب ناو تماعزو رام

 !الوصحم تاوتاو یمسر رمشعو یسایاعر كنه رف نھ [ لصاقم ]

 ا تالیدبا اطعا ًاموبف ًاموب هدوب [هحیمانزور] , ردرتفد نالبزاب
 . ردد

 اع ک تیالو ینمب هتماعز نالیریو ةعفد هروک هنلاسر(یبع نيع)

 لا ا] اک آهسر ودیا دق ها ۰,۰۰٠۰ هنیرزوا همکرب هدلامحا رتفد

 وا ناصع ندکس a هدیولوا لولحم .رولتد [ تماعز حیسلق

e Eن ها كيب نوا نالواهدنق رص هسمكر ب طقف ,زلرب و  

 دیار نودا هوالع هب هخا كس ی مارک كردیا م 4هصح هراج

 ۱۲ - ۱۶۱ ن ۱ دلح - تاعوقولا جات [۱]



 Ao تماعزو رایت ا ا

 ۱ ی E a هسلا هیهقا ۰

 الثم یدیا نکم قعلوا عیسوت بولوزوب هدقدلوا لولح راتماعز

 ۱۰۰, ۰هو۵ ۰ ههدایزند۲ ۰,۰۰۰ یتماعزر ,هدلاجارتفدی اکتیالو

 [ تماعزیللاحا ] a ا دف هسرز وا ا قرەلوا كلها

 ا هنسقابو [ جماق ] یسهغلا ۲۰,۰۰۰ هنب طقف .ونید

 هب هک ز و اس یلهشا ۲۰,۰۰۰ هسلوا لولحم تماعریللامحا

 هصح ثلهشا ك رشمرکب « روا « رشپ ادعام [جلق] بولیرب و

 اس یعرکی .رولسهللوا هوالع هراتماعزو حلق رکیدو رووا رابتعا

 .رونید [را] نمملوا تماعز هسلوا ناصقن رب ندهخا

 هدقاحنسهقشل تاسحاص تماعر هدون هکر دراو [ تماعز نع] هدر

 [تماعز نع] نکدولوا رار یرام یهدفاحنس لوا هوا یر
 .روسد

 یالصاح هروک هنفیدناوا هعلاطم هدناعوقولام اتن هنب س تماعر

 روند تعماعز کل رد نالوا ردق هبه | كسب روب ندهقا ا

 ] ولهج ] ر نوجا یسشب یه كنيرادقم هدضم تالصاح هدرلنو

 را و رک نالو هدنزک سم تلایا ره راع
 a یالا نالوا هدقاحنس هو ENES و هسرارادرتفد

 ۹ هراسشاب یو ناشو هدب و اه تاکرو هسرارادزد هس اقاخ عالفو

 هن زخ وهناخ رتفد و هبا ز نانلفربعت هفرفتمو هب وناهنا و د ناکحاوخ و

 یار لوس كب هلک که وا هج ول تاک لک نواه ناوندوه صاع

 .رددیقم هللابح دق هیلعءانب زملوا عفر ندنسهدهع هکدمتا روهظ
 نالوا ردو ها ۳ هوو + « ندا م۰ یاسا ۹ را

 كح وا نالوا قالطا ] راع جسلف ۱ و ر ونلق ریست ] راعت ] af د

 ٩ NO رک



 هنامع تب دم ا واو راع
 ےس مس ری یی ی رم ی سس ی سسس مس

 ول هج رب اتم كلرد نوحما ها ڭسح واھ هر ی ندنسهفآ

 نالوا فرصتم هراع ها كستلا الثم ردب وناق یاضتمم كمروتوک

 ولهج کیا نالوا فرصتم هراجت ها كيب زوقطو ولهبجرب یهابس
 رکمروت وک ولهج شب نالوا مر ران هغا كس زوقط نواو

 قلوا نطوتم هدقاحنس ینیدنلو ثنکلرید ییاحا راتو ولجروب

 دلا كرلرات هکرد [ یراعت یحنکشا ]- ۱ : ردعوت چوا ر
 یشدلوارومأم قا ی تورا کال :Kaa اف صتم نولوا یسولتاک

 هعلک یتیدلوا بوسام رکرد [ ىزا ظقحتسم | - ۲ . رشا هرفس

 هدنادحرس ضعب هکرد [ یرامت تمدخ] د ۳ . رونلوب هدنسهظفاحم
 ردص وصح هتامدخ رلنواه یارسو هتاطخو تماما عماوج نانل و

 ناهاشو كمروتک یناغوص لنس كيزوتوا یونس هنوباهیارس یتح
 ی راشیایک كنو اهدو كما ده و راد یراشوف نالند رفاح و

 ادا تانلاب یخداضم .ردراو رارابتصوصخ نوجا كاتا تیّور

 هکر درشت لا كمل یراراعت یراقدلوافرصتم هنابهاس نارادکماضعب

 . ردا تراوت هنسهرو

 تولوا هرز وا عو ییا جسلق هدرا رر هتل اش ىلع ناع

 رر م
 هدسهمست هجو .رونید [ زسهرک ذن ] هنیرکید [ یلدرک ذت ] هنیرب
 تاراب ندنف رط یدنک یرادقم ییدل وا ی صصخح هنکلکب رلکب ره

 شضلوف یتسهدایز ندنرادتقا طقف . ردزبمرک ذَن وب کردیا ضو

 هجون هلا جک دز كارد تنس وکه نجوم باسا ییسط = هسرتسما كاما

 ۳ 9۲ ا غر فاز یتسزک ذ ت یخناس ودیا
 ا ا دام ك دت ایو یلعرک دن رانا لاصحبتسا یتار



 ۳۸۹۷ . ی رالولع تماعزو ر هنامع ت
 ےہ ہہ یہ مس مس سیل ی هحم »سس حس سه ہمہ حسی ہی ےک

 هم وام 1«هدیلبا م و رالثم راد هانیه ا ا هدراعت

 . .ردهقشب هقشد هدناتس رع < شعر « هدنامرق

 برح كنافوتم هدقدلوا لولحم رانوب - یری تماعزو را

 هسا ییص یدلو رل ۱ و اکآ شا راو یدالوا رداق هب مخ و

 هج وت هلط رش N ولهبح ردق هحن وا ردتقم هتمدخ یاها

 ندرلولهج یاعزأایو رام ثساصا كلرد نالوا توف دلو الب .روناق

 هدف بودنا اطعا هرک دن رابکب رلکب هرزوا كلرو هالوا قحتم

 نوا الثم هسیا راع طقف .رونلف ضد وه هلا في رش تار ندنداعسرد

 ییدنل و تاله ا كس قرف زونوا هلا تماعرو كل هما تن سل

 یعرکی یمرکی كتماعزو کسب شب چوا كرات هروک هنباجا هدلاح
 نالیروک تافاکم نایاش یرلفرط تسوا قرهللوا هجون کس شب

 لو و . رولوا مسه هلثروض همیمض ی قر و
 هسیا ردیا زواج ینیهقا كيب یعرکی یراهت كنیهابس رب هلبا رابقرت
 ۱ رونلق راشعا ۳

 2 !یعوضوم ماظن تلاع راو.

 E ATE RE ملس ناطلس هدهسیدیا

 مسقنم هرلهصح ید رلکل رد هلسس هحو رشم تاقرتو هشدمهنل وا

 هدضارا ییدلوا یواح ك رلکل رد هلا نامرروص ص وعخاپ نولوا

 یسهدسقم تالصاح یعی (یسورای)ینا ندنعوفو تی ارخو تیرومعم

 کلب و یراتعا یار ها نالیزای هدرلنارب یم كيذا لرو قر

 ۳ یک نازمرب نوجا هارا یتالصاح مسقت هنارادهصح

 ر ومام د رفس یراع تایراو ار .نجنکشا :تاتلاا

 یتروما یرلکلرید تنیراشادقرا هدم و نطو هظفاحم مه هدقدلوا



 مس یر یی یا ی ی ی ی. یی یا جی ی جت رس حس سحر سس سس سانحه تیم

Nهسامع تس دم حسیلق ۰ 0 1 رلیح ور وق  

 تونل واهملفو هدنرللوصو e 2 رس یرافدلوا E ردک

 نالف هلغعلوا رتفد ورا و رب یرلولهج كركو یناحا اربد 5

 هد رفس HEE ردسسولرتفد ڭكىاشاي هاف ول هح نالف ابو یهاس

 هسیار واک مزالقمهلنف هدنادح رس 9 .ردکید نت دوحو تاسا

 [ یقلج رخ ]بودیاباعا مدا رتوارمشبندن رلجمایسبهاس قاجنسره
 هرز واتمر OE 2 رو نان یرارا یی همت

 ته ۶ رلودزا وب هدرقس هرات وت هکنوح یا و کلم

 هدیام لمعو راتخا ك. یدیا زلرو یثرب وللثم ناتو شاعم هلس

 [جنلق ] كرهبدبا دعاق | هسا دعاسم یاقر ؛ كتبرات یرللو

 ضب وه 1 راج ساسا نالوا لماش یهبرحهفطوو نانل وا رعت

 رولوا لئان هدعاقت مدار م E ف رصم ES هلعمناق

 هطوسم نیناوف . یدیا زا بتر ناصه بد رکن دادعا هدمه و

 مولعمهلبا هظحالم اندا ینیداوا بحومیناسکح و تاماظتنا قوح كب

 هوا دتشم تاقلتو دتع: ردق رارفس یسحرب ندرانو تولوا

 ۱ ق لاا كملسک ا رفا ندهموقیم رک اسع
 رام باحا رک ا یسحنکیا .رونلو یلاط نوا هدا رولوا لولحم

 ۱۳ كلو یسراح و طباخ كنیراتطو داخ نعابا

 یخد یراودنک و ندراقدلوا شمروک لوس یرلنو ییاها هلغنوا

 كت راهدصوو ار و ندنرلکودا زافدآ تاراد تحاص رحتقم هاملن ادناخ

 هشلا كسلاها لاحرد هدنلاهحایطلست بناحاو اششاو رداق هسهظفاحم

 وقف یک كمليبهدي تعراسم هبادعا لک و عفد بول وط یرازارب

 فلخ هتسرلابب یرلدالوا كرلنوب یسحنح وا ا كلام هب هبصع

۰ 1 

 مه جم

 ۳ یسادعام بولاق [ یحوروق ] دن رتکلم یرب هواوی ت تا ر



 ۳A۹ تالامعتسا ۶ وس هدرلراعت هرنامع تب دم

 هدب رت واص تقفو قعلو E اھ یفاقحتسا ۳ ۱

 نی رکدکهدیا كاا هلالصوصح الر ا

 یساحش درد . یدیا ودا تراهم تشک هدقل ر ر تب و رگ

 هنراتعاور مت كعارر نان وب هدنلخاد یر رد

 اطعا تاناوبحو مح هبیاها نالوا هناعا جاتع ندنفیدلوا هتسپاو

 ید نوا یراودنک و هلیرلعا انتعا هنسمالاق لحم یلاخ ندتعارزو

 وح ی رومعم ك. هس و رخ ثالاغ لر مملو 1 هدنا ر وح تا ر دشد 5 1

 ا یر NT هد رل ص | یسشتب راتاونح ااو و

 هاهحووش ید ییامدقم یرلماظتناو ماظن شوا ی

 داف هرضو برح رلکلرد نالوا لوڅ کندو ۱

 قوسم یتمدخح هلا تالمزالمو نالوا ندنسوماتو تعاجب باخ او

 E ناملس رصع نکیا رولک هل وا هجون هن ةحتسم نال وب

 كمراو هلا توشر اشاپ ورسخ ناقبح هلا كلکب رلکب ندقلشاب

 . یدلوا اوشب هسهّس

 ۱ نا اوا یو نارا ا نا ار

 یتاخ رلتلایا هلغمالشاب کما هج ون هنناعباوت ودنک ی راتماعزو رامت نالوا

 هاشداب و 2 و هدرل رفس هم و رار هل E معهد کریاب!ماقها وعد

 كم ال ولحم تیاه تورو باوج وک ر لی ۱ قاسم

 هرر و ؛اقفلوا هرج ول هنب رام زاام ولاا یاللنو هاب وسدم تهلاراشم یا

 تك وتو دارا هدنسهم ولعم هح ال كب ی وق لەر و یکیدلرو رارف

 كيلازاشبم هقق اف هرکصندک دنا داسا هاشاب نامع یعوفو یا

 ندی رادو هوه رح تاید یو كن هدیرا فن

 ناطاس یرلفل وم هددعتم خم را ون هدهسیا رلبا قیدصت ی رافاقحتسا

۳ 



 هسامع تب دم ا دوس هد رلراع و 2 ^۹ ۰

 هد ددصلأس یتا ریقح ن نالواعقاو هدلقح E ا

 را چ ولاع یرلفدلوا فرصتم كتناوغا رف یدب نوا كهلاراشم

 ندنس [روای] قرهلوا لدب بونلوا طض هواه صاوخ یرلتماعزو

 هاکح ود رلیدر و رلرام E لرتتم ندسهدفم تالصاح یعل

 یهجحو ۳9 هب اعب | وت نالو هد رل هر ۳ ارزو هح ر ده وب . رلزدیا

 1 كعد شما نایرح لوا اهد

 کیر راد زو ه هحنسهرادا كتقووا هحرکا

 فلاح یھج و تار د ه رادان وا ۱3 ۱ یاقحتسا و تفال ندنش دل وا

 ن زادعن رللل وا لات و هاشداب هدهسن دنالکد N تمحح

 یافا زالوا نعم كکلربد بولاق هدنسهراد یرایدقا

 یالوازعلواتیاعر اا ءدعاقو نکیا رولک مزال یرالا تمدخ

 ا اد نالوا دامك مدتها زب كل نح

ESیاحمویراکدید [ یدش ودهلبا جا رلکل ریدردلاخ نده ض  

 تهاعزو راع نالوا صوصخ هرخ ناجا ارز . ىدا نمضتم

 هدنفالخ هیرالوا نک اسهدقاحنس ینیدنل و كن رلکل ریدكس راف رصتم

 .یدیا ندنواه نوناق طارش یاوقا یسعلوا عفر یلرید كرالنانلوب

 a اصاو ارزو] دلرک و [نوباهصاوخ]كرکە درب
 زتلا یتوباه صاوخ اشاب متسر :نکیا رولک هنلوا مشعت هایراتفرعم انا

 ا اصاو اررو اک بودا ا ا یشە رح تعد كمرو

 .یدلبا تیاربس ردق ءراراع کلیو هتسضارا فاقواو هنیراتماعزو

 یزنکت كننالصاح راهتس ورايا و :احا كلرد رامزیلم

 رسا تم هب یدعآ و اط ولرد ولرد یا هاب رلمان وا ۱97

 .یدل وا یوق بسر یدو هسارخ كتلود كلام ندنرلفدل وا



 ۳ ۱ هقق و دارا وتمامز ا

 یسارق ضعب e نالوا حتف ندقلناتسرخ ۳ لئاوا

 تاریمو تاریخ یرلقدلوا قفوم هنساشنا ثاتنا ضح ماظع نیطالس

 یرلضعب والم ید وا صصخ و فقو نوحلا یسوست كننافراصم

 اشا شاط روع و اشاب نیهاش الالو كب لاحمو كب سو روا ید

 ا صضصعیو هنملسمن دهاحم نالو هدحتف تمدخ تاذلاب ۳

 ا نالوا تدع ودراما تقو :یشدرا ۱ نو
 ناو د رف اتع واطاب تلعارز هرززوآ یر و

 لولو ر شعت ندففو باح هلغلوا یسهفعو هبرشع قوقح كرل ارت

 تونل وا صنوف هعارز نالوا بلاط یرار نالوا هعارزلانع للاخو

 یدا رونل وا قرص هنفراصم تاریمو تاربخ نیا ساک

 دز تک کما ولم کلاغ نا وا عر ندهبماللسا كولم

 لا اک | یحارا»یرلکدلبا نسخ همارک ءنعا

 تالامعتسا ءوس دد وصخ و دردک نکل .یدلوا اه

 راتعاتماعزو صاخ بوتلوا حتفلوا هنس زوب بویلشابنکمعا نایرح

 . یدلوا رولیدبا ففوو رولوا كلع ها صاو ارزو یضارا ناوا

 احر ا یخارا رادقمر ی رقم ضءب ندملس ناطلس زواب

 مدشعا كنلع ارفض اشا لع وقع هد زمت واخ یاد ۱ یا

 الح یالوظ ندمکیدریو هنیربغ كنهل مضوام یتاصصخثكفس باحتا

 .ردل وقم یرلفدروس امشب و مدان

 تاهبجو یضاراهلغمقح ندنرفح نوس نوش شيا یر

 ردق ءرلهجرده هیداسفا تامدقم نانلوا لصفت هدنقح یاصصخ و

 هل اش زا 0و زلتسمف اود روما شاشدعا هده صه د یيدتا فر

 .رونل وا دارا هدیرلیا یلاغت



 هیناتع و قلقاج وا ۳۹
 اط سرب ےس آمد سحر ر مس سیم حس ہی م چ حس ہم یم ہہ ہی ہت ہم

 ۱ ار هفراصم هد ضاع هو اب 0 یربصت [ قلقاحوا ]

 قلو وشراق هني راهم وب هف ولع E ولر رهش ر او كس لطهمح بم

 تاللصاح او ر ايو هب چ اف ر نالوا شملف صاح قره وا

 هرادایک كل رب د چنو ر ونلق قالطا هنسهف عو هب منع

 هراشعا کلا قلقاحوا ط مو روللوا فرص هنهل عضوام قادراوو
 ۰ س ر =

 نداموسر صعل وللثم كرم و درج نارمو هب رح بوش وا رمعحه

 .ردشعل وا وک یو

 و ااا هاش دار اخ موج لس ناطلسز وا

 یایما نانلو هدیرزوا دودح بورد ول ییسل دب سلردا هرحص
 ۱ ےس
 یاحا ندنشدل وا ن ته ردتسا ءاسا هر هلع E یرط یدارل ۱

 [قلقاجوا]و[یلدروب]نیراودک رللحم یراقدلوا نطوتم تمهلایعوم
  aأ |“

 یدل 9 و < >< ا

 هد مشع تادراو كنضارا یی دل وا یواح تغلفاح واو قلدر وب

 ۰ 2 ۲ ر ۱
 یدودحیحد یرلتمدخو دناع هننرلف رصتم یم وکح ماو یسەف عو

 لب ۳ :ع وا ,a 3 هدنع وق و لح .ردیرابع نك تط دام قعلو

 . [۱1]شعا ندطنارش هلحجقمنلف هبجوت هنیسانم ندنادناخ وا هبا دلو
OS (تماعز ) و (راع ) هرزوا یتیدلوا ناتسم ندهقاب تالصق 

 صصخح بقاعتم ییطض كد هح وتفم كاع ود ( صاخ )و (قلفاح و ا) و

 هدیرکید (هعارزتاقرتو تکلع ءظفاحم ) یرب را( كلربد) نانل وا

 فطلت یرلندبا تمدخو یناد رانا زارا هدنللو تلمو تلود
 1 و چ

Êیدبا لیتو هرز وا دصعم یبا  

 ۱۶7۰-۱۸ ص ۱ دلج تاعوقولا اتن 1



 Ar او 1 هدر و 4 تر هيلامع تب دم

 دف ۲۰و د ما ددا م ر نا ناملس توت افسر ,امعر ۳

 ص وصخاب و یالاخ كن E .یدیارلردیا ارادت یرا وس یلهرز حلسم

 تایالو مومعلا ی عهدننامز كلقد نال فا تطلس رودر یهنط رف كب

 شمش نالا ۇس وک رب هرلمضز را

 ندنساضتفا یعاظن یعوح كب كسرلحاص تماعرو راج ندنغیدل وا

 شلوا زعاقاحتلا هتیرلقاحتس رلللاو هر ( ییهبج) هدرادقم نالوا

 لهج اح ایا ی يدبا شال مار

 فج لوا دادرتسا (یرلتماعز) و (راع) درلناعا قوسو ككرادت

 لاصحتسا قرهلوا یدقنیازح یلالصاحیرلتماعز ایو راع كالهتسر و

 .یدشلوا زرلدیا تیاعر هلس ه وناق نالوا هب لومعم هدنقح جهن وا

 ادرار هرز, ندا ,لکشت یوق زر -نینهدم تا

 هبینک چاق رب ندنفرط رللاو راتماعزو رام نالوا وا

 نی (یولتماعز )و (ناع ناار رالا یریوم ۱ و ف

 هدنرلن هلکلروک بحاص چاقرب هکلرید ناع هدنررلکدتیاتبشت هف رصت

 رلتلاو ,یرلدسم كنالامعتسا وس یک وب,:.یدیا ندیاز ول او اف

 CEBE SDI ES EE اة 1 ندنعب دل وا

 یناهیه ا لاح را هاتس یحاص تیهاص زاهد هوا شلو

 E ی زار ولا ۳

 هک اا اما ایو هماسدامش ییدرب "و كنلاو یک یدیارولا

 «كراىلاو یان ناخ ینطصمناطلس ىا رول | ینارب ندل وساتساهعحا رای

 وی کر دیا 8 یماظل یرلمامهدبا هجون یراتماعزو راج كرلاشا

 شللواقفومەدردقەبەجردر وشمشلاحهغملوب جالعهنغل هتسخ تالا هعتسا

 MS E E غیرد هدباب وب هد هسا



 هناهع تیدم تا 2 هد روت ۳٤
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 وا هضم یرادکسا نالا ا کنوح 6 یتززرت رقاب رر چه

 هحر دل وا یالکو یشراق هرلندش یکو یرلبحاص تماعرو رام فج

 ا کک ا هراح هقشپ ندنوکس راتخا رانوب هک یدبا شعوکدوا

 ناقاخهکروملشالک | ندنوب .یدیا شمنلتراسج ردق هضرع ههلاراشم

 ۲۶ ۳۱ (ناع) وشا هنس تطلسو تموکح هدننامز هملاراشم
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 ۳۹ یی وناق یراکب قاحنس هع تله

 ودرا لوق ر هدلاح یتیدن وا فرم توق هال وا هل ددننسهب راخ

 یحاصتماعزو رام .یدبا شملسهلوا كلامب وفر ی رد

SEهاب ( وهج لد ) لباقم هب ی هبح ره نوجمآ یرلکدمر و  

 یهج رب هکوبلاح و رراتروق هلضلبالوق ییهش كرەرڕو شورغ یللا
 اد كل هما ۳,۰۰۰ یقا هلهحو یتیدنلوا ناس هدالابنوحا

 ی و ندرلحاص تماعرو.راج تا ۰ یدبا ربا ۱

 ینرانالوا لولح هلکمامنلکب هداف ر قترا ندرلبهاسس هلرخا ریست

 یالوا تار نوش نوس .[۱] یدنا شملتاب دعا
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 ی وداق ال راک واح

 هدهسر دیار دصزو م دقت هننودام هسا هدایز یصاخ تک کناه ۳

 هغدنل واهدهاشم یتمدح هد واه روعوا هدرلرفس . شضهدیا هرلرزو

 طو ع رده رو ا رد ةفاقج یرلت واق . ر ولب ر و فر

ESا نالوا هداساع هتع نکل ٤ رولوا ید د  

 . رولیریو هل هدایز ندهغا تارو ییا ادا هدقدقنح هغاحنس

 أ یرحکی الاثم تولوا نواف اف كنزا یه كاراتود

 یو قو كسزویترد ړلع رم و یرارادرتفد وقو یحاشنوكسزوشب

 هقرفتمو یجرقاحو زکشاحو كنب زوبترد رک روخلا ی هلیا راشاپ

 ك زوتوا زوحوا روحا رم كح وک كىلا زوص و یا ال
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 «یرلادخیتک رتفد « یشاب نابکس « یساغ یجهفولعغاص «ثسب ناسکس

 CAO ENE ES داح لندن وسس ود هحاروم امسق "۱
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 . راقبح هلبا ها كسب یللا زونکیا هدقدقح

 هسا وا تباع هکب ناما هطاحا یاقحتسا هدق دل وا ل ولحم یاحسر

 هراع ندکلوو ندکلیرحکی . ردفوقوم یراصاخ هدایز

 نگل - ژولیر ۱۳ ات ندراسات هداز هل وقم لوا هراداّقح

 ندشودهرللو زعملوا ى تولواصاخ ورم هدقدلوا یب یا دن

 فرصت قاحتس هلصاح لصل هد واه رفس یرتک؛ قاحتس . رولیرو
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 تاسدا و تفاهم

 رص وص# علاطم

 هتیرب رامورو هساعع نیطالس نالوا فلخ هسرلرصق لوساتسا
 يح و تس دم 6 تاسدا < فراعم « میانس هسالاسا تلم نالک

 یرهت لوساتسا ندنعیدلوا یرادف رط تهدمو علف ار سمت

 باستک | هکلب . یدعیا عیاض یئرب هایلیدبت كنسهعبت رادنکح
 هرز وا یس رحو ص a كلر وطاریعا . ردشعا تسدمو فرس

EYیکم 0ا یدنفا ىلع نبع  



 NV هص وصحم هم اعم -تامداو فراءء هسامع تب دم

 اب الو بلح ی رام رم و امور لا
 ا

 ن E 7 1 I 9 ENE هب هقفر SOI اطعا شم احلم ر

 تا ھو هام هدلوا رهظم تكیهدددح نرحاهمو شلو
 ر ٠ ی ر# 9/۸ 4 و

ODENSEوص ر هقشا هدافحاو لازا  TEENSرلب وت دل ردیا  

 رو هنع اطا هم ران وا بو ن )دنا درط یهروک ذم ن رحاهم هد رظن

 هاا لک اضف هدنسهچرد E هشح و تاناوبح رل ولت امع ندا

 راوص در راو وخ 4 ینحو «رادع ا ٍح ا ن تاسحو

 ردو (E هديا هدا AES OES OE و و شع ۳ خر

 اغ حرومر ن35 A ردشلدیا رب وص) هح هاب و بح موقوت

 هن راق سات یا یا ل رلب وب و هلس داش هر رخ 2 نولغم او كب ولغم

 "¢ ۱ ۱ ر «

 ۰ رد لس تونالک ا هلب رتا کسر ومو لا لاح هر اکح قرهفاب

 رلد رخنهنایور وا نالوا یئدم هدماکنه ییدلیا طض یلوساتسا كحاف
 ا : ت
 كن ران وناقء قالخا تفارظ كناراصن للم ؟ یدرو دبا شحم و سکع

 یتحو کیدا هب یعسو تك رل ۶ مع و ف وقوو فراعم ییہ 5 هحرد

 راس ا N قل ال گر | هدنفطل ضرا ابور وا رللت امع نالسد

ALءرلهعمشهب راسابامور هدرلاشک و و دارتنا  

 یرافدای A رل ز زو م ور ا یساض كا اا بور دن وط رلعا رح

 2افهاهح و یادم اوا ناس هدنراق ول را ؟یداب لاڪ یداه یتعانش

 مور ؟ یدا ه یروص کما تاشلا کاو بست قدرطب هرلمور

 ًاتع هبهمالاسا 3 نوع یال كرا نوا

 ندا E لاحو لکش ر ۳ یر ندنشزاا وا دل

 را RT REE ران امع هاب رلتلم اوروا

 نا طض یهردا لوا دار ؟ یدیا یراروعا تل رح یزاوم



 و هعلاطم - تایبداو یفزاعم ۳۹۸

 هرلم ور نالوا 6 زىسەىلام < رسودرا « ره دار دیا داما ا

 ےک ودرا ر مظتنمو فطوم یر ندننامز یزاغ ناخروا

 9 رصع رب زکلایو رونملس یغیدلواه رکسعو ودرا اورواءدلاح

 ا ا نار سا كتکلعر هدننامز لراش ید

 هنتلا حالاسقرهزاب کت رادقمر تونالک | یتغیدل وا لصاح هلدوحو

 ۳۳ رک اب لوكنت لوا را. یدیا روس وط

 ولعم ز هنه هدایوروا هدایز ندرلاصو قودو هحنلک | یعانعو تورت
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 دار .یدیاشملف ص وصح هاا 99 رر صوصح هموم
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 ا ارادت ر نولوا یرارادفرط ییسقرت كنوتفو
 نوجانیحاسو تراعو هسردمو حماح واز تدریس نک ییدلص نوز

 اف هله . یدرودیااشناو دا د اتوا ) هیاخ رفاسم ییعب ناخ

 ڭى هملع تلود هدنراوج ا هدنسەنس یجتفو طض كلوساتسا

 هما ففاعتم ا داشک ES لوس كا هدتماسحو تورا
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 نوکو «رولسهدیا اعدا 2 لیا ندیراعش 3 ی وه و

 تراءعندهسردم ی نوا هسس وم وشا نالو هد نزرط نوتفلارادرب

 هلط زوب رحوا هلا سردم رر یحاص الوط دب هدر سه ںولوا

 ندتهج رکید تاحوتف ندفرطربرللنانعیربکدید رابراب .یدیاروبنلوب
E)تعحاص . ۲۲ و ۲۲۳ اک هدي را ول  



 ۳۹۹ هموم هی ام تاسداو ٩ فراعم هناهع تبیادب
 ]ی ر ہی ہہر رییس ییہ یہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہی ہہ ہمہ

 ۳ 2 تا هروحو لوغشم ها نوشو مولع

 ۳ رک لو طه ابوروا نامزد یرلکدتا تاواسم شخ ا

 هل رط قراطلالح ندري طع رحم و هبه وط نل قطلاب ؟یدا

 دا 1۳ حاس ر 7 نا راذک تشک ردق ههاس رحم بورگ

 هرد راد هام رس ماطرب یر 2 هتلاد وف ی ال كتسلاھا اورو

 مس ۱ «هدا زاصا «ینیاهاو رولو نور هدنتلایدوفن و مکح كنم رلکب

 ها رلفدنخ كور هدنن ورد رلنامر وا عساوو مسج یرا زشت و ام

 نانلوا فداصت هدر هدەنواو شروح هلرلراو د عفت سو طاح

 نالیدیا قداصت هفاسع هفاسمو ظوفح هلراربس ا رب .هدرلرتسام

 E یراحاص LE نالتسد 00216210 واش هنر ره د

 حلاسم هنملع عجب در تا یادم هر کر اقدعل وب هدنملع یر رادمهح

 یلنامع هلا لاح وب .یدیارول روکینیدلوا هدامآ ترا و هب راحم 2 قروه و

 هه وط و ناتسراحم ندنحازاغوب ورک دسر 1 يلام م مور كاوا ی

 یهدز اعقاو a تنام ك وہ هه تس ون و ی ست تعا رو

 هکمزب طقفیدا ۳ع0لم]ز(6 - هتلادوئف ردقه هج ردر هدراتماعز و رام

 کل رد هوس لا هدر ] یدناراوقرف لوس دنا و

 هلط رش تیدالوا هدایوروآ 6 یدیارعاق هليا صنم رلصاخ نالو

 ها یھاشداب تار یا ص هفاک كرلکلرد هدر .یدیا شلر و هناع

 یراراج امعزو « یراتماعز یرابحاص صاغ ایوروآ هدلاح ییدلرب

 قرهلوا هضف . ئىدا راررو هنراکدتسا نادشسا اب ارح مهر

 بصلو لع ناسا < ف راه رخ گی یراحاص صاخ هدابور وا

aام دا ترا ہکح یار 5  

 (ك فرش نجرلادع ) ] رلیدیا كلام هنس مصم ر
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 شادرف ههفاسم ندهفاسم هدرز وا رللوب كسم موق و هوش نالوا ماف

 ۱ سا كني رلى و مالسا و هنشطع عفد كانحاس ناتسرخ یرافدل وا

 هعفاه تاد وہش لدل ۲ رلهمشح ر ا هنس راع | د د ولصیاداق رولا

 لار غر او یر ندهن ارق تایا اب هدنرزوا رلهمشح و رولوا تباث هلبا

 كتنساب فاتح هد رلقلفاطب و هدیرز وا را ره ٤ رو وا تار ی

SEEهدرلرهش هصالخ . یداردا لیست یاهذ كا رلی رب وک  

 هله و رلهاحامهم و عماوج نالیدا دسر یرادقم هدتطلسدهع ره

 هني رلتعر هقراعم وم ولع تسلاهادا رفا یتح كنارزو ‹ڭنىطالسەدخ اب

 رابراح هنحاسرظن را هب یک ا «رهسردم نالوا لالهسا تار

 ناتسرخ لزع رلهاشداب مالساند نالسد ودع هبو رب اس نایدا . ا

 هاطاس ر نال واهدش د ناتسرخ قلح «ردباهدعاسم هنحاود زا هل راس داق

 نالوا یرادمکحكلبا ةارلکروت نالنیدرابراب .یدیارلبا لى و مظعت

 ا افق نم یرانوذأم هسردم هلسهدتنامز یزاخ نا
 طر «نوناقرب ریاربهلسسأت كتموکح بولل وا مسقت هماسقا مقاطرب
 ردشلدیاذاحا تالق ر «طبرو

 ١ لوا لوغ هم هللا هزاع اع لاحد ]

 ند ر وهظ تیاد هلع تل ود .یدیارلشل وا نارهماخ هد اف ع ملع نادم

 ۶ ۲ . یدع ون ياما ندکلام رخت یمولع مشورت یرب

 6 راس یرانا رههج نم یتحو بغرت و ردقاعاد یک و ملع بابرا

 تم |: هرز ز وا ر رک دم هسامع E 3و .یدرلردیآ دمت

 ردب وم یزعادافا وشا یتمرح نالوا هفنصو

 تعر رهظم هدایز لاو لوا كا هعاحما یلسم و ل ایت. تشدود

 ٣ نالوا روهط ون هکنوج یدیا هعرش هد و هس م مولع نالوا قب

 شل و



 8 زعایدا A E تبیدم هدلوا ر

 سس ست ےس مری تر س تجسم ریہ حب ر سم سیہ ہہ ہے ہہی ہہر جی

 عرش 0 هد 1 ل و هده رح ا ؟ هسنامع تم

 هناع نیطالس ند اتو عسوت باستک | هللا لسوت هفیر

 یمضتو عضو كل ود هل واتاماظن یتحو ههراشنسا هلبااملع هدراک,

 هانلواكلاس هکیرمشت یخدیران | هبهدادا تبلوئسم هاردیا هلاحا هراب

 ناسل و شّتلا زارحا مرتح عقوم رب هدهینامع تموکح املع فن

 هدهس ع مولع «ملعت یهبعرش مولع 1 رظن هنغیدل وا ی رع ناسا تعدر

 ندنلسف موزلم و مزال تاعرش هيا تاس رع ندنغبدلوا ففوتم هن

 ( كب یر نحر [ ۰ یی
SD 

 هسامع تاسدا

 ندنر وهط نان یوم و موظتم نوسل وا هسر ول وا هدتلم کناه

 یلماوع و بایسا كرانوبو ینالوحتینیدارضوا رصعدعب ارصع هليا |

Eروند تاسدا خراب هب ید وصح غرا  . 

 د یلقناق هدرهنلاءاروام قرهلوا ردا للف كي یرلکرت لنامع

 تاعباضرد# ك نوا هدنطلست هل رلم وح كرك قرهقلاق ند ۲6

 سقعل ا یغ وط هع هرلهاشمز راوخ نم نر

 هدنلاح نیشلهمخ « ترشع و ی رلکدلک ییغوط هب ی وطات | 1

yTاتاق نادم د وک یر ندا وا: تا و  

 هدسی یک | هقشبندقدلوا لمکمردقل واكب هدیرلهن ددیاقعهد راخ ران

 ندنساپرقا كسهدلاو هاشمزراوخ ا دمج یبدعا لوبف یعالسازو

 ندنسهلیق یلقناخ - یناخک - یلفاق یرلکدتیا روهظ كرابنام
 ۱۲ ی اه



Eهینامع تیئدم هدلوا رود ایفا  

 | هلبرالوا شعالوق 9 ہدنراتجارم رر كتاذ جاقرب

 . هدنرللوصو هییلوطان ۲ كلرالقنق هکلاتحا . رولیبهلوا نیمختونظ
 ردنا ردقكج هلند قو ايو «یدیاقو اب هلس مدا رازایروقوا هدنرلجما

 هجا هلیرللوصو هبیلوطا | ییراضاق یبراهجاوخ تربشعوب . یدیا
 دلو .رولببهنلوا لوق قرهلواتققحرب یرلکدتا كرادنهرکص ندک

 هللا لبلخ هرق یلرادناج یرادامادو یلابدا خش یرلهشد دیاقع هله

 . ردقو همش هنبرلکدتاملعت اف نوسروط

 ۱ 190و ا هکلاتحا هدرا ا تلتس رلکرت ا

 هدیرافدلوا ففاوهشر چسه ر ادهرعش طقف .یدروش ون تاودكلام

 .ردىم ولعم كسابرا یحهدار وهط ۲ راک ندق راعم رعش اذ .ردقوع

 .یدرلرایوس اش ضعب یثاباق - هلهج و ماوعربعت - هلت عسط قوس کل احا

 . یدیا صەنىدرعش هرات و طة

 0 یتح هرلبزاغ ناخرواو نامعو نالیروک هدرا رات

 ۱۳۳ رم ناسل لوصحم كران ةهدرارمش نانلوا فلیع

 ناعالتم .ردلکدیسهکرتكنامزوا رلرعشو انا .یدیا لهاحهدح و

 ند راتحصل هاخروا یغوا كنيزاغ

 « بای رازایو ررشیکی رب هلیسهتسارک لکوک

 هرخآ یا ۰.۰ پایراو د)هسرتسیا هنره هرلربجر هلبا رظ

 : ندنشاصت هراکدن وادخ دارم یلعوا «كیاخروا اذک و

 < مدارس ناطلس بسن یلاع هش , مدا غاب ةوبم یا الا
 هرخآ یا ... یناغفو ها هللانوجمن .ینآ هللاشوکمرلیا تیصو

 ه والع هدلح وشا ییدلوا یسهمزای بووقوا كزاغ ناخروا

 (طخ) یندزاب هدنزرطیخاستسا كلهاحرب ندیزایرب شازایو نانل وا



 فتا زم اییدا و تیلدم هدلوا رود

 یافو ڭكىاشاي ا ده اغا دنزرف تكنات روا طخ وشا .ردمولعم هایا

 هدنسالاب كن ەضقو نلیر دتا مظنت ندنفرطراکدنوادخ انج هنرزوا

 .ددررحم یسهداع « هلرتسوک زاوج هنفالخ تولوا لک کک »

 ینیدلوا ییواه طخ كناخروا شلدیا سهذت یفارطا كنهراسعو

 یشلزاب ندق رط رب هدما.لوا طخ و هتسلاق ر

 .زدشملشلاح هتسهموق ندفر

 دارا هدم رص ینح هلشاب هنسهب رام هوص وو داراکدن وادخ دا رع

 : نالوا جرد ءنمراخرات ءرزوا قلوا تاحانم ا

 نوجا مد نالوا ناور هدالبرک « نوچا مرکا بیبح یور بآ
 هرخآ یا ۰.۰ نوجازو نایروسهدکقشعهر .نوجازوک نابلغآ هدتق رف بش

 : نالیدیا دانسا هدیزااب مردم

 مدناص ردههارن یلصو ثحم « مدناص ردههامز دنر یراب

 مدناص ردهنارمب رم هدهنروا « رایغا ةف هنارم لها

 . ردشم ال وا رداصندنناسل كمهلاراشمنارادمکح یر چىهكرلن وب

 یس داو یساس ن كل وحاس هسامع تادا روثمو موظنم

 ترو تانا ردزسهمسش ییدتبا لاقتنا هزب قملوا

 لوا ناخ ناملس ناطلس یلعوا كديزپاب مر دل ات هدوا هسراو یش رب

 .ردسهامشت عاشو بیدا ر هدرللنامع ردق هننامز ( ۸۱۵-۸۰6۵ )

 2 هلا ودرا ر هدایز ندتلم رب رثبلن امع هدرلح دان وا هدنس

 حلق را د یراشنا . یدلکد رادجاور ی ملع لیصحت

 فرص هنلسصحم فرش ثيدحو هقف هدایز كا یراتهو قمانوا هلا

 .یدیاشک مدوبنشدهم زونه قلناملسمءدراللناع 2
 راو اهد تیرومحم رب هدول . یدمزال كمردشرا هلاک < كم وس 9



E iا هداوا رود  

۱۳ ea DULLES E کیدیا 

 زع رلهاشداب کسا Eg تیر وح هناصحم هع رش مولع نوحما

 : یداع قوقح طقف یدرلردیا نعت (كب) رب هام رب یرلکدتا طض

 قعوط هدهقا رح تح (یب)و یسیرغوط اهدو نوجا تناصو طظفح

 «ج وا كلبا لز راهاشداب هکلاعحا .یدرلردیا ناعآ یرلضاقو نوحما

 روصو شماعل وا ظفح لوتس وا شل راي ET ضعل هہننامز یدرد

 هدرا | یکوب هدنامز چیه رالناتع .ردشمتک بولوا میاض هلبا نام

 حتفو یساشا ناطالس نواه هنيزخ . ردشمامهرتسوک قلسانش تمق

 یناهیههدهسیا ولع ابا اشا هاسو را كمفاوم نالوا طضو

 وشا لاحو . ردشمانلروشود دق رب هنفیدلوا داع همک كیرپ

 هاشم رله اشدابلواندن | یتحو ینوناق.ردشمروشودندتمق یاشا سئافن

 رم ددقهکلسا ندهنکیا- ثتنارادمکح هننارف نالوا رصاعم

 کنوح .ردشماعلوا تقد هرلارو هدزب هدلاح ییدلدبا هظفام نسح

 . ردرلشماشارب هلهج و رب چه یتابح تربشع رللناهع

 ینامعو یلنامع یانالوم ترضح ندا كلاردا یامز یزاغ ناّهع
 یارعشهد(دل وناطلس) ناشش ن نامر وا هت یک زمفجهمهیناط ی ییعاش

 ناطلس ؟نوح . سهنل وا لاخدا هانم راسسّوم صوصخابو هنناعع

 ا ووا یسراف"یراانافزاب تاح وش نوت هدکدا و

 ر رانو هدهسراو یرلهمان (بابر)و یرلتس چاق رب هرزوا

 .زولباص یاتعح

 : ردوش یر ندرلس هکرت كنس رلت رضح دلو ناطاس

 ۳۶ 5 نیسان آ گ نا یار رک

 یشیرکنت نیسال۲ مک . نوکو یلاهجو ریو
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 ت تا هسامع تب دم هدل وا رود 79 ۵ ۰ 5

 ا و درب ع هلب هر رف و س ۳ لماع كن هم امع و5

 مولعكرلنا سامو طالتخا نالوا لصاح هلراینارا هصاابو هبمالسا

 قر هتفر هتفر زع ادا هدهاس ول ار دیا مازلتسا یساسفا ندنفراعمو

 تاددح و تلتفر هدنمسف تاسدا ی اْهع نوتفلاراد ۰ ردا ددحش و
Te. ۱سم  

 .ندشنرا هرود یبا نوا يا هحور ردف هول ول ندر وهط هسدآ

 --یرود اشا دمحا ۳ س یرود یش۲ - یروداشاپقشاع-۱
 مد ٩ -- یا ۸ حج یه ۷ 5 قا و س قاد ه یا ۶

 *ردیرارود اشاب اض ۱۲ بلاغ e اشا بغار ۶

 (یهاد) نوجا قمردنالناح « كما دیدجم ییدا رود رب طقف
 نددح نکرد ولکمزال قلوا یسوفوف یهاد مت هس زلوا چھو

 همظع تیک ۱ ضف كناشاب دعا ناشلوا دادعت هدننابم بدا

 ندشیدلواتراع ندنسه ر هه رت كنهسران و هسرعراعشا هلیراتعا

 .رولیروکقوج هتلایسن ریو ترخفم ناونعرب لوسب لایک كلددحاک |
 هذخاوم یالوط ندناک یرلقدناللوق كناوذ یک یخبش ءاشاپ قشاع

 ردا لوق هدقل رسانعم دین وکو
 (ر) یرود شل ردق ه اذ نداشاب قشاع هبلع ءانب کد ندرلش

 راوده ه.مرمناتص ردبیغوط اهد كعد یاذتا رودو لا ۱

 ا هلس هسلوا ردق دد هدنحما یرلورب لددحم ندیا روهط هدیدا

 ییسط تج هنو كناود ضعب ندا رادتقا تابا هدهجرد كجهشش

Eهارودو ید ییاذ «یناحت ءاشاب دما « یخبش ءاشاب قو  

 ردد کو هقشب ندنفاط شرس و زار ی

 : ڭىاشا اض



 هساهع تسدم هدلوا رود رعش - تایدا 2 ا
O ب- 

 2 کادو دراوآ .٠ یاجشو دجا هدقالسا

 رالشموق لزوک یلع هچرک ,رالشموقلع هنخس یرت
 روصت هزب چوک ییهویش لوا ء ربغت زعاسل کما

 .ردقفا وم هلاح تقشح یر اس

 نان :ES هرزوا قملوا ندیدا نیددح هدننامه نوتفلاراد

 كن (یان) .زریلم هدیروب یاعلاطم یهدیراقوب ید هدنقح اشاب بغار

 مر ار
 بیژرول و هلبا لکش کی دتادصق بک وت موم لاثم هدنتسد

 ۳ ردنک صحم ههدافا تلوپم ییدرتسوک هدم

 .زدیا مات هلسهملاطم ناو د یکیدرب و تها هکامکح هدایز ندکل رعاش
 یدلقم بئاص ینارباكناشاب بغار هدلاحینیدلوا كعد داما كعد ددح

 .زروذعم هدکعد ددح هلع ءانب .ردندراتققح زمنا لوقراکنایتیدل وا

 خش (عدن ) ( فن ) (قاب) ( یلوضف ) هدنمرا هینایع یارعش
 كرلنوب یخد یزعیدا رود ندشیدلوا ندرلایس شعب! ربع ( بلاغ
 شلوا جسق رب هنایوکتققح و هنافصم كما مسقت قردلوا هنیرلمان

 . ردهدنح راخ و یعسط زعدا ربخا رود .زهدنداقتعا رولوا

 یعرصم [ناتسحم " ددح رعت « نعت هسنلوا ارس هبقاب] : كناشاب اض

 . ردا قیدص) یهدافا

 یا رر

 نامع تاذوب . ردیرب ندنرلعاش فورعم كلوا رود اثاب شاع

 یودح كساسارخ سالا خش . یدیا ندنحاشم یرصع یزاغ

 ربلاءادوام كزكنج سابلا خش . شما ىلغوا كناشاپ صلخ خش
 «یدلک هب یلوطان | رار هلسادیص هدهرص ییدتسا التسا یزراوخو



 4۷ 1 رعش - تادا هناغع تبدم هدلوا رود

 نیدلاثابغ . یدلباتخسشم یارحا هداروا ءیدتااکسا هدنرهشرق

 ندندیازآ كنناعو دیرصكخش هنوک ندنوک قوحلس نیدلاءالع نا
 رب ی رهظم هنناونع اشاب كصلخ خش . یدلبا فلت یا «یدکروا

 ندرافدلوادالوا لوس اي هدرلکرت . یدلکد ترخفمو یمسد ناونع

 رارولوا رهظم هتناونعو هلساالوط یرلعل وب یحاصقرشو ردق ابو

 ن 1 لاغا) هرلکوس هلهح ویټیدنلوا ناد ۔.یا

 EER اهن تاپ و E ۳ كلا
 هدنهان اشاب قشاع ناود هکرت . ردلع یمسا لصا كناشاب ق

 راو یرار « یاویدر شلدیاسر" هدزواقلوا دناع هفوصت لع

 ثح ندنالغوا نک «ندلن «ندلک بولوا یلدا ( همانفراعم» رتاوب

 ردەد ( ۳ کک 1 یدالو . ردثحاب ا

 هم وظنم وش

 ءیلید كروت هدنو یدلیوس مک چ رک
 . لزم یعم یدلوا مولعم كلل

 . یرالرنم لو هلج كسل نوح

 . نرللد كيحاتو كروت هیوا همرپ

 هاراسوحم (تاجان) هرزواینیدنل واهعلاطم هدندلج یجح رب دلنحرتا

 هلم رسما ید یتح ردیاونع ی رلکدر و هن والت ۳41 ند

 ۰ رار د ( قحاط - كحات ) همالاسا

 :ردوش هدير ندرلهم وظنم نارو هدا ۴ كىاشايقشاع

 ءاهتاو ادتایدوا (ندن ۱ )ندناک 6 ۰ ادا لوا مدیا ندآ هللا

 نادواح رد رخآ فی كارخا نا رد وا لوا كلوا

 . یدیا راح یغ ا هلوش .یداراو « لوا نکیاقو ماعهلج
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  9 aهرنامع تبادم هدل وا رود وقت اک تادا
 ےہ ہی ی یم صح تھیم

 ردشلدا سر هرزوا بابنوالصف ره لصفنوا a اابقشاع

 کارت یی
 نامعكقح راو لم ثروت هج ۳ ردن راشا e اع اک

 لکد شمر ورخ ندلیال ءا هسمیک ا ر یک اک نا ا
ETهلدزلک ید كکلم لوا یدآ لو لوا نحهربا كللقع  

 كما ردقو هنمكح كنا زك ره كلطا راو یغو ره ردکن نوح

 اکوص ندکو ا هحهرد رب رردقول اک 1 یراق تل اع كس نوا

 یرد هدوا بولوا یلعوارب هدنما ( یلح ناولع ) كناشاب قشاع

 «عروتم یک یردپ هدوب . ردشیا بیئرت راهموظنم راد هناهلا یک
 ناولع هسامعن قلاقش . شعا نوفدم هدموروح . یدبا ا

 یتهدا وایرتارب موظنم هلنمات ( ولس راوطا ) قلعتم هفوصت تنلح

 رکن ۲ یا تل _ ر و زای

 درد ناولع یک لا كنىرالوق .كنابل وا

 ورم تانک 0 , تی رک

 ۱۳ ۱ ۶ یرود دل - ردیهنورپ [1] ىزا
 هدصق و لن .ردراو یناود بت ص هما ناع مر دلس. ٠ ردد رثن دا

 كتيزاس اینک | هل یرلءهدصف كناشاب دحا . یدیا اتکی هدنرلیداو

 یارعش قلو هفاق هعف دكلبا هدلنعو هدصق رب . ردهرظن هنس رله د صو

 رنهرب كوب هلیب یرغوط هزمراببدا رود كوص لکد نوجما نمەعدق
 قلوا یعرتحم كنرلءدصف 1 راکشو تاتفاو لعل ندشدنل وا دع

 اهد هدهسروسد ردشلو و ید لر یبطل : دبا اط هرروا

 ههک رت (یلزغتزرط) ندننیدلوا هدنادم یرالښغ كنسارعش ناربالوا
 هظفاح یرهش یتیدنازاق هدننامز . ردبغوط اهد كعد ردشمللا لش

 قنیطل رک دن 113



 ۶ 4 رعش - تادا هینامع تب دم هدلوا رود

 روم دنا فطع هنسل وا باغ ثنناود یتبسكت وب ینا ٤ ردشمامهدیآ

 عا ندارمش ناد یللاو را کمد
 ن وکر هغوط نوک همشاب TA كفاز

 د هان هیت ا ی

 . ردکتراس یت

 . ردشمالشاب هلا داق ی را كسلح یزام هل اشا دما

 فاحا همریدلسب .ردناذوب ندا لاخدا كليا همور راید یزرط لزغ
 شمداو یناود ا تفد نایاش ييدتا

 ۷ میاطلم یبج

 ییهیدل وا لوغشم هلیارعش اد ناطلس یلح یدنفا هللارمخ > روم

 : رولنوس یفدلوا نیط هداز كلا: راهم,نا لر یاب

 هاا ترصن ندقح هس وا مصخ ناهح

 ها, و اک لک دا

 رشمش هرافک هنقشع ند بولاح

 4تا مك ی رایراح نوکا

 شیدناد یا كسا هنشت تا

 هتسلا تبرش ندنسهمش» هنشدوب

 همنقاص ندشاط رومد چک ندنک

 هتسیا توق نددا وع یرومد

 دغ ندفااع زو همروح

 هتساتعسو روس هضرعی ودع

 ( یجدلوم ) یلچ ناملس
 ۰ 4 ۰ ا “| »° ےھ ۰

 ۰ حبس ول 5 هک رد كاد مان د 7 بس

 ۰ كغ اص هداحس هب وص 0 هاد تور وا تار

 ها۱ وقت تاد ا



 هسامع تیدم هدلوا رود رعش - تایدا ۶۰:۱۰
 | مس ی rn ی ی ای ی سی جی ی ی ی سس سنجی جسم جرج جی یی جی حج حس حج جی سی

 هب یبا مور هليا لاص نالوا ندنلسف تافارخ دلنرلح را ويد

 راد هرو صوب یلج ناملس خش . ردشمزای ًامظن ینشحم رورم كليا
 ۳۰ ا قردلوا هنارعاش تالاش فرصا ىش نالوا
 ۳ اور اداس هدهو لاضه هرات قیاقح کنوح

 سنازب یزاغ كب نوا یشک نوا زکس لکد هبلیا مور . رویرتسوک

 را یدشمع هلسامغ ود

 هدیزیاب مرب دلس کیم و ها اشا ناملس «یدنفاناملس

 هداک ۲ هدننامز لوا ناخ ناملس ناطلس هلملاحترا كنآ . شلوا یاما
 . ردیعدم كنوس دلوم : یدنا شا تماما

 : نوجما یدنفا نایلس اشاب اض

 طاتسا همور یارعش رول وا

 داشرا یمظن لهاند اردل وا

 : هاردیا مالک لقن هتندلوم هرکص ندکدید

 ردزوس هر لوا شزوس هوا < براي

 ردزود و هداس هحرکا هدیروص

 ردعمتحم هدا نخسو قشع

 زدعنتم لپس هشاب ندشاب

 ه الوا رهظم ههماع لوق یرتا . رولوا ناوخشاتس هلیراتس

 چیه هدنسهرآ یمارعش یلنایع ردق یلج ناملس هسراح كعد رابتخ

 دلوم . ردیک قوب نوک ییدلدیا دای كنمان . ردکعد قوب رابتخ رب
 ۲۰۰... ندا هللا ] كناشاب قشاع نالوا ناس هدیزافو یسیوم

 دوزخ[ نایاش ق یفرکب هم وطف

 (یقاعتمو ۲ ۵ ؛ ص) .ردش) زایالصف«ثح و هدن دلج یر كران را [۱]

 ۰ تعحاح



 2 at 2 هنامع تهدم هدلوا رود

 ASR طف ا ندفرط ارعش قوح رب

 . یدمهلوا تسغر رهظم ردق یرا كندا

 كاح را. هدارواو شک هند 4 تور هدننامز ید

 ی هدنرزوادسهدنک و ایس هبوازاباب لتر وغ وی هدب رق هجىلپاق کسا .ردشمتا
 یدلبا امحا اشاب لغ یحاح ی رقرمس كسا ناخ دم ی ربق

 يا ناخ دارم ناطاس

 ٤ک دن )۰ ردناذو نالیوسرعش كابا مدنجا یراها را ۳

 ۶ :دارجه ۱ و راعشا داهم ران و عبط شوخ هد هس ص تباغ ( یهس

 لاال ییدلیوس روقلا لعمدنضص ..یاسا ید رد

 : ردوش یر

 رولیصراق رلقایآ < راکنح رونیلاح

 .رولرصزاص قادراح ضاقر رروا صقر

 : شعا ندیراعشا هدوش

 ییارش یدود هن « وک واک قاتس

 یم ابر و كنج روتڪ هل د تلب وس

 انصو قوز وب اکب كرك نکیا راو نب
 یم ارت هسمیک هیمروک هکهلک نوکرب

 ۹ ردکملاراشم هد ون

 ثاللد قىلىق یکهسو ردلکد مدح ےک هچرک»

 كل وس مزال از زا «ریلسقوحنال وا فراء

 لرع
 مدروک ناناج يک ماج هجیک نود هدوخوا

 مدر وڪ ناح را بولاق هدەد رفقا ست



 هرنامع تبدم هدلوا رود رسا بت ا

 اه هع رمغا نیا هتسخ درب

 مدروک ¿ل نامرد هعدرد ناحو لد بیبط یا

 مد یا ردیر رلژوک هحرحح هردا

 مدروک ناتف ریل د هع یاد هدهسرو

 هدهحولیاق تورا هردق هحیکو ی ناهک ۲

 مدروک نامارخ ورس ولی ندشموک رب
 ىس نالا نیا نارود هش یدا یا

 مدروک نابوخ هش لوا ريشا شملق ,هتفز

 هدسار طقسم ۰ ردقس ول هدتساور نت اتش یمسا ۲ ۱ رک

 ردروهشم وید( نانس مکح ) ندنفیدلوا بیبط یسیدنک .ردهبهاتوک
 ۱۳۳ اروم یدیا ییصوصح بط كنکی نانمرک
 ا ۱۱۱۱ یو یناطالا سو كنآ . یدتبا باسا
 فیرش روپمْشم لضاف . ردشع رکوا هداروا یط < قاسدا . یدیا

 ا ا كارم لاح ءشلوا كیرش هلبا یاحرج
 ردو هر هح دا وا ۱ نطوم هدنس رف هات وک ا لصحم

 6 یدحآ ( یازحا ) ییاکد راطع ر هداروا ا ردشلاق

 . یدسا ماود هدتناط

 كتيرایداو یونثم هلا هدصقو یسهاکی ثنيرصع هدمظن

 كنماظن یاریا هلیرصا كدارم ناطلس « خش . یدیا یسهنادرف

 لاک او شملشاب هیهجرت ندماظن هبهکرت ی ( نرش و ورسخ )

 تعحاصح هنشماه ( ۶1 ) هک هد راق وب ۱ ]



 وود

 ىلعوا خسش ) یسهدا ز هرشم کما تافو ندعا

 ید یجماشنو رادرفد یاح . ا

 ناعرا رد نمی تادوتنازاب یون 9 لا
 ی رق ۰ ردهد ) ۸۳۸ دههان ود 1

 2 IN رعش - تایدا

 ( ام

 هدنحا یسا رعش 3 ر ۰

N 

 د لیدر تافل ناح شب دیک و

 تاقرتسا یش یسامدن . ید از اک ی وصخ حق ص7

 یلام «یدتسا

 - رسما E هنفدر یت یھ

 ندنسهمات رخ

 . رازاو فبعض رخر ید راو

 . یدا هدوص اکو هود وا دک

 « یادنا رس ارس ا شعای

 ,لاحشوخ ےل یدبا شاوا نامزرب
 : یدا زالاصب ی

 « ندنغالوق یدا رکروا )>

 قو شا یحاص بودیا مر

 ۰ ۱۳ هکن وج هغالت وا یدراو

 ۰ ِ یا راو یزونو كتمک
 : نام یدید لاحو .رخ كج روك

 ؟ زده جاا هره کا رلز و

 هرداصم a5 وق وا یهمانرخ وشا درج ناطالس یلح

 ."یدزاب ناسا E سهم رخ یوا ر

 و دش ناف ندا كو
 . یدا هدوص وق SOA كول

 نارا هرجا ا ید غو

 . لاجحد رخ یدل هحنغیدوق

 . یدبا زلا چیه هننبع کرک
 یداراقروق دروق

 حسن « هغالت ءا ر یدلاص

 ندنغامو>

 ۰ نوجا

 «رق هج هرجا قالتوا يدور

 E  ةنقلح , تنم"

 ۰ نارود و هامز ردبحج هن

 ؟ ردە

 یلاوما نالوا

 جاتحاو روم رم هر

 . یدردنلازح یرلندا تاکترا یهرداصمو یدسا هداعا

 كناهح یزو . ییزو یا

 یفلز زوج

 « تا رونم

 ۰ تا رطعم تكناح ییغامد



 هسنامع تبدم هدلوا رود رعش - تادا >

 تسپ رانج نوسلوا لبق هضرع هغاب یک الاب
 . تیا رورس هزارفرس ورس ا

 لرغ نیکنز هل ندنبلرکش برطم
 تب ررکم یا 4 رەنا شوخ لیتر

 تاسف هو ی

 ہین ییہ ہہ ہہ ہہ

 کد د

 ہد د

 شع هلا اغاهج ماج

 : ردر وشم هدي رلهتعن هدصف

 ED ها ماخ اب

 یعلاو لضفلاب < درف یذلاتنا

 ؟هکحدم هیهزهلوا هدمیک «قلخ رخفیا
 یحضلاو دكالول دارمعل :یدیدقحنوچ

 كت شرع نادم کن ب دنمس ريس

 اضف ناکمال هکترکف غرص ناور

 دا كدوق یا كملعم کا 7

 [۱].ءایع ررد هحاق هنوکود نکیا ناطلس

 : ردکپلاراشم هدعلطموب

 رزود رتفد ېکە ج هدن-هعوم دكزو لک
 .رزود ربا نسهخن نوح هل یفاروا : ریو

 بشارت .یدیایرادرتفد و یحاشن تینا اس یامح نخ ارس

 . یدبا کر لئام هف وصت لماک ء لضاف « ا هرز وا

 (هنار) تس چاقرب یهدنآ . یدراو یرلهدصق هدنبواسا هظعوم

 رد دنسهدصف 1

 أ تا كط . رارسا ةر ردلعوک نوج

 .راو هک هن هل وا نشود اکس هک . ندقلقو هلانشور ی هنیس

 .للوا (هسبلا) هچ ابق . هحایق - هنسانعم تراسح هلبا از حتف یھز ۲



 ا چجچ د

 ۰۱ رعش - تایدا هبنامع تبدم هدلوا رود

 . راوس هلا یرکف ۱ نوجا تعرع هنمیلقا تلود

 . راید هیمرییآ ندکلو 5 دارکفو دداقتعا یدا راب

 .راد ص رحسیه ۰ ہد هحک یھ « دوهس نامزه هتفشآ مده

 را زههل وا ك کس 31 كلوا < کارد هسيا و هدنجا لع

 . رد ( یدحا ) یرعاش روپشم كا كسرود یف -- یرما

 کا هدهسرود ردندسا وس مته یی : رد ااه هدو

 ‹ شتا لصح هدرصم [۱] . ردررح هد ( قئاقش ) یبدتبا تافو

 «شلواسرد كيرشهباشاب یحاحینیل وم افش هدطنف هللا یراتق اتالوم

 هداز درا هرکص کب ناملس ندنرللغوا نام رک هدنتدوع ندرصم

 -۱ع۱۲) .ردشلداناعآ ملعم ( لواناخ ناملسناطلس) هب ىلج ناماس

 را اغار ہلاح ضدلوا شیک یشاپ لا 5

 (اردکسا )۰ یدا یادم كہلاراشم :ناطل

 ا تادر وک هفطل < ناد E .ردشه رات ی 1

 ک١ كردیا سرت هدصف ر یدها هدنکندک روم یتح

 .ردشمک هنکلسیرابحاصم هرخاالاب «شملوا رهظم هنافتلا «شعامدقت

 ندنراب رقم هیدهاروع هدهرص یرلقدنلوب هدماح هلاروع نوکرب

 ود چی اس و هداکب مش . شعد تبار دش تمق رر هنر نه

 ! تیافاصنا ] روم هدیاریدق هلا (۸۰) هروع یدها کل و

 هدلونناتسا یسیدنک و ینغیدلوا لناربا كنبردب هیضایر سوماق 1

 لاحرا هد ۷۰٩و یتیدلوا یاشا تدش ههژیهو هیضایر مولءو ینفیدغ وط

 هکلاتحا ندنفیدلوا قرف رب كويب كپ هدنسهرا رلخیرات هدهسروزای ینکیدلیا
 . هلوا یدجا رب هقشب



a 

  Nهنامعتیدم هدلوارود رعش - تاسدا

 غیدیوقتمیق هدم مهاش هد [ردهخا ۸۰ یتمق هطوفکهدمل زکلا
 .ردشمرویاوج ردشاق یریدقت ام اکس هسقو .ردهطوف

 EWE سا

 ۱ لب ندک یدک اوه یدتنا لوتغ ندنلادععا

 غاز یدتوط ینیهکترشع كلبب غاب یدلوا یرعم ندلکو هلال

 ك ( ناملس) یلغوا دیزیاب مریدلس, . ردیلیهاتوک - یار معا
 هنسضعب كنسارعش یرصعیل زغتزرط كرعاش ؛یبطل .ردندنرل معاش
 - ۳و e 4 3 و
 ج9 یفطل زرط تق نا رعش ی رصع AT EE یل د

 ۳۳۳و .  رولو یکیدک كننزرط یعاد دجا و روسدیا

 هرز وا قلوا تحتسم تكارمش یوح نو روح I ییطل

 21 ور ول شوخ اهدیراتب كانعاد دما هدنسهرا یراتم نلیرتسوک تب وب ۱ : 51 3 2

 نو اوص هژاب اه د

 « رظنم یرتشم كلامج < رکی هم دشروخ ایا

 ۰ روا حااط عل اط هر 6 ہلاط ظعم رظنمهب

 ۳ غ ردک وا « تمر تیا ردکز و

 ۰ رک | مناص عناص 2 ملاط تردق تردق هن

 6 هدنس یروص E 6 هگتس قر ناملس

 . رورسفسوت فسو هل «فسو ترود تروصهب

 .دجاكل وق شک لو ۰ دح یف كارالوق هدکو بق

 .رک اح اد یادول ء یعاد دجا دجا هن

 کا ا وة اضمب . ىدا ندنرارعاش یان دارم راخف
 ۰ شمرازای یی رلهحدم ثكم هم امع ناطالس داشت



 CAV رعش تادا هسنامع ت هدلوا رود
 ہر ہے یہ سرے جم جی + سا ی ر س س س س جسم حب

 « لئام هناسنا مسج ردیولیق « لقاع یروعم ناخ رب رکم
 راب یا موقلخ ردرلهد ید . راد هفرغ هعغامد ردپماشم

 داش لها یدید ردص هن زول دات ایل رک هشاب نفقس داوا

 رونم نا ی-هناخ نت رولوا رظنم هدوا لواررد اوت رک

 هاو هدمحا راو واعهدامب . ته هدمدا راو شرع هاب اف

 تو لع ہدیمدآ غامد . تقيقح « راو راکلم هدراکاف
 او د لا اقع هدهدا ی راو هو سیف مکه چرک هدکاف

 لاربس هما" راو رود هدکلاف نافرع ما راو مج ددامس

 را و ره ولرد ده درد ی راو رو لعل ندعم هدناهح

 كاب ىطافلا . ردد راحادم 3 در ردلکم زا تر ایه

 ادا سلم یروس مسفطل یعظن :شخا كاردا نر

 هل رانا و رصامم لا یدحا و یحش .شعا نربش ق ید

 قارفو لاحیسح هعطق زوئوا كمح یماه . نکا رظانمو ضراعم

 E EAD یواح یه اقتشاع تینا ۱۱
 :ردندنا رام وش . ردشمنا اطعا هیاشاپ لبلخ مظعا ردصو هجرت

 رکی هلالو ق

 رحا هدنخ رفو یرولظ كرام

 تفاطل لح هحنغ ناهد

 توارط رازلک درو یراذع

 ۰ ردلعوا كیاشاب (ضوع) ناتنتساو 9 دی زب اب مر دلم ےک یاطع

 (غیرد)هدهسیا شمهتسیاقل | هنوردنا یییناطع یا دام . ردنل هنردا

 اف ردا وفع شنا زنم هام ده لزرع 3 یلهدر

 دک عطقم وش .ردشعا تافو هدننامز

 YY رک اش غرا



 حج ی س س ی ی ی س ی س س ر س جی سی

 هنامع تبدم هدلوا رود رعش - تاسدا ۰:۱۸

 ناجو لد ییاطع یدنای مهد ندنجوا زوک

 شاپ هج هدنناب یروق رانای هکر دلتمرب

 .ددرودرب یلضف هغدلوا هحنحرات هبناع تاسدا یامز اشایدم ا

 قوحر ندایوروا یتح ندفرطیه هتنطاس نگر سم ثكحماف هدساسا

 قرفتسم هنتیانعو تفطاع ییربره كرهربتک تفرعمو تلضف باا

 ةر كو تعر طرف نالواهعیانصو نونفو مولع هدسهحرد ڭم ا

 دف هرتفد ۳ ی رلمسا تلف راعم بابراو اللصف و املع . ز دسد دی دح

 یا هسیا قیال یسکناه هدقدلوا لول تصنم یو رالقاص كردبا
 كلا ارمشو املع هدبسیدنک ىدا ردبا رنات

 ۰ یدرلیوس رعشو ردا

 رادم كناروا « ردل هور -- ( یعرا یی رل یو ) اما را

 ا أ ناف هردا شوط هدهردا . ردیرورغو رجف

 نالا لو ندهشسح ت TA E یخاق هدیر ود

 ییاشاب دا ماف . یدیا یملعم كحاف . یدا یودخ كسابلا نیا

 شمرل | تذل ندنتیص كردیا لاخدا هاب هوباهمرح ندنکیدوس كي
 یالوط ندنسهاتسم همدخ ر طقف . یدسا رزو هنیدنک اف تباه

 یسه رطف كم رک طرح یا 1 .یدلل وا سلح و لر « یدشود ندرظن

 نالوا یسبح ینسهدصق ( مرک ) ناملشاب هلععارصم مرک [ نامع
 یلوا هدهسیدلوا وفع رهظم بوردنوک قرهزای ندنسهطوا رلجوق

 یراس روم كاسهدصق مرک .یدمهدیا برش ههاشداب هد۹هح رد

 : ردرلن وش



 N رعش تایدا هسنامع تسد. هدلوا رود

 كدا شمرو نس یرع یک ما راوخ یب
 ۵ رد وب هک امشب هوا هکفطل

 یق NE وفع هل و هس | اطخ ل وڌ

 9 یاق ةا ما کا هت وط

 هلشل وتهساخرواو هدا هدهسورت هنرکصتدمادناوا وقع اشا دما

 نداروا ط29 . یا

 ندتھح ه ثكسردا دوح هب اهح

 ندتبل و يل وق ا صالخ

 شعلوا ضد وه یعاحنس همش 9 در «ه رها <د رب کما ده ینہ

 )۱۹۲-٩4۰۲( ردش" | لاح را نکرونل ون هدهسو ر هدننامز یاد ز ابو

 ۰ رد وفدم هدنسهسردم

 .ردساوشد هل نهار عشنازایرعشهدن ز رط Lyrique یلغوان دلایلو

 هدینامش . یدتا هظفاحم ردق هنروهظ ( ییاحم ) یزاسماو هلاراشم

 . یدمرو ههسک ردق هب ( قاب ) یاونعو

 هحرار ندن راعشا

 اکب هانپ رتی كيوک تنج مرح
 اکب هاکه دحیس یربغرب یتدردمارح

 را قبح ا ا مدآ هلن | کا زماس : رلعارصم

 شعا نامزر هد وا رار د هکر ول وا تدور

 نایتسیا راب زسبیع هدناهح شلاق زسراب
 هکیراز مرح ینونحم دلهسیا لفاع هما

 : ردن در یعاش توسم هل وا رود كرم رات هاد لا عج یار"

 هصزو نما ۰ ىدا ا ندلایو ه دیر دن ی اذ وب ۰ ردنل هم وق

 نده وق ییا اف هنرزوا یسهعلاش ترهش . ردندناظعاو



 هنامع تبسدم هدلوا رود رعش - تادا 5۲ ۰
 بیم اصمم ا

 نکرولک ند هوو .یدبا جنکك ب هدخراتواییدنک .یدیاشروتک
 رد تافو قرهل هتسخ

 ردیناشن تبح و رهم هک كغ غاد ارق

 ردناشن تداعس هکمرالقاص هدمهنئس

 نمهیلیا ادج هسمیک انص ندنس ی : رکید
 هرییآ ندنرب یناج لک هکنوک لوا رکم

 یرامشا عوطمضعب .یدیاندنساررعش ینامز-- یات مگ مداطلس اف
 ۱3۳ ۱ ع .یدردیآ صلح (یوع)هدرمک .ردقوت
 هلا ط مش تاحدمق هرعاشزوت وا یتح .ید نمر وطیرک ندتنواعمهاللضف و
 نالوا یررح هوس لا كتنامز هددنه . یدشعا صصص راشاعم

 . یدیارردنوک هزئاح (هقود ) نوتلارکیب یونس «( ناهج ٌهجاوخ )
 کمردن وک رادقمنیع هدام زناع هدهبیماح الم نده نارا یارعشلوص

 < نداسارخ هاذوهن هقشب ندنو .یدشملئاب

 ۱ و 2ک قلتوتلاهقود ۵۰00 هدننمض یم نع هلوناتشا

 یینامرک هلاءاطع هجاوخ نوجما توعد یرعاشو لقا ینلبم وشا

 کن وح . یدمهشثش هرعاش یدقا هللاءاطع طف . یدشعا وا

 ۰ یدشعا تد وع هناسارخ یاحالام هدنل وصو هماش

 هد یعوا نامرف

 « هدهاک تنعو فسو تعلط اخیلز یا

 نربجنز مزب ردیلمل فاز زنوتج رب

 ىلا ۹ ص ) هدیراقو یراعشا نکنر ضعب ثكحاق تان

 . یدنلق رظن فرص ندنرارکت هدارو ندنفیدلزای ( هد ۳۱



 N ۱ خیاشم و فراعمو املع هرنامع تب دم هد وا رود
۳۳ errr rrr rrr هرس 

7 

 خاشهو راع ۰و املع

 .ردلابدا خشالضفیاوشبب و املع رک خش هدرالناهع-- یابرا

 هدیراوج رپشنکسا هرزوا ینیدنلوا نات هدندلج یجحرب كلعرتا
 قاحنسا) و ( یب چوا) . یدیا نک اس هدهیرق مان ( فرو تیا)

 نوام - نوتاخالاب - نوتاام یسهعرک هبیزاغ نانع نکیا ( کب
 قلاقش . یدبایبع هدم سا E اد طرق تنه 4 9 یوا

 تافو هد ۱۳۲-۷۲۹ نکیا هدنشاب ۱۲۰ . رویزاییخییدلوا یئامرق

 : ردشتع وا نود کج لس كردبا

 یساملع یزاغ نامع رود

 «اع ر ییئامرق ندنذمالت كنلابدا خش - | قف میوسوط ]

 یزاغ یسهنس ۱۸۸ ىدا یبطخ وماما كن زاغ ناععو یداماد كن |

 کا كعر هدنلوصو نامرف نکا ندنناطا ۱
 هدرمشکسا هدنسهبطخ دعسدعو هدراصحهجهرق یتسهطخ یسهعج

 هدحش رات وب E قوحاس : ردز مش هک تا

 iE یمات تر ناعع رار هلسمسا 7 OTT تابح رب

 شمالا ا زونه ناهع یزاغ کن وح . رد رظاخ او ييدتا

 ود [ ردکز مهاشداپ نامرفو سا ] یلاوج ینیدزای هروشنم یتحو
 : زاده و دل هجا



TYهسامع تبدم هدلوا رود یساملع لنامع  
 م سے س ر رج سس ی س س س س ہی س س ی دیر حج یس ص یس ےہ مم ممم م م م ی ھم

 « ثدح ع هشف ۰ یدا یراصح درگ بس | ماز ست تاطم]

 .ردشمزاب ح رم رز هنر ا مات هم وظنم ك سن رم .شعا تاذر رمسقم

 ردهدروک ذم رمشو هد ۷ یلاحم را

 یساملع یلامز یزاغ ناغروا

 هد ) ۱۷۳ ( یدیا نداملع هدیاد رپ 1 یر ۳

 كلبا كتسهسردم یلنامع كلبا ییدتنا داشکهدکبنزا كنيزاغ ناغروا

Iردشما زارحا یقرش ی  eكس,رع نیدلایحم  

 2 او هلاسررب هدنس داو ققح O حرش 3 (ص وصف)

EYرد دی امر  , 

 فلخ اک | هدنلاشرا كنیرصق دواد -- [ یورکہ ہی رلا مات ]

 لرادناح هلیا یلابدا خش . ردسردم یجنکیا هدرالنامع . یدلوا

 هبنامع "هلالس كناذ چ واوب هلتهجوب رلیدیا یداماد كنوب لیلخ هرف
 . رولوا یرلتارقرب هلبا

 یزاغ ناخروا O E E هر ( ا سا مل ومع

 سردم هتسهسردم كينزا هدنلاحمرا كنيدرک نیدلاجأت . ردندنساملع

 ندلوصانف . یدزاب ح رشر هددلج ییا ه ( هاقو ) . یدلدیا نیصت

 1 )۸۰ ۰ .رد وفدم O یردابا r و هد یم ما (یتفم)

 ۰ ریا تاق و هدم رګ

 . ردندنذیمالت كدوسا نیدلاءالع س [ ںیم ہرق یلراےام ]
 ندهجاوخ هرق یزاغ ناخزوا نوجا تسیرش ماکحا یارجا هدرلرفس

 كس زا رک کج ولس . یدبا شمر و یخ هر هک دتسا تاد
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 E یساملع لنامع هسامع تب دم هدلوا رود

 . یدنلوا له هبهسور ۱ . یدلدیا ناعآ یضاق هبار وا هدنحتف

 ندنلص یدلوا ر رو «چب رلکب اکا هدننامز راک دن وادخ دایم

 .یدتا رهط یسلاع لرادناح ندا ترادض یارحتا ردف ۰

 هدیرادنک هتس ۱۸ زد وفدم هدکشزا1( روذد ۷۸۰ ناز ) تو
 هافک یخ نحتمهدهس د مولع 2م تای تل ودر وما :یدنلو

 ( تعحاص ۷۳۰۰ 0۹ لک ۸ الر واو .یدیا نادام وقرب سهام

 ال نم ناخروا هدو [ یرصذ ۳۰ ا

 كنسلدنا خسش راد هضورع .شمراویسهلاسررب موظنم ر ادهضاارف

 2 یدیا تابحرب هد ۲ شعا چ یراا

 یساملع یاسر لوا دا ص

 یرصع لوا دارم -- [ ( یرنفارمرق ) درع یطاق ر ]
 < وطن یوا ناظلس) .ردنردبتتسود ار

 مر دل ۰ یدشفلوا بصن یضاق هبهسورپ ندنفرط هللاراشم رایرهش

 هرز وا E ET كتناغوا EY صا دن دقع هدیز اب

 ۳۸۷-۳۵۸ ص ۱ دلج نمرتا) . یدیا یسر تک نانلوا مازعا
 . ردشعا كلرکسع یضاق دمو یضاف مه ردق هنس قرف ( تعچام

 كنيدنفاهجوق هلاراشم ےک [ ( یعور ورا یاق ) اْاب وا ل

 لا «یدتالصحم ندنساملع رملاءاروام .ردنداماعلوحف .ردینوروط

 رومشم ښدلوا یماعمیتح . یدرولوا لوخشم هلا هضایر مولع هدایز

 هته ماع هد ۸۱6 هداز یضاف . ردشعا قوس هلو وا ب6 غلا)

 .یدزای رثارب رکید یاد هیهسدنهملع هرکصهنسرب و ( ن راد

 ۱ -ب»س»-»+ب-»



 ا تب ا هدلوا رود ی.املع لنامع 4
 ی بی ببر... یی سیدی ی ی

 ] لسکت . ردندندافحا یزارلارخف ماما - [ محک ییملا لا ]

 1 OEE ) . یدیا فقاو هر هع رش و هلقع نونفو هر هرب سع مولع

 ماماو ( زجوم ) هدبط «ینتم ما ( حاضيا ) هدساعم مع < هبشاح

 .ردراو جرش هنیرا ما یوصقلاهیاغ كني واضم

  jهب یتسفح «ضلا رف «ففاوم «حاتفم - یامرم فلم مس ۱

 شمراو یرلهشاح هدیرج و لوطمو یرلحرش ۰  ۸۱٩ا تافو هد
 . ىدا فلؤمو ماعرب هددت یلعوا .ردشعا

 ۱۳ ا لأ نوا ج [ ىاداتقت یبرلارعم ]
 و هدوجو رار هنسه تاذو . یدیا یهادر شملشاب

 ( ولت ) ا. ىدا تافو هددقرمس هد ۴

 . رد ( لوطم ) ( حاتفم حرش ) ( دیاقع حرش )

ED EETحسجرت هحولت - [ ( یسصاف  

 .ددراو 1 ( هداهسلاربسکا ) هدهرضت نفو هشاح هلمان
 هدنرافرط تاقوطو ساویس . یدیا روجو میحش كب یسیدنک
 لتق هدننامز دیزیاب مریداس . یدراو یصاخشا حاسم ردق ۰
 ( تعحارح 2۲۰,۵۱۸ ص ۱ دلج نصرتا ) . یدللوا

 یساملع یامذ دیزاب مریدایب

 هاف «هس ع مولع 223 8۳ یزرفق ایم )ای ربا ا رب وم 1

 هد ۸۳6 « دلوت هد ۷۵۰ . یدیا تاذرب لاک بحاص هدتارق « ناس

 تافرطتسم.رباس بولوا تاذر تور بحاص . ردشا لاحرا

 عماع هدهقف لوصا . ردشل لا كرت باتکدلج كس نوا یربغ ندنتافلخم



 XO یساملع ینامع هسنامع تش هدلوا رود
 یہ یی مہر یہ یا حس ممی م مم مرر حر حس مہ حر حج حر حس حر حس حج ہہ ہہر حس حج دی ححح عنہ رہ ہہ

 «هب هب رثآ "هلاسر هد ازم نف و ی ) مواعلاحزوعا ( عماج یونف ددعر ود

 هنحاتفمح رشو > یناقیلمت هنقفا ومح رش كه رشدس « هب هجارسضاارف

 ی رش ه را مان عماح صعخات € ییلات مات فبرصل یساسا 3 یسهمشاح

 رتسانمو یضاق هدهسورو مالاسالاخشو یتفم هده ام تام .ردراو

 نک ردیک هبهاح ندنسهناخ وات هک یی . یدیآ سردم هدنسهسردم

 هد ر وضح ڭكنىرانف ءدب زیاب مرب دلس .یدرر وط مالاس هتسل فص قلخ

 یتدامش ! تسشعاح كرا 1. هدک دتسیا كغ تدامت يا

 ۰ دزد هد € یدد ] مەديا لوف

 دا ترش هامرف دارهجنوک ههاشداب نالوط و

 = یراتف اال وم . یدلیا تدوع هب هسرزوا یرلاحر ثمر دل

 . یدشلوایع راحود هدنرانامز

: 7 ۱ 
 هنس زا ۰ رداوتف تحاص 1 ) یرارم 2 ( ىد 7 : رب وم ۲

 دی زب اب مرش ردشعا لاحرا هد ۷۲ .رولسد هزاز یاواتف

 قلأت هدرب هلسا ( نویرقلا هدهش موفمباتک ) . یدیا ندنساملع

 . ردراو

 اع ۰ ردنداملع "هلجا - ۰[ یدایا و مع یبرلا رم ]

 مانهلملاکو لضف ( یسوماق ) . یدبا لام تاذرب لماک لضاف « لماع

 هدنسهصق (نورزاک) هد ۷۲۵ ردم ا اقا هثدر وط رلاسد یتسنل ام

 رده ۱باتشا هد شاپ مارب دل كردیاتحاس یلخرب «شلک هباسند

 باتکلافلاطل ) بوسلبا یسمووتسف ییشافدو یراق تع و نارق

 . یدلبا حرش نهزاتشمو ییراح حس . یدرو یمات ( ز زعلا

 لبرمت هدلح کیا تودیا صخلت هدسا ۰ یدبا داح ٦٥ یسوماق



 هنامع تبدم هدلوا رود ی.املع یناعع 1
 سس اجر رس جی سس جت جی جی ی حج

 زونکیاندمراو هی وا هکیدیا للتوق هجردلوا یسهظفاح دو . یدابا

 . ردهد ۸۱۷ ینافو . یدععدیا داتعا یلر زا رطس

 ندتحگاشم قامز مریدلس هدوب [ یعاویم یب دلاتا اونو ف ]

 .ردششارب رئارب یلدا تافصلارشنم ةاحنلاةلاسرر اد هفوصتملع .یدیا

 ندفرصنف . ردلغوا كنهجاوخ هرق -- غا سما دو, ]

 .یدتیاحرشهلرتارب هلبمان (حاتفا) هباتک مان حاصمندوح و ی (عارمع)

 . یدیآ ندنسالضف ینامز مربداسی هدو [  اعا رقص ]
 نوا . یدیا لماعو لع یک یددپ . ردهداز یراف ۳

 .ردهد ۸۳٩ ییاف و یدنا شلوا سردم ههسور نکیا هدنشاپ ید

 هتسهسردمهدناف و كن ا . رد ردارب كهاش دم [ یا, فرو ]

 . ردهدنحشرات ۸:٩ یلامرا . یدلوا فرصتم

 - راقو كدلج وشا س [ ( یسصاو وا ییملارم ج ۱

 یدیا یسضاق هدهردا كنیسوم ناطلس هرزوا یتییدلوا ناس هدنراپ

 ندنفرط لوا ناخ د ناطلس هتمرح یا ۱۳۹

 .زد[ بالاقنا رک | خبش] نداملعملعا .یدنلواینن ا رات ویلا ےک

 ككل [ Socialiste _ لاوما كارتشا ] هدایوروا کلیو هدرلىلن مع

 كنيركيدىسملوا جاتح e ایا ر .ردب واسم ۲ رافاسنا .ردیدج وم

 هقشب ندرلبراق یلحاکن . ردفانم هقلاخ دوصقم یسعا تورت عج

 كنا به یوسوم « نابتسرخ « مالسا . یللوا كرتشم یثره هداسد
 .یدنلپوطهنشاب قلخ قوحر, یدتیا رشن ینسهبیرظن [ ما ...ردىلوق

 م تیاهن . رایدمهریو اوتف هنلتقو تاکسا یتسیدنک یساملع هنردا

 هاشدات و بولیر دناللاص هجاغآ هدزوربس .یدر,و یاوتف یارهلاردح
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 ن ن و و و و <آ"_.

 2۷ ى ین هیلامع ا دم هدلوا و

 (نیلوصتلاعماح) .یدلوا هج هلب ون ی رند كاكا رود

 ترس ) و ( تراشالا اا9 و الح یاوتف یا ما( لو

 . ردراو یرثا مان (تادراو )و ینلأت کیا رکید یلدا ( بولقلا

 ( تعجار هراەف و یقاعتمو ۵۱ ص هدراقو )

 راغ نمک ماع ؛زددخا ی [ماس
 el ECE زبش دمع ناطاس

 بیا ) و ( هحصلادوقنع ) . یدتیا هجرت یر امان ( تایاک | عماح (

 ی را د را نارو روح همان( رومىتلا ئاو ق رودقملا

 هدکدتبا البتسا یعاش «روج . یدیامظن تب ۲۰۰۰ هدیناعمو ۰
 لصح لاک | هداروا .یدشمردنوک ردق هدنقرمس هلیراردار و هدلاو

 . یدلک همور قرهلوا هقف « رسفم « ثدحم . یدلیا

 نف شا لنت درم رداد .د)[.اتا یا 4

 یلغوا نیدیا شمروتک هدوجو رثا رب هلسمان ( لیپست ) هکرت هدبط
 حرش هدانآ ضفپ . ردش؛ فلات هدییاتک مان (افش) هنمان کی دم

 .ردراو هدي رلهشاح و

 نالوانوفدم هدهسورب - [ یا | یک ریتم و غم ان رد رم]

 مرد ۰ ردەد ۳ یلاحم را رد (ناطلس سما ) یداماد دیزپاب مر دل

 .یدنلوا نان هدنراتیام وادا ضر ا یقانم ضعب نالوعوقو هلا

PR ی e 

 یا ا تلف رش د ,ندنلناربا .a ر ان دوم ]
 «شلوآ سردمو دعم ندهاش دڅ هداز یرانف « شاک هم ور . یدیا



 هینامع تیدم هدلوا رود یاملع لناعع ۰:۳۸

 ینافو . ردشلدیا ناصت مانالایتفم هلبا ها ۳۰ هدننامز ینا دام

 راهظا 6 روع ید وب ددا ردو هس ۳۰ .ردهد ۸۷۰ و هدهب ردا

 هدقدلوت هجرف یعاسا قورح هللالضف . شعا ترس قژوراف هدقح
 ۱م تلاوت حوا شا سا هتسارجا هلبا اوتف هتسزاقارحا

 3 راکتعانق ك . ردو و یراتآ . ردشمالوا عراف ندکملف وا هدلاح

 هدلاح ینیدشلاح را را ي وا ی ع یدیا تا

 .یدعا لوق

 ملع و ی ریسه رز یدنسهدمالت كسارات بس ۳ امر ريمان رو م]

 را رب هدنمان (هجارس) هدنقح تئارو .ردروہشم هللضف که دتغالب

 یسهشاحهح رش یتیدزای ه(فاشک )كننازاتفتو (یناعلاحاضیا) .یدزای

 .رو زاب قلاقش کت دا لاح را ةدتش ەت ۵۹۰ ۰ .ردر وشم

 هدارواو شلک ههسور هاب زاحا ندا ارا یسرقلا فیطالارسع]

 بسک هليا رشن یتقرط هيز هدننامز لوا ناخ دم . ردشمتا نطوت
 .ردب وقدم هدنسهب واز .ردهدنلاس ۸۵۱ هدهسور یافو .یدتسا راپشا

 .شمراو یرتارب همت (هنم)

 هربسفت .ردسحاص (جاكسانم) .ردلنامرق -[ توقع یراص]
 .شمراو یسهلاسر هدر 9

 لاحرا هد ۸۳۳و دلوت هد ۷۸۵ ردیلهدکی س [توقمه]
 .یدا یحاص تراهم هده ع مولع او وام ملع . ردشعا

 رثارهلمان (غراوتلاقارشا ) شا حرش ی( هیاده )و ( حیباصم )
 ا نت

 یسهجاوخ كدت ناطلس یلج — [اناب ماہ یفرص اندبوم]



 44 یاملع لناعع هسنامع تب دم هدلوا رود

 اد روع دلاقوف حیحشو ردم . ردیداملع یدیا یرزو و

 . یدیا

 RE مه ۱م : ۰ ۳ ن هه 7

 سنازب هلتزافس هعفد رب . ردنداهقف - [ لا ضف یگاههزومکک ]

 تامدخ .یدلوروک و مکتن یا ا یروطاریعا

 یدنلوانیصت (اشاپ )هدننامز حافیلغواو ینا داممانافاکم هنسهر وکشم
 :ردشهام قرح یمساهدخ را طقف .یدیاییدنو ر 3

 هات تک . ردنل همت رب --[ (یلملا یف یم )قو مک 5 رب 1

 . ردنداملع نیرحبتم .ردشلا مان هجهلیوا ندنکیدتبا هعلاطم همفاک

 هد رمصم € شموقوا هدفا < هدقارع .یدیا ندتساحا طرفه اد

 یاونع مالالا خىش نوذام هاتفاو سرد قرهلوا ریدقت یلضف

 لاح را ۵ ۸۳۵ , ردششآرب را لح 6 ۰ ۰ هدنلاشحا هد مهم دا

 :ردکن اا و ا

 رت هلوا زی رقح هرجا لاقو لبق , زیرع رم دقن هکرداور هن

 اغ EAE دارم دع

 كردار یره دشامر ینا ناخ دانم لغ ف

 قرتهدایز اهد هدننامز ماف ارخّوم . یدتبا روهظ نیرسفم اط رب

 1 ۱ کلا

 یک یراف نیدلاسمش 4 E ( رگ )ا رمن ات دن وم]

 هدهسو ر : یدا لتا 2 یدلوا AE هنحاص تلضفو لاک

 تاع نیرصع . یدنلوت هدنرلتمدخب تلم « کل 2

 . یدیا مرتسحمو لوقم هدایز كب هدندزت تادا قوفت



 هیناعع تیم هدلوا رود یءاحلع لاک ۳۰
 مح ر س س یس ر ہے مس ی حج رس جی می یس یم

 ے ولتو تیاده یلاب فسوب یتح . رایدیا نداملع لضافا هدرلن |

 .ردشمتا تافو هد ۸2۰ ناکیالم . یدقارب رلریشهرزوا فقاومو

 اال وم یر هکر دشمردشتب تاد كوس ییا هتل ود هلا وا اش ام :

 ۲۱۹ ص هدیراقوب ) . یدیا یتروک الم انالوم یرکید كب رضح
 ( تعجاسم ۲۲ ه

 . ردنداملع لوحف هدناذ وب - [ یعرق لاک سیملافرش اند وم]

 .ردنشمزا ییدانم حرش .یدرروطرولوا یارک رهظم كسان دارم

 ۰ ردشعا لاحم را هدهسور هد ۰

 ۳ دل حرش شط مود ندعرق ل یعرق یمیم رګ !اتدبوم
 ۱ رح . ردشما لاحرا هد ٩۸ع و شا فلات

 .یدیآ ندریهاشمهدناذکیانالواهدمان وب --[ یم وا

 ی(فقاوم) كنساحرج دیسو ( یلاطم ) و (هسمش) یرب ندرانوب
 كنيناتدحم و دارم . یدلبا حرشو ربسفت ی( هیاقو) هلبمان (تیانع) و

 تیزصهدهثحامو ناحتما رب هدننامز 2اف یتح . یدلوا یافتلا رهظم

 ناطلسرما اردا لاحت راهدهسورپ هد ۰ هر ایا تاب یسهبملع

 ۰ یدلل وا نفد هنیراوح

 فی رمشتاذوب ۲۲ ۰۲۱۹ صهدیراقو -[ یار وکو ممر اان رتو ب ]

 یناث دیزیاب تاذلاب هدنزامع هزانج . یداریو تامولعم هجا هدنقح
 . یدردبا فارتعا یلضصف ك ( وررح .(MM یدشعل و

 كي هحا وخ نیدلان رصت ڪ [ ( هدا رم ) كب مهم ارد وم ]

 هدرا هح روس 35 ۳ یی ) ینح راغط ملع ) ۲ ردسهداز هعرک



 2۳۳۹ یساماع لنامع هسنامع تب دم هدلوا رود

 «شعلا لیصحم لاک | ندناکی الم انالوم < نیموفواندرد ۰ و ط

 . یدیا تاذرب یحاص لاک یعاشا هجردرب ندناکی الم للضفو ملع

 ندبعدالب یرانامزییس ولح لحاف ,یدشعدا داماد نک ناو وام

 سای و ا و اه روح هلا نمامالع < لضافر نالک

 0 ا ر ردتقمهب هنحاسندساملع ی ماف هحاق ز جاع هدهنحاس

 هملایوملضاف کب رضح نالوا هدنراشای زوت وا .راشلو یب رضح

 توممهدهتحامهدهسیا شمراپ وق ازهتسا هدنخود ردقحوحوب هجر وک
 ی ندد ون یحاف لصف ا كر صح ۰ 6

 ل ا اعا یتسهتردم ناطلبب هدهبور

 ردر هضاق ثالبا هدلوس اتسا رد سا بصل یخضاق هبار وا و

 جردىم هد ۱( قلاقش ( هلىماب (هب ۳5 )و ىسەتىوت هد صور راد هدیاّقع

 حسش رد ( هد AAS ۱40۸( و ك ردراو ىم ەرلەر 1

 ِ را كاا رد وا یا رد نوفدم هدنرف افو

 . ردشم ردشش در قوحكب

 NSE روهشم هلاکو لسضصف هدول ALE] ا |

 هدنامز حاف . ردشقارب رثا یکیا هلبسان ےراوتلاةحہو داش رلا جام

 ماف هلرک . یدلردنوک هددلترافس هنسدزن كب مهاربا یلغوا نامرق

 هد 0۸۱6 -+ ۱2۵۹ ) ىدا لتضافر رقوم هدننامز یرد درکو

 . ردشعا تافو

 ا Aa را نیما جات را تبطرم ]

 . ردشها تافو هداروا هدنننظلس ,ناوا تحاف یدیا یسردم

 ردقهنس شب نوا هدرصم . ردلاشم بس | هام 2م اب رب وم ]

 ہہیہہ ہہ یخ حس ہہ ہہ ہی حر رحیم هجا جرج عج جرج هم یحیی خمس ہہ



 هسنامع تدم هدلوا رود یساملع یناعع هه
 ریہ رہی رر ہر مرر م ہی رخ یم صمم م

 سردم هنسهسردم هدا ص هدهسور ره طالب ال وا نکا لصح

 یعرشهدیرح نام . رد( هد ۸۵۳ -۱44۵) لاحرا . ردشعلوا نیم

 . ردراو یناقلعت هتبراح رش مولتو فقاوم

 ندالضف روهشم هلباهشرق تدوج -- [ رم یسیلم غولرثایا ]
 یحنحوا كنوبو شعبا صضلت یریسه كنبزارلارخف ماما . یدیا

 . ردشمزاي ح رش همحعم نامو هنیدلج

 شعالصح هدنارا .یدیا نامز ةمالعرب [ یمرط ییملاءرمع ]

 داره هدکدلک همور . ردشلوا لاک لصاو هدهلّمن نوقو هلقع مولع

 طض اسا ماف . یدرو یتسهسردم ناطلس يهدهسور 15

 هبیسوط یر, كردیا لیوحت هبهسردم ییاسیلک هعطق زکس هجندیا
 .ی لیاکلک اک | هدیههرق نالمد شوک سردم موبلاو .یدتا اطعا

 اشایدوحم مظعاردص نوکرب حاف . E رو ست

 وهم یواح ی هر قرد . یدتک هترایز ییسوط رار هللا

 هدسوط .یدړل,ا عمج بالط هدوا هلکعا احر یتسمرو سرد ههللط

 هنغاص هدحاف . یدروروط هدقایا هدلوص مظعا ردص یدک هنماقم

 دونشخردقلوا اف ندنربرقت كنانالومهدنسانناسرد . یدشمروطوا

 ها ۱۰,۰۰۰ هیانالوم . یدروطوا رب یدقلاق رب ندنتبنونم هکیدلاق
 9۳۶ اما یدل ناسحا هقا زون رشب هدهتنرهب نادك اش

 یتسمزای باتکرب هبیسوط نوجما هک اح ییرثا مان ( هفسالف تفام)
 هبشح ایو حرشای یهلوم رانا ماطرب .یدروتب هدیآ یتلا كردیا ما
 :یدلیالا را هد۸۸۷هددنقرمس كردک هربلاءاروام ارخّوم ردشْلا

 تعحاص ۲۲۰ و ۲۲٩ ص هد راقوب ۱ ]



۳۳ 

 تادرب عربتم « عروتم . و بت[ ینانعرف نع ان

 . ردراویناقلعت هح زف س وفباسا .یدزای ح رشد را مان هام لماعیدیا

 ی(لماشلا ز) تادلضافو (۱۳۹ ص ۱ دلج) هرود هاضایر سوماق

 یاح ناطاس هلبمان (لماکل ام ز) كردیا حرش ریارب هليا نسح یلغوا

 . ردشلا یاحا هلوا ناخ دمت

 لع] و [ دحع نا ] و [ ییامرق هرم ] هدنات ناخ دام رود

 دم ]و [ جور سابلا ] و [ انیس سایلا ] و [ یاقوت نیدلاماسحو
 دمت ] و [ یطالب فطللادبع ] و [ یراصحجوق ىلع ] و [ یسانیم
 سابلا ] و [ سالا یخیش بوکسا ] و [ یاو ورش هلاحتف ] و [ یبنزا

 قاطر یک یرللغوا یجشزایو قیب قا خیش هليا املع یک [ یننح
 . یدیا راو اشم

 یساماع نوار ناخ دج ده

 ر واو 2 هدایز لا فرش تیدحو هقف

 زواحم ی لم جاقرب راک د هدننامز هفلاس نیطالس یرادقم كاضافاو

 دل زمهاشدابوش ه داف و ملع ردو ا دقاق روت هدول دعا

 نتشالسا یدک _.:ردشل وعوفو هاس ها روریو راعم تمه و یسهلماک هرم

 مولع رقم مور راید هدشنامز یدااملع بح هدمو ع مه هدایز

 ترایز ییسوط ان الوم نام وا ناس هدیرافو رطس اقرب فا

 ا .ردندلاوحا ردا شا ینهههاس تادانا یسعا عاعسا یتسردو

 . یدرلیا بلج هلروص رر یالضفو اسملع ییدلا رخ یرامسا

 هدسنعوقو تالحنم . یدیا زمنکح ندنوعد هدیرالاع ناتسرخ
۱۳ a 
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 .یایاررکع هدسرادمرود یرانامز شو . یا رر دلو یر

  ندنذیمالت كنيناروکالم دمحانیدلاسمش یراخمحراش یسیدنک ًاتاذ
 .) یسهلماعم هلضفو ملع بابرا « یسهبملع تاستکم كهاشدایو . یدیا

 | هد ۲۲۵ - ۲۱۸ ص ) هدیراقو هدنقح سرادم ییدردتا اشناو

 ۱۳ 9  ندنرارکت هدارو ندنکیدلدیا تامولعم طسب

 یزارفرمس كنساملع ینامز عاف و ر ا

 ۱ زقزارف .یدیامالسا راهظاندهرکص یدیامور ًافرع.یدیا

 ورسخدلردیا تافو زیحارف « شما شوزت هکب (ورسخ ) ندهناغع

 (یناقورسخ ربما) و شا هنیدزن ید كحوک یردارب مٌاق كب
 نالوم . ردشلوا لع ان ورسخ الم خشم ورک شو یا

 «یدلوایضاق ههنردا هدنسولج كلباكحناف «یدتبا ذل ندتبآ ره ردح

 یدال ریا ندندنک ورخ الم هدنمازعا هیاسینفم هليا علخ كنآ
 هدازلالج یی هرکصندهبنطنطسق حتف . ردشمتک هباروا هجریارب
 ناصت ( مالسالاخشا) یتفمو یضاق هلوبناتسا هدننافو كکب رضح

 هدهسیردن هدهفوصایا نوک م راو هلا اقا یراتمدخ وب . ردشملوا
 . یدر ولو

 هعماح هرژوا كم ادا هدهفوصایآ ینهمج ةولص یتوک هعج رم

 جافو ردیا لابقتسا ینسیدنک هلی ما تماخ لس ا

 هلکن | ورید ( یسهفینح وبا كعامز) بوروک یلاح وب ندنویاه لفح
 هعلاطم نکیا راو یرهراحو همدخ قوح ر . یدردا راختفا

 ۰ هفیصکیا نوک ره یتافللأت . شعا رروپوس بولس یدنک ینسهناخ
 یاروک الم هدهښسر تصح رب . شعا شما بیرت هدزوا قمزای

 دل وا صنصخ یفرط لوص هورسخ الم بوک هتغاص كحاف



 ۰:۳6 یساملع لنامع هاي تبدم هدلوا رود

 تربغ و هسلحم وا م )و ج : یدنجوک الم اکو

 رارکت هلرلاجر حاف . یدتک هیهسورپ . یدید ( ردساضتقا مهبملع

 رروت وک ههسردم ندنسهناخ حاص سه هلا یالا یسهملط . وک

 هد ۸۸۵ هدلوساتسا . یديا رلرتايا هتسههاخ هج هل وا تقاعتم یسرد

 . یدنلوا نفد هتسهسردم توایزوت هک يە یشعن كردا تافو

 « هشاح هح ولت « ی رش مان تا مو نام ما ( تاق رص ) هدلوصا ملع

 (املعلا سز تام ) .ددراو رش رمان ررضو نامدا ررد ندهقف

 NS ا هنناع و

 هاک ذ «تواک ذ .ردسراف تغل « كريز --[ ری ا
 ناطلسماریب یجاح یاو کو هد الع .ردهتساصم 8 مهف ترک

 ترم .ردفوارمم هلتفاضا هلا رام هدیشقو رر و
 هسیردن ییتعاطتسا هعاضب لوغشم هفل اتو فناصت هد رمت

 دس نو ك و و اه فرش یهدحاف روضح . یدتا فرص

 ماس ثاکریز الم حاف هجشدیا تایضف یاوعد هییاحرج فیرش
 یهداز هحاوخ نوحا قعالک | زواج 2 ندنهالک

 هدورسخالم « شمردشتوط هبهثحابم هلبا الم « شعروتک ندهسورپ
 روضح اشاب دم مظعاردص <« شادا نیعت مکح قرهنل وا توعد

 .رایدیاهدهثحاىم هدلاح یرلفدلوا شمروطوا هدرلالم هدقایاهنهاشداب

 .یدر ولیزاب هیلاک «راباوح «رالاّوس .یدتیاماودتدملوطهثحاسم

 هنادبمرلهلاسر نالیزای قوک یحنتل | .یدتبا ماود نوک یل | تاثحاس

 .یدتسیا كمعا خاستسا ینسهلاسر كکرزالم هداز هجاوخ .یدنوق

 ( زکسزاب طلغ هلبا هلح زکیدیا تقد انالوم ) قرءلوا هفطا هدف

 مهسستیا اطخ ردقن مهاشداب ) ًاضبرعت هکرز الم هداز هجاوخ هد



 هبنامع تیئدم هدلوا رود یساملع لناعع ۳۹
 ہہ ینہ س۳سسسسص7 ج۰

 .یدراب وق ردههقهق 4 ماف هڪ د (زملواهدایز نداطخنال واهدنلصا هست

 ههداز هجاوخ ممافو . یدلرو مکح هنهل هداز هجاوخ هدهحش
 كنس . مدلیا ضيوف اکس یهسردم ینیدلوا فرصتم كکريز الم )

 نسح هجاوخ هداروا بولکح هبهسورب هدکریز الم .یدید( ردکقح

 هدهسیدنل وا توعد ندنفرط حاف ارخوم . یداشی هلبسهناعا كناذ مان

 بود ( ردشک لوا مهاشداب من . نوتلوا غاص نسح هجاوخ )

 . یدمتک
 ] (هد ار مار ( یفلعص» میام و |

 رضحأت ال وم .یدل وایضاقهلوساتسا :۳ ۳ و ?a لام وهب ردا

 هد ۸۷۱۰ ردلهسورپ

 كنا ء یدبا جنک هداز هجاوخ نکیا سردم ناطاس هدهسورب كب

 ندنراقفر هسلوا ردراو لاّوس رب ندننادرک اش . یدیا هدنتمدخ

 رد ( زکیدبا تعجام هملس لقع) تانک ندهداز هجاوخ نالوا

 قفاوم حرش . یدیا ربقف كب یسیدنکو عساو كي یسهشرق . یدیا
 هبهردا نوک وا حاف . یدلک هلوبناتسا هدننامز اف . یدشعا ظفح

 تادوب هاشاب دوم مظعاردص . یدقح هعسشت یحاف 6 یدرویدک

 «ردب راعاد هداز هحاوخ یسردم هیدسا هدهسورب هلاؤس ود دک

 . یدنفاهجاوخ زکیدلک افص هاشداپ هد «ردلاک بحاصو ملع لعا

 هدنفرط رکید كربز الم هدنف رطرب كهاشداب هد رط یانئا .یدید

 ۱ .یدنرک فرط ىلع یدس یهداز هجاوخ . یدروللو ىلع یدس

 ند رب ىلع یدس قلارا و . یدشت وط هر هثحاىم هلا لرز الم هدل وب

 ا « یدک هدنناي قرهلوا نامه هلحاف هداز هجاوخ هلکملکح

 (EY عاف یتح یدلوا بولفمكریز الم یدرویدیا ماود

 كلمکح بوید ( یدنازق هداز هجاوخ یاوعد ردلکد زوس كزوس



 ۰:۳۲ یساماع لنامع هسامع تب دم هد وا رود
 سم ریس س ی س س س س س س س حج جرج یم ی س س ی م س س س حج س س ی یس

 نبعآ هحاوخ هرات هک نو یا رب . یدلیا اغا یتسهفطو

 یدنلواناسحاهسلاقوح رب «هغا ۱۰,۰۰۰ «تاناوح «رداح فلکمو
 حرش هرکسو ملعت ینتم كنيناجزرا نیدلازع ندشرصت نف هحافو
 مر هدهحردلوا هدندزت أ . یدلدیا ناعت ۳ . یدلبا

 رو مع تا ا ندو هلس اتشاب دوخ مظعا ردص کیدعلوا

 هحاوخ . د هنسهسردم ناطلس هدهسور بور وح بالود

 كنهداز هجاوخ هبنامعت قئاقش . یدلاق نون هدایز اهد ندنو هداز

 كرديا تافو نکیا یستفم هسور هد ۸٩۳ < ر و زاب ینفانم قوح 0

 هقفاوم حرش E ( تفام ) یدللوا نفد هنبراوج یراح دس

 . ردراو یرلهشاح

 کا یامز عاف [ ( تایر ) ما ہلا ےک اندوم ]

 روئوا . یدشخلوا ناعل سردم هب هبدآص هدهسور . رد دنساللصف

 . یدتبا تافو یدک نامز قوح .یدشلوا سزدمر هدّشاب چوا

 ندنسابحا . یدشمشتوط ههثحام :هدعماح ها هداز او و

 ىسەجماىط تاو ل لدج ا ( در هل وک هدک ا مالعتسا یهحش یرب

 . یدید « مدروب ینسهملع تلضف هلس وق ES مدروا او

 شمنمرک هغاتب ندنسوقروق هدازهجاوخ ندا تافو یلاخ انالوم

 تود ( ردا تحاد قترا هرکصندمش لدم )

 قوحرب .ردشمزایهشاحرب لزوک هبهفسندیاقع حرش .شعازوا هغاتب

 . یدبا یعاش هدم ر «یسراق « ین سع .ردراو یرابآ

 : نا مظن را وش هننافو كسا دا

 .یار یدشلوا ماشو مور هلج هک هد س دارم یزاغ هش

 یاقم هدننج یناحا كلم « غرات هک ۲ ندناهج یدلیق رذک



۳Aهم دم هدلوا رود یساملع لناعع  
 بیم

 یک راک ہدیراقوب هدناذوب - [ ( هداز بیطم ) یب ہلا جا: ہم ]

8 
 اا ط اع زد ردب زالو سام و الآ

E 
 ا ج ا ئوس یع و ل 0 هلجا یرصع حاف

 یتسیدنک هرصهرآ عاف. ردشلوا سردم هکینزا «شعا مولع ذخا

 یتساوعد تلضف ههداز هجاوخ هدو . یدیا ريلا سردو رربغاح

 ا و تذش محا «یدراو یتمظعو-رک .یدردنا

 هاشداپ ۰ یدیا شمتک هدبع كيربت بقاصتم یتسولج كننناث دیزیاب
 ا لات . یدلورابا هوطخ یدب هجر وک ییهداز بط

 كنا كلاعرب یکم ) هب رافدروص ین دس .یدتامالسدر و شاب

 ا ( ردفاک ردقو «ردتمرحر لوس یسمتک هنغایا

 (كسلکد رداق هکمشرک هثحم هلباهدازهجاوخ نس ) هیهداز بطخ ماف

 ثحامممشاف هاکع.دعیسهجا وخ هاشداب ی تواهدهداز سطخ .یدروسد

 ی اد :ندنکلهجاوخ بونجوک هتسهلوا رک ذ كنیدنک هدهملع

 زاو ندرارصا هدلاح ینیدلوا زبسقح هدهنحامر هدنروضح حاف

 هنیرزوا روک ذم ثح ارخوم . یدزق هدلاح انف حاف « یدشمامک

 ییدلیوسه دملع سلح) اف هج ديا بلاط و مدقتبوزای هلاسررب

 ۱۳۳ رو زاب هدعاک یرلن اهدیدمش ۳ ی ترسم سا

 نوسقح ندمتکلم كيراح هنشاب یتسهلاسر ؟ راو یسانعمه كنهلمهم

 بولالقاص یرلزوس لوص مظعاردص .یدتبا راشنزرسوید «نوستک

 .یدردن وک هبکم هرزواقلوار واحم دارءهرب وهحق | +, هنمانهاشداب

 . ردهد ٩۰۱ یلاحمرا

 هدقوتعید «ینردم-- [ ( ییلتسک ) یر مطسق یفطصم یی رل اےلصم ]

 هدنساشنا ( تعجاسم ۲۲ ص هدیرافو ) هام ناف نکیاسردم



 ید هد دامع هم ع تس دم و وا رود "

 كي هبناع سرادم بولوارو رغم هناضف و ماع یدو اال رند را: |

 مرداف هکمریو سرد چ وا ال CTA یسهلح

 ثحاف رو یلضاق هدلوساتسا « هدهسور « هدهردا . یدیاربد

 ا اوج لا ند و تدش یدو کیو
 روضح هل اشا دمت یلنامرق مظعا رز دص ,یح . یدرارولوا ح ورح

 ندوب تح . یدآ راقروق ندسالطسف ود ردنا یندنکهدن واه

 «ردنردیرللوق ارزو) نوجا كنا ادب تقرر ه«یااط وف دسالوط

 ر دار نج جاج الوم ءردرب :یراعاد د وا

 هب یبا مور E ی قرهنل وا نبعآ رکسعضاق هدنادرب

 تولو هدناضورعم ولد ( رر و قور هتنعاس ناش هسرولیروس نوصآ

 ES LS قهداز یاسو لیا مور دیلتسک

 هعفدییا اشمدم یدعالوبق یللتسک یهجوتوب کو لاح . یدربدتا

 .یدنل والرزع هدنلاح را كحاف .یدردبالوق هلکلح وک اردک هنغایآ

 عوجد هس | هلس اطخو وس هدشلار یتح یداتاذرب ۳

 و ا . یدمشاس هفشعت و نا ئدزچا

 هشاح . ردشمزای رلهشاح هحرش ینیدزای كنیدلادعس هنیدناقع نفس

 هد ٩۰۱ شمراو یسهلاسر هدر قلعتم ه هلف تهجو هشاحر هدضع

 :ردنوفدم.مدیراصنا بو ۰ ید تافو ۱۷1و مع

 حاف . ردنداملع "هلجا ۰ ردلبلح -- [ یرع وع نیملادرمع ]

 بولوا هد ٩۰۱ لاح را, . یدللوب هداوتف ماقم ردقهنس زکس هدننامز

 هند ارادهنردا هدکدلکهمور ,ردنوفدم هدننوردهقرب هدنرزوابوبا

 حقہ ص هحیقیص هاب ایل ولخ نردلاءالعخبش | رخّوم « یدلدب | نادعت سردم



 هسنامع تب دم هدلوا رود یماملع ینامع در

 ینسکیا ھبونل هرب حاف هنیرزوآ یسلاغوج ینادیرم كخیشو یسمشروک
 هوق هداعلاقوف . یدلشاب هسیردت هداروا . یدشعا مانعا هباسدنغم

 .ردشمردشب لوصح ردقزوب شمرداعاج هحک ره بولواكلام ههاب

 8 عر یر ندییسح ءاهسا هنلغوا زوقط ناسقط

 5 1 هقمالق یتسخ ءامسا نوعا للغوا یحنزوم هدهتسیا نعا
 ۱ شو یزف . ردشمر وسد (یلا دبع (

 لضافا اف رصع س [ نر ىلع ) ىلع سس لایک 1

 یحاص جز . ردروهشم هلفوفو طرف ههضایر مولع . رددنساملع
 یسهبراح هلنسح نوزوا كحتاف ردشمشروک هليا ( غلا ) ریما روہشم

 كنمجش وق لع حاف .یدردن وک هحافبانج هلترافسیلاذوب نسح هدنساننا

 یعرافس یشوق هدهسیدتیا اجر یتسلاق هدندز بولوا ناربح هنلضف

 یدردنوک ر امدا هلابقتسا ینسیدنک ارخومناف یدیدمرولک هرکصتدافا

 فرصهفا ك نوکه ردقهبهحنلک هلوسناتساندنلوخد هبهمنامع كالا و

 هدباسح ملع هحاف - یدرتسوک قلنادردق كردیا هدارا ود نوسنلوا

 هنملع نسح نوزوا ثاحاف . ردشعا فاخحا هلاسررب هاسان ( هدمت )

 قارع كردیا فلأت هلاسررب هدتنهملع بول وبریارب هدنرفسجنکیا
 "هلاسر «یسهشاح هحش ولت لئاوا . یدربو یعان خف امانا هنحتف مک

 رب رکید هامسا بورکلامفدف بولقلا ترسم هدننه ملع یسهضو
 ۸۷۹ ۰ ردراو یریسش هدهنواهز :روس ندع رک نارق «یسهلاسر

 . ردنوفدم هدنمرح یراصتا نوا . یدتا لاح را

 هدیدوهاش هدنراوح تاره س ] ید و رھا ا نع ]

 ود ( یزار ) هس و . ردندندافحا یزارلارحف ماما . ردش وط



 2:2۱ ةسيفل عیانص هسناهع تبدم هدلوا رود
 »سس -س--بب-س--»-بپ»ب

 ( داشرا ) هد ۸۲۳ شعوط هد ۸۰۳ . یدیا راو هدشیدنل وا سقلت

 حرش یرثا مان بالو یحاصم هدوح لء . ردشللا حرش یاتک مان
 راهشاح هحشولتو هنحاتفم حرش كسازاتف هلبا لوطم حرش ۰ یا

 ینلدزاب هد ۷۳ ۰ ردراو یراهشاح و حرش مثاط زر ات یدزاب

 لاحم را ۷۵ .یدلک هلوساتسا هدنرانامز كوص .ردرومشم یر

 نا مقل اعر هدایز كب .یدنل وا نفد هسراوحیراصتابوا كرديا

 "هلجا كنیرصع حاف رلانالوم نانلوا رکذ ردق هیاروب  راطخا

 التسارود یک یارود یلاوحا محارت كتلم یاملع رکید ردیساملع

 . ردقجهلل وا ربرحم هنیرلتیاه

iD 

 هاش میانص

 هدنل وا رود كلزمحرات یسیرامعم لوصا للنامع ندهسه عیانص

 سایپا رامعم «یرامعم كلش رشعماح حاف یخ یا مولعمات زونه

 شبا ادا ندنرازاسم ساو كو داغ
N DE rT 

 یرغوط هبورک هله .نهلنید یرامعم لنامعکوب ن لومأم

 یرردارو دم ناطلس یلح یردب < یا دارم هسرولوا كاج هبدک

 یزاغ ناخدوا هليا لوا داعو دیزپاب مربدلبب هلراناخ ناملسو یسوم
 یا دوطارپعا یفوتم قرهلواهدنسیداو زرطسنازب تا اشنا یهدنرانامز
 . ردق و همش هغد لاب ندنفرط یرارامعم

 هدهالاسا ۳ رثحا نددشلفهمنص هسلا راتعنص یکیتاشارتلکهو مر

 ردعونم اب ک

 »سس



 ىلحملا كراهر د وخای و رلکحیبح هلا ق وک طح هل | ندبرع ؛یرامعماب

 دیزیاب یناّعع یرامعم لصا . ردنرابع ندنسهلوا شقن هلا طولخ رب
 هد رال اع ندهسف عیانص .رولکهلاک هدننامز یوناقو .رالشابندینات

 یشرو تسا هلوفو و . یدلوا كاحبنح ندا قرت لوا كلا

 ناخدم ناطاس هدهسور . یدک کرا ندشعونع كرالکهو مسر

 ی حهدافآی رابذح هف و دنص قلا كهاشداب و هلا یل رمشعماح لوا

 ۳ ایران و . رددودفم نددهاوش وديا دات

 ررحیمسا هدنرزوا كنبراضمب ینیداوا یت "یتسد هری داراکتعنصرب
 لههاتوک اا ر ك هدوب هکلاعحا . روئلوا لالدتسا ندنسلوا
 . نمیدیا هپش هنکیدتبا راشتنا نداروا كتعنصوب ارز یدیا

 تالا یهدخح راتوا کنوح یدیآ هداس كب هدوب هحنلک هب قسوم

 «یسقسوم لنامع اذ .یدلکددعاسمهم رتهلراطوت نوز وا نصهقسوم

 كزمځ رات ندشیدلوا كلام هبوغم لوصارزونه یکی سقیسوم برخ
 ۱۳ یاد ا ورح ند قاتن وم رانا ع هدنلوا رود وشا
 هاب راصخش كللق وزح ر ندتعنص بابرا زمقسوم هذه ةلاحلا

 1 ردسک معاق



 نامع لا همان وات

 ینسهعبدقهسم ومت تالکشتو تاسسات هاب كتل ودهماننوناق وشا

 لکشت بولوا یواح یناصوصخ داع هبهسازج ماکحا هدزارو عماح

 ندا یک یتا باشک | كلود الحف لو

 عض وآددح ماکحا ضعب و لاک | كحف یرامسق نالواناصق یالوط

 هنایو كرئاو یسهعومم محا مش رات . ردترابع ندنسهلوا ناعتو

 هد ندنکیدابا رش قرهر لا یفارخوطف نده
 :دلدلبا لش یا هجورب نداروا

 نوام طخ تروص

 .ردس واق مهددو مان | همان واقوي مح را نم لا هلن 1

 هلکنو لس دعب "هل ممارک دالوا . ردع و اق ید و

 | .راهل وا لماع

 لوا باب ۱

 ردهدناس راک او ناعاو بنام

 ردسولواكنهاجردشاب مظعارزو كناماو ارزو ال وا ہک کم



 محح

 هشنامع تیدم هدلوا رود نایعلا همان وناق 1
 ری

 ردب رظات لواو ردمرادرتفد لکو كلامو ردقلطم لک و كر وما هله

 . ردمدقم ندهلح مظعا رزو هده صو هدمروطو هدمروتواو

 رادرس كلذک ید ناطلس عمو ردسب ركناملع مالسالاخسشو
 ۱۳ ام قلا هتیدزوا ةياعر یران | مظعا رزو رداملع

 راردیا یخد ردصتو ردیراقو هقط هح رب ندارزو راس هجاوخو

 ۳ ا لا هسلوا یلاها ميرو ىلا تسج رو

 ا E ا6 ركض ندرلتآ ارزو الوا نوسمشوف

 رمویرلغآ ینزوا رتاسو یساغآ یرحنکی هرکص ندنآ رارادرتفد
 .دروتوا روخا ربمو یاب یحوقو لع

 یراقو ندمرلاغا نالوا هدعداعس هناتسا هلح مرلرادرتفد لام

 یتل ارارروطوا یراقویو ردوراقوب ندنرلکب قاحنس هلحو رارروت وا

Eرارروتوا یراقوب ندرانا هسرولوا ید كلب ها  

 راس یساغآ یرحنکی ندرلاغآ و . رارروتوا هنتلا ككرارادرتفد رلکبو

 ةا كنا ملع ريم هنتلا كنا یساغآ یرجیکی شاب ردکویب كرلاغا

 هدهاشداب تلود روخارم الح روخاربم هنتلآ كنا ىثاب یو

 رکینشاح هنتلا دلوئا یثاب یحرفاح هنتلا روخاریم ردشلوا یا

 دلوئا یشاب ا اوا یسادخیتک رايج وتقف هنتلا كونا یئاب
 ۱ یروتوا هدردص هدنوباه ناویدو رروتوایثاب یحوط هنلا

 توروتوا ارزو ال وا ردلو كرل اشنو كرارادرتفدو لرکسعیخات و

 احر لواو رارروتوا رارادرتفد هتل | كران | رلرکسع یضاق هسناحرب

 هسیا كلنکی رلکبو ترازو رک | یسهبنیم كنتاشنو رروتوا یجناشت
 هغشآ ندرارا درتفد هسیا یحاشن هلا قاحنسو ردیا ردصت هرارادرتفد

 مس

 .ردىسەس راب | یسهمن م ردساملا رارادرتفد یناقلا رر وب وا



a 

 40 نامع لا هما هنامع تر دح فا رود

 تعاخو رارروئوا هنتسوا كنىرلەلال هدار هاش مرا رادرتفد لامو

 .ردیک رارادرتفدو رارکسع یضاقو ارزو هدکک او قلزایو قلشقو
 مرارکسع یضاق رانالوا ضرع بحاص هم واه باکر تاذلاب

 یاب رادهبزخو یاب هدوا و یساغا وق ندنقلح جا و ردمرارادرتفد و

 وق اما ردضع بحاص یساغا كم شاع: یارسو یثاب رالکو
 ثامن ضرع یساغآ وقو یاب هدوا ایڑکا .ردشاب راتخا نالوا یساغآ

 .ردل و كناضقو ISE یدرت ؟ ك هلا همان و زر یک

 دارلیضاق هلبا ها زويغبو كنالوا یجناشن هللا كاکیو تانبرارادرتفد لام

 IS قاحنسو ردیلو كن راكب قاحنسشمراو هر ها كسب زونردو

 لامو .ردیل و كن راسردم نو لخاد قلب اشنو .رارروطوا هنثس وا دا رلاغآ

REECEا رولو وا هلا کج كاکی راک لوا هسلوا یجناشن  

 . رولوا هلا یمکح قاحنس هنسلوا یجتاعذ باتکلا
 رک هردو سه هلا ك زونرد هشا لوبققاحنس یرارادرتفد لامو

 زویتردو رولپریو هاا كرب زوتوا زویترد هنیرلاغآ یکنزوا راس و یساغآ
 یرلاغا متداعسلاراد هدمهن . زاوا رایکب رکب ,یب تا و تا
 ۰ راقبح هلا كا زوسرد هسقیح هغاحنس

 ارزوریاسو رادرتفد شاپ هلبا مظعا ریزو هدماعط هدم واه ناوبد

 . رارب هقشپ رارکسع یضاقو راه و هلبا

 قلوا و و ید رزو ندحاشن هلا كاک و كن رلرادرتفد لام

 دع وناقو ردلو

 نوس هلیارلشادل و ول یاب شواح م اعط ناقلاذ E مظعا رزو

 یضاقو نوس رد تالا سر ماعط نا او ا ارز و لواو

 E هنسادختک راجوق ماعط ناقلاق ندنک وا وا اکو

 . ردراکتمدخ یسادختکراجوقو تاقا رو یشاب شواح

 لو زعمأیو هسرهکر اسکی رلکب لوز ەم نوجا تح اضم زورا روت واهدنا و د



 هینامع تبدم هدلوا رود نامع لا هماننوناق 3

 رلکب لوزعمو هل یجماشن هللا ارزو راكب رلکب لوزعم هسرک كب

 ندرلصنم هلون ییزک اراکت یکی لوزعم .رلهرونوا هنتل ۲ رارادرتفد

 ۳۱ وا هدضلاعا ینزوا دوحاب هدنفل رادرتفد لام شلک
 رامروت وا

 E 2 یضاقو كىارزو كم ردک هزوح هنراراکتمدخ و

 كعروب یرافکسا رایکب قاحتسو رلکی رلکپو ردیلوت كرارادرتفدو
a 

 یارغطو . ردک رک قوا ن زبعآ هرارادرتفدو هنارروینواح ماللسو

 . ردع وناق كعا مدراب هب یحاشن بوکح رلارزو ییدرش

 ردض وقم 2 ماعر وما ںولوا ىرظا كلام هله رادرتفد شاب

 یردق كنآ و .رولوا جراخهت لخاده ها رب .زلوا زوسنیما كنآ
 ردپ رااکو كلام یرارادرتفدام هلج ورد ربارب هلبامراکب رلکب لیامور

 .ردض وقم هران | یصنو ل لع كیاتک هلح وردضو وقم هرات 7 و ور سلف

 ترواشممرارادرتفد هلا ارزوراسمظع ار زویتطاسر وما ءرواشم

 . هلوا فقاو هسمکیربغ ندرلن | رلهدیا

 روما .ردضوفم هاج چوا قروب ماکحا هلا مهرش یارغطو

 نالواقلعتم هلامو هلیزای هللا ییدلروس مظعا ریزو ماکحا قلعتم هلاع

 اوعد هرزوا فیرش عرش و راهزاب هلا یسیدلروس مرارادرتفد ماکحا

 ید مرلرا درنفد شابو رلهزاب هلا یسدلر وس مرلر ۹ یخاق ن ی

 هود ینانهشخروما رلهدیا هرواشم هلبا مظعا ریزو ینروما

 مرارادرت رتفد ومرل رکسعیخاقومارز وهنتس رند اتافو ندمدالواو

 . رلهل وا رضاح

 جوا هل رادرتفد و ردب رالو قلرادرتفد شاب یرلرادرتفد لامو

/ 



 24V ل هم هاو هرنامع تبدم هدلوا رود

 ردعوناق قلوا رارتفد تما رش و ینما رتفد الوا رارقح هدها

 یخاق هسقازوح واو ردم وناققلوا رادرتفد یضاقهحقا زوبحوا كبو

 ردراو هتسک رب یضاق هحقا زوبجوا الاحو ردهدنسهنیم هحقا زوشپ
 باتکلایسرو ردع وناق قلوایرادرتفدلام ن0 هژوحوا

 . ردع وناق قلوا رادرتفد هسرونلوا تیاعر

 سو ها هلو ا نما نیت هلا كوا سا وه
 رولوافرصتم هبهفولع هقا یعرکی زوبیتما رشورلرروتوا باتکلا

 دون یباک یرحکی هلا لوثا باتکلایسر هدنبنام باتک

 یهرک ذنهنتل | ون | ی هعطاقم ی هاب ام ها | یا یهمانزور هلا

 :رروطوا یرابناک ی ا و
 او درازا ا ردد د ناق هحاوخ اکر نالوا د

 ناتشلوا یک دوو زدرف یرابناک سد ا

 یهفولعوردمادخ كران | ردضوفم همرارادرتفد یصنو لزع كباتک

 ردسهف رفتم رام رو ندر ASE ا هف رفتم

 ک١ ها یا نسخ زاسک هلراشوات د

 . و دتسا ایر 9 شواحو رولوا رابتعا

 كنب رادرتفد رام ردغل رادرتفد راع یلوب كنب رلهقرفتم هفولعو

 هدقدنل وا تیاعر یسادختک رتفد كنلبا مورو ردغلادختکرتفد یلوب

 . ردزاح قلوا یرادرتفد لام

 ی هاو یج هعطاقم بولوا یتاکهنیزخ یلوب كنيرابتاک سیرو
 .ردقل وا

 ردصتهنیرلکب قاحنس هل ران | .ردهدتیولوم ماقمیراالم نو

 جراخو ردهدتبولوم ماقم جد یس ردم جراخو یس ردم لخاد راردنا



 :امع تی دم هدلوا رود نامع لا همانا 2:۸
 رم حس

 :هبلاع سرادم کودلیا انب املاح رولوا هلبا ها رمشللا لخادو نحو

 ولوب لوصو هفلضاق هلا ها زوشب ندن ردشللوق مسا ويد نح

 رول وب لوصو هلو و ELE هف وصايا و

 زدن | شب ی کیت ن ردن | هر هس ردم هشا او کی مژالم يب ادتساو

 هب هخ | یللا 9۱1 شل قرف ندا قرفندنآ شب زوتوا ندنا زوتوا

 ندفدراو هنح رروتوا هنتسوا دارلاغاهامح سردمهقآ یللار رولوا لصاو

  رولوا ع یضاق ندنآ رولوا یضاق ها زوشب هرکص

 .ردرارب ها رانکب رلکب یسضاق متطلسلاراد

 ها شب قرق هسلوا یضاق سردم ها یعرکی[۱] هدلیا او

 ۱ . رولوا هبا

 اتاق ها یبلا زوب رتاسردهدتیولوم ماقم یضاق ها زوحواو

 تاسزوکیا اما راوروتوا هتتسوا كنب رک یالآ و ترا دیک ا

 هحسمراو هزوحوا یصنمرارروتوا هلا هسرولوا ید قاحنس ها

 ۱۳ واتا لخادو رلوا یم هنکلرادرتفد لام

 .ردع واق یاد هتراسردم نګ ثكلرو یتلحاشنو

 ارزو راسو رلهلوا هقرفتم هلا ها علا یرالغوا مظعا ریزو

 تاذک ید یرللغوا یجاشنو رهلوا هقرفتم هلبا هثا یللا یراغوا

 ۱ شبقرق ید یرللغوا ا لکو رلهلوا هق رفتم هليا ها شب قرق

 .رلهل وا هف رفتم ها

 هلا تماعز ها كس زوتوا یرالغوا یب قاحنسو

 رلهریو رام ها كربنوا هنیرللغوا شواحو

 هدرلهیصق یهدنسااوح كرلنو و هنسرادم هسورب «هتردا,لوئناتسا ]٩[
 ,یدبا سعت رب صوصح هننرلهدیزک كرلهسردم مقاو



 ا.

 هما نع لآ هماننولاق تب

 یرالعوا لونا یدنفاهحاوخ و یدنفایت و اوه یانساو

 یرللغوارکسعیضاقو رلهلوا فرصتمه هفواعندننمارهشهخآ رشعلا

 زوتوا یرلاغوا یضاف تختو راهلوا فرصتم هیهفولع ها شب قرن
 زوتوا یخاد یلغوایسهجاوخ هداز هاشو رلهلوا فرصتم ههفولع هغ

 هب ها یعرکب یرااغوا یسالنم نو راهلوا فربصتم هیهفولع هڅ
 هل وا فرصت

 .رارربو سا هرات ها كيب یعرکی هستسا تماعز مزالم کیو

 ردشلوا من وناقیسرو ضعالبیرابتلوسک ارب ند یتا 7 زو

 نراها ییا كتاهج نوا قلعتم هننطالس مرلرکسع

 ییا a هتيزخ مرارادرتفدو نوسلوا رومأم هکمریو و شا

 ال کر هدقارطاو نوش وا رو کمری و صضیعالب هح

 نوسلوا لوبقم یراضرع رانوستا ضرع بودیا هبجوت یتماعزر
 رلاقوا مرصمو داربا مرارادرتفد هموباه باکر هرک رب هدابو

 هشمارتفدو هباتکلایسر سرددم ها یللاو هرات وا هرخاف تمدخ

 رفد اما هدا ردصت هتیرلاغا كولب ینما رهش ینا رتفدو هدا ردص

 هدیا ردصت هاتکلا یسرو هنعا ریش "دم رف ۰۱39 ۱

 قلهابسوقلشواح هر وکه نیرللویهرلهنسکن دیا تمدخ مرارادرتفدو
 قاحسونوسلوا زومام کما ضرغهر وک هه

 رانوستا ضرع هسرولک مزال یاد كاتماعز

 رانوسر ورتسا و هفوح عارز رشب لیب رههنسهفباطیرجبکی و

 ندغارکدالواناک هرکهندمشیدلریو ماظنهتطلس لاوحا زدقوب

 ران وسلا نیس :4الیضا عن
 ۷8 رک اهدا 1



 همنامع تی دم هدلوا رود ناّمع لا هماننوناق 0۰

 5 ا ى خم يولع تطاس موما

 بورونواهد هدر, سپم رش بانجنوسلپای یمادواضیعرب الوا
 باکر مرارادرتفدو مرارکسع یضاقو مارزو نوک ترود هدهتفه

 رلنوسریک هضرع هم وياه
 هدکدلک مرلرادرتفدو مرلرکسع یضاقو مارزو یوکره هناوبد

 رانوستالاقتسا بوشود هنیرلکوا یسادختک رایج وبقو یاب شواج

 رایجوبق یساغا وق یربخ هرشط ندنب نوجا خاصم ضعبو
 ۲ همرارادرتفدوهمرلرکسع یضاقوهمارزویخدلواونوسلیوس هنسادختک

 ۱ ران وسهل يوس
 یالغواهدوا صاخ ددع ییا زوتواردشل ابد هطوا صاخرو

 یر و رادهقوح یرو رادبکر یرو رادحلس یر هدنجا هلا

 . هلوا ینالغوا دنلود

 ۱۱۶ هرادحلس ودضوفم هشابهدوا یطض كنسالغوا هدوا

 هلیاهخ یللارادباکر ورادحیاسهسلک مزالقمقحراناو ردرومأم هغلاح هلس
 هدواریاسو هلوایثاب کشاحو یساغا كولب هسنلوا تیاعرراهلوا هقرفتم

 . ردشل وا مقاو ین اد قلوایئاب یجوبقرادحیلس هلا هشا شی زوت وا ینالغوا

 . هقح هلبا ها زکس نوا یلالغوا هنیزخو

 یاب یجاتسوب هبهجاب هیوقیشاب یج رالاک هناشیلاع روضح یعاطو
 ۱۳ وا بوک هاروک یتاتسوت هدکدلرک هغیاق .ردهل وک

 .ردشلوامما قمقح بولیروق تخم هناوید نادم هدرلمارب و

 بولوامرادافق مرارادرتفدو مرارکسعیضاقو مارزو هدکدلوب وا لا
 هل وا مانالایتفمو هحاوخ رلهرود



 ا SE IN همان ون اق هرنامع تبادم هدلوا رود

 قمقلاقمدنک هب یجحناشنو همرادرتفدشابو همرلرکسعیضاقو همارزو

 . ردع وا

 ندرلیصنم لها هدرخ كبصنم لهاو . ردع وناق كم وا لارلشواح و

 كم وا لا هسرولوا هلا هف ولع هک رفتمو . ردع وناق كع وا لا ین ئالا

 . ردمنوناق كعوا لا ریکشاحو ردعوناق

 یللازو یسهق رفتم معز .ردلکدمز ال كع والا راعت بابراو معزو

 شع و یداقو ندهخآ شقلاو ردع وناق كع وا لا هسبا ها كس

 .ردعوناق كم والا سردم هایم کیو ردعوناق كع والاراضاق ها

 تاک كلرک یرلبتاک هناخرتفدو یرلبتاک سس نالوا رفت ندباتکو
 یح هبساح نالوا صنم لهاو ردلکد من وناق كم والا هددیعك رکو هدقدلوا

 .ردع وئاف كعوا لا یحهمانزورو یاکرابهاسو یتاک یرحیکیو

 هجاوخ رانا رادلک هلا ناتفق یلکی نوزوا ناراو هناوید هلابو
 . ردهدنماقم

 كمارزو قمشانای هسلوا هجوتم هربهر رفظرفس مهرش بانج

 رلکیو راکب رکب لوزعم ردن واق م زارا د رف و تب ) ۶
 .ردع وناق قمشاباب مسردیا توعد یاد

 راق راطف رش همارزو راق راطف مشللا ندمرتاقو مهود ودنکو

 نوما كمروتوک نیراهنیزخ نوسلرو همرارادرتفد
 ندلاعلها رکم ردلکدمنوناق كم ماعط هنسک هليا مه رمشبانج و

 ردمشعا عفد نب شعرارب هلسارزو ماظعدادجا هل وا

 یشاب قالوص هدم وياه باکر هدقدلوا عقاو مربهر رفظ رفس و

 نوسیروب یشاب كيب و



 هنامع تبادم هدلوا رود ناغع لا هماننواق 40%

 راهروتک یرولف نوجما یناجرخ بج هلبا قدنص كچ وکر و
 ا ا 3 هلوا ريم تطلس ندمدالوا ههنسك یهو

 رلەلوالماعهلکنا رذشعاز وت یخ داملعرنک | ردشنارم كمتالتق نوحا

 نوسلر و تم صلح هعفد ترد هدلس هتنالع وا صاخ مهدواو

 نوسلرو جواب و هفات ندم اح هسرز وا

 كل رهم مهباح رتفد و مهنیزح نوسرودهدمظعا رزو مه رش رهمو

 بولبحا هدنراروضح هی ما مرارادرتفد هسلک مزال قملحا و هسلکمزال

 ۱ نوسناباق

 لخاد هاب صا مرا رادرتفد هخا نالوا ج راخ و لخاد همهبزخو

 نوسل وا جرا

 ےہ ہا یل ط و هغ ریانل را نیا صام لاو م رم لاو ما

 را لها رکو هنیراشاب وص یربم كرک هدنونوناق هعرج الوا
 هلوا ها زویشبكيب هنمقیج زوکو هلوا ها كيب چ وا هنیرایشابوص
 هلوا هلا للا هنغورایشابو هلوا ها كس هغلربق لوقو

 ست

 133 ات هلعرش هسک وس هلبا نتحف هشکر 7 و

 هنلا هعرج ها
IEEهنلا هم رج هخا رخ هسل وارظاب هنمرح كتك  

 همظعم ر ومآ دل ردتسب رس ندنرحز راک یراع باکو شواح و

 هل وا

 یرتوک ردتسبرسندنربحنز رلکب یراع و یسارق منویاهصاوخ و
 ردض وفم هرانا یدقعلح نالوا مزال هل رلبا ردص وصح هب رلرادرتف د

 اکو هدمارزو رک راهسلوب هدک ره مرارادرتفد صاخ راریاکب و
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 تادا تمب ۲۲۷ روما ت ار 9 اع نا کک ۴
 نامرق ۲۳۳ - ارامو یلچ دجا ۲۳۲ - یراعشاو یدالوا كحاف ۲۲۸ -

 ,رلولپرص ۲۳۷ - لوباتساو ینللروطارعا م ہر ۵ - یابقیرچیکیو لغوا
 هدنسهزا نیطنطسق غف ۲۳۹ - تاسانم هلرالزوغارو كیدنو ۰ )و
 . راضح ۲ تالنکر ك

 منطنطسق ںیم عت
 زل وکیدیو ۲۵و -شیاع هدهروم « یلطض كنراوج لوساتل ۵

 ۲۵۶۰ - نههروا یموطو بوط <« یراقلرضاح كاف - رالهونج ۲۵۲۳ -

 لو ناتسا ۲۷۱۵ 2 یوق كرامور ۳۸۱ نئوق ۸ تاتوس وا ایا

 تفت اپ لوتناتسا ۲۹۲ - (حتف )ری رک ترص تد رداع ۲۷۹ -یمرصاح
 ۳۰۲ - غاف هلیلالغوا جنک كساراتو ۲۹۷ - یاحورسیر هرامور «یامع
 یارفس « یارس ۰ یثابوص هلوتتاتسا ۳۰۳  ییایساو یادعا كیاشاب لیلخ

 اعم تبع و ملا او

 ۳۲۲ - یدیمراوخ وخ یراهاشداب هلرایلن اهع ۳۰۸۰ یامع موق ۷
 لوصا ۳۳۵ تلد .تادراق ۳ رلهاشداپ ۳ هسنامع اهدا

 یس هبص وصح تاسانم داران اتسرخو مالسا ۱۳۳۷ - كلا# ةراداو تار ام

 ۳۵۰۰ كارکسعو زع رلودرا ۳۶۳ - نعهرکسع تالیکشت كليا ۰
 یعاجوا یرعیکب ۳۵۳ + راقاجوا یررکسع : همظتتمرک اسع ۲ ۵

 پوط . یجموط . یجهبج ۳۷۷ - یرایهایس یلاع هاکرد ۳۷۹ - رای رچیکیو
 یغاجوا رلیجناتسو ۳۸۱ - یغناجوا هناسرت ۳۸۰ - یراقاج وا یجهبیع

 یخارا هراداو رک تلاا دوخاب هفظ وم راغ 5 اڪ

 ۳۸ - تماعز ۳۸۵ د ضا ۳۸۵ -:تفاعز E نا ۷۲
 ۳۵۹۵ - تالامعتسا ءوس و یرللول تماعز و راع ۳۸۷ - یعاونا دراراع

 یولاق نارمربم ۳۹۹ - ییولاق كن راکب قاحنس



 تاس داو وا

 ٤ 2۳۲۱ - قادتنا دود ٤۰٦ - هنامع تایدا ۰۱ - هصوصخم ةبلاطم

 تا 1 همان ولاق و 5 ۶۳ - هسش عیانص ۽ ۶ ۶۱ - خاشمو فراعمو

 لودح با وص و اط

 یسحرب ندراش / نالوا هدننورد یراتراشا ( ) -- راطخا

 رد غوط 1 «شلک اب هک یح ریو رس یافت کیا هم

 اا ۵۱*۱۹ ( هنرذا - هنژا - ) ۳۹ -٩۰

 ۳ تا۱۲ ۹4) 2 6 دىل - ةد ۱۵۶ ۷۱)

 ۱۳( تم قدم ۱۲۷۰( هرم داریم ۲۵۰ ۱۲۲
 ۳ ۱ ۱۱۷۱۷ (عانض  لوص 0۱۷07: ( نات هلن ۷۷۰

(Ye, ° ۱ ۱۸۵ (- Cab )° ۳ زا 2 

 ۳۳۲ ۱۹۳ (هدهکیدو-_ هدهدکندو ۲۱ ۱۹۲) - ( دارغتفسا

 E کل رکسعضاق ۱۷ - ۲۳۰) - ( یدنلوا - یداوا

 (هتکیدتکهتکیدنک ۱۵6 -۲۳۹) - ( ریهچ رز - رهچ زی - ۱۹ -۲۲۵)

 ۳۲۱ - (هدروا * -۳۲۶۷) - ( یروس - یزوص - ۷۲ 2 ۲۵۰)
 ۳۵9 ۲۳۲۲۸۹۸۰( لت رع اب ۸ ۲۵۹ تهاهوقت هناهوت

 TS) - C1 را ۱۳ ۲۷۳ 2( ترم

 (یلحم- لح - ۲۱ - ۲۰۵2) - ( ینیدلوا هنفیدلوا - ۱۱ -۳۰۱) - ( هسدبعم

 ۱ ق اقرش ۳۵۶-۱ )۰ ( هدهمداضم - :همداصم- ۲ 0

 ۲۲۲۲ یتس-_ هعش - ۱۱ :۳۷۱) - ( قیاقد د .ییاقد - ۱6 :,۳۹۹)
OEE = 














